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PLANO DE TRABALHO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: FEDERAÇÃO DE ARTES MARCIAIS EDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO 

Nome Fantasiar FAME-DF 

CNPJ: 10.803.264/0001-37 Endereço: Cond. Bela Vista Mod. H lote 04  

Complemento: Bairro/Cidade: Sobradinho-DF CEP: 73.105.909 

Telefone: 61 98208-1310 Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 

E-mail: federacaofamedf@gmail.com 
openbrasiliafamedf@gmail.com 

Site/Redes Sociais: 
federacaofamedf.com.br/famedf.artesmarciais 

Responsável da OSC (Dirigente):PAULO ROBERTO BORGES 

CPF: 
291.427.411-49 

RG/ Órgão Expedidor: 
 
675.656, SSP/DF 

 
Endereço do Dirigente: QUADRA 29, LOTE 20, CONDOMINIO 
MORADA DAS GARÇAS, CIDADE OCIDENTAL-GO 

CEP: 
72.883-724 

Telefone do Dirigente: 
61 99439-6217 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: MARCELO LIMA DE ARAÚJO 

Função na parceria: RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

RG: 3.864.977 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 011.909.694-32 

Telefone Fixo: 
Telefone Celular: 61  

 

E-Mail do Responsável: marceloaraujo23@hotmail.com 

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

A Federação de Artes Marciais Educativas do Distrito Federal e Entorno designada por FAME-DF, com sede e 
circunscrição na cidade de Brasília, Distrito Federal à Cond. Bela Vista Mod. H lote 04 Sobradinho-DF), é uma entidade 
civil de direito privado, sem fins lucrativos ou lucros pessoais, com personalidade jurídica distinta dos seus filiados. É 
filiada à Confederação de Artes Marciais Educativas do Brasil. Começo das atividades já teve êxito em resgate de 
alunos que praticava alta flagelação e uso de entorpecente. Em ação com as famílias atendidas, conseguimos fazer 
doação de roupas e cestas básicas. 

 FAME-DF desenvolve vários projetos de inclusão social através das artes marciais dentre eles, o Projeto 
Prevenindo Com Artes no 4º Batalhão da Policia Militar do Guará, Ong Evolução (Gama), Santa Maria, onde participam 
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crianças, adolescentes e adultos das referidas comunidades. São desenvolvidas aulas de karatê e kickboxing onde 
trabalhamos com a inclusão social através das artes marciais Educativas, desenvolvendo o caráter, o respeito ao 
próximo o autocontrole, os valores familiares e o incentivo ao esporte, onde o aluno tem que apresentar um bom 
rendimento escolar, no decorrer do projeto propôs os participantes com um bom desempenho escolar e técnico para 
participar das competições Distritais e Nacionais desta forma dando a oportunidade de um intercambio cultural e 
esportivo. 

Campeonatos Brasilienses desde 2018 (Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Esporte). 
A FAME-DF já realizou várias edições do Campeonato Nacional no Distrito Federal atendemos 2.000 atletas. 
Campeonato TOP TEAM  (artes marciais) no Boulevard Shopping, Brasília/DF.  
Realizou também, a primeira edição do FAMED/DF- Festival de Dança e Artes Marciais em comemoração a emigração 
japonesa no Brasil, no estádio MANÉ GARRINCHA, tendo como apoiadores a EMBAIXADA do JAPÃO e o GOVERNO DO 
DISTRITO FEDERAL.  
A FAME-DF desenvolve vários projetos sociais nas cidades do GAMA, SANTA MARIA, AGUAS LINDAS DE GOIAS, 
destacamos o Projeto Prevenindo com Artes realizadas no 4º Batalhão da Polícia Militar do Guará 12 Projeto de 
inclusão Social com as artes marciais educativas com três núcleos: um em Santa Maria-DF e dois núcleos no Gama-DF.  
Atualmente FAME-DF - FEDERAÇÃO DE ARTES MARCIAIS EDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO 
Está em execução no Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Esporte um projeto Social através do Karatê no 
Distrito Federal, com o intuito de promover o desenvolvimento do esporte na modalidade, objetivando a inclusão 
social e proporcionando aos participantes um momento de lazer e aprendizado através da luta, em consonância com 
o desenvolvimento social, influenciando a formação cívico-cidadã de maneira propositiva. 
 
