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1. IDENTIFICAÇÃO DAENTIDADE 
Nome da OSC: CONFEDERAÇÃO SUL

Nome Fantasia: CONFEDERAÇÃO SUL

CNPJ: 06079835 / 0001 – 
65 

Endereço: 

Complemento: 904 Bairro: 

Telefone: (21) 2132 7857 Telefone: 
E-mail: info@voleysur.org 

Responsável da OSC (Dirigente): 
CPF: 830.425.207-49 
EndereçodoDirigente:RuaSãoPaulo2.220Apto1300

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Tomás Tavares Perdigão Mendes

Função na parceria: Responsável Técnico

RG: MG 11 433 436 Órgão Expedidor:SSP

Telefone Fixo: 31 3271 4000 

E-Mail do Responsável: tomas.mendes@fmvolei.org.br
 

1.2 HISTÓRICO DOPROPONENTE 
 

Na década de 1940 e quando o Voleibol já estava amplamente difundido na América do Sul, surgiu 
a ideia de criar uma organização continental para conduzir a disciplina dentro dos parâmetros de um 
esporte organizado. São dois eventos que mostram essas preocupações e, de alguma forma, criam 
diferenças na data e local de fundação da Confederação Sul
quem argumente que tenha ocorrido em 12 de fevereiro de 1946 na cidade de Buenos Aires, enquanto 
outros argumentam que foi no Rio de Janeiro em 3 de julho do mesmo ano.

 
A primeira versão surge como resultado do encontro realizado no

capital argentina, com a presença do Dr. Célio Negreiros de Barros em representação da Confederação 
Brasileira de Esportes e da Federação Uruguaia de Voleibol, Enrique Romero Brest , Presidente da 
Federação Argentina de Voleibol e Dr. Juan Carlos Palacios, Presidente da Confederação Argentina do 
Esporte e Comitê Olímpico Argentino, para providenciar a criação do órgão dirigente do Voleibol Sul
Americano. 

 
Na ocasião, é lavrada uma ata que recolhe informações importantes dos

posterior encontro. 
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PLANO DE TRABALHO 
 

Nome da OSC: CONFEDERAÇÃO SUL-AMERICANA DE VOLEIBOL 

CONFEDERAÇÃO SUL-AMERICANA DE VOLEIBOL 

Endereço: Rua Visconde de Pirajá, 433 

Bairro: Ipanema CEP: 

Telefone: (21) 2132 7255 Telefone: 
Sitewww.voleysur.org 

Responsável da OSC (Dirigente): Marco Túlio Gomes Teixeira 
RG/ÓrgãoExpedidor:04744

RuaSãoPaulo2.220Apto1300–Lourdes–BH/MG - Cep30170135

PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Tomás Tavares Perdigão Mendes

Função na parceria: Responsável Técnico 

Órgão Expedidor:SSP CPF: 066 560 836 50 

Telefone Celular (31) 9 8353 4267 

tomas.mendes@fmvolei.org.br 

Na década de 1940 e quando o Voleibol já estava amplamente difundido na América do Sul, surgiu 
uma organização continental para conduzir a disciplina dentro dos parâmetros de um 

esporte organizado. São dois eventos que mostram essas preocupações e, de alguma forma, criam 
diferenças na data e local de fundação da Confederação Sul-Americana de Voleibo
quem argumente que tenha ocorrido em 12 de fevereiro de 1946 na cidade de Buenos Aires, enquanto 
outros argumentam que foi no Rio de Janeiro em 3 de julho do mesmo ano. 

A primeira versão surge como resultado do encontro realizado no Clube de Ginástica e Esgrima da 
capital argentina, com a presença do Dr. Célio Negreiros de Barros em representação da Confederação 
Brasileira de Esportes e da Federação Uruguaia de Voleibol, Enrique Romero Brest , Presidente da 

eibol e Dr. Juan Carlos Palacios, Presidente da Confederação Argentina do 
Esporte e Comitê Olímpico Argentino, para providenciar a criação do órgão dirigente do Voleibol Sul

Na ocasião, é lavrada uma ata que recolhe informações importantes dos
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CEP: 22 410 003 

Telefone: (DDD) 

4333-8IFP/RJ 
Cep30170135 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Tomás Tavares Perdigão Mendes 

Na década de 1940 e quando o Voleibol já estava amplamente difundido na América do Sul, surgiu 
uma organização continental para conduzir a disciplina dentro dos parâmetros de um 

esporte organizado. São dois eventos que mostram essas preocupações e, de alguma forma, criam 
Americana de Voleibol. A esse respeito, há 

quem argumente que tenha ocorrido em 12 de fevereiro de 1946 na cidade de Buenos Aires, enquanto 

Clube de Ginástica e Esgrima da 
capital argentina, com a presença do Dr. Célio Negreiros de Barros em representação da Confederação 
Brasileira de Esportes e da Federação Uruguaia de Voleibol, Enrique Romero Brest , Presidente da 

eibol e Dr. Juan Carlos Palacios, Presidente da Confederação Argentina do 
Esporte e Comitê Olímpico Argentino, para providenciar a criação do órgão dirigente do Voleibol Sul- 

Na ocasião, é lavrada uma ata que recolhe informações importantes dos presentes e promove um 
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O segundo evento a que nos referimos se baseia na reunião realizada pelos representantes das 
Federações Sul-Americanas, as mesmas que se reuniram no que seria seu primeiro Congresso, elegem o 
Dr. Célio Negreiros de Barros no Rio de Janeiro como primeiro Presidente da Confederação Sul
de Voleibol. 

 
América do Sul se consolida 

 
Os últimos anos têm servido para mostrar a América do Sul como uma das confederações de 

vanguarda do nosso esporte, combinando conquistas esportivas com ações diligentes, cuidadosamente 
conduzidas por meio de um Plano Continental que contém os fundamentos essenciais para 
desafio que o esporte representa na o século 21. Atualmente sua sede está localizada na cidade do Rio de 
Janeiro, Brasil, onde são desenvolvidas estratégias que combinam a atividade do esporte com as 
necessidades econômicas, tudo dentro de uma 
Voleibol como a segunda modalidade na aceitação do os fãscontinentais.

 
A CSV é filiada à Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e tem como presidente, desde 2021, o 

Sr. Marco Túlio Gomes Teixeira, do Br
 

- Incentivar o aumento da prática do vôlei no continentesul
 

- Organizar e supervisionar a prática do voleibol no continente sul
alto níveltécnico 

 
- Promover o respeito mútuo nas relações de suas Federações Nacionais, coordenando suas ações e 
arbitrando, se necessário, as disputas que possamsurgir.

 
- Divulgar as “Regras Oficiais do Voleibol” unificando sua interpretação e garantindo que sejamrespeitadas.

 
- Regular as transferências de jogadores entre CSVs confortando as Federações Nacionais e fazer cumprir 
as normas estabelecidas a este respeito pela FIVB

 
- Promover a organização de cursos e seminários de aperfeiçoamento técnico earbitragem.

 
- Publicar um Diário Oficial para divulgar as atividades doCSV

 
- Representar e defender junto ao esporte e ao poder público, os interesses do voleibol no continente sul
americano 

 
A CSV é responsável por diversas competições continentais, sendo:
 
VÔLEI DE PRAIA 
CAMPEONATO SUL AMERICANO DE VOLEIBOL DE PRAIA 2020 / 2021 

 Campeonatonívelcontinental,sendorealizadoemetapascomsedeemdiversospaísesdocontinente;
 Edições Chile ePeru 

CAMPEONATO SUL AMERICANO DE VOLEIBOL DE PRAIA SUB 21
 Campeonatonívelcontinental,sendorealizadoem03
 Ediçõesem2019,Chile,PerueParaguay.
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O segundo evento a que nos referimos se baseia na reunião realizada pelos representantes das 
Americanas, as mesmas que se reuniram no que seria seu primeiro Congresso, elegem o 

Dr. Célio Negreiros de Barros no Rio de Janeiro como primeiro Presidente da Confederação Sul

 

têm servido para mostrar a América do Sul como uma das confederações de 
vanguarda do nosso esporte, combinando conquistas esportivas com ações diligentes, cuidadosamente 
conduzidas por meio de um Plano Continental que contém os fundamentos essenciais para 
desafio que o esporte representa na o século 21. Atualmente sua sede está localizada na cidade do Rio de 
Janeiro, Brasil, onde são desenvolvidas estratégias que combinam a atividade do esporte com as 
necessidades econômicas, tudo dentro de uma gestão empresarial que promove a consolidação do 
Voleibol como a segunda modalidade na aceitação do os fãscontinentais. 

A CSV é filiada à Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e tem como presidente, desde 2021, o 
Sr. Marco Túlio Gomes Teixeira, do Brasil. Em sua competência tem as seguintes missões:

Incentivar o aumento da prática do vôlei no continentesul-americano 

Organizar e supervisionar a prática do voleibol no continente sul-americano, tendendo a atingir o mais 

respeito mútuo nas relações de suas Federações Nacionais, coordenando suas ações e 
arbitrando, se necessário, as disputas que possamsurgir. 

