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PLANO DE TRABALHO 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
Nome da OSC: Instituto Mover da Vida -IMV 

Nome Fantasia: IMV 

CNPJ: 10.550.936/0001-40 Endereço: CNN 02 Bloco B Sala 107 

Complemento: Bairro/Cidade: Ceilândia Sul CEP: 72.220-502 

Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 61 98124-1621 Telefone: (DDD) 

E-mail:institutomoverdavida@gmail.com Site/Redes Sociais:institutimoverdavida.org.br 

Responsável da OSC (Dirigente): Moacir Pinto Osório Júnior 

CPF: 490.765.901-68 RG/ Órgão Expedidor: SSP/DF 

Endereço:  QNL 02 Conjunto A Casa 14 CEP:72.155-201 Telefone: 98532-1230 

 
1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Moacir Pinto Osório Júnior 

Função na parceria: Acompanhamento 

RG: 1.159.159/SSP/DF Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 490.765.901-68 

Telefone Fixo: 61 98532-1230 Telefone Celular: 61 98532-130 

E-Mail do Responsável: junioricp@gmail.com 

 
2.0 HISTÓRICO DO PROPONENTE  
 
1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

 
O Instituto Mover da Vida – IMV, fundado em 06 de novembro de 2005 e registrado em 17/12/2008 é 

uma entidade jurídica sem fins lucrativos, constituído por um grupo de amigos sonhadores que se reuniram para 
promover e ajudar comunidades carentes. Ao longo do tempo, os sonhos foram virando realidade, e, felizmente, 
o instituto encontrou instituições públicas e privadas para ajudar na realização dos trabalhados sociais e gratuitos 
fornecidos aos que freqüentam as dependências e/ou projetos sociais desenvolvidos pelo IMV.  O IMV é 
caracterizado como Organização da Sociedade Civil, de natureza filantrópica e assistencial, observa o princípio 
universalização dos serviços, tendo como objetivo atender, promover e valorizar as pessoas e os grupos de 
pessoas menos favorecidas, assistindo a coletividade, de maneira desinteressada, oferecendo oportunidades, 
meios e condições para o aperfeiçoamento humano, enaltecendo o mérito da inteligência e da virtude e 
pugnando pela liberdade e fraternidade, promovendo a ações desportivas, de lazer, cultura, educação e 
preservação do meio-ambiente e seus recursos naturais, associado à atividades e palestras sobre cidadania, 
educação sexual, e temas relacionados ao comportamento para sanar dúvidas das Crianças, adolescentes, jovens 
e idosos. Além de despertar na comunidade o espírito de Fraternidade e Solidariedade, o Instituto Mover da Vida 
– IMV, em parceria com outras Organizações Civis do Distrito Federal, orgulha-se de ter realizado, até o 
momento, três das nove Olimpíadas de Ceilândia, que são:  

 
a) 7ª Olimpíadas de Ceilândia – 2018; 
b) 8ª Olimpíadas de Ceilândia – 2019; 
c) 9ª Olimpíadas de Ceilândia – 2020 (em andamento) 

 
 
 



Instituto Mover da Vida - I.M.V 

2 
___________________________________________________________________________________________ 

Site: institutomoverdavida.org.br/e-mail: institutomoverdavida@gmail.com 
CNPJ: 10.550.936/0001-40 

 
 

Vamos, agora, conhecer um pouco dos projetos executados e captados pelo IMV, durante a realização de 
cada Olímpiada de Ceilândia. Pois bem: 

 
Na 7ª Olimpíada de Ceilândia – 2018, atende-se aos seguintes quesitos: 

 
PROJETO – 7ª OLIMPIADA DE CEILÂNDIA – ANO 2018 

TIPO DE CONVÊNIO Termo de Fomento 27/2018 
ENTIDADE PARCEIRA Liga Poliesportiva Cultura de Ceilândia - LIPOCC 
ENTIDADE CONVENIADA Secretaria de Esportes do Distrito Federal 
PERÍODO DE VIGÊNCIA  25 de agosto de 2018 a 09 de outubro de 2018 
NÚMERO DE BENEFICIADOS 3120 atletas de todas as idades  
ATIVIDADE DESENVOLVIDA ATLETISMO, BOCHA PARALÍMPICA, FUTEVÔLEI, FUTSAL, FUT 7 

SOCIETY, HANDEBOL, TÊNIS DE MESA, VOLEIBOL                                               
SITUAÇÃO Prestação de Contas Apresentada 
PROCESSO NÚMERO 00220-00002762/2018-11 
 

I. Na 8ª Olimpíadas de Ceilândia – 2019, atende-se aos seguintes quesitos: 
 

PROJETO – 8ª OLIMPIADA DE CEILÂNDIA – ANO 2019 
TIPO DE CONVÊNIO Termo de Fomento n° 03/2019 
ENTIDADE PARCEIRA Liga Poliesportiva Cultura de Ceilândia - LIPOCC 
ENTIDADE CONVENIADA Secretaria de Esportes do Distrito Federal 
PERÍODO DE VIGÊNCIA 03 de maio a 19junho de 2019 
NÚMERO DE BENEFICIADOS 2500 atletas de todas as idades  
ATIVIDADE DESENVOLVIDA Atletismo, Basquete, Judô, Bocha Paralímpica, Damas, Dominó, 

Encerramento, Futvolei, FUTSAL, Fut 7 Society, Handebol, 
Karatê, Xadrez, Voleibol, Tênis de Mesa, Natação, Queimada. 

SITUAÇÃO Prestação de Contas Apresentada 
PROCESSO NÚMERO 00220-00001276/2019-66 
 

O IMV realizou, ainda, o Projeto Maravilha Social Mil Gols de Inclusão em 2018, que atendeu aos seguintes 
quesitos: 
 

PROJETO – MARAVILHA SOCIAL MIL GOLS DE INCLUSÃO – ANO 2018 
TIPO DE CONVÊNIO Termo de Fomento 47/2018 
ENTIDADE PARCEIRA Liga Poliesportiva Cultura de Ceilândia – LIPOCC 
ENTIDADE CONVENIADA Secretaria de Esportes do Distrito Federal 
PERÍODO DE VIGÊNCIA de outubro de 2018 a 19 de dezembro de 2018 
NÚMERO DE BENEFICIADOS 300 Crianças diretamente 
ATIVIDADE DESENVOLVIDA Futebol  
SITUAÇÃO Prestação de Contas Apresentada 
PROCESSO NÚMERO 00220-00004288/2018-61 

 
Esse projeto teve como momentos de mais relevâncias, dentre outros: 
 
 A visita do ex. Jogador Profissional Tulio Maravilha em visita aos 3 Núcleos; 
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 Distribuição de 6.800 lanche para todos os 3 núcleos três vezes por semana durante a vigência do termo 
de fomento; 

 
a) Todos os atletas ganharam Chuteira, Meião, Camisa, Boné, squeeze, Bolsa. 
b) Material esportivo para realização de todas as atividades implementada pelos professores. 
c) Contratação de1 coordenador Geral, 3 professores de educação física e três monitores sendo 1 professor 

de Ed, Física e 1 monitor para cada núcleo 
d) Núcleo 1 - Campo de Futebol Society Sintético do Bairro Sol Nascente, em Ceilândia – DF, situado na: SH 