 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Open Brasília De Artes Marciais  

Local de realização: Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17 20, St. de Clubes Esportivos Sul, Brasília – DF (CLUBE DA 
AABB) 
Período de execução: 22/06/2022 de 27/06/ 2022  

Período de realização do Evento: 25 a 26 de junho de 2022  

Enquadramento: ( x  ) participação (   ) educacional   (   ) rendimento 

Previsão de beneficiários diretos: 1.700 

Previsão de público indireto: 2.500 todas as modalidades  

Valor Total do Projeto: R$ 193.989,76 (cento e noventa e três mil novecentos e oitenta e nove reais e 
setenta e seis centavos) 
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 193.989,76 (cento e noventa e três mil novecentos e oitenta e nove 
reais e setenta e seis centavos) 

 

2.1 - OBJETO DA PARCERIA 

Realização do Open Brasília De Artes Marciais. 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O Open Brasília de Artes marciais acontecerá nos dias 25 e 26 de junho de 2022 no ginásio do clube da 

AABB em Brasília reunindo participantes de quatro modalidades (JIUJITSU, KARATE, KOBUDO E 
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KICKBOXING). Com participação de atletas de Brasília e entorno. O evento  contará com  a participação de 

1700 participantes. As competições acontecerão da seguinte forma: 

Dia 25/06 JIUJITSU e KICKBOXING 

 Dia 26/06 KARATE e KOBUDO 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

A FAME/DF  carrega uma filosofia no esporte resgatando  crianças, adolescentes e adultos que não 

possuem acesso ao esporte, levanto as artes marciais para a população, modificado vidas que na maioria 

das vezes esta envolvida com a marginalidade, assaltos, roubos, drogas (entorpecentes), preenchendo 

assim o vazio que sentem por falta de objetividade e movimentação em suas vidas. Nesse sentido, toda a 

Comunidade deve estar buscando e oferecendo soluções a essa problemática. Tendo como proposta de 

trabalho a ocupação destas pessoas, oferecendo através de uma prática esportiva, através de modelos 

positivos de desenvolvimentos humanos. O Campeonato Open Brasília De Artes Marciais, irá proporcionar 

uma série de eventos com a presença dos melhores atletas, além das modalidades: katarê, Kobudo, 

kickboxing e Jiu-jitsu a federação disponibilizará cursos voltado para arbitragem, sempre reunindo os 

melhores classificados no Ranking. Todas as edições do evento fazem parte do calendário Brasileiro de 

katarê, as justificativas deste projeto estão diretamente ligadas ao desenvolvimento esportivo e à 

democratização da modalidade, fomentando e divulgando a prática do esporte.  

Em conformidade com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL GDF –que tem 

por missão: 

“propor e executar as políticas e diretrizes nas áreas de esporte, (..). Também celebra 

convênios e parcerias com a comunidade, instituições esportivas e com a iniciativa privada 

com vistas ao fomento das atividades de esporte e lazer, além de garantir e promover o 

esporte como inclusão social, por meio de uma ação conjunta entre o Estado e a 

sociedade.Também são desenvolvidas ações de captação e execução de eventos, nacionais e 

internacionais, esportivos e recreativos visando o desenvolvimento econômico e social do 

Distrito Federal” (http://www.esporte.df.gov.br/missao) 

 

2.4 OBJETIVO GERAL: 

Realizar o Campeonato Open Brasília no Distrito Federal, com o intuito de promover o desenvolvimento do 
esporte em varias modalidades, objetivando a inclusão social e proporcionando aos participantes um 
momento de lazer e aprendizado através da lutas, em consonância com o desenvolvimento social, 
influenciando a formação cívico-cidadão de maneira propositiva. 
 

2.4. 1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 Desenvolver a qualidade de vida, física e emocional dos praticantes; 
 Promover intercâmbio esportivo entre os atletas participantes; 

 Promover o desenvolvimento solidário mediante a integração dos participantes do projeto, 
professores e colegas; 
 
2.5METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ 

CUMPRIMENTO DAS METAS 

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

cumprimento das Metas 

Promover a contratar serviços 
especializados para completa 

realização do projeto. 