Divulgar as “Regras Oficiais do Voleibol” unificando sua interpretação e garantindo que sejamrespeitadas.

as transferências de jogadores entre CSVs confortando as Federações Nacionais e fazer cumprir 
as normas estabelecidas a este respeito pela FIVB 

Promover a organização de cursos e seminários de aperfeiçoamento técnico earbitragem.

al para divulgar as atividades doCSV 

Representar e defender junto ao esporte e ao poder público, os interesses do voleibol no continente sul

é responsável por diversas competições continentais, sendo: 

AMERICANO DE VOLEIBOL DE PRAIA 2020 / 2021 
Campeonatonívelcontinental,sendorealizadoemetapascomsedeemdiversospaísesdocontinente;

CAMPEONATO SUL AMERICANO DE VOLEIBOL DE PRAIA SUB 21 
Campeonatonívelcontinental,sendorealizadoem03etapascomclassificaçãoparaMundialdaCategoria;
Ediçõesem2019,Chile,PerueParaguay. 
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O segundo evento a que nos referimos se baseia na reunião realizada pelos representantes das 
Americanas, as mesmas que se reuniram no que seria seu primeiro Congresso, elegem o 

Dr. Célio Negreiros de Barros no Rio de Janeiro como primeiro Presidente da Confederação Sul-Americana 

têm servido para mostrar a América do Sul como uma das confederações de 
vanguarda do nosso esporte, combinando conquistas esportivas com ações diligentes, cuidadosamente 
conduzidas por meio de um Plano Continental que contém os fundamentos essenciais para enfrentar o 
desafio que o esporte representa na o século 21. Atualmente sua sede está localizada na cidade do Rio de 
Janeiro, Brasil, onde são desenvolvidas estratégias que combinam a atividade do esporte com as 

gestão empresarial que promove a consolidação do 

A CSV é filiada à Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e tem como presidente, desde 2021, o 
asil. Em sua competência tem as seguintes missões: 

americano, tendendo a atingir o mais 

respeito mútuo nas relações de suas Federações Nacionais, coordenando suas ações e 

Divulgar as “Regras Oficiais do Voleibol” unificando sua interpretação e garantindo que sejamrespeitadas. 

as transferências de jogadores entre CSVs confortando as Federações Nacionais e fazer cumprir 

Promover a organização de cursos e seminários de aperfeiçoamento técnico earbitragem. 

Representar e defender junto ao esporte e ao poder público, os interesses do voleibol no continente sul- 

AMERICANO DE VOLEIBOL DE PRAIA 2020 / 2021 - ADULTO 
Campeonatonívelcontinental,sendorealizadoemetapascomsedeemdiversospaísesdocontinente; 

etapascomclassificaçãoparaMundialdaCategoria; 
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CONTINENTAL CUP 

 CampeonatonívelInternacional,classificatórioparaosJogosOlímpicos.
 Ediçõesem2019,Chile,Argentina,Paraguai,Brasil,EquadoreUruguai.

VÔLEI DE QUADRA 
PRÉ OLIMPICO VOLEIBOL FEMININO 

 CampeonatonívelMundial,classificatórioparaOlimpiadaTokyo2020.
 Edição2019emUberlândia,Brasil.
 Local: GinásioSabiazinho. 
 Público:6milpessoas/dia 

 
PRÉ OLIMPICO VOLEIBOL FEMININO 

 CampeonatonívelMundial,classificatórioparaOlimpiadaTokyo2020.
 Edição2020emBogotá,Colombia.
 Local: Ginásio ElSalitre 
 Público: 3 milpessoas/dia 

 
PRÉ OLIMPICO VOLEIBOL MASCULINO 

 CampeonatonívelMundial,classificatórioparaOlimpiadaTokyo2020.
 Edição2020emSantiago,Chile.
 Local:GinásioGranArenaMonticello
 Público: 2 milpessoas/dia 

 
2. DESCRIÇÃO DOPROJETO 

 

Nome do Projeto: Campeonato Sul

Local de realização: Ginásio SESI

Período de execução: 15

Período de realização do Evento: 21 a 25 de Outubro

Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento: 

15

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

Previsão de beneficiários diretos: 1

Previsão de público indireto: 600 pessoas por dia presencialmente e estima
pessoas por dia virtualmente (Aproximadamente 103.000)
ValorTotaldoProjeto:R$488.435,64 
e cinco reais e sessenta e quatro centavos
Valor Total do Termo de Fomento: 
cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

 
2.1 OBJETO DAPARCERIA 

RealizaroCampeonatoSul-AmericanodeClubesdeVoleibolFeminino2021,classificatórioparaoMundialdeClubes2021.
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CampeonatonívelInternacional,classificatórioparaosJogosOlímpicos. 
Ediçõesem2019,Chile,Argentina,Paraguai,Brasil,EquadoreUruguai. 

OLIMPICO VOLEIBOL FEMININO – FASE INTERNACIONAL 
CampeonatonívelMundial,classificatórioparaOlimpiadaTokyo2020. 
Edição2019emUberlândia,Brasil. 

PRÉ OLIMPICO VOLEIBOL FEMININO – FASE CONTINENTAL 
lMundial,classificatórioparaOlimpiadaTokyo2020. 

Edição2020emBogotá,Colombia. 

PRÉ OLIMPICO VOLEIBOL MASCULINO – FASE CONTINENTAL 
CampeonatonívelMundial,classificatórioparaOlimpiadaTokyo2020. 
Edição2020emSantiago,Chile. 
Local:GinásioGranArenaMonticello 

Campeonato Sul-Americano de Clubes de Voleibol Feminino 2021

SESI - Taguatinga 

15 a 26 de Outubro 

21 a 25 de Outubro 

15 a 26 de Outubro 

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

Previsão de beneficiários diretos: 114 

600 pessoas por dia presencialmente e estima
(Aproximadamente 103.000) 

 (Quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta 
e cinco reais e sessenta e quatro centavos) 
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 292.155,64 (duzentos e noventa e dois mil,cento e 
cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) 

AmericanodeClubesdeVoleibolFeminino2021,classificatórioparaoMundialdeClubes2021.

– RJ – Brasil 
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Americano de Clubes de Voleibol Feminino 2021 

600 pessoas por dia presencialmente e estima-se 20 mil 

quatrocentos e trinta 

duzentos e noventa e dois mil,cento e 

AmericanodeClubesdeVoleibolFeminino2021,classificatórioparaoMundialdeClubes2021. 
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2.2 APRESENTAÇÃO DOPROJETO 

Visando fortalecer a modalidade do voleibol e apoiar a missão da Secretaria de Esportes e Lazer em estimular a 
prática esportiva e a vivência do esporte entre atletas, familiares e a comunidade, a Confederação Sul
Voleibol propõe o projeto Campeonato Sul

O voleibol é uma atividade marcante no âmbito mundial, nacional e principalmente local
cidade cresceu com notável êxito, revelou talentos e contribuiu decisivamente para o avanço da modalidade. Atletas 
masculinos e femininos, com formação brasiliense, fizeram parte de títulos alcançados pelo Brasil em competições 
internacionais. 

 
O Campeonato Sul-Americano de Clubes de Voleibol Feminino é um torneio internacional de clubes de voleibol, 

sendo competição mais importante em nível de clubes da América do Sul. O campeão deste torneio classifica
Campeonato Mundial de Clubes. 

 
A realização do projeto Campeonato Sul

incentivar , motivar e ampliar o interesse e a pratica da modalidade em Brasília, podendo mostrar um novo caminho para 
crianças e adolescentes e amantes do vôlei, e ainda termos em nossa capital um evento de nível internacional depois 
de longa data sem a realização de eventos desse nível em virtude da pandemia do covid

 
O voleibol é modalidade coletiva mais vitoriosa do Brasil nos Jogos Olímpicos,

quatro finais olímpicas tendo conquistado duas medalhas de ouro e duas de prata. Brasília tem uma presença marcante 
no cenário nacional e internacional, tendo realizado as finais da Superliga 2015/2016 masculina e feminina que 
aconteceu no Ginásio Nilson Nelson completamente lotado. Além disso Brasília sediou as etapas masculina e feminina 
da última temporada da Liga das Nações. Com a realização do Campeonato Sul
proposto nesse projeto, iremos manter Brasília no cenário esportivo internacional na modalidade de voleibol

 
2.3 JUSTIFICATIVA DOPROJETO: 

O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser 
humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes 
conquistas aliadas a sentimento de cooperação e amizade. A realização de um evento esportivo internacional em 
Brasília nos traz valores importantes como o desenvolvimento qualitativo do espo
consequente aumento do número de praticantes de voleibol.

