
VA L  
CNPJ: 12.594.664/0001-05 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: CDD ESPORTVAL FUTART 

Nome Fantasia: ESPORTVAL FUTART 

CNPJ: 12.594.664/0001-05 Endereço: QI 12 CONJUNTO Q LOTE 35 

Complemento: Bairro/Cidade: GUARÁ - DF CEP:71010-179 

Telefone: 61996178685 Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 

E-mail: esportvalfutart@gmail.com Site/Redes Sociais: www.esportvalfutart.com.br 

Responsável da OSC (Dirigente): Vinicius de Brito Garcia 

CPF: 032.528.691-44 RG/ Órgão Expedidor: 2.260.058 SSP/DF 

Endereço do Dirigente: AV TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1240 

S/N NUCLEO BANDEIRANTE 

CEP:71720-008 Telefone do 

Dirigente:61996178685 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA: JOSAFÁ CÂNDIDO DOS SANTOS 

FUNÇÃO NA PARCERIA: COORDENADOR GERAL DO EVENTO 

RG: 1534715  ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPDF CPF: 808748431-20 

TELEFONE FIXO:  TELEFONE CELULAR: 61 9203-3735 

E-MAIL DO RESPONSÁVEL: josafa.candido@hotmail.com 

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

 

A entidade foi criada em 1997, a partir de uma reunião de pais e amigos que levavam seus filhos para jogarem 

bola na praça e com isso se organizaram e criaram projetos esportivos até se tornarem a OSC. 

I. Apresentação: 

 Nome do projeto/ação projeto “BRASÍLIA FUTART”. 

 Entidades Parceiras: LIGA CANDANGA DE FUTSAL, ASTRO SPORT, INSTITUTO 

MOVIMENTAÇÕES. 

 Período de Vigência: Formalmente desde o ano de 2007. 

 Número de Beneficiados: Centenas de alunos/atletas já fizeram parte da Escola de Esportes Brasília 

Futart. 

 Ações/Atividades desenvolvidas: Possibilitar aos praticantes do projeto do futsal masculino 

condições necessárias para que se apropriem dos aspectos diversos da modalidade, voltados para desporto 

participação e de rendimento. 

 

A entidade realiza neste ano de 2022, 4 parcerias com o Ministério da Cidadania, porém já milita na área 

esportiva a bastante tempo. Durante muitos anos reservou-se apenas às aulas nas escolinhas de esporte. Com o tempo, 

seus atletas começaram a se destacar e vieram as competições mais importantes e junto a participação nas competições 

nacionais. Inúmeros são os atletas profissionais que se formaram ou tiveram passagens pela instituição.  

Com os bons resultados vieram também as novas aventuras. Organização de competições, viagens, retiros, 

cursos e palestras foram as mais recentes. Com um grupo de gestores que mescla a experiência dos mais velhos e o 

sangue novo da juventude, a entidade pretende alcançar voos cada vez mais altos, e conta com o apoio de parlamentares 

que nos conheceram a apostaram na entidade, pois perceberam que podemos mudar a história de muitas pessoas, por 

meio educativo, sensibilizando a visão dos jovens para uma vida em equilíbrio mente corpo e espirito. Contribuindo 

assim com uma futura sociedade com cidadãos com ética e moral. 

O FutArt desenvolve seu trabalho dentro de uma pedagogia que fortalece o processo de construção do Ser 

Humano, ajudando as novas gerações a construir condições de vida harmônica e justa entre os seres. Desenvolve a 

cidadania por meio do esporte e reconhece a importância do esporte como integrador relacional. Evidencia o papel dos 

pais, professores e servidores na formação da disciplina 
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 Estruturas Físicas onde foram desenvolvidas as atividades: A entidade sempre utilizou-se ginásios e 

quadras poliesportivas, escolas para os cursos e chácaras para os retiros. 

 

 Qualificação profissional do seu quadro pessoal ATUAL:  

 

1. VINÍCIUS DE BRITO GARCIA - PROFESSOR 

2. WILMAR GABRIEL DA SILVA GUALBERTO - PROFESSOR 

3. CARLOS HENRIQUE DE S. DE F. GUIMARÃES - JORNALISTA 

4. PEDRO RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA - FISIOTERAPEUTA 

5. BEATRIZ DE FÁTIMA GOMES TERRA - CONTADORA 

6. PEDRO TERRA DE FARIAS – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

7. ARTHUR TERRA DE FARIAS - NUTRICIONISTA 

 

 

 Qualificação na modalidade de Taekwondo 

o A OSC, já atuou em parecerias celebradas entre a Federação Brasiliense de Taekwondo e 