Contratação de RH, prestadores 
de serviços e arbitragem 

- Fotos 
-Notas fiscais 

Promover estrutura completa 
para realização do projeto 

Locação de estruturas e 
equipamentos para realização do 

campeonato e Aquisição de 
insumos parao Campeonato 

(material de consumo) 

-Fotos 
-Notas fiscais 

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

cumprimento 

Participação de 1700 atletas 
Quantidade de inscrições 

recebidas 

-Listagem de inscritos no evento 
- Inscrição por academia através do 

sistema FGKI 
Premiar com 1700 medalhas 

todos os atletas participantes. 
Medalhas e troféus 

- Fotos 
- Notas Fiscais 

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO 

Nome do Evento:  OPEN BRASÍLIA DE ARTES MARCIAIS 
Descrição/Etapa: 25/06 - JIUJITSU e KICKBOXING                                                                                                                             
26/06 - KARATE e KOBUD 

Data do Evento: 25 a 26 de junho de 2022 Turno: Matutino / Vespertino 
Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

22/06/2022 de 27/06/ 2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: Ginásio de Esportes do Clube da AABB, Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17 20, St. 
de Clubes Esportivos Sul, Brasília - DF, 70200-020 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio      (...) Piscina 
(...) Ginásio  (...) Clube 
( x ) Espaço Privado  
Qual? CLUBE DA AABB BRASÍLIA 

(...) Outro  
Qual? ________________ 

Quantidade de participantes neste evento                          
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Diretos: 1.700 
Indiretos: 2.500 Total: 4.250 

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

Faixa etária Categoria-
Modalidade/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (5 anos até 14 anos)   
 
1.700 

(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 portadoras de necessidades 
especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - 
inseridas na distribuição acima) 

 
 

 
 

 
Inscrição dos participantes  
(...) Escolas 
(...) Em centros comunitários 
(...) Na sede da entidade proponente 
(...) Na sede de entidades parceiras 
(X) Pela internet. Especifique sistemafgki.com.br 
(...) Outros. Especifique 
 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

Inscrições: As inscrições serão feitas através do site sistemafgki.com.br, o atleta acessará o site e fará 

seu cadastro. 

 

A execução do OPEN BRASÍLIA DE ARTES dar-se-á logo após a assinatura do Termo de Fomento, 

momento em que a FEDERAÇÃO DE ARTES MARCIAIS EDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO 

iniciará as tratativas para contratação com os fornecedores das estruturas necessárias, logística para a 

realização do evento, bem como de todos os profissionais que trabalharão em todas as fases do evento, 

incluindo no dia de realização.  

O projeto ocorrerá no Ginásio de Esportes do Clube da AABB e contará com estrutura de campeonatos 

nacionais. A ideia é proporcionar aos atletas uma experiência única. Buscaremos com apoio do termo de 

fomento gerar um grande campeonato de lutas de artes marciais. Por isso é necessária contratação de 

tatame, TV’s mostrando a pontuação das lutas tanto para os atletas quanto para a arbitragem, sendo 

necessário uma tv’s por área, virada para os atletas em combate, coordenador e funcionários da limpeza e 
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Staffs, onde as lutas ocorrerão simultaneamente com estrutura de som e iluminação.  

A compra dos materiais necessários para realização do evento será feita e determinada pelo melhor 

custo benefício das empresas orçadas zelado pela economicidade para cada funcionalidade a partir do dia 

da liberação do recurso. 

  22/06 a 24/06 - Contratação dos recursos humanos no projeto. Contratação de vários colaboradores 

para executar diversas funções para que o evento se desenvolva. 

Contratação de toda Infraestrutura para o dia do evento, Iluminação 30 parleds de 3w, 100 mts Box trux 

Q15, SONORIZAÇÃO, 10 Locação de TVs 3 2, 10 NOTEBOOK, TATAME, MESA, TABLADO: 12mx3m – 0,80 

altura, AMBULÂNCIA UTI, AMBULÂNCIA UTE,  425 MEDALHAS DE OURO, 425 MEDALHAS DE PRATA, 850 

MEDALHAS DE BRONZE,  80 Troféus, confecção de Bannes e kits lanches. 