 
A alta visibilidade do Campeonato Sul

cidade de importantes atletas nacionais e internacionais,
estimularão os nossos jovens a adotar a prática esportiva como estilo de vida saudável, gerando benefícios físicos, 
sociais, emocionais e culturais 

 
Neste contexto, a execução do Plano de Trabalho o

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal que visa “garantir e promover o esporte como inclusão 
social de crianças, jovens e adultos, por meio de uma ação conjunta entre o Estado e 
esporte amador e de alto rendimento e se propõe a executar políticas públicas e diretrizes para o esporte”.

Também, será mais uma oportunidade de lazer para a comunidade do Distrito Federal, que vem de um período 
bastante carente de oportunidades de entretenimento em função da pandemia e que tem no voleibol uma das 
modalidades mais populares e queridas na cidade.

O apoio e a participação governamental através do Termo de Fomento faz
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Visando fortalecer a modalidade do voleibol e apoiar a missão da Secretaria de Esportes e Lazer em estimular a 
esporte entre atletas, familiares e a comunidade, a Confederação Sul

Voleibol propõe o projeto Campeonato Sul-Americano de Clubes de Voleibol Feminino 2021.
O voleibol é uma atividade marcante no âmbito mundial, nacional e principalmente local

cidade cresceu com notável êxito, revelou talentos e contribuiu decisivamente para o avanço da modalidade. Atletas 
masculinos e femininos, com formação brasiliense, fizeram parte de títulos alcançados pelo Brasil em competições 

Americano de Clubes de Voleibol Feminino é um torneio internacional de clubes de voleibol, 
sendo competição mais importante em nível de clubes da América do Sul. O campeão deste torneio classifica

A realização do projeto Campeonato Sul-Americano de Clubes de Voleibol Feminino tem como objetivo 
incentivar , motivar e ampliar o interesse e a pratica da modalidade em Brasília, podendo mostrar um novo caminho para 

ntes do vôlei, e ainda termos em nossa capital um evento de nível internacional depois 
de longa data sem a realização de eventos desse nível em virtude da pandemia do covid-19.

O voleibol é modalidade coletiva mais vitoriosa do Brasil nos Jogos Olímpicos, 
quatro finais olímpicas tendo conquistado duas medalhas de ouro e duas de prata. Brasília tem uma presença marcante 
no cenário nacional e internacional, tendo realizado as finais da Superliga 2015/2016 masculina e feminina que 
aconteceu no Ginásio Nilson Nelson completamente lotado. Além disso Brasília sediou as etapas masculina e feminina 
da última temporada da Liga das Nações. Com a realização do Campeonato Sul-Americano de Clubes Feminino 

Brasília no cenário esportivo internacional na modalidade de voleibol

 
O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser 

humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos e morais encontram no esporte incentivo a essas 
conquistas aliadas a sentimento de cooperação e amizade. A realização de um evento esportivo internacional em 
Brasília nos traz valores importantes como o desenvolvimento qualitativo do esporte, o surgimento de novos valores e o 
consequente aumento do número de praticantes de voleibol. 

A alta visibilidade do Campeonato Sul-Americano de Voleibol de Clubes Feminino e a presença em nossa 
cidade de importantes atletas nacionais e internacionais, inclusive alguns participantes das Olimpíadas de Tóquio, 
estimularão os nossos jovens a adotar a prática esportiva como estilo de vida saudável, gerando benefícios físicos, 

Neste contexto, a execução do Plano de Trabalho ora apresentado, está alinhada com a missão de atuação da 
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal que visa “garantir e promover o esporte como inclusão 
social de crianças, jovens e adultos, por meio de uma ação conjunta entre o Estado e a sociedade. Ela também apoia o 
esporte amador e de alto rendimento e se propõe a executar políticas públicas e diretrizes para o esporte”.

Também, será mais uma oportunidade de lazer para a comunidade do Distrito Federal, que vem de um período 
rente de oportunidades de entretenimento em função da pandemia e que tem no voleibol uma das 

modalidades mais populares e queridas na cidade. 
O apoio e a participação governamental através do Termo de Fomento faz-se necessário devido aos elevados 
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Visando fortalecer a modalidade do voleibol e apoiar a missão da Secretaria de Esportes e Lazer em estimular a 
esporte entre atletas, familiares e a comunidade, a Confederação Sul-Americana de 

Americano de Clubes de Voleibol Feminino 2021. 
O voleibol é uma atividade marcante no âmbito mundial, nacional e principalmente local. O voleibol em nossa 

cidade cresceu com notável êxito, revelou talentos e contribuiu decisivamente para o avanço da modalidade. Atletas 
masculinos e femininos, com formação brasiliense, fizeram parte de títulos alcançados pelo Brasil em competições 

Americano de Clubes de Voleibol Feminino é um torneio internacional de clubes de voleibol, 
sendo competição mais importante em nível de clubes da América do Sul. O campeão deste torneio classifica-se para o 

Americano de Clubes de Voleibol Feminino tem como objetivo 
incentivar , motivar e ampliar o interesse e a pratica da modalidade em Brasília, podendo mostrar um novo caminho para 

ntes do vôlei, e ainda termos em nossa capital um evento de nível internacional depois 
19. 

 esteve presente nas últimas 
quatro finais olímpicas tendo conquistado duas medalhas de ouro e duas de prata. Brasília tem uma presença marcante 
no cenário nacional e internacional, tendo realizado as finais da Superliga 2015/2016 masculina e feminina que 
aconteceu no Ginásio Nilson Nelson completamente lotado. Além disso Brasília sediou as etapas masculina e feminina 

Americano de Clubes Feminino 
Brasília no cenário esportivo internacional na modalidade de voleibol. 

O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser 
de valores éticos e morais encontram no esporte incentivo a essas 

conquistas aliadas a sentimento de cooperação e amizade. A realização de um evento esportivo internacional em 
rte, o surgimento de novos valores e o 

Americano de Voleibol de Clubes Feminino e a presença em nossa 
inclusive alguns participantes das Olimpíadas de Tóquio, 

estimularão os nossos jovens a adotar a prática esportiva como estilo de vida saudável, gerando benefícios físicos, 

ra apresentado, está alinhada com a missão de atuação da 
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal que visa “garantir e promover o esporte como inclusão 

a sociedade. Ela também apoia o 
esporte amador e de alto rendimento e se propõe a executar políticas públicas e diretrizes para o esporte”. 

Também, será mais uma oportunidade de lazer para a comunidade do Distrito Federal, que vem de um período 
rente de oportunidades de entretenimento em função da pandemia e que tem no voleibol uma das 

se necessário devido aos elevados 
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custos para a realização de um Campeonato Internacional envolvendo as melhores equipes do nosso continente. 
Ressalta-se que o campeonato irá gerar oportunidades de trabalho temporário e um grande movimento em setores, tais 
como hotelaria, turismo, transporte. 

O Campeonato Sul Americano de Clubes Feminino contará com a participação de uma equipe de Brasília, o 
que coloca, mais uma vez, o Distrito Federal em posição de destaque no cenário esportivo nacional e internacional.

 
2.4 OBJETIVOGERAL: 

Realizar o Campeonato Sul Americano de Clubes de Voleibol Feminino
clubes da América do Sul, além de manter o Distrito Federal no calendário internacional.

 
 

2.4.1 OBJETIVOSESPECÍFICOS: 

 Reunir as equipes femininas campeãs do continente Sul
 Disseminar o esporte voleibol no Distrito Federal através da divulgação e intercambio entre atletas de

nacional e internacional; 
 Ativação da Economialocal. 

 

2.5 METASQUANTITATIVASEQUALITATIVASE
 

Metas (Qualitativas) 

Realizar uma competiçãode 
qualidade para todos os 
envolvidos no evento 

alimentação, vídeo check, 
transportes, 

Oferecer entretenimento 
seguro para a o o público 
presente no ginásio 

Seguranças, 

Premiar as três melhores 
equipes do campeonato 

Metas (Quantitativas) 

Atender 114 beneficiários do 
Projeto Esportivo sendo 84 

atletas, 30 membros de 
comissões técnicas 

beneficiários do Projeto 
Esportivo, de forma a

possibilitar mensuração 
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para a realização de um Campeonato Internacional envolvendo as melhores equipes do nosso continente. 
se que o campeonato irá gerar oportunidades de trabalho temporário e um grande movimento em setores, tais 

Campeonato Sul Americano de Clubes Feminino contará com a participação de uma equipe de Brasília, o 
que coloca, mais uma vez, o Distrito Federal em posição de destaque no cenário esportivo nacional e internacional.

Americano de Clubes de Voleibol Feminino, a maior competição de voleibol entre 
clubes da América do Sul, além de manter o Distrito Federal no calendário internacional. 

Reunir as equipes femininas campeãs do continente Sul-Americano;  
Disseminar o esporte voleibol no Distrito Federal através da divulgação e intercambio entre atletas de

EINDICADORESDEMONITORAMENTO/CUMPRIMENTO

Indicador Parâmetro (s) para aferição de

cumprimento das Metas
Hospedagens, 

alimentação, vídeo check, 
transportes, exame covid 

e ambulância 

- Fotos 
- Notas fiscais 
- Relatório comprobatório de 
participação  

Seguranças, gerador, - Fotos 
- Notas fiscais 

 
Medalhas, trofeus e 
placas de premiação 

- Fotos 
- Notas fiscais 
- Relatório comprobatório de 
participação 

Indicador Parâmetro (s) para aferição 
deCumprimento

Relação nominal de 
beneficiários do Projeto 
Esportivo, de forma a 

possibilitar mensuração 
do quantitativo 
estabelecido. 