Sol Nascente, 128 A, Conjunto H., Núcleo 2 -Campo de Futebol Society Condomínio Prive Ceilândia DF 
posteriormente substituído pelo campo Sintético situado na EQNM 23/25 Área Especial Ceilândia Norte 
uma vez que o campo do Condomínio Prive devido ao período chuvoso ficou impossível para a pratica do 
futebol. Núcleo 3 -Campo de Futebol Society Sintético da M Norte localizado na EQNM 36/38 - Área 
Especial cada núcleo teve 100 crianças em situação de vulnerabilidade   

 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Nome do Projeto: Projeto Senzala de Capoeira 
Local de realização: Cidade Estrutural RA XXV, Santa Maria RA XIII 
Núcleo 01 Santa Maria Sul, Quadra 403 (Igreja Evangélica) Santa Maria Sul – DF, Núcleo 02 Quadra 04, Conj. 14 (Quadra 
Poliesportiva) Estrutural - DF 
Período de execução: 15/10/2021 a 30/01/2022  
Período de realização do Evento: 15/10/2021 a 30/01/2022  
Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento:  

15/10/2021 a 30/01/2022  

Enquadramento: (X) participação (   ) educacional   (   ) rendimento 
Previsão de beneficiários diretos: 140  
Previsão de público indireto: 0 
Valor Total do Projeto: R$ 199.695,41(Cento e noventa e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e 
quarenta e um centavos) 
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 199.695,41(Cento e noventa e nove mil seiscentos e noventa e 
cinco reais e quarenta e um centavos) 

 
2.1 OBJETO DA PARCERIA 

 
Realização do PROJETO SENZALA DE CAPOEIRA  

 
2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 
O Projeto Senzala de Capoeira senzala acontecerá em duas cidades diferentes sendo o Núcleo 01 

na Quadra 403 em frente ao Conjunto H (Quadra poliesportiva), Santa Maria RA XIII e o Núcleo 02 na 
Cidade Estrutural RA-XXV na Quadra 04, Conj. 14 (Quadra Poliesportiva), Estrutural – DF, com aulas 
de Capoeira, onde o projeto já acontece sem o auxílio de recursos do governo, entendemos que este 
termo de fomento será de fundamental importância para ampliar e dar qualidade ao nosso projeto e aos 
praticantes da capoeira nas Regiões Administrativas atendidas. 
 
2.3  JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

A lei orgânica do distrito Federal prevê: 
 

Art. 254 É dever do Distrito Federal fomentar praticas desportivas, formais e não formais, como 
incentivo a educação,promoção social, integração sócio cultural e preservação da 
saúde física e mental do cidadão. 
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O Projeto de Capoeira Senzala acontecera para que o acesso a esse tipo de atividade seja 
democratizada e possa envolver toda comunidade de Santa Maria e Estrutural que esteja em situação 
de vulnerabilidade social de forma gratuita para crianças, adolescentes, adultos, idosos de ambos os 
sexos, a partir dos 07 anos de idade e portadores de deficiência como contrapartida Social do Projeto 
que acontecera duas vezes por semana (quarta e Sábado) com aquecimento, treinamento dos 
golpes/movimentos da capoeira e roda de capoeira, na qual será aplicada aquilo que foi desenvolvido 
na aula (oficina), haverá também momentos que faremos o treinamento da musicalidade da capoeira, 
instrumentos, cantigas, fundamentos. O Projeto Senzala tem como iniciativa nobre, uma maneira sadia 
de canalizar a energia dos praticantes para a pratica da capoeira, contribuindo assim parao seu 
desenvolvimento físico, motor, intelectual e consequentemente diminuindo assim o sedentarismo dos 
participantes, bem como tirando estes praticantes de capoeira da ociosidade, incentivando a uma 
pratica saudável de atividade física por todas as comunidades atendidas pelo projeto. 

Portanto, o Projeto Senzala de Capoeira e perfeitamente propicio, de forma harmônica e absoluta e 
será realizado nas Cidades de Santa Maria-DF e Estrutural-DF.  

 
2.4OBJETIVO GERAL: 

 
Proporcionar a prática de atividades esportivas, em especial a capoeira em todos os seus aspectos, 

por meio do Projeto Senzala de Capoeira, nas cidades de Santa Maria-DF e Estrutural- DF, para 
pessoas de ambos os sexos a partir de sete anos de idade, priorizando os participantes que estejam em 
situação de vulnerabilidade social. 

 
2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Contribuir para diminuição da exposição dos riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez 
precoce, criminalidade, trabalho infantil, exploração sexual) e conscientização da importância da 
prática esportiva, assegurando o exercício da cidadania; 

 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 

sadio);  
 
2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO 
DAS METAS 

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

cumprimento das Metas 
Fomentar a prática e o lazer aos 
praticantes de Capoeira 

Aquisição de materiais 
esportivos 

Relação de presença nas oficinas de 
capoeira 
Registros fotográficos 
Notas fiscais 

Oferecer aulas com qualidade, a 
todos os participantes do projeto 
 

Contratação de serviços e 
RH 

Fotos 
Notas fiscais  
Relatório das aulas 

Realizar evento de abertura e 
encerramento do projeto 

Materiais para abertura e 
encerramento  

Fotos 
Notas fiscais  

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

Atingir os 140 alunos de capoeira 
previstos 

Quantidade de participantes Ficha de Inscrição 
Lista de presença 
Fotos das aulas 
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Realização dos eventos de 
abertura e encerramento com o 
público alvo de 140 alunos de 
capoeira 

Número de participantes nos 
eventos 
 

Registro fotográfico 
Lista de presença 
 

 
2.6CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO 

 
Nome do Evento: Apoio à Realização do Projeto Senzala de Capoeira 

Descrição/Etapa: Realização do Projeto Senzala de Capoeira 

Data da realização: 15/10/2021 a 30/01/2022 Turno: Vespertino 

Período Custeado pelo 
Fomento: 

15/10/2021 a 30/01/2022 Turno: Matutino/Vespertino/Noturno 

Local: Núcleo 01 na Quadra 403 em frente ao Conjunto H (Quadra poliesportiva), Santa Maria RA XIII, 
Nucleo 02 na Quadra 04, Conj. 14 (Quadra Poliesportiva) Estrutural – DFRA-XXV 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

( x ) Quadra Poliesportiva (   ) Praça 

(..) Pátio      (   ) Piscina 
(  ) Ginásio  (...) Clube 
(..) Espaço Privado  
Qual? __________________ 

(...) Outro 
Qual?  