 

Contratações: 

6 seguranças desarmados atuando para que o evento transcorra com tranquilidade e segurança. 

2 Fotógrafos para o registro deste momento. 

50 árbitros com experiência a provada pelo quantitativo de cursos de qualificação na arbitragem 

enfatiza a correta aplicação das regras do esporte, prevenindo possíveis desentendimentos e servindo 

como agente esclarecedor a quem interessar. 

10 staffs executando diversas funções para que o evento ocorra da melhor maneira possível.   

 

25 e 26/06 – Realização do evento OPEN BRASÍLIA DE ARTES MARCIAIS. 

 

27/06 – Desmontagem, higienização e entrega do Ginásio. 

 

Evento: 

O Evento iniciará as 9h com as categorias a partir de 5 anos de idade desenvolvendo durante o dia até a 

ultima categoria 59 anos(máster). 

As chaves das categorias serão através de eliminatórias simples.  

 

Será disponibilizado semanalmente após o inicio da execução através do link Google drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1guFY3zHcJrGx7gaHdXZqNgTpN6lVHSMv?usp=sharing todas as 

fotos e documentações necessárias que comprovem o cumprimento das metas e resultados. 

Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios diversos à 

logomarca da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL, em todo e qualquer material adquirido com 

recursos advindos do Termo de Fomento, sob pena de sofrer a glosa total dos valores referentes aos itens 

adquiridos em descumprimento a esta determinação. 
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2.7.1 Grade Horária dos Núcleos 

DESCRIÇÃO HORÁRIO DATAS 

Concentração dos atletas 08:00 h 

25/06/2022 E 26/06/2022 

Abertura do evento 08:30 h 

Categoria de 5 á 13 anos 09:00 às 13:00 h 

Intervalo 13:00 às 14:00 h 

Categoria de 14 a 59 anos 14:00 às 19:00 h 

 

2.7.2 Equipe de RH 

Não se aplica 

2.8 BENEFÍCIOS IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 Promover o conhecimento dos participantes sobre o trabalho em equipe, às situações de derrota e 
vitória, o espírito de coletividade social e a competição honrada e estimular a prática de atividade 
física para promoção da saúde; 

 Permitir o Acesso ao esporte através da realização de Campeonato de alto nível e aderência dos 
projetos sociais do Distrito Federal e entorno ao evento para os presentes; 

 Desenvolver habilidades motoras gerais e específicas com as artes marcias, revelando novos atletas 
a nível regional, nacional e internacional; 

 
2.9 CROQUI DO EVENTO 
 
Ginásio de Esportes do Clube da AABB, Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17 20, St.de Clubes Esportivos Sul, 
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2.10 CONTRAPARTIDA 

Não se aplica. 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Contratações R$ 52.406,66 22/06/2022 27/06/2022 

Infraestrutura R$ 141.583,10 22/06/2022 27/06 /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 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 
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"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 1.2 Contratação de Serviços 
Junho /2022 

Meta 2 2.1 Aquisição/Locação de insumos 

 

 

 

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

DIVERSA) 

FEDERAÇÃO DE ARTES MARCIAIS EDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL ATESTA que até o presente momento, 
contará apenas com os recursos do termo de fomento. 
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5.1- Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1- Contratações 

Etapa 1.1 - Contratação de Serviços 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidad
e de 

Medida 
(Diária/M
ês/Mts/S
erviço/U
nidade) 

Qua
nt. 

Tot
al 

Valor 
Unitári

o 

Valor 
Total 

Justificativa para 
aquisição/locação 
com memória de 

cálculo 

 
 
 
 
 
 

1.1.1 

 
02 Fotógrafos: 

Fotógrafos para captar 
imagens do evento como 

um todo por meio de 
técnicas de iluminação e 
enquadramento, com o 

uso de máquinas 
fotográficas e lentes. 

Carga horária 8hs / dia. 
 