- Fotos
- Relatório comprobatório de 

participação

– RJ – Brasil 
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para a realização de um Campeonato Internacional envolvendo as melhores equipes do nosso continente. 
se que o campeonato irá gerar oportunidades de trabalho temporário e um grande movimento em setores, tais 

Campeonato Sul Americano de Clubes Feminino contará com a participação de uma equipe de Brasília, o 
que coloca, mais uma vez, o Distrito Federal em posição de destaque no cenário esportivo nacional e internacional. 

a maior competição de voleibol entre 

Disseminar o esporte voleibol no Distrito Federal através da divulgação e intercambio entre atletas de nível 

ODASMETAS 

Parâmetro (s) para aferição de 

cumprimento das Metas 

Relatório comprobatório de 

Relatório comprobatório de 

Parâmetro (s) para aferição 
umprimento das Metas 

Fotos 
Relatório comprobatório de 

participação 
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Realizar o Campeonato Sul 
Americano Feminino de 

Voleibol, com 06 Equipes 
Participantes, sendo 

3nacionais e 3 internacionais 
 
 

2.6 CRONOGRAMADETALHADODEATIVIDADESDOPROJETO
 

Nome do Evento: Campeonato Sul
Descrição/Etapa: Campeonato 
Data do Evento: 21 a 25 de Outubro

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o 
caso): 

15 a 26 de Outubro

Local: Sesi Taguatinga 
Espaços Físicos (...) Quadra Poliesportiva

Disponíveis: (...) Pátio 
(X) Ginásio
(...) Espaço Privado
Qual? 

Quantidade de participantes neste evento
Diretos: 114 
Atletas: 84 
Comissão Técnica:30 
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local 
(X) Regional 
(x) Nacional 
( X ) Internacional 

Faixa etária 

(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
(X) Jovens (15 a 24 anos) 

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

(...) Idosos (a partir de 60 anos) 
(...) Pessoas com deficiência e/ou
necessidadesespeciais(limitaçãofísica,mental,sensorial 
oumúltipla-inseridasnadistribuiçãoacima)
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Inscrições - Fotos
- Relatório comprobatório de 

participação

CRONOGRAMADETALHADODEATIVIDADESDOPROJETO 

Campeonato Sul-Americano de Clubes de Voleibol Feminino
 

21 a 25 de Outubro Turno: Matutino /
Vespertino/Noturno

a 26 de Outubro Turno: Matutino / 
Vespertino/Noturno

 
(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

 (...) Piscina 
(X) Ginásio (...) Clube 
(...) Espaço Privado 

  
(...) Outro 
Qual? 

Quantidade de participantes neste evento 
Indiretos: 103.000 Total:103

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

 
Categoria

Modalidade/Data/Turno
Crianças/Adolescentes (até 14 anos)  

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

 

e/ou portadoras de 
necessidadesespeciais(limitaçãofísica,mental,sensorial 

inseridasnadistribuiçãoacima) 

 

– RJ – Brasil 
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Fotos 
Relatório comprobatório de 

participação 

Americano de Clubes de Voleibol Feminino 

Matutino / 
Vespertino/Noturno 
Matutino / 
Vespertino/Noturno 

  

103.114 

Categoria- 
Modalidade/Data/Turno 

Qtd. 

 

Atletas profissionais 84 
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Inscrição dos participantes 
(...) Escolas 
(...) Em centros comunitários 
() Na sede da entidade proponente
( ) Na sede de entidades parceiras
(X) Pela internet. Especifique 
(X) Outros. Especifique 

 

2.7 FORMADEEXECUÇÃODASATIVIDADESOUPROJETOS(METODOLOGIA)

O Campeonato Sul-americano de Clubes de Voleibol Feminino deverá atender ao caderno de encargos, que 
prevê todas as obrigações de sediamento , o 
Caderno anexo) 

 
Programação Geral do Campeonato:
Dia 15/10 a 18/10 – Contratação de serviços e montagem de estrutura;

Dia 19/10 - Chegada do Comitê Organizador e das Delegações;

Dia 20/10– Início dos Treinos, Reuniões Preliminares e Congresso Técnico;

Dia 21, 22, 23, 24 e 25 – Competição com 02 jogos por dia, forma de disputa todos contra todos. A competição 
será 

realizada no ginásio SESI Taguatinga Norte.

O projeto terá também as seguintes

Critério de seleção de equipes
selecionadas através das competições realizadas em cada País na América do Sul e indicadas pelas respecitvas 
Confederação de Voleibol . 

Inscrição das equipes: Existe período de indicação das Equipes por parte de cada Confederação Nacional e a 

inscrição é efetivada com a confirmação do convite por indicação da Confederação Nacional. Apresentação de relação 

nominal e documentos de toda comissão técnica e atletas será na reunião pré liminar que antecede o evento.

Premiação: troféus e medalhas para as equipes que ocuparem os três primeiros lugares;

Prêmios individuais aos melhores jogadores da Competição, divididos em oito categorias: dois (2) 

(2) centrais, um (1) oposto, um (1) levantador, um (1) líbero e o melhor jogador do torneio (1);

Obs: Os protocolos para a cerimônia de encerramento e premiação serão previamente aprovadas na Reunião 
TécnicaGeral. 

Número de clubes participantes: 6 (seis), sendo 3 equipes internacionais e 3 equipes nacionais, incluindo uma
representante do Distrito Federal. Cada clube contará com 14 atletas + 5 membros da comissão técnica.
 
Sistemadecompetição:Conforme consta no item 10, página 5 do ‘Caderno 
Documentos – item 1) “Para a participação de 6 equipes, serão divididos em dois grupos de 3 equipes, que competirão 
contra todos em seu grupo. 

 
Os dois primeiros de cada grupo disputam os primeiros lugares da seguinte for
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() Na sede da entidade proponente 
( ) Na sede de entidades parceiras 

FORMADEEXECUÇÃODASATIVIDADESOUPROJETOS(METODOLOGIA)

americano de Clubes de Voleibol Feminino deverá atender ao caderno de encargos, que 
prevê todas as obrigações de sediamento , o regulamento técnico e a metodologia de realização do evento. (Segue 

Programação Geral do Campeonato: 
Contratação de serviços e montagem de estrutura; 

Chegada do Comitê Organizador e das Delegações; 

Início dos Treinos, Reuniões Preliminares e Congresso Técnico; 

Competição com 02 jogos por dia, forma de disputa todos contra todos. A competição 

realizada no ginásio SESI Taguatinga Norte. 

O projeto terá também as seguintes etapas e ações: 

de equipes: O público alvo serão as equipes classificadas para o campeonato, 
selecionadas através das competições realizadas em cada País na América do Sul e indicadas pelas respecitvas 

: Existe período de indicação das Equipes por parte de cada Confederação Nacional e a 

inscrição é efetivada com a confirmação do convite por indicação da Confederação Nacional. Apresentação de relação 

são técnica e atletas será na reunião pré liminar que antecede o evento.

: troféus e medalhas para as equipes que ocuparem os três primeiros lugares;

Prêmios individuais aos melhores jogadores da Competição, divididos em oito categorias: dois (2) 

(2) centrais, um (1) oposto, um (1) levantador, um (1) líbero e o melhor jogador do torneio (1);

Obs: Os protocolos para a cerimônia de encerramento e premiação serão previamente aprovadas na Reunião 

6 (seis), sendo 3 equipes internacionais e 3 equipes nacionais, incluindo uma
representante do Distrito Federal. Cada clube contará com 14 atletas + 5 membros da comissão técnica.

Conforme consta no item 10, página 5 do ‘Caderno de Encargos’ (inserido no campo de 
item 1) “Para a participação de 6 equipes, serão divididos em dois grupos de 3 equipes, que competirão 

Os dois primeiros de cada grupo disputam os primeiros lugares da seguinte forma: 1º do grupo A x 2º do grupo 

– RJ – Brasil 

info@voleysur.org 

FORMADEEXECUÇÃODASATIVIDADESOUPROJETOS(METODOLOGIA) 

americano de Clubes de Voleibol Feminino deverá atender ao caderno de encargos, que 
regulamento técnico e a metodologia de realização do evento. (Segue 

Competição com 02 jogos por dia, forma de disputa todos contra todos. A competição 

: O público alvo serão as equipes classificadas para o campeonato, 
selecionadas através das competições realizadas em cada País na América do Sul e indicadas pelas respecitvas 

: Existe período de indicação das Equipes por parte de cada Confederação Nacional e a 

inscrição é efetivada com a confirmação do convite por indicação da Confederação Nacional. Apresentação de relação 

são técnica e atletas será na reunião pré liminar que antecede o evento. 