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 150 
Atletas: 140 
Comissão Técnica: 10 

Indiretos: 0 Total:   150 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(x) Local – Todo o Distrito Federal 

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(  )Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Feminino masculino  
15/10/2021 a 30/01/2022 

60 

( X ) Jovens (15 a 24 anos) Feminino masculino  
15/10/2021 a 30/01/2022 

60 

( X ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Feminino masculino  
15/10/2021 a 30/01/2022 

20 

(  )Idosos (a partir de 60 anos)   

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

  

Inscrição dos participantes  
()Escolas 
() Em centros comunitários 
( X) Na sede da entidade proponente 
() Na sede de entidades parceiras 
(...) Pela internet. Especifique 
(X) Outros. No local de realização das atividades Núcleo 01 na Quadra 403 em frente ao Conjunto H (Quadra poliesportiva), Santa 
Maria RA XIII, Cidade Estrutural RA-XXV na Quadra 04, Conj. 14 (Quadra Poliesportiva) Estrutural – DF 

 
2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 
 

Vale ressaltar que o nosso projeto seguirá todos os protocolos e normas sanitárias vigentes 
relativas ao COVID-19. 
 
PROTOCOLO DE SEGURANÇA 
J) Competições esportivas profissionais e amadoras:  
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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-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 competições.  
4. Proibição de acesso ao estabelecimento de pessoas com as comorbidades assinaladas no Plano de Contingencia 
da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, constante do sítio: 
http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/02/Plan odeContinge%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, salvo quando realizadas ao ar livre.  
6. Os atletas e demais profissionais que estiverem com febre ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus 
devem ser afastados.  
7. Os locais de competição e treinamento deverão ser previamente desinfectados e higienizados antes do uso.  
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 a sua execução, em 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 pelo novo coronavírus.  
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.  
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 sob responsabilidade da entidade organizadora do evento e, nos casos de arenas ou ginásios ou 
estádios concedidos aos particulares, também da concessionária que administra o local.  
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 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, 
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. 
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, salvo se a área comum cumprir os protocolos estabelecidos no item E do Anexo Único deste 
Decreto. 
 
 

INSCRIÇÕES  
  

As inscrições serão feitas nos locais onde acontecerão as atividades: Núcleo 01 na Quadra 403 em 
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frente ao Conjunto H (Quadra poliesportiva), Santa Maria RA XIII na Quadra 04, Conj. 14 (Quadra 
Poliesportiva) Estrutural – DF e na sala do Instituto na CNN 02 Bloco B Sala 107 Tel: 98124-1621, 
juntamente com o Coordenador dos núcleos e Mestres de Capoeira que estarão nestes locais. As vagas 
oferecidas serão preenchidas de acordo com a ordem de chegada para as inscrições, no período de 24 
de julho à 30 de julho de 2021. 

 
 
EVENTO DE ABERTURA 
 

O evento de Abertura acontecerá no dia 30/10/2021 no Núcleo 02 da Cidade Estrutural RA-XXV 
na Quadra 04, Conj. 14 (Quadra Poliesportiva) a partir das 13he contará com a presença dos 140 
alunos do projeto e com toda equipe de profissionais que estarão envolvidos durante toda execução do 
Projeto, onde haverá rodas de capoeira, bem como a apresentação do projeto para todos os 
participantes e comunidade atendida.  
 
EVENTO DE ENCERRAMENTO 

 
O evento de encerramento acontecerá no dia 29/01/2022 na Quadra 403 em frente ao Conjunto 

H (Quadra poliesportiva), Santa Maria RA XIII a partir das 13h, e contará com a presença de 140 alunos 
do projeto e com toda equipe de profissionais que estarão envolvidos durante toda execução do Projeto, 
onde haverá rodas de capoeira, bem como o encerramento do projeto.  

 
REALIZAÇÃO DAS AULAS DE CAPOEIRA NOS NÚCLEOS 
 

O projeto de Capoeira Senzala acontecerá em duas cidades Satélites: Núcleo 01 será na Núcleo 
01 na Quadra 403 em frente ao Conjunto H (Quadra poliesportiva), Santa Maria RA XIII e o Núcleo 02 
na Quadra 04, Conj. 14 (Quadra Poliesportiva) Estrutural – DF, onde atenderemos 140 pessoas 
inscritas sendo 70(setenta)por núcleo, durantes os três meses de execução do projeto com aulas de 
capoeira para crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência de ambos os sexos, as 
aulas acontecerão duas vezes por semana(quarta e Sábado) com aquecimento, treinamento dos 
golpes/movimentos da capoeira e roda de capoeira, na qual será aplicada aquilo que foi desenvolvido 
na aula (oficina), haverá também momentos que faremos o treinamento da musicalidade da capoeira, 
instrumentos, cantigas, fundamentos. E contaremos ainda com dois eventos um de abertura no qual 
será entregue todo material comprado para execução das atividades e o evento de encerramento que 
acontecerá ao final do projeto para que os participantes possam fazer o seu Batizado na Capoeira para 
troca de cordões em quatro rodas de capoeira espalhadas no local do evento. 

 
O Núcleo 01 do Projeto senzala de Capoeira acontecerá na Cidade de Santa Maria, Núcleo 01, na 

Quadra 403, em frente ao Conjunto H (Quadra poliesportiva), Santa Maria RA XIII, atenderá a 
70(setenta) participantes entre crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência de 
ambos os sexos a partir de 07 anos de idade, duas vezes por semana. Os alunos da quarta feira serão 
os mesmos alunos que participaram no sábado conforme quadro abaixo: 

 
NUCLEO 01 Santa Maria RA XIII Quadra 403 (Igreja Evangélica) 

DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS (70 ALUNOS) 
DIA DA SEMANA DIA DA SEMANA DIA DA SEMANA 

QUARTA SABADO SEGUNDA 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 
ATIVIDADES 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 
ATIVIDADES 

HORARIO DA 
COORDENAÇÃO 

19:00 às 20:30 08:30 às 10:00 08:00 AS 11:30 
QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA  

35 alunos de 07 a 15 anos e portadores de 
necessidades especiais 

35 alunos de 07 a 15 anos e portadores de 
necessidades especiais 

-------------- 

20:30 as 22:00 10:00 às 11:30Hs -------------- 
QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA -------------- 
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35 alunos sub 16 a 50 anos e portadores de 
necessidades especiais 

35 alunos sub 16 a 50 anos e portadores de 
necessidades especiais 

-------------- 

 
O Núcleo 02 do Projeto senzala de Capoeira acontecerá na Cidade Estrutural RA-XXV Quadra 

04 Conjunto 14, Quadra Poliesportiva e atenderá a 70(setenta) participantes entre crianças, 
adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência de ambos os sexos a partir de 07 anos de 
idade, duas vezes por semana. Os alunos da quarta feira serão os mesmos alunos que participarão no 
sábado conforme quadro a baixo conforme quadro a seguir: 

NUCLEO 02 CIDADE ESTRUTURAL RA-XXV QUADRA 04 CONJUNTO 14 QUADRA POLIESPORTIVA 
 DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS (70 ALUNOS) 

DIA DA SEMANA DIA DA SEMANA DIA DA SEMANA 
QUARTA SABADO SEGUNDA  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 
ATIVIDADES 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 
ATIVIDADES 

HORARIO DA 
COORDENAÇÃO 

Das 19:00 às 20:30 08:30 às 10:00Hs 08:00 AS 11:30 
QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA  

35 alunos de 07 a 15 anos e portadores de 
necessidades especiais 

35 alunos de 07 a 15 anos e portadores de 
necessidades especiais 

-------------- 

Das 20:30 às 22:00 10:00 às 11:30Hs -------------- 

QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA -------------- 

35 alunos sub 16 a 50 anos e portadores de 
necessidades especiais 

35 alunos sub 16 a 50 anos e portadores de 
necessidades especiais 

-------------- 

 
Haverá um recesso de 15 dias no mês de dezembro para beneficiários diretos e indiretos. 
 