Diária 03 06 
R$ 

350,00 

R$    
2.100,0

0 

Responsável pelo 
registro fotográfico 

do evento 02 
fotógrafos com 

equipamento de 
registro 02 

profissionais x 
3 dias de evento 

diárias 350,00 total 
Profissionais R$ 
2.100,00  para 

cobertura incluindo 
montagem e 

desmontagem. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 

6– Seguranças 
desarmados: 

6 seguranças desarmados 
prestarão serviços fora do 

ginasio 3 dentro do 
ginásio nos dias de 

evento, na montagen e 
desmontagem. Toda 

equipe de segurança deve 
se apresentar duas horas 

antes da abertura do 
evento e serão 

responsáveis pelo 
controle de acessos do 
público, orientação e 
segurança geral do 

público 
presente. 

Diária de 8 horas. 

Diária 03 18 
R$ 

185,0
0 

R$ 
3.330,0

0 

6 profissionais x 3 
dias, 2 dias de 

evento e 1 dia de 
montagem 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.3 

50 - Árbitros – Profissional 
qualificado pela federação 

esportiva de karate 
habilitado para arbitrar 

Diária 02 100 R$ 
320,00 

R$ 
32.000,0

0 

As lutas ocorrerão 
simultaneamente,  

com isso serão 
necessários 6 árbitros 
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durante a competição, 
garantindo as regras do 

esporte 
Diária 8hs 

atuando e 
revezamento, as lutas 

ocorrá de hora em 
hora, conforme 

disciplinado pelo 
Conselho de 

Árbitros.totalizando 50 
árbitros2 dias = 100 

diárias 
de320,00=32.000,00 

 

 
 
 
 

1.1.4 

6 - Brigadistas: 
Contratação de empresa 

especializada para 
prestação de serviços de 

mão de obra de socorrista 
/ brigadista: serviço de 

brigada anti -pânico para 
atuarem nos primeiros 
socorros. (diária de 8 

horas de trabalho) 

 
 
 
 

Diária 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

R$ 
190,00 

 
 
 
R$ 

3.420,00 

serviço conforme 
exigencia 

dalegislação e 
exigencia de serviço 

de br igadas 
conforme o porte do 

evento -06 
profissionais x 3 dias 
de evento 18diárias = 

3.420,00 

 
 
 
 
 

1.1.5 

10 Staffs de apoio ao 
evento composto de 

coordenadores de área, 
mesários, coordenador de 

pódio,entregador de 
medalha e coordenador 

central. (diária de 8 horas 
de trabalho Diária de 8 

horas. 

Diária 03 30 
R$ 

174,00 
R$ 

5.220,00 

Serviços essenciais 
para apoio pós-

produção, produção e 
execução do evento 

30x174= 5.220,00 

 
 
 
 

1.1.6 

10 Staffs para Montagem 
e Desmontagem. Mão de 

obra utilizada para 
armação da estrutura a 

ser usada no dia do 
evento. Carga horária 

8hs/dia. Qualificação: sem 
exigência.(10 Profissionais 

por 2 dias de trabalho) 

 
 
 
 

Diária 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

R$ 
150,00 

 
 
 
 

R$ 
3.000,00 

Operação realizada 
anterior à data do 

evento. Mão de obra 
braçal, sendo 

montadores de 
tatame, montagem 

dos banners e 
montagem do 
alambrado. 10 

profissionais x 2 dias 
de montagem e 

desmontagem = 20 
diárias) 3.000,00 

 
 
 
 
 
 

6 Profissionais de 
Equipe de 
Limpeza: 

Equipe será de 6 pessoas  

 
Diaria 

 
3 

 
18 

 
R$ 

185,37 

 
R$ 

3.336,66 

 
Necessário para 

manter a limpeza do 
ginásio antes e após 
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1.1.7 por dia, responsáveis pela 
limpeza geral incluindo a 

entrega do  ginásio e 
vestiários antes da 

abertura dos portões e 
pela manutenção de 

todas as áreas do ginásio 
com todo material de 
consumo necessário 

(rodos, pano de chão, 
detergente, desinfetante, 

papel toalha, papel 
higiênico. 

8 horas por dia . 

o evento 
18 x R$ 185,37 = R$ 

3.336,66 

Valor da Etapa 1.1 R$ 52.406,66 
VALOR TOTAL DA META 1 R$ 52.406,66 

Meta 2 - Infraestrutura 
 

Etapa 2.1 - Aquisição/Locação de insumos 

ITEM 
Descrição 
Detalhada 

Unidad
e de 

Medid
a 

(Diária/
Mês/Mts
/Serviço/
Unidade

) 

Qua
nt. 