: troféus e medalhas para as equipes que ocuparem os três primeiros lugares; 

Prêmios individuais aos melhores jogadores da Competição, divididos em oito categorias: dois (2) ponteiros, dois 

(2) centrais, um (1) oposto, um (1) levantador, um (1) líbero e o melhor jogador do torneio (1); 

Obs: Os protocolos para a cerimônia de encerramento e premiação serão previamente aprovadas na Reunião 

6 (seis), sendo 3 equipes internacionais e 3 equipes nacionais, incluindo uma 
representante do Distrito Federal. Cada clube contará com 14 atletas + 5 membros da comissão técnica. 

de Encargos’ (inserido no campo de 
item 1) “Para a participação de 6 equipes, serão divididos em dois grupos de 3 equipes, que competirão 

ma: 1º do grupo A x 2º do grupo 
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B e 2º do grupo A x 1º do grupo B. Os vencedores disputam a final e os perdedores disputam o terceiro lugar. Total de 
jogos: 10 (dez) 

 
Critérios de Pontuação: - Vitória por 3x0 ou 3x1 

- Vitória por 3x2 
- Derrotapor3x2
- Derrotapor3x0ou3x1

 
Divulgação - Banner para divulgação no ginásio em todos os dias do evento.
meios de comunicacao. 

 
 

Para a realização da competição é necessário a contratação de hospedag
para
 
s equipes participantes (com exceção da equipe do Distrito Federal) , arbitragem e comitê organizador.

 
Para garantir a estrutura adequada de competição são necessárias as seguintes ações:
- Locação de gerador de energia 
- Contratação de equipe de segurança desarmada
- Contratação de brigadista 
- Contratação de ambulância. 

 
De acordo com o Caderno de Encargos o ginásio deve possuir o piso sintético oficial da competição de uso 

obrigatório em todos os jogos. Devido ao alt
disponibilizando o piso gratuitamente, através de empréstimo, essa forma torna
especializada em transporte instalação de piso esportivo.

 
Protocolo de segurança COVID-19
 

De acordo com DECRETO Nº 42.525, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID
Cov-2), e dá outras providências.In verbis
 

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 
2.1. Pessoas imunizadas contra a COVID
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 resulta
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 competiçõe
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/PlanodeContinge
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B e 2º do grupo A x 1º do grupo B. Os vencedores disputam a final e os perdedores disputam o terceiro lugar. Total de 

Vitória por 3x0 ou 3x1 - 3 pontos; 
Vitória por 3x2 - 2pontos; 
Derrotapor3x2-1ponto. 
Derrotapor3x0ou3x1-0pontos; 

Banner para divulgação no ginásio em todos os dias do evento.

Para a realização da competição é necessário a contratação de hospedagem, alimentação e transporte interno 

 
s equipes participantes (com exceção da equipe do Distrito Federal) , arbitragem e comitê organizador.

Para garantir a estrutura adequada de competição são necessárias as seguintes ações: 

Contratação de equipe de segurança desarmada 

De acordo com o Caderno de Encargos o ginásio deve possuir o piso sintético oficial da competição de uso 
obrigatório em todos os jogos. Devido ao alto custo desse piso, a Confederação Sul-
disponibilizando o piso gratuitamente, através de empréstimo, essa forma torna-se necessária de empresa 
especializada em transporte instalação de piso esportivo. 

19 

De acordo com DECRETO Nº 42.525, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID

In verbis: 

ompetições esportivas profissionais e amadoras: 
1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5º deste 

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
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/PlanodeContinge
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B e 2º do grupo A x 1º do grupo B. Os vencedores disputam a final e os perdedores disputam o terceiro lugar. Total de 

Banner para divulgação no ginásio em todos os dias do evento. Em mídeas sociais e demais 

em, alimentação e transporte interno 

 a
s equipes participantes (com exceção da equipe do Distrito Federal) , arbitragem e comitê organizador. 

 

De acordo com o Caderno de Encargos o ginásio deve possuir o piso sintético oficial da competição de uso 
-Americana de Voleibol está 
se necessária de empresa 

De acordo com DECRETO Nº 42.525, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-

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

2. Presença de público fica permitida nas competições esportivas em que seja possível o 

19, mediante comprovação de imunização, após 
quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados 

do do exame de RT-PCR NEGATIVO, com coleta 

3. Os atletas e demais profissionais deverão respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros, 

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/PlanodeContinge%CC%82nciaV.6..pdf. 
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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
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 ve
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 
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 car
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 d
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 pen
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
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, se
vedado o consumo em áreas comuns, salvo se a área comum cumprir os protocolos 
estabelecidos no item E do Anexo Único deste Decreto.

 

2.7.1 GradeHoráriadosNúcleos 
NÃO SE APLICA 

2.7.2 EquipedeRH 

NÃO SE APLICA 
 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS
 

Teremos em Brasília a realização de uma competição internacional, reativando assim, o cenário da modalidade em 
Brasília como sede de uma competição de nível internacional, aonde teremos a participação do time local representando 
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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 

11. Somente os atletas em campo e a arbitragem terão permissão para permanecer sem 
máscaras no tempo das competições. 

ente 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 car
competição esportiva, respeitados os protocolos gerais e específicos estabelecidos neste 

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 pen
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
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, se
vedado o consumo em áreas comuns, salvo se a área comum cumprir os protocolos 
estabelecidos no item E do Anexo Único deste Decreto. 

GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

Teremos em Brasília a realização de uma competição internacional, reativando assim, o cenário da modalidade em 
Brasília como sede de uma competição de nível internacional, aonde teremos a participação do time local representando 

– RJ – Brasil 

info@voleysur.org 

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. 

febre ou suspeita de infecção pelo novo 

7. Os locais de competição e treinamento deverão ser previamente desinfectados e higienizados 

10. Atletas no banco de reservas deverão ocupar os espaços de maneira intercalada e usar 

11. Somente os atletas em campo e a arbitragem terão permissão para permanecer sem 

ente terão acesso aos locais de competição as equipes de transmissão, jornalismo e 
demais atividades necessárias para a sua execução, em número reduzido de profissionais 

e demais profissionais que estiverem com febre e 

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 

15. As competições agropecuárias devem obedecer a estes protocolos e medidas de segurança. 
e 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 

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 

18. Organização dos espaços físicos, garantindo a distância mínima entre torcedores e grupos 

19. Ocupação de no máximo 50% da capacidade do local da competição, com a distribuição do 

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 

Teremos em Brasília a realização de uma competição internacional, reativando assim, o cenário da modalidade em 
Brasília como sede de uma competição de nível internacional, aonde teremos a participação do time local representando 
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nossa capital no cenário mundial. O Campeonato Sul
importante disputada por clubes da América do Sul e o campeão deste torneio classifica
de Clubes. 

 
 Estimular, através da presença de equipes 

participação de jovens em atividade esportiva com desenvolvimento físico, cultural e de hábitos de vida 
saudáveis; 

 
 

 Aumento do número de praticantes da modalidade de voleibol
oportunizar aos nossos atletas o intercambio esportivo.

 
 

 Gerar no período do campeonato empregos diversos
demais serviços locais/regionais. 

2.9 CROQUI DOEVENTO 
Endereço: QNF 24, Area Especial 
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mundial. O Campeonato Sul-Americano de Voleibol Feminino de Clubes é competição mais 
importante disputada por clubes da América do Sul e o campeão deste torneio classifica-se para o Campeonato Mundial 

Estimular, através da presença de equipes e atletas consagrados internacionalmente como modelo, a 
participação de jovens em atividade esportiva com desenvolvimento físico, cultural e de hábitos de vida 

Aumento do número de praticantes da modalidade de voleibol. Entendemos ser de 
oportunizar aos nossos atletas o intercambio esportivo. 

no período do campeonato empregos diversos, além da utilizacao da rede hoteleira, alimentação e 
 

Area Especial – Taguatinga/DF 

– RJ – Brasil 
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Americano de Voleibol Feminino de Clubes é competição mais 
se para o Campeonato Mundial 

e atletas consagrados internacionalmente como modelo, a 
participação de jovens em atividade esportiva com desenvolvimento físico, cultural e de hábitos de vida 

. Entendemos ser de extrema importância para 

, além da utilizacao da rede hoteleira, alimentação e 
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2.10 CONTRAPARTIDA 

NÃO SE APLICA 
 
 

3. CRONOGRAMADEEXECUÇÃODOPROJETO
 
 

Cronograma de Execução

 

Programação 

Contratação de Hospedagem 

Alimentação 

Licença vídeo check 

Aquisição Premiação 

Contratação de Serviços 
Especializados 

Transporte 

Locação de gerador de energia 

Teste de Covid 

Ambulância 

 

4. DESEMBOLSODAENTIDADE:PAGAMENTODERHEDEFORNECEDORES

       O desembolso da entidade

realizados. Cabeà entidade realizar

de recursos públicos. 