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E RECURSOS HUMANOS 
 

Coordenador Geral 
Responsável por coordenar todos os aspectos do projeto em todas as suas etapas para que ele se efetive 

conforme o planejado. Ele desenvolverá e acompanhará o planejamento, divulgação, execução e a entrega dos 
produtos de todas as etapas do projeto. É quem direcionara a escolha dos profissionais e fornecedores 
contratados, organizara o cronograma das ações, definira e acompanhara toda a estratégia de comunicação, 
auxiliara o coordenador de competição na seleção dos escritos não será exigida formação acadêmica uma vez 
que somente se faz necessário o conhecimento especifico do funcionamento dos núcleos de capoeira com carga 
horária de 8 horas diárias durante os 03(três) meses de execução do projeto.  

Coordenador de núcleo 
Responsável por coordenar a cada núcleo, selecionar inscrição dos participantes garantir o funcionamento 

das atividades referente a execução do projeto, assegurando a boa execução do objeto pactuado e mantendo os 
executores informados de quaisquer alterações caso seja necessário durante a execução do projeto, não será 
exigida formação acadêmica uma vez que somente se faz necessário o conhecimento específico do 
funcionamento dos núcleos de capoeira com carga horaria de 8 horas diárias 03(três) meses de execução do 
projeto. 

Auxiliar administrativo 
Profissional responsável pelo gerenciamento de todas as demandas administrativas e financeiras do projeto 

que envolvem o planejamento e controle administrativo do projeto, contratação de fornecedores e serviços, 
organização do cronograma de pagamento acompanhamento da inserção de pagamento e auxiliar o Coordenador 
Geral na prestação de contas não será exigida formação acadêmica e terá uma carga horária de 8 horas diárias.  

Contratação de serviço de comunicação 
Contratação de uma empresa responsável pela definição das estratégias e planejamento da comunicação do 

projeto, bem como da divulgação dos eventos nas redes sociais e em outros meios de comunicação.  
Mestre de Capoeira 
Pessoa responsável com graduado de Mestre de Capoeira e com conhecimento e habilidades específicas da 

Capoeira e suas musicalidades e tradições, não será exigida formação acadêmica e terá uma carga horária de 4 
horas diárias. 

Monitor de Capoeira (Contra Mestre) 
Pessoa que terá que ter experiência, conhecimentos e habilidades na Capoeira. Não será exigida formação 

acadêmica e terá uma carga horária de 4 horas diárias duas vezes por semana.  
Contratação de serviço de fotografia 
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Profissional capacitado com equipamento digital profissional reflexa, mínimo de 8,5 megapixel. O fotógrafo 
deverá realizar cobertura fotográfica com qualidade jornalística editada e tratada, imagens de montagem e 
desmontagens de estruturas para prestação de contas do projeto, devendo ser entregue em material digital. 
Material deverá ser entregue organizado em mídia. Indicação de profissional sujeita à aprovação da contratante.  

Contratação de serviço de designer 
Empresa Profissional responsável pela identidade visual do projeto e pelas peças que serão desenvolvidas 

nas redes sociais e peças off line. Será necessário em torno de um mês de prestação de serviço Período de 
contratação de 01 (um) mês. 

Contratação de serviço jornalístico 
Profissional responsável por fazer toda a cobertura, do projeto, divulgar em todos os meios de comunicação 

buscando matérias sobre o projeto trabalhando em conjunto com o Coordenador Geral, Fotografo e o 
Coordenador de núcleo fazendo cobertura jornalística para divulgação nas mídias sociais e no site da Instituição 
de comunicação.  

 
2.7.1 Equipe de RH 

Função Qnt. 
Forma de 

contratação 
do RH 

Profissional a ser 
contratado já tem 

vínculo com a 
OSC? Qual? 

Profissional da 
OSC é remunerado 

ou Não 
Remunerado 

Carga 
horária de 

trabalho na 
OSC 

Carga horária 
que será 

destinada ao 
projeto 

Coordenação 
Geral  

01 
Profissional 
autônomo  

sim Não  
----- 

8hs diárias 

Coordenação 
de núcleo   

01 
Profissional 
autônomo  

sim Não  ----- 8hs diárias 

Auxiliar 
administrativo 

01 
Profissional 
autônomo  

sim Não  ----- 8hs diárias 

 
 
2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 
 

 Atender as necessidades dos participantes do projeto e aumentar o número de praticantes; 
 Ocupar o tempo ocioso dos participantes com a pratica saudável da Capoeira; 
 Oferecer aos praticantes da Capoeira as habilidades e a prática saudável da modalidade, 

promovendo disciplina, respeito, que contribuindo assim para formação de cidadãos 
 Promover e fomentar a capoeira nas Cidades atendidas no intuito aumentar quantidade de 

praticantes; 
 Modificar a realidade esportiva dos praticantes de capoeira trazendo perspectivas de 

crescimento na pratica desta modalidade; 
 Fortalecer culturalmente a prática da capoeira no cumprimento do seu papel social. 

 
 
2.9CROQUI DO EVENTO  
 
Local de funcionamento do Núcleo 01 - Santa Maria Sul - DF, Quadra 403 em frente ao Conjunto H 
(quadra poliesportiva). 
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Local de Funcionamento do Núcleo 02 - Quadra 04, Conj. 14 (Quadra Poliesportiva) Estrutural – DF 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.10 CONTRAPARTIDA 

AULA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
 
A contrapartida oferecida por nossa instituição será de aulas de capoeira para pessoas com 

deficiência. Acontecerá em horários distintos, conforme informamos acima, e será ministrada um mestre 
de capoeira que ofertará voluntariamente esta aula aos sábados das 11:30 as 12:30 durante os três 
meses de duração do Projeto nos endereços onde acontecerão as aulas, e atenderá a no máximo 05 
alunos por turma, alunos estes de ambos os sexos com idade a partir de 7 anos de idade. 
 
3.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO 
 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 

Duração 

Início Término 
Divulgação  R$ 397,24 15/10/2021 30/01/2022 
Aquisição de Material  R$ 91.904,36 15/10/2021 30/01/2022 
Evento de Abertura no núcleo da Estrutural e encerramento 
no núcleo de Santa Maria 

R$ 15.286,90 15/10/2021 30/01/2022 

Serviços R$ 56.377,96 15/10/2021 30/01/2022 
Recursos Humanos R$ 35.728,95 15/10/2021 30/01/2022 
 
4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES  
 

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. 
Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos 
públicos.  

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é 
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necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de 
arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o 
desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, 
permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido. 