Parataekwondo e o Ministério da Cidadania, nos anos de 2020, 2021 e 2022, atuando como entidade parceira, 

contribuindo em todas as etapas do projeto. Em anexo, carta de capacidade técnica emitida pela Federação de Taekwondo 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Nome do Projeto: CAMPEONATO BRASILIENSE DE TAEKWONDO 

Local de realização: Ginásios Da Associação Atlética Banco De Brasília - AABR 

Período de execução: 06 de Julho à 11 de Julho de 2022 

Período de realização do Evento: 09 e 10 de Julho de 2022 

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

Previsão de beneficiários diretos: 1000 (300 atletas e 700 membros de comissão técnica) 

Previsão de público indireto: 2000 (Entre colaboradores, prestadores de serviço e público geral)  

Valor Total do Projeto: R$ 225.402,01 (Duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e dois reais e um centavo) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 198.102,01 (Cento e noventa e oito mil reais, cento e dois reais e um centavo.) 

 

2.1 OBJETO DA PARCERIA 

Realização do Campeonato Brasiliense De Taekwondo. 

 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Realização do projeto CAMPEONATO BRASILIENSE DE TAEKWONDO que será realizado nos dias 9 e 

10 de julho de 2022, em parceria firmada entre a Secretaria de Esporte e Lazer do DF através do termo de fomento, tal 

parceria é fundamental para buscarmos como incentivo a prática ao esporte junto ao DF. 

O campeonato acontece a vários anos no DF em diversas regiões administrativas e conta com a participação de 

diversos atletas que buscam uma posição no ranking nacional e participação na seleção brasileira da modalidade. 

Esse ano será a primeira vez em que o campeonato terá recursos do fomento. 

O projeto visa fomentar a modalidade olímpica de Taekwondo, através da disciplina da arte marcial e educar 

cidadãos proporcionando a possibilidade da descoberta de  novos talentos e minimizar a falta de ações voltadas para 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Temos a responsabilidade de veicular atividades que 

proporcionem a prática de atividades físicas como esporte educacional, estimulando a convivência social, contribuindo 

para que o esporte seja tratado como política e direito de todos. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

 

Tendo em vista a Lei Orgânica do Distrito Federal, vejamos: 

“Art. 254. É dever do Distrito Federal fomentar práticas desportivas, formais e 
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não-formais, como incentivo a educação, promoção social, integração 

sociocultural e preservação da saúde física e mental do cidadão”. 

 

A entidade é vinculada a Federação Brasiliense de Taekwondo e Parataekwondo e conforme seu estatuto 

social está em consonância com o Programa de Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte, Educação, 

Lazer e Inclusão Social e Legado Social, a fim de promover o taekwondo como esporte educacional na modalidade 

olímpica, em respeito aos interesses recíprocos do Estado, que por meio de políticas públicas desenvolvem o indivíduo 

em seus aspecto físico, mental, social e cultural. 

O evento proposto consiste na oferta de múltiplas vivências esportivas num contexto educacional, que visa o 

desenvolvimento integral do indivíduo, beneficiando a comunidade e contribuindo para o exercício de uma cidadania 

ativa, que coincidem com os objetivos sociais definidos no estatuto da Federação Brasiliense de Taekwondo e está 

consonância com os objetivos da SEL, que consiste na oferta de múltiplas vivências esportivas num contexto 

educacional, que visa o desenvolvimento integral do indivíduo, beneficiando a comunidade e contribuindo para o 

exercício de uma cidadania ativa, que coincidem com os objetivos sociais definidos no estatuto da Federação Brasiliense 

de Taekwondo. 

Desta forma, promoveremos a prática esportiva da modalidade olímpica taekwondo, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida dos participantes, promovendo o exercício da cidadania e o desenvolvimento social, além 

de ampliar e qualificar o acesso ao esporte educacional. 

 

 

2.4 OBJETIVO GERAL: 

Realizar o CAMPEONATO BRASILIENSE DE TAEKWONDO, que servirá como Seletiva para Copa 

do Brasil de Taekwondo, que tem como objetivo dar notoriedade ao esporte no Distrito Federal e revelar novos 

talentos. 

 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Promover o desenvolvimento do esporte amador – Taekwondo no Distrito Federal, em especial aos atletas 

competidores auxiliando na valorização da identidade e resgate da cidadania. 

 Propiciar às crianças, jovens, adolescentes, adultos e veteranos o conhecimento técnico, tático, disciplinar e 

solidário;  

 Incentivar o Taekwondo como alternativa contra as drogas e tempo ocioso, estimulando vida saudável e 

prevenção de doenças; 

 Promover, por meio do projeto de apoio ao Taekwondo, maior envolvimento da sociedade e de ações de esporte e 

lazer na comunidade. 