Nos casos de projetos continuados

que o pagamento da sações seja 

por jogo; locaçãodeequipamentoporevento).

desenvolvimento pleno do objeto

permitindo à OSC a identificação real
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CRONOGRAMADEEXECUÇÃODOPROJETO 

Cronograma de Execução 

 

Valor 
Duração

Início 

R$86.212,00 15/10/2021 25/10/2021

R$88.200,00 15/10/2021 25/10/2021

R$39.175,00 21/10/2021 25/10/2021

R$4.345,00 15/10/2021 24/10/2021

R$4.286,60 15/10/2021 25/10/2021

R$24.288,18 15/10/2021 25/10/2021

R$24.619,05 15/10/2021 25/10/2021

R$9.879,81 19/10/2021 25/10/2021

R$11.150,00 15/10/2021 25/10/2021

DESEMBOLSODAENTIDADE:PAGAMENTODERHEDEFORNECEDORES 

entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos

realizar a gestão das suas contratações visando

continuados (desenvolvimento de atividades acima de

 mensal,ou por atividade realizada (ex:pagamento

jogo; locaçãodeequipamentoporevento). A aquisição de materiais

do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc)d

identificação real do quantitativo a ser adquirido. 

– RJ – Brasil 
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Duração 

Término 

25/10/2021 

25/10/2021 

25/10/2021 

/10/2021 

25/10/2021 

25/10/2021 

25/10/2021 

25/10/2021 

25/10/2021 

pagamentos que serão 

visando à correta aplicação 

de 03 meses) é necessário 

(ex:pagamento de arbitragem 

materiais que visam o 

etc)d eveser fracionada, 
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Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que competea 

contrataçãodeRecursosHumanosaEntidadeDeclararaterciênciadodispostonoparágrafo3ºe4ºdoart. 

30daPortaria98/2020,asaber: 

§3ºParaaexecuçãodaparceriaematividadecontínua,asatividadesfinalísticasdaOSC 
definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entid
"intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, 
excetoparaserviçosacessóriosecomplementares.
§2ºConsidera-seatividadecontínuaaquelaqueultrapassartrêsmesesdeduração.

Quanto a movimentação financeira, 

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

Art.38.Amovimentaçãoderecursosdaparceriaserárealizadamediantetransferência 
eletrônicasujeitaàidentificaçãodobeneficiá
porcréditonacontabancáriadosfornecedoreseprestadoresdeserviços,usodeboleto 
bancário ou chequenominal.
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, 
limitadoaR$1.000,00poroperação,quan
objetodaparceriaouaoterritóriodedeterminadaatividadeouprojeto,desdeque:
I -hajaessaprevisãonoplanodetrabalhoaprovado;ou
II -sejaconferidaautorizaçãoemdecisãomotivadadoadministradorpúblico,apartirde 
solicitaçãoformaldaorganiz

 
Marcar as opções abaixo: 

(X) dou ciência do acima informado 

(X).Nãohaverápagamentoemespécie

() haverá pagamento em espécie. 

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE
 

Cronograma de Desembolso

Meta Etapa/Fase 

 1.1 Contratação de Hospedagem

 2.1 Alimentações

 3.1 Aquisição Licença vídeo check

Meta 1 4.1 Aquisição Premiação
Planejamento e 

5.1 Recursos Humanos Temporários
Execução do 

6.1 TransporteEvento 
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Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que competea 

contrataçãodeRecursosHumanosaEntidadeDeclararaterciênciadodispostonoparágrafo3ºe4ºdoart. 

§3ºParaaexecuçãodaparceriaematividadecontínua,asatividadesfinalísticasdaOSC 
definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entid
"intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, 
excetoparaserviçosacessóriosecomplementares. 

seatividadecontínuaaquelaqueultrapassartrêsmesesdeduração.

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.Amovimentaçãoderecursosdaparceriaserárealizadamediantetransferência 
eletrônicasujeitaàidentificaçãodobeneficiáriofinaleospagamentosserãorealizados 
porcréditonacontabancáriadosfornecedoreseprestadoresdeserviços,usodeboleto 
bancário ou chequenominal. 
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, 
limitadoaR$1.000,00poroperação,quandoconfiguradapeculiaridaderelativaao 
objetodaparceriaouaoterritóriodedeterminadaatividadeouprojeto,desdeque:

hajaessaprevisãonoplanodetrabalhoaprovado;ou 
sejaconferidaautorizaçãoemdecisãomotivadadoadministradorpúblico,apartirde 

solicitaçãoformaldaorganizaçãodasociedadecivil. 

(X) dou ciência do acima informado 

(X).Nãohaverápagamentoemespécie 

() haverá pagamento em espécie.  

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

Cronograma de Desembolso 

Especificação 

Contratação de Hospedagem 

Alimentações 

Aquisição Licença vídeo check 

Aquisição Premiação 

Recursos Humanos Temporários 

Transporte 

– RJ – Brasil 

info@voleysur.org 

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

contrataçãodeRecursosHumanosaEntidadeDeclararaterciênciadodispostonoparágrafo3ºe4ºdoart. 

§3ºParaaexecuçãodaparceriaematividadecontínua,asatividadesfinalísticasdaOSC 
definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, emcaráter 
"intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, 

seatividadecontínuaaquelaqueultrapassartrêsmesesdeduração. 

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.Amovimentaçãoderecursosdaparceriaserárealizadamediantetransferência 
riofinaleospagamentosserãorealizados 

porcréditonacontabancáriadosfornecedoreseprestadoresdeserviços,usodeboleto 

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

objetodaparceriaouaoterritóriodedeterminadaatividadeouprojeto,desdeque: 

sejaconferidaautorizaçãoemdecisãomotivadadoadministradorpúblico,apartirde 

Mês 

OUTUBRO 

OUTUBRO 

OUTUBRO 

OUTUBRO 

OUTUBRO 

OUTUBRO 
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 7.1 Locação de Gerador

 8.1 Teste de COVID

 9.1 Contratação de Ambulância
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Tel: +55 (021) 2132 7857 / 2132 7255 / 2493 1179 

Inscrição Municipal: 341876-6 Site:www.voleysur.org – Email: info@voleysur.org

Locação de Gerador 

Teste de COVID 

Contratação de Ambulância 

– RJ – Brasil 

info@voleysur.org 

OUTUBRO 

OUTUBRO 

OUTUBRO 
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5. PLANILHADEMATERIAIS/SERVIÇOS

RSAS) 

 
 
 

Descrição 
Detalhada 

 
 
 

Unid. 

 
 
 

Quant. 

 
 
 

Unitário

Inscrição dos 
times Inscrição 5 R$5.056,00

Bolas Mikasa 
V200W 

Bolas 30 R$700,00

Tel: +55 (021) 2132 7857 / 2132 7255 / 2493 1179 
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SNÃOCONTEMPLADOSPELOFOMENTO(FONT

Valor 
Unitário 

 
 
 

Valor Total 

 
 
 

Fonte de 
Custeio 

Receita 
(Oitem

contratado 
irá gerar 
receita? 
Indicar 
valor)

R$5.056,00 R$25.280,00 Inscrições Sim

R$700,00 R$21.000,00 Patrocínio Não

info@voleysur.org 

TEDERECEITADIVE

Receita 
item 

contratado 
irá gerar 
receita? 
Indicar 
valor) 

Despesa 
(Seoitem 

contratadogerar 
receita indicaro 
itememqueo 
recurso será 

utilizado) 

Sim 

Custear a 
contratação de 
toda arbitragem 
nacional porjogo 
(segue anexo 
declaração da 
confederação 
sul-americana 

Serão realizados 
um total de 10 

jogos e os custos 
com arbitragem 

por jogo é de 
R$2.600,incluind

o 2 árbitros, 
fiscais de linha , 
apontadores e 

delegado. O valor 
excedente com a 

arbitrgem será 
custeado com 
recurso próprio 

da Confederação 
Sul-americana de 

Voleibol. 