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

contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do 
art. 30 da Portaria 98/2020, a saber: 

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

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

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

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

Marcar as opções abaixo:  
(X) Dou ciência do acima informado 
(X) Não haverá pagamento em espécie 
() Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir: 
 

 
4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

Cronograma de Desembolso 
Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 1.1 Divulgação e inscrição OUTUBRO 

Meta 2 2.1 Evento de Abertura  e encerramento nos núcleo 
de Santa Maria e Estrutural 

OUTUBRO E JANEIRO 

Meta 3 3.1 Aquisição de Material e kit lanche OUTUBRO 

Meta 4 4.1 Contratações Projeto Senzala de Capoeira OUTUBRO A JANEIRO 

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

Atestamos para os devidos fins que o Projeto Senzala de capoeira só contará com recursos do 
Termo de Fomento.
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5.1Planilha Termo de Fomento 
PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 Divulgação do Projeto Senzala de Capoeira 
Etapa 1.1Divulgação 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mts/S
erviço/Unidade) 

Quant. Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação e 
memória de cálculo 

 1.1.1 

Aquisição de 02 Banner em Lona para 3,00metros 
largura por 2,50 metros de altura. e 2,50m com a 
logo de todas as equipes, de largura para ficar 
exposto na entrada do ginásio e dentro do ginásio 
para as equipes tirarem fotos e receber as 
premiações. 

Unid. 02 02  R$ 198,62   R$ 397,24 

Confecção de 02 banners que serão usados 
para identificarem os locais onde aconteceram 
as aulas de capoeira com as logos do Governo 
e da Instituição Proponente sendo um banner 
para cada local de aula 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 397,24   
Valor total da META 01 R$ 397,24 

Meta 2 Eventos de Abertura e encerramento do Projeto Senzala 
Etapa 2.1 Evento de abertura na Estrutural e evento de encerramento em Santa Maria 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mts/ 
Serviço) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

2.1.1 

Serviço de 02 Mestre de cerimônias, para conduzir 
o evento de abertura, o profissional deverá possuir 
desenvoltura e experiência para a apresentação 
dos eventos, com conhecimento de normas do 
Cerimonial Público, possuir características de 
improvisador, ter segurança e conhecer bem os 
passos do evento, ter cuidado com a aparência, 
discrição e sobriedade, postura e trajar roupas bem 
talhadas e discretas. 

 
 
 
 

Diária 02 02 

R$ 176,44 R$ 352,88  

Serviço de 02 Mestre de cerimônia para 
apresentar todo o evento de abertura na cidade 
estrutural e encerramento em Santa Maria 
sendo 01 para cidade estrutural e 01 para 
Santa maria totalizando 02 mestre de cerimonia  

2.1.2 
Serviço de 04 brigadista (Bombeiro Civil) 
profissional que ficara no local do evento 
resguardando e prestando os primeiros socorros de 
todos os participantes do evento de abertura, com 
carga horaria de 8hs diária 

 
 
 

Diária 04 04 

R$ 142,23 R$ 568,92 Contratação de 04 Brigadistas para garantir os 
primeiros socorros e prevenção de combate a 
incêndio dos participantes do evento de 
abertura na estrutural e encerramento em 
Santa Maria sendo 02 para o evento de Santa 
Maria e 02 para o evento da Estrutural 
totalizando assim 04 Brigadistas 

2.1.3 Contratação de 10 Staff com carga horaria de 8 
horas diária para auxiliar em todos os aspectos do 

Diária 10 10 R$ 130,00 R$ 1.300,00 Contratação de 10 staffs para auxiliar na 
organização do evento colhendo a coletando o 
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evento de abertura do projeto. nome das pessoas e colocando na lista de 
presença e auxiliando o evento em todos os 
seus aspectos desde a montagem até a 
limpeza após o seu encerramentos sendo 05 
para o evento da Estrutural e 05 par ao evento 
de Santa Maria 

2.1.4 
Locação de 02 Gerador: 150 KVA para suporte de 

som e luz 

Diária 

02 02 

R$ 1.188,67 R$ 2.377,34 Locação de 02 gerador dois para garantir 
energia elétrica para todos os equipamentos 
energizados que serão usados durante todo o 
evento sendo 01 para Santa Maria e 01 para 
Estrutural totalizando assim a locação de 02 
geradores 

2.1.5 

Locação de 02 sistema de sonorização médio porte 
com 02 caixas ativa e tripe 1 par de Microfone sem 

fio 01mesa de som com, no mínimo, 8 canais e 
demais equipamentos necessários e um profissional 
capacitado para operacionalizar os equipamentos. 

Para atender o evento de abertura do projeto 

Diária 02 02 

R$ 500,00  R$ 1.000,00 
Locação de 02 sistema de som para ser 
utilizado durante toda a realização do evento 
com um profissional capacitado para operar o 
mesmo sendo 01 para Santa Maria e 01 para 
Estrutural totalizando assim 02 sistema de som. 

2.1.6 
Locação de 10 Banheiros Químicos: Locação de 

banheiro químico (masculino/feminino e PNE), para 
o evento de abertura do Projeto. 

Diária 10 10 

R$ 143,00 R$ 1.430,00 Locação de 10 banheiros químicos para o 
evento de abertura na estrutural e no 
encerramento em Santa Maria. sendo 2 
banheiros 2 masculinos, 2feminino e um PNE 
para ser utilizado durante o evento sendo 
05para Santa Maria e 05 para Estrutural 
totalizando assim 10 Banheiros químicos. 

2.1.7 

Locação de 04 Tenda, montagem e manutenção de 
tendas tipo pirâmide, em estrutura de alumínio 
fechada (8mx8m), de lona branca de PVC de alta 
tenacidade com propriedades anti-chama, anti-mofo 
e proteção contra raio para o evento de abertura do 
projeto. 

Diária 04 04 

R$ 500,00 R$ 2.000,00 Locação de 04 tendas para atender as 
demandas do evento de abertura na estrutural 
e encerramento em Santa Maria sendo 02 
tendas para abertura na cidade Estrutural e 02 
tendas para encerramento na Cidade de Santa 
Maria totalizando assim 04 tendas 

2.1.8 

Locação de 04 ônibus tipo viagem com no mínimo 
42 lugares e poltronas reclináveis ar condicionado 
Banheiro, para transportar os participantes e todos 
os envolvidos no projeto ida/volta do núcleo de 
santa Maria – DF Cidade Estrutural DF onde 
acontecera o evento de abertura do projeto 

Diária 04 04 

 
 
R$ 814,44 

 
 

R$   3.257,76 

Locação de 04 Ônibus para 
transportar(ida/volta) todos os alunos e 
profissionais sendo 02 de Santa Maria Para 
Estrutural e 02 ônibus  da Estrutural para Santa 
maria totalizando assim 04 locações para os 
dois eventos. 
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2.1.9 

Serviço de locação de ambulância tipo “D” com 
tripulação-UTE móvel: Ambulância equipada de 
acordo com as normas da vigilância sanitária, 
(conforme portaria MS nº 2.048/02). Descrição da 
tripulação: 01 técnico de enfermagem e um 
motorista/socorrista. 