Total 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Justificativa para 
aquisição/locação 
com memória de 

cálculo 

2.1.1 

1 – iluminação 
Médio Porte 

30 parleds de 3w 
INFORMAÇÕES 

TÉCNICAS 
- Refletor Led 

Cree 
- Cooler de 

Resfriamento 
- Potência: 36w 

- Voltagem: 
AC110-220V 

(Bivolt) 
- Frequência: 

50/60 Hz 
- Cor das luzes: 
RGBW (R8, G8, 

B8, W8) 
- Modelo: Slim 

Diária 03 03 
R$ 

1.460,0
0 

 
R$ 

4.380,00 

Necessário um 
sistema de 

iluminação de alta 
qualidade, além de 

obter excelente 
potência, possui 

longa vida útil, será 
utilizado 

para cada dia da 
competição 

incluindo a diaria 
para dia da 
montagem 
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- Material: 
Plástico 

- Quantidade de 
leds: 36 leds com 
potência de 1w 

cada 
- Vida útil 

estimada de até 
50.000 horas 

- Proteção: IP20 
(Não resistente à 

água) 
- Canais: 6 canais 

CH1 - Dimmer, 
CH2 - Vermelho, 
CH3 - Verde, CH4 
- Azul, CH5 - Mix 
de cores, CH6 - 

Strobo) 
- Controles: 

DMX512, Master-
Slave, Auto e 

Sound 
- Display digital 

- Dimensões (D x 
P): 17,5 x 10 

cm 
- Peso: 780g 

2.1.2 

1- SONORIZAÇÃ
O MÉDIO 
PORTE : 

Locação De 
sonorização - 10 
Módulos Caixa 

Ativa Bi-
Amplificada de 15 
polegadas 2 Vias 

SR315A Staner 01 
mesa de som 

behringer 6 canais; 
04 microfones sem 

fio; 

Diária 03 03 
R$ 

2.350,0
0 

 
R$ 

7.050,00 

Necessário um 
sistema de som para 

cada dia da 
competição e para o 
dia da pesagem para 
locução e chamado 
de atletas e equipe, 
além da transmissão 
por streamming no 
Ginásio, totalizando 

três diárias. 

3x R$ 2.350,00 por 
diária = R$ 7.050,00 

 
 
 

2.1.3 

100 Box trux Q15: 

Box trux Q15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100m de box trux 
para suportar lona 

com a divulgação do 
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medindo 10x5m 
cada um medindo 

5m total, em 
duralumínio 

medindo, 
fornecimento de 

serviço de 
montagem e 

desmontagem. 

Metro 300 300 R$ 36,90 R$ 
11.070,00 

evento,  painel  
exposto na área de  

aquecimento da lutas 
e participantes do 

evento. 

 
 
 
 

2.1.4 

 

Locação de 10 TVs 
32 com saída HDMI 

ou superior e 
cabeamento 

necessário para 
distâncias de 02 m 

até 20 metros + 
base de estrutura 

 

Diária 

 

3 

 

30 

 

R$ 230,00 

 

R$ 6.900,00 

Necessário para 
conexão n o 

notebook com o 
sistema de 

gerenciamento de 
placar e andamento 

de lutas. Um par para 
cada área de luta 
com visibilidade 

interna e externa 
para 

acompanhamento e 
transparência de 

pontuação para os 
envolvidos diretos e 
indiretos do evento, 

totalizando 10  
unidades de Tv’s na 
área de competição 

30 x R$230 = R$ 
6.900,00 

2.1.5 

 

10 NOTEBOOK 
(notebook) - 

notebook Intel 
Core 2 Duo, 04 GB 

de Ram, HD de 
500GB, Wi-fi e 

Rede 
10/100/1000Mbps, 
DVD- RW, 06 USB 

Windows 7 
Ultimate 64 bits, 

similar ou superior 

 

 

Diária 

 

 

3 

 

 

30 

 

 

R$ 138,77 

 

 

R$ 4.163,10 

 

Necessário para 
lançarem as 

pontuações da 
competição. Sendo 

10 por dia de 
competição, 

totalizando 30 
diárias. 