Não 

Para a disputa 
do Campeonato 
Sul- americano 

serão fornecidas 
30 bolas Mikasa 

V200W, para 
treinamentos e 

jogos.Segue 
oficio anexo 
informativo 
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Licença de 
Sediamento 

Taxa 01 R$130.000,00

Contratação 
de Serviços 
especializad
os (Boleiros, 
Coordenador 
de ginásio, 
fotógrafo, 
locutor, 

estatístico 
e limpeza) 

Serviço 01 R$24.300,00

Hospitalidade 
(aluguel de 

mesas e 
cadeiras e 
coffe break) 

Serviço 01 R$5.700,00

VALORTOTALDOSITENSFORADOTERMODE 
FOMENTO 

 

5.1 Planilha Termo deFomento 
 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO
Meta 1 Planejamento e Execução do Evento
Etapa 1.1 CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM

ITE 
M 

Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de 

Medida
(Diária/Mês/ 
Mts/Serviço)

1.1.1 

5 Hospedagens: 
(quarto single) para os 
árbitros conforme ITEM 

5 e 19 do caderno 
deencargos. Hotel 

padrão 4 estrelas em 
Taguatinga com café 

da manhã incluso 

Diária

 

 
1.1.2 

5 Hospedagens: 
(quarto single) para o 
Comitê de Controle 
conforme ITEM 
5 e 19 do caderno de 
encargos. Hotel 
padrão 4 estrelas em 

Diária 

Tel: +55 (021) 2132 7857 / 2132 7255 / 2493 1179 
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R$130.000,00 R$130.000,00 
Patrocínio 

BRB 
 

Não

R$24.300,00 R$17.800,00 
Patrocínio 

BRB 
 

Não

R$5.700,00 R$2.200,00 
Patrocínio 

BRB 
 

Não

VALORTOTALDOSITENSFORADOTERMODE 
R$ 196.280,00

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 
Meta 1 Planejamento e Execução do Evento 

CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/Mês/ 
Mts/Serviço) 

Quant. Tota l 
Valor 

Unitári
o 

Valor Total

Diária 7 35 R$190,00 R$6.650,00

 

 
7 

 

 
35 

 

 
R$190,0
0 

 

 
R$6.650,00

info@voleysur.org 

Não Não 

Não Não 

Não Não 

R$ 196.280,00 

Valor Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loc 
ação com 

memória de 
cálculo 

R$6.650,00 

5 pessoas x 7 
diárias=35 

diárias X R$190 
= R$6.650,00 

R$6.650,00 

5 pessoas x 7 
diárias = 35 
diáriasXR$190 = 
R$6.650,00 



Tel: +55 (021) 2132 7857 / 2132 7255 / 2493 1179
CNPJ:06.079.835/0001-65 – Inscrição Municipal: 

 

 

Taguatinga com café 
da manhã incluso 

1.1.3 

48 Hospedagens: 
(quarto duplo) para 5 

delegações compostas 
por 19 pessoas Hotel 
padrão 4 estrelas em 
Taguatinga com café 

da manhã incluso 

Diária

Valor Total da Etapa 1.1
Etapa 1.2Alimentação 

ITE 
M 

Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de 

Medida
(Diária/Mês/ 
Mts/Serviço)

 

1.2.1 
Alimentação, 

fornecimento de 
almoçopara 105 

pessoas durante o 
período de diárias no 

hotel contratado. 
 

Saladas variadas, 3 
tipos de proteínas, 

sendo carne vermelha, 
branca e peixe, arroz 

integral e arroz branco, 
bebida sendo sucos 
naturais com 3  tipos 

de frutas, agua, 
refrigerante e 

sobremesa 

Unidade
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Diária 7 336 R$217,00 R$72.912

Valor Total da Etapa 1.1 R$86.212

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/Mês/ 
Mts/Serviço) 

Quant. Tota l 
Valor 

Unitári
o 

Valor Total

Unidade 735 735 R$60,00 R$44.100

info@voleysur.org 

R$72.912,00 

19 pessoas x5 
times=95/ 2 

quartos 
duplos=4 Diária8 

diárias x 7dias 
= 336 diáriasX 
R$217,00 = 
R$72.912,00 

R$86.212,00 

Valor Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loc 
ação com 

memória de 
cálculo 

44.100,00 

Alimentação 
necessária para 
atender todos os 
atletasecomissão 
duranteos7diasde 
estadia no próprio 
hotel com pensão 
completa(almoço)

95 atletas5 
árbitros 

internacionais 5 
comitê 

internacional. 
105pessoas x 7 

dias=735 
refeições X 

R$60,00 
= R$44.100,00 
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1.2.2 

 
 
Alimentação: 
Fornecimento dejantar 
para 105 pessoas 
durante o período de 
diárias no hotel 
contratado. 

 
Saladas variadas, 3 
tipos de proteínas, 
sendo carne vermelha, 
branca e peixe, arroz 
integral e arroz branco, 
bebida sendo sucos 
naturais com 3  tipos 
de frutas, agua, 
refrigerante e 
sobremesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade

Valor Total da Etapa 
Etapa 1.3 Video Check 

ITE 
M 

Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de 

Medida
(Diária/Mês/ 
Mts/Serviço)

1.3.1 
Contratação do serviço 

de sistema de vídeo 
check a ser utilizado 

durante osjogos. Esse 
sistema é composto por 

3 servidores 
estrategicamente 

posicionados na parte 
externa da quadra, com 
fios que conectam 17 
cameras em pontos 
diversos da quadra 
cobrindo  todas as 
linhas e a rede em 
angulos variados. 

Compõe o equipamento 
também implementos 

de áudio e video 
possibilitando a 
transmissão das 

imagens para os telões 
do ginásio. Incluindo 

transporte, 
montagem/desmontage

m e operação 

Serviço

Tel: +55 (021) 2132 7857 / 2132 7255 / 2493 1179 
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Unidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

735 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

735 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$60,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$44.100

Valor Total da Etapa 1.2 R$88.200,00

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/Mês/ 
Mts/Serviço) 

Quant. Tota l 
Valor 

Unitári
o 

Valor Total

Serviço 1 1 
R$39.175,0 

0 
R$39.

info@voleysur.org 

44.100,00 

Alimentação 
necessária para 
atender todos os 
atletasecomissão 
duranteos7diasde 
estadia no próprio 
hotel com pensão 
completa( jantar) 
95 atletas5 
árbitrosinternacion
ais 5 comitê 
internacional. 105 
pessoas x 7 
dias=735 refeições 
X R$60,00 
= R$44.100,00 

R$88.200,00 

Valor Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loc 
ação com 

memória de 
cálculo 

R$39.175,00 

O campeonato Sul- 
Americano de 

clubes é um evento 
internacional de 
alto nível, sendo 

necessária 
autilização do 

sistema de desafio 
vídeo-check, para 
dirimir duvidas das 

equipes 
relacionadas 
aarbitragem 

durante 
os jogos.O 

serviçocompreend
e o transporte, 

montagem, 
instalação e a 
operação do 

sistema. 
1 serviço por 5 

dias x 
R$39.175,00 = 
R$39.175,00 
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Valor Total da Etapa 
Etapa 1.4Aquisição Premiação 

 
 

ITE 
M 

 
 

Descrição 
Detalhada 

Unidad
e de 

Medida
(Diária/Mês/ 
Mts/Serviço

) 
 
 
 
 

 
1.4.1 

Compra Medalhas 
para Premiação 
Serviço de Confecção 
Medalhas, Medalha 
confeccionada em 
Zamac em alto vácuo 
brilhante com 
acabamento liso, 
medindo 7,0 cm de 
altura  x 5,50cm de 
largura  e 3,0 mm de 
espessura, passador 
com abertura de 2 cm 
para fita 
confeccionada em 
cetimcom 80cm de 
comprimento e 1,5 cm 
de largura. 

 
 
 
 

 
Unidade

 
 
 
 

1.4.2 

Compra Troféus para 
Premiação
 d
o Campeonato 
Serviço de Confecção 
Troféus. Troféu com 
80 cm de altura com 
base em MDF 
sobreposta, espessura 
de 5.0 cm e diâmetro 
de 24 cm. Corpo do 
troféu confeccionado 
em aço carbono 4,0 
mmmedindo entre 
52cm e 57 cm de 
altura. 

 
 
 
 

Unidade

 
 
 
 
1.4.3 

PlacasSeleção 
Campeonato 
Serviço Confecção 
Placas Aço Inox Placa 
confecccionada em aço 
inox com impressão 
digital personalizada . 
Dimensões 17cm x 12 
cm x 0,8 cm, com base. 

 
 
 
 
Unidade
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Valor Total da Etapa 1.3 R$39.175

 

Unidad
e de 

Medida 
(Diária/Mês/ 
Mts/Serviço

 

 

 
Quant. 

 
 
Total 

 
 
Valor 
Unitário 

 

 
Valor Total

Unidade 

 
 
 
 

 
75 

 
 
 
 

 
75 

 
 
 
 

 
R$ 25,00 

 
 
 
 

 
R$1.875

Unidade 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

R$ 450,00 

 
 
 
 

R$1.350,00

Unidade 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
R$ 140,00 

 
 
 
 
R$ 1.120,00

info@voleysur.org 

175,00 

Valor Total 

Justificativa 
para 
aquisição/loc 
ação com 
memória de 
cálculo 

75,00 

Medalha Oficial 
da Competição, 
item obrigatório 

Caderno de 
Encargos, 

entregue aos 
atletas das 

equipes 1º, 2º e 
3º colocado. 

 
75 medalhas x 

R$ 25,00 = 
R$1.875,00 

R$1.350,00 

Trofeu Oficial da 
Competição, item 
obrigatório 
Caderno de 
Encargos, 
entregue as 
equipes 1º, 2º e 3º 
colocado. 