Diária 02 02 

 
 
R$ 1.500,00 

 
 

R$ 3.000,00 

locação de 02 ambulância para transporte de 
pacientes durante a realização do evento de 
abertura na Estrutural e encerramento na santa 
maria sendo uma para o evento de abertura da 
Estrutural e 01 para o evento de encerramento 
de Santa Maria totalizando assim 02 
ambulâncias, tal locação se faz necessário 
para prevenção de primeiros socorros e 
transporte de algum participante caso seja 
necessário. 

Valor Total da Etapa 2.1 R$ 15.286,90 
Valor total da META 2 R$ 15.286,90 

Meta 3 Realização do Projeto Senzala de Capoeira 
Etapa 3.1 Aquisição de material  

3.1.1 

Aquisição e 160 Abadá (calça de capoeira): Calça 
de Capoeira Infantil Abada Unissex, Modelo 
Exportação com costuras duplas e reforço, 
garantindo uma maior durabilidade. Feita de 
Helanca 100% Poliamida 

Un 

160 160 R$ 40,61 

 
 

R$ 6.497,60 

160 Calça de capoeira para ser entregue aos 
participantes dos núcleos sendo 80 calças de 
Capoeira para o Núcleo de Santa Maria e 80 
calças de Capoeira para o Núcleo da Estrutural 
totalizando 160 calças de capoeira 

3.1.2 
Aquisição de 240 Caixa com 48 unidades(Copo de 

200 ml) para ser utilizada durante o evento de 
abertura do projeto. 

Caixa 240 240 R$ 23,65 

R$ 5.676,00 
 

240 Caixa de água mineral com 48 copos de 
200ml que será consumido pelos alunos 

profissionais envolvidos durante a execução do 
projeto sendo 100 caixas de agua para o 

núcleo de Santa Maria e 100 caixas de agua 
par ao núcleo da Estrutural totalizando assim 
100 caixas de agua para serem consumidas 
durante toda execução do projeto e mais 40 

Caixa de água mineral com 48 copos de 200ml 
que será consumido pelos alunos e 

profissionais envolvidos no evento de abertura 
na estrutural e encerramento em Santa Maria 

sendo 20 na Cidade Estrutural 20 na Cidade de 
Santa Maria totalizando assim 240 caixas de 

água 

3.1.3 

Aquisição de 160 Bolsas porta material feito em 
poliéster com zíper com capacidade mínimade 10 L. 
Quantidade 01 para cada atleta/comissão técnica, 
totalizando 50unidades. Alta resistência, 
compartimento Interno Amplo e com bolso interno, 
alça externa manual, fechamento com zíper 
material em poliéster profissional dupla camada, 
bolso externo com zíper, tamanho mínimo de 34 

Un 160 160 R$ 44,00 R$ 7.040,00 

160 Sacolas personalizadas para ser entregue 
aos participantes dos Núcleos sendo 80 para o 
Núcleo de Santa Maria e 80 para o Núcleo da 
Estrutural totalizando 160 Bolsas para 
transporte de material esportivo de capoeira 
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centímetros de largura, altura mínima de 19 
centímetros e profundidade mínima de 15 
centímetros. Peso aproximado de 210 gramas. 
sacolas personalizadas para o transporte do 
material esportivo 

3.1.4 

Aquisição de 10 Berimbau profissional envernizado, 
madeira biriba tamanho 160 cm de altura modelo 
média, caxixi profissional tamanho 15 cm de altura / 
8 cm de largura / 8 cm de comprimento. 
acompanha: 1- baqueta de tucum tamanho 40 cm 
de comprimento. acompanha: 1- dobrão de pedra. 

Un 

10 10 

 
 

R$ 166.84 

 
 

R$ 1.668,40    
10 berimbal para ser utilizado durante as 
atividades dos núcleos sendo 045Berimba para 
o núcleo de Santa maria e 05 para o núcleo da 
Estrutural totalizando assim 08 Berimbal 

3.1.5 

Aquisição de 08 Pandeiro 10 polegadas injetado, 
Linha Standard 10 polegadas, corpo injetado em 
OS, Pele animal, pandeiro com 12 pratinelas 
cromadas, acompanha chave de Afinação, 
excelente sonoridade produto 100 % Brasileiro 

Un 

08 08 

 
 

R$ 111,33 

 
 

R$    890,64 

08 Pandeiro para ser utilizando durante as 
atividades dos núcleos sendo 04 pandeiros 
para o núcleo de Santa Maria e 04 para o 
núcleo da Estrutural totalizando assim 08 
pandeiros 

3.1.6 

Aquisição de 08 Atabaque de 1 metro, já com 
suporte. Couro de verdade e atarraxas para 
afinação. Com o suporte, ele fica com cerca de 1.30 
de altura 

Un 

08 08 

 
R$ 545,00 

 
R$ 4.360,00 

06Atabaque para ser utilizado durante as 
atividades dos núcleos sendo 06 para o núcleo 
da Estrutural e 03 para o núcleo de Santa 
Maria totalizando assim 06 atabaques 

3.1.7 
Aquisição de 140 Cordas de Capoeira Material: 
Algodão Tipo: 10 mm de espessura, com alma e 
trama reforçada 10mm em algodão. Diversas cores 

Um  

140 140 

 
R$ 41,59 

 
R$ 5.822,60 

140 Corda para os batizados de capoeira 
sendo 70 cordas para o núcleo de Santa maria 
e 70 para o núcleo da Estrutural totalizando 
assim 140 cordas de Capoeira 

3.1.8 

aquisição de 4000 Kit lanches composto por 1 barra 
de Cereal 20G sabor variado, um suco/ néctar de 
frutas sabor variado 200ml, e uma fruta da estação 
para o evento de encerramento 

Kit Lanche 4000 4000 

 
R$ 8,00 

 
R$ 32.000,00 

40000 Kit lanche para os participantes dos dois 
núcleos do projeto sendo 1800 lanches para o 
núcleo de Santa Maria e 1800 para o núcleo da 
Estrutural totalizando assim 3600 durante os 3 
meses de execução do projeto. E mais 400 Kit 
lanche para ser entregue aos participantes do 
evento de abertura e encerramento sendo 200 
na cidades Estrutural e 200 na  cidade de 
Santa Maria totalizando assim 300 kit lanche 

3.1.9 
Aquisição de 20 Camisas Polo, Tecido: Malha Piquê 
diversas cores personalizadas tamanhos P, M, G, 
GG, XGG e baby look sem bolso 

Unid. 

20 20 

R$ 36,70 R$ 734,00 20 Camisa Gola polo para os profissionais 
envolvidos no projeto sendo uma camiseta para 
cada profissional envolvido sendo 2 camisa 
para os profissionais que estarão trabalhando 
durante a execução do projeto 

3.1.10 
Aquisição de 280 Camisetas Básicas manga curta 
100% para personalização em até 5 cores, tamanho 
Maxi moda estampa 0,30x0,40 

Unid. 

280 280 

R$ 21,30 R$ 5.964,00 280 Camisetas para ser entregue a todos os 
participantes das oficinas de capoeira sendo 
camisetas 140 para o núcleo de Santa Maria e 
140 para o Núcleo da Estrutural totalizando 
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assim 140 camisas. 