30 x R$ 138,77 por 
diária = R$ 4.163,10 
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2.1.6 

TATAME: 900  
metros de Tatame 
Oficial EVA duas 

cores. 
Dimensão:100 x 

100 x 40 mm 
(incluindo 

transporte, e 
manutenção do 

Tatame) 

 

 

 

Diária/
Metro 

 

 

 

3 

 

 

 

2700 

 

 

 

R$ 9,00 

 

 

 

R$ 24.300,00 

Usado para arena das 
lutas do campeonato 
placas para tamanho 

de área oficial *10 
áreas = 900*3 dias = 

2700,00 diárias de R$ 
9,00 diárias total R$ 

24.300,00 

2.1.7 

MESAS: 

50  jogos de mesa 
com 4 cadeiras - 

Mesa e cadeira em 
polipropileno 

 

 

Diária 

 

 

3 

 

 

150 

 

 

R$ 11,00 

 

 

R$ 1.650,00 

Necessário para 
acomodação da 

arbitragem durante o 
evento. 150 diárias x R$ 

11,00por diária = R$ 
1.650,00 

2.1.8 

 
1 TABLADO: 
Tablado de 

madeira com piso 
carpetado 

12mx3m – 0,80 
altura – 

acabamento em 
oxford preto. 

 

 

 

Diária 

 

 

 

3 

 

 

 

03 

 

 

R$ 1.800,00 

 

 

 

R$ 5.400,00 

Necessário para 
acomodação da mesa 
de controle e mesa de 

honra para convidados. 

3 x R$ 1.800,00 

por diária = R$ 5.400,00 

2.1.9 

 
1 TABLADO: 
Tablado de 

madeira com piso 
carpetado 

10mx3m – 0,50 
altura – 

acabamento em 
oxford preto. 

 

 

 

Diária 

 

 

 

3 

 

 

 

03 

 

 

R$ 1.460,00 

 

 

R$ 4.380,00 

Necessário para 
acomodação da 

estrutura de premiação 
e pódio. 

3 x R$ 1.460,00 por 
diária = R$ 4.380,00 

 
2.1.10 

 
IMPRESSORA: 

01Impressoras a 
jato de tinta 

(colorida) EPSON 
L4260 

Impressão digital 
com resolução de 

1440 dpi, 4/0 

 

 

Diária 

 

 

02 

 

 

02 

 

 

R$ 150,00 

 

 

R$ 300,00 

Necessário para 
impressão das súmulas 

e chaves do evento. 

2x R$ 150,00 = 

R$ 300,00 
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cores, em lona 
vinílica em 

quadro 
BOXTRUSS, 

entregue pelo 
fornecedor. 

2.1.11 

1 AMBULÂNCIA 
UTI: 

1 Ambulância - 
UTI móvel - 

responsável pela 
ambulância 
eequipe; 1 
MÉDICO, 1 

enfermeiro  (diária 
de 8 horas de 

trabalho) 

Diária 02 02 R$ 2.400,00 R$ 4.800,00 

Atendimento inicial 
emergencial de 

mandado por eventos 
envolvendo luta para 
os participantes do 
evento 1 locação x 

2dias 

2.1.12 

1  AMBULÂNCIA 
UTE: 

1 Ambulância - 
UTE móvel - 

responsável pela 
ambulância 
eequipe; 1 

enfermeiro e 1 
socorristas (diária 

de 8 horas de 
trabalho) 

 
Diária 

 

02 

 

02 

 

R$ 1.557,50 

 

R$ 3.115,00 

inicial emergencial de 
mandado por eventos 
envolvendo luta para 
os participantes do 
evento 1 locação x 

2dias 

2.1.13 

Medalhas - 
Medalha em liga 

metálica com 9cm 
de diâmetro e 5,5 
mm de espessura. 