 
3 troféus x R$ 
450,00 = 
R$1350,00 

R$ 1.120,00 

Placas para 
premiação das 08 
melhores 
jogadoras da 
competição em 
cadaposição,item 
obrigatório 
Caderno 
deEncargos. 
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Valor Total da Etapa 
Etapa 1.5Contratação de serviço especializado

 
 

ITE 
M 

 
 

Descriçã
o 
Detalhad
a 

Unidade 
de 

Medida
(Diária/Mês

/Mts/Serviço/
Unidade)

 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.1 

 
Contratação de Serviço 
especializado de 
Segurança 
Desarmada:4 
seguranças 
desarmados prestarão 
serviços no dia do 
evento. Toda equipe 
de segurança deve se 
apresentar duas horas 
antes da abertura do 
evento eserão 
responsáveis
 pel
o controle de acessos, 
controle de acesso, 
orientação e 
segurança geral. 
Diária de até 8 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diária

Valor Total da Etapa 
Etapa 1.6 TRANSPORTE 

 
 

ITE 
M 

 
 
Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de 

Medida
(Diária/Mês

/Mts/Serviço/
Unidade)

 
 
 
 
 

1.6.1 

 
 

TRANSPORTE: 
Locaçãode01van 

16lugarescomdiári
a 

de8horasKmlivre. 

 
 
 
 
 

Diária
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Valor Total da Etapa 1.4 R$4.345

serviço especializado 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/Mês 

/Mts/Serviço/
Unidade) 

 

 
Quant 

 

 
Total 

 
 

Valor 
Unitário 

 

 
Valor 
Total

Diária 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 214,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
R$4.286,60

Valor Total da Etapa 1.5 R$4.286

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/Mês 

/Mts/Serviço/
Unidade) 

 

 
Quant 

 

 
Total 

 
 

Valor 
Unitário 

 

 
Valor 
Total

Diária 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

R$500,00 

 
 
 
 
 

R$3.500,0
0 

info@voleysur.org 

8placasxR$ 140,00 
= R$ 
1.120,00 

345,00 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loc 
ação e 

memória de 
Cálculo 

R$4.286,60 

 
 
 
 
4 seguranças 
desarmados para 
prestarão serviços 
nodiadoevento. 

 
4 seguranças x 5 
dias de evento=20 
x R$ 214,33 = 
R$4.286,00 

R$4.286,00 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loc 
açãoe 

memória de 
cálculo 

R$3.500,0

Necessário
 para 
atender equipe de 
arbitragem no dia 
anteriorque 
antecede os dias 
de competições e 
no dia posteriorao 
termino do evento. 
Aeroporto-Hotel
 – 
Aeroporto Hotel   – 
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1.6.2 

2 
ÔNIBUSEXECUTIVOPAN
ORÂMICOLD 
Altopadrãoemconforto, 
segurança e 
sofisticação Tecnologia 
de última geração em 
transporte terrestre 
Maiorespaçointernoem 
suacategoria 
Ficha Técnica: 
46 Poltronas semi – 
leito 04 Tv´s , DVD , 
Som e Microfone 
02 Geladeiras 
01 Banheiro 
Diária de 08 (oito) 
horas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diária

 
 
 
 

 
1.6.3 

 
 
1 Carro executivo: 
carro executivo para 
atender o atleta 
convidado para 
translado entre 
aeroporto/hotel/ginásio
/ hotel/aeroporto 
KM livre. Veiculo 
sedan com ar-
condicionado. 

 
 
 
 

 
Diária

Valor Total da Etapa 
Etapa 1.7 Locação de Gerador 

 
 

ITE 
M 

 
 
Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de 

Medida
(Diária/Mês

/Mts/Serviço/
Unidade)
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Diária 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 

 
R$1.351,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
R$18.926,60

Diária 

 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 

 
R$265,94 

 
 
 
 

 
R$1.861,58

Valor Total da Etapa 1.6 R$24.288,18

 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/Mês 

/Mts/Serviço/
Unidade) 

 

 
Quant 

 

 
Total 

 
 

Valor 
Unitário 

 

 
Valor 
Total

info@voleysur.org 

ginásio –Hotel-
Hotel–aeroporto  
 
1 van x 7 diárias 

= 7 x R$500,00 = 

R$3.500,00 

R$18.926,60 

 

Sendo necessário 
2 ônibus, sendo 1 
por delegação 
durante 7 dias 
 
2 ônibus x 7 
diárias 
= 14 x R$1.351,00, 
= R$18.926,60 

R$1.861,58 

1 carro executivo 
para atender o 
atleta convidado 
para translado 
entre 
aeroporto/hotel/gi 
násio/hotel/aeropo 
rto 
1 carro x 7 diárias 
= 7 x R$265,94= 
R$1.861,58 

24.288,18 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loc 
ação e 

memória de 
cálculo 
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1.7.1 
Contratação de 01 (um) 
GERADOR de 450 KVA, 
ara cada dia de jogo. 
Serão 05 dias de jogos 
realizados em Brasília. 

 

Diária

Valor Total da Etapa 
Etapa 1.8 Exame de COVID 

 
ITE 
M 

 
Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
1.8.1 

 
 
 
 
 
 

Realização do Exame 
de detecção COVID19, 
tipo TR/PCR, em todos 
os participantes das 
equipes internacionais 
no Campeonato Sul-
Americano de Voleibol, 
com o objetivo de 
prevenir o contágio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 

Valor Total da Etapa 
Etapa 1.9 Contratação de Ambulância

 
 

ITE 
M 

 
 
Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de 

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

 

1.9.1 

Contratação de 01 (uma) 
AMBULÂNCIA UTI 
MÓVEL, dotada de 

equipamentos e 
materiais, tais como kits 

para 

 
 

Diária
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Diária 
 

05 
 

05 
R$ 
4.923,8
1 

 

R$ 24.619,05

Valor Total da Etapa 1.7 R$24.619,05

Unidade 
de 

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

 

 
Quant 

 
 
Total 

 
 
Valor 
Unitário 

 
Valor 
Total 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$173,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$9.879,81

Valor Total da Etapa 1.8 R$9.879,81

Contratação de Ambulância 

Unidade 
de 

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

 

 
Quant 

 
 
Tota l 

 
 

Valor 
Unitário 

 

 
Valor 
Total

Diária 

 
 

1 

 
 

5 

 

R$ 
2.500,0
0 

 
 

R$ 12.500,00

info@voleysur.org 

24.619,05 
GERADOR de 350 
KVA para 
atendimento a05 
diárias de jogos da 
categoria adulta, no 
ginásio SESI 
Taguatinga, entre o 
período de 21 a 25de 
outubro de 2021 
válido pelo 
Campeonato Sul- 
Americano de 
Voleibol. 

24.619,05 

Valor 
 

Justificativa 
para 

aquisição/loc 
ação e 

memória de 
cálculo 

R$9.879,81 

Antes do inicio do 
Campeonato Sul- 
Americano de 
Voleibol , 
teremos como 
protocolo de 
controle de 
contágio da 
COVID19, a 
realização do exame 
tipoTR/PCR 
em todos os 
participantes das 
equipes de outros 
países. Memória de 
Cálculo: 57 pessoas 
(19 membros em 
cada delegação x 03 
equipes) 
=57 exames 

R$9.879,81 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loc 
ação e 

memória de 
cálculo 

R$ 12.500,00 

01 (uma) UTI 
MÓVEL, para 
atendimento a 
realização de 05 
diasjogos da 
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A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de 
jogo e treinamentos, além da identificação nas divulgações do evento nas redes sociais da 
Confederação Sul-americana de Voleibol.

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

 
 
 

7. Previsão de Receitas 
 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)

QTD. Nome

1 TransferênciaderecursoSecretariadeEconomia

2 Patrocínio BRB 

3 Patrocínio (30 bolas oficiais da competição)

4 Inscrições clubes 

Total 

 
 

Brasília, 05 de Outubro de 2021 
 

 

 remoção (maca, 
colares, pranchas, 
cintos, cadeira de 
rodas) e pequenas 
cirurgias 

(pinça, bisturi, 
tesouras), 
aparelhos elétricos 

(desfibrilador, respirador 
e bomba de infusão) e 

remédios variados, 
Integradas 

por 01 médico e 02 
enfermeiros, para cada 
dia de jogo. Serão 05 

diárias de jogos 
realizados em Brasília. 

Diária de 
8hs 

 

Valor Total da Etapa 

VALOR TOTAL DO TERMO DE
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A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de 
jogo e treinamentos, além da identificação nas divulgações do evento nas redes sociais da 

Voleibol. 

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)

Nome 

TransferênciaderecursoSecretariadeEconomia R$ 292.155,64 

R$150.000,00 

Patrocínio (30 bolas oficiais da competição) R$ 21.000,00 

R$25.280,00 

R$488.435,64 

 

    

Valor Total da Etapa 1.9 R$11.15

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO 

info@voleysur.org 

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de 02 banners na quadra de 
jogo e treinamentos, além da identificação nas divulgações do evento nas redes sociais da 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

Receitas 

 

categoria adulta 
pelo Campeonato 
Sul-Americano de 
Voleibolno ginásio 
SESI Taguatinga, 

entre o período de 
21 a 25 de outubro 

de 2021. 

R$11.150,00 

R$292.155,64 