3.1.11 

Aquisição de 02 termômetro de aferir  temperatura 
material: ABS, 
Faixa de medição:32 a 42,5ºC, Tempo de teste: 
Aprox. 2 segundos, Luz de fundo: Verde menor de 
37,3ºC | Laranja 37,4ºC a 38ºC - Vermelho maior 
que 38ºC, Precisão:0.2ºC - 0.4ºC dentro da faixa de 
35ºC a 42ºC, Resolução:0.1ºC, Distância de 
medição:3 a 5cm, Desligamento automático: Aprox. 
15s, Armazenamento de dados:32 grupos, 
Condição de operação:10 a 40ºC, 15% a 85%, 
Fonte de alimentação:2 pilhas AAA (não inclusas), 
Tamanho do item: 149 X 77 X 43mm, Peso:104g 

Unid. 

02 02 

 
 
 

R$ 154,00 

 
 
 

R$ 308,00 

02 Termômetros para aferir a temperatura de 
todos os participantes e profissionais 
envolvidos no nos eventos de abertura, 
encerramento e durante toda a execução do 
projeto sendo 01 termômetro para o núcleo de 
Santa Maria e 01 para o núcleo da Estrutural 
totalizando assim 02 termômetros. 

3.1.12 
aquisição de 100 Álcool em Gel 70% Higienizador 
500ml  

Unid. 

100  

R$ 8,44 R$ 844,00 10 Álcool em gel higienizador sendo 50 
unidades para o núcleo de Santa maria e 50 
para o núcleo da Estrutural para ser utilizado 
nos eventos de Abertura, encerramento e 
durante toda execução do Projeto  

3.1.13 
aquisição de 04 Totem Dispensador De Álcool em 
Gel 

Unid. 

04 04 

R$ 178,00 R$ 712,00 Totem de álcool em Gel para ser utilizado nos 
eventos de abertura, encerramento e durante 
execução do projeto sendo um totem para o 
núcleo de Santa Maria e um para o núcleo da 
Estrutural 

3.1.14 

Aquisição de 02 Oximetro Digital De Dedo Medidor 
De Saturação De Oxigênio Material: ABS tamanho 
58*30*30mm, faixa de medição: 70-100%, SpO2 
Precisão de Medição, taxa de pulso Faixa de 
Medição: 30-240 bpm, resolução de Medição de 
Taxa de pulso: ±1bpm, :: Precisão da Taxa de 
pulso: ± bpm ou ± 1% (selecione maior), medição 
de Desempenho em Baixa Perfusão Estado: 0.5%, 
consumo de energia: abaixo 30 mA, bateria: 2*1.5 v 
pilhas AAA, utiliza 2 pilhas AAA . 

Unid. 02 02 R$120,00  R$ 240,00 

02Oximetro que será para media a saturação 
dos participantes das aulas de capoeira 
durante os três meses de execução do projeto 
sendo 01 para o núcleo de santa Maria e um 
para o núcleo da Estrutural totalizando assim 
02 oximetro  

3.1.15 

Aquisição de 02 Kit Medidor G Tech Com 60 Tiras 
Glicemia + 100 Lancetas Sistema auto code, 360 
Posições de Memória, apenas 0,5 microlítro de 
amostra de sangue, Calcula as médias dos 
resultados armazenados, permite a configuração de 
alarme para lembrete de realização de teste, 
conecta-se ao computador para uma análise mais 
profunda dos resultados (cabo vendido 
separadamente) possibilidade de marcações 

Unid.  02 02 

R$ 125,66 

R$ 251,32 

02 medidor de glicose para ser utilizado nos 
núcleos do projeto sendo 01 para o núcleo de 
Santa Maria e 01 para o núcleo da estrutural 
totalizando assim 02 medidores de glicose 
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especiais de teste, auxiliando na avaliação, Sistema 
Ejetor de Tiras que evita o contato com a tira já 
contaminada, garantia Vitalícia contendo 1 Medidor 
de Glicose, 01 Caneta Lancetadora, 60 Tiras de 
teste Lite, 01 Bateria CR203201 Estojo, 01 Manual 
de Instruções Idioma Português100 lancetas 

3.1.16 

Aquisição de 140 kit Mine BandConjunto com 5 mini 
Band de látex de alta qualidade e possui 5 níveis de 
resistência nas cores: verde, Azul, Amarela, 
vermelha e preta, medindo cada mini Band 30cm de 
comprimento e 5cm de largura sendo: Ultra leve ou 
Verde = equivale a 2,2kg Azul ou Leve = equivale a 
4,5kg Amarela ou Média = equivale a 9kg Vermelha 
ou Forte =equivale a 13,5kg Preta ou Ultra Forte = 
equivale a 18kg. 

Kit  

140 140 

 
 
 
 
 
 

R$ 23,49 

 
 
 
 
 
 

R$ 3.288,60 

140 Kit mini Band para serem utilizando 
durante as aulas de capoeira duas vezes por 
semana durante os três meses de execução do 
projeto sendo 70para o núcleo de Santa Maria 
e 70 para o núcleo da Estrutural totalizando 
assim 140 kit mine Band. 
 

3.1.17 

Aquisição de 140 thera Band nas cores verde, Azul, 
Amarela, vermelha e preta, cada thera Band tem 
1,50m de comprimento e 10cm de largura sendo 
Ultra leve ou Verde = equivale a 2,2kg, Azul ou 
Leve = equivale a 4,5kg, Amarela ou Média = 
equivale a 9kg,Vermelha ou Forte =equivale a 
13,5kg, Preta ou Ultra Forte =equivale a 18kg 

kit 140 140 

 
 
 

R$ 111,48 

 
 
 

R$ 15.607,20 

140 Kit thera Band para serem utilizando 
durante as aulas de capoeira duas vezes por 
semana durante os três meses de execução do 
projeto sendo 70 para o núcleo de Santa Maria 
e 70 para o núcleo da Estrutural totalizando 
assim 140 thera band 
 

Valor Total da Etapa 3.1 R$ 91.904,36 
VALOR TOTAL DA META 3 R$ 91.904,36 

Meta 4 Contratações Projeto Senzala de Capoeira 
Etapa 4.1 Serviços 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mts/S
erviço) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

4.1.1 

Contratação de serviço de comunicação de 01 
empresa responsável pela definição das estratégias 
e planejamento da comunicação do projeto, bem 
como da divulgação dos eventos nas redes sociais 
e em outros meios de comunicação.  Diária 30 30 R$ 295,00 R$ 8.850,00 

Contratação de uma empresa de comunicação 
para esta divulgando todas as atividades que 
serão executadas sendo 1 diárias para o 
evento de abertura 1 diárias para o evento de 
encerramento e mas 14 diárias sendo ao 
núcleo de Santa maria e 14 diárias ao núcleo 
da Estrutural para produzir matérias de 
divulgação do projeto nas mídias sociais e no 
site da instituição 

4.1.2 
Contratação de serviço de 2 Mestres de Capoeira 
graduados, com conhecimento tradicionais, 
culturais, habilidades especificas da Capoeira e 

Diária  88 88 R$ 308,40 R$ 27.139,20 
Contratação de 2 Mestres de capoeira sendo 
01 para o núcleo da Santa Maria que terá 44 
diárias sendo 42 diárias para as aulas de 
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suas musicalidades e cantorias, e conhecimento da 
história da capoeira ter mais de 30 anos, não será 
exigida formação acadêmica.  

capoeira e coordenação elaboração das aulas, 
e mais 02 diárias sendo 1 no evento de 
abertura e 1 no evento de encerramento e 01 
mestre para o núcleo da estrutural e 01 mestre 
de capoeira para o núcleo de Santa Maria 
totalizando assim 02 mestres de Capoeira e 88 
diárias divididas entre os dois mestre de 
capoeira 

4.1.3 

Contratação de serviço de 02 monitores (contra-
mestre) de Capoeira para auxiliar os mestres em 
suas aulas estes profissionais precisam ter 
conhecimento, habilidade, especifica na capoeira, 
musicalidades e ter uma graduação inferior a do 
mestre de capoeira não será exigida formação 
acadêmica.  