Acabamento de 
superfície nascores: 

ouro, prata e 
bronze. Arte 

gravada no metal 
em alto e baixo 

relevo conforme 
layout em ambos 
os lados. Fita em 
tafetáplus com 

impressão 
sublimada nas duas 
faces com 85 cm de 

comprimento e 3 

Unidade 1.700 1700 R$ 15.50,00 R$ 26.350,00 

Premiação para 1º, 2º e 
dois 3º lugares: Será 

premiado cada 
vencedor das 

modalidades  das  no 
evento , incluindo 

reserva técnica 
considerando a 

ampliação do número 
de inscrições. 

425 medalhas para 1º 
lugares, 425 medalhas 
para 2º lugares e 850 
para 3º lugares (são 

dois 3º lugares – 425 X 
2 = 850) 
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cm de largura Total 1700 medalhas 

2.1.14 

TROFÉUS 
PERSONALIZADOS   
de karate Troféu 

fabricado em 
plástico e metal 
com 35 cm de 

altura e 18 mm de 
espessura, base 
com 14 x7 cm, 

pintura em 2 cores, 
recorte 

personalizado 
conforme layout. 

Arte final do corpo 
e base em adesivo, 
com aplicação de 

resina transparente 
para acabamento. 

Unidade 80 80 R$ 90,00 R$ 7.200,00 

Premiação 1º, 2º 
lugares  para as 

modalidades sendo: 
20 katarê, 20 Kobudo, 

20 kickboxing e 20 
Jiujitsu 

1º equipe colocada, 
das 03 modalidades  
premiadas katarê, 

Kobudo, kickboxing e 
Jiujitsu  . 

2º equipe colocada, 
das 03 categorias 
premiadas kids; 
adulto + juvenil; 

master. 

3º equipe colocada, 
das 03 categorias 
premiadas kids; 
adulto + juvenil; 

master. 

2.1.15 

Confecção de 2 
banners em vinil 

340g, impresso em 
cores com ilhós, 

medindo 10mx4m 
cada um. 

 

 

Unidade 

 

 

02 

 

 

02 

 

R$ 2.440,00 

 

R$ 4.880,00 

Para divulgação do 
projeto junto a 

secretaria 

2.1.16 

Confecção de 2 
banners em vinil 

340g, impresso em 
cores com ilhós, 
medindo 3mx1m 

cada um. 

Unidade 02 02 R$ 181,00 R$ 362,00 
Para divulgação do 

projeto junto a 
secretaria 

2.1.17 

Confecção de 2 
banners em vinil 

340g, impresso em 
cores com ilhós, 
medindo 4x1m 
cada banner. 

Unidade 02 02 R$ 244,00 R$ 488,00 
Para divulgação do 

projeto junto a 
secretaria 

2.1.18 

Confecção de 1 
banner em vinil 

340g, impresso em 
cores com ilhós , 

 

Unidade 
01 01 

 

R$ 915,00 
R$ 915,00 

Para divulgação do 
projeto junto a 

secretaria 
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medindo 5x3m 
cada banner. 

2.1.19 

Aquisição de kit 
lanches para 

distribuição aos 
atletas e 

competidores que 
se apresentarão 

durante o evento. 
Serão kits contendo 

uma fruta, um 
biscoito ou bolo ou 
barra de cereal, e 

um suco de 
caixinha, com 
embalagens 
individuais. 

Unidade 1990 1990 R$ 12,00 23.880,00 

Aquisição de kit 

Maioria das crianças 
são de renda familiar 

humilde a maioria vem 
para o campeonato 

sem come nada para a 
competição iremos 

distribuir  kits contendo 
uma fruta, um biscoito 

ou bolo ou barra de 
cereal, e um suco de 

caixinha, com 
embalagens individuais. 

Valor da Etapa 2.1 R$141.583,10 

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 141.583,10 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$193.989,76 

 

 

 

 

6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

O EVENTO “Open Brasília de Artes Marciais” terá sua identificação visual do feita por meio de banners no 
ginásio nos dias do evento e divulgação através de folder’s pela internet por meio das redes sociais da 
instituição e grupos de whatsapp. 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado MARTINS MACHADO R$197.789,76 

Total R$197.789,76 

 

Brasília, 20 de Junho de 2022. 
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_____________________________ 

PAULO ROBERTO BORGES 
Presidente FAME- DF 