Diária 88 88 R$ 156,67 R$ 13.786,96 

Contratação de 02 monitores de 
capoeira(contra mestre) 01 para o núcleo da 
Santa Maria que terá 49 diárias sendo 29 
diárias para as aulas de capoeira, 17 diárias 
para coordenação e elaboração das aulas e 
mais 02 diárias sendo 1 no evento de abertura 
e 1 no evento de encerramento e 01 para o 
núcleo da estrutural que terá 49 diárias sendo 
29 diárias para as aulas de capoeira, 17 diárias 
para coordenação e elaboração das aulas e 
mais 02 diárias sendo 1 no evento de abertura 
e 1 no evento de encerramento totalizando 
assim 100 diárias para os  02 monitores(Contra 
Mestre)  

4.1.4 

Serviço de 01 fotografia- Profissional capacitado 
com equipamento digital profissional reflexa, 
mínimo de 8,5 megapixel. O fotógrafo deverá 
realizar cobertura fotográfica com qualidade 
jornalística editada e tratada, imagens de 
montagem e desmontagens de estruturas para 
prestação de contas do projeto, devendo ser 
entregue em material digital. Material deverá ser 
entregue organizado em mídia. Indicação de 
profissional sujeita à aprovação da contratante.  

Diárias  

10 10 

R$ 327,83 R$ 3.278,30 

Contratação 10 diárias de um fotografo que 
trabalhara sendo 01 no evento de abertura 01 
nos eventos de encerramento 04 Diária no 
núcleo de santa Maria e 04 diárias no núcleo 
da Estrutural para fazer todo o registro 
fotográfico do projeto 
 

4.1.5 

Serviço de 01 designer – Empresa Profissional 
responsável pela identidade visual do projeto e 
pelas peças que serão desenvolvidas nas redes 
sociais e peças off line. Será necessário em torno 
de um mês de prestação de serviço Período de 
contratação 1 mês 

Diária 

10 10 

R$ 178,96 R$ 1.789,60 

Contratação de uma empresa profissional 
especializada designer produzir as peças de 
divulgação que serão utilizadas nas redes 
sociais e no site da instituição durante toda 
execução do projeto sendo 01 no evento de 
abertura 01 no evento de encerramento 09 
Diária no núcleo de santa Maria e 09 diárias no 
núcleo da Estrutural 

4.1.6 Serviço de 01 jornalista profissional responsável por 
fazer toda a cobertura, do projeto, divulgar em todos 

Diária  
10 10 

153,39 R$ 1.533,90 Contratação de 20 diárias de jornalista para 
cobertura dos eventos de encerramento e 
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os meios de comunicação buscando matérias sobre 
o projeto trabalhando em conjunto com o 
Coordenador Geral, Fotografo e o Coordenador de 
núcleo fazendo cobertura jornalística para 
divulgação nas mídias sociais e no site da 
Instituição de comunicação.  

abertura sendo 01 no evento de abertura 01 no 
evento de encerramento 14 Diária no núcleo de 
santa Maria e 14 diárias no núcleo da Estrutural 

Valor Total da Etapa 4.1 R$ 56.377,96 
Etapa 4.2 Recursos Humanos 

4.2.1 

Coordenação Geral responsável por coordenar 
todos os aspectos do projeto em todas as suas 
etapas para que ele se efetive conforme o 
planejado. Ele desenvolverá e acompanhará o 
planejamento, divulgação, execução e a entrega 
dos produtos de todas as etapas do projeto. É quem 
direcionara a escolha dos profissionais e 
fornecedores contratados, organizara o cronograma 
das ações, definira e acompanhara toda a 
estratégia de comunicação, auxiliara o coordenador 
de competição na seleção dos escritos não será 
exigida formação acadêmica uma vez que somente 
se faz necessário o conhecimento especifico do 
funcionamento dos núcleos de capoeira com carga 
horaria de 8 horas diárias  

Mês 03 03 R$ 3.287,67 

R$ 9.863,01 

Contratação de 01 coordenador geral para 
coordenar todas as etapas do projeto durante 
os três meses de execução do projeto senzala 

4.2.2 

Coordenação de núcleo responsável por coordenar 
a cada núcleo, selecionar inscrição dos 
participantes garantir o funcionamento das 
atividades  referente a execução do projeto, 
assegurando a boa execução do objeto pactuado e 
mantendo os executores informados de quaisquer 
alterações caso seja necessário durante a 
execução do projeto não será exigida formação 
acadêmica uma vez que somente se faz necessário 
o conhecimento especifico do funcionamento dos 
núcleos de capoeira com carga horaria de 8 horas 
diárias  

Mês  02 06 R$ 3.000,00 R$ 18.000,00 

Contratação e 02 coordenadores de núcleo 
sendo 01 para o núcleo de Santa Maria e 01 
para o núcleo da Estrutural durantes os 04 
meses de execução do projeto tal contratação 
se faz necessária uma vez que os núcleos são 
distantes um do outro. 

4.2.3 

Auxiliar administrativo profissional responsável pelo 
gerenciamento de todas as demandas 
administrativas e financeiras do projeto que 
envolvem o planejamento e controle administrativo 
do projeto, contratação de fornecedores e serviços, 
organização do cronograma de pagamento 
acompanhamento da inserção de pagamento e 

Mês  03 03 R$ 2.621,98 

R$ 7.865,94 

Contratação de um auxiliar administrativo para 
cuidar de toda a parte administrativa do projeto 
durante os três meses de execução do projeto. 
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auxiliar o Coordenador Geral na prestação de 
contas não será exigida formação acadêmica e terá 
uma carga horária de 8 horas diárias.  

Valor Total da Etapa 4.2 R$ 35.728,95 
VALOR DA META  4 R$ 92.106,91 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO  R$ 199.695,41 
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6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 
A divulgação do Projeto Senzala de Capoeira que acontecera nas cidades de Santa Maria e Estrutural durante o evento de abertura 
acontecerá também pelas redes sociais, banners, site Institucional e mídia especializadas antes do início das atividades de cada 
núcleo e durante o funcionamento de todo o Projeto. Será também afixado no local das atividades, banner de identificação do Projeto. 
 
7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 
1 Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Reginaldo Sardinha R$ 199.695,41 

Total R$ 199.695,41 
 
Brasília, 05 de outubro de 2021 
 

 
 
 