 

 

2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ 

CUMPRIMENTO DAS METAS 

 

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

cumprimento das Metas 

Contratação de equipe qualificada para 

prestação de serviço de qualidade para 

realização do evento. 

RH e prestadores de serviço 

- Nota fiscal 

- Relatório de serviço executado 

Aquisição de material para uniformizar o 

staff e a organização e premiar os quatro 

primeiros colocados e as cinco primeiras 

equipes. 

Camisetas, medalhas, kit 

uniforme, troféus 

- Fotos  

- Nota fiscal 

 

Estrutura para realização do Ranking 

Brasiliense de Taekwondo 
Toda estrutura da planilha 5.1 

- Fotos  

- Nota fiscal 

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

cumprimento 

Alcançar a participação de, no mínimo, 300 

atletas na competição. 

As tabelas da competição 

(especificando cada uma das 

categorias) 

- Fichas das inscrições dos atletas 

inscritos; 

- Boletim final da competição 
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contendo todos os dados;  

Alcançar a representatividade de atletas de 

ao menos 10 regiões administrativas do 

Distrito Federal 

Relatório da entidade 

informando cada um dos 

atletas e suas respectivas 

regiões administrativas. 

- Relatório dos atletas inscritos;  

- Fichas das inscrições dos atletas 

inscritos contendo a cidade satélite de 

atuação. 

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 

Nome do Evento: CAMPEONATO BRASILIENSE DE TAEKWONDO 

Descrição/Etapa: Competição de Taekwondo 

Data do Evento: 09 e 10 de julho 2022 Turno: MAT/VES/NOT 

Período Custeado pelo 

Fomento (Se for o caso): 

06/07/2022 á 11/07/2022  Turno: MAT/VES/NOT 

Local: Ginásios Da Associação Atlética Banco De Brasília - AABR 

Espaços Físicos 

Disponíveis: 

(X) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (X) Clube 

(...) Espaço Privado  

Qual? Quadras esportivas de clubes e 

escolas particulares. 

(...) Outro  

Qual? ________________ 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 1000 

Atletas: 300 

Comissão: 700 

 

Indiretos: 2000 Total: 3.000 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(X) Regional 

(X) Nacional 

 

Faixa etária Categoria-Modalidade/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (de 06 a 13 anos do sexo 

masculino) 
Categorias de 06 a 09 e de 10 a 13 anos 14 

(X) Crianças/Adolescentes (de 06 a 13 anos do sexo 

feminino) 
Categorias de 06 a 09 e de 10 a 13 anos 14 

(X) Jovens (14a 17 anos do sexo masculino) Categorias de 14 a 17 anos 12 

(X) Jovens (14 a 17 anos do sexo feminino) Categorias de 14 a 17 anos 12 

(X) Adultos (entre 18 anos e 59 anos do sexo masculino) Categorias de 18 a 59 anos 124 

(X) Adultos (entre 18 anos e 59 anos do sexo feminino) 
Categorias de 18 a 59 anos 124 

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

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 

necessidades especiais (limitação física, mental, 

sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima) 
  

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet. Especifique: Via e-mail ou por planilhas compartilhadas via google drive 

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

               

              06/07 a 08/07: Organização e estruturação do evento 

 

INSCRIÇOES: As inscrições serão feitas antecipadamente através do site da Federação Brasiliense de Taekwondo e 

Parataekwondo, GRATUITAMENTE, entre os dias 26 de Junho e 08 de Julho de 2022. 

 

CONGRESSO TÉCNICO: O congresso Técnico será realizado logo após a pesagem, com o objetivo de informar o 

regulamento da competição.  

 

09 e 10/07: O projeto proposto ocorrerá no Clube da AABR (Associação Atlética Banco de Brasília) nos dias 09 

e 10 de Julho de 2022, no horário entre 08h e 20h. A cronologia do evento começa com toda a parte organizacional. 

Sondamos parceiros, possíveis prestadores de serviços, fazemos orçamentos e elaboramos o projeto técnico juntamente 

com a secretaria de esportes.  

No sábado dia 09 de Julho, todos os prestadores de serviços ser reúnem no local no período matutino para 

realizar as montagens dos equipamentos. Os tatames são os primeiros a serem montados, posteriormente são montadas as 

treliças e consequentemente fixado os banners. As mesas e cadeiras são posicionadas e os sistemas de pontuação, VAR, 

notebooks e cabines técnicas são organizados em seus devidos locais. Com a chegada do gerador, toda a parte elétrica é 

testada e todos os aparelhos ligados. O som é montado. O pórtico com as bandeiras e o pódio são montados e colocados 

em seus lugares.  

Por volta das 09h, a equipe de recursos humanos inicia a pesagem oficial dos beneficiários, os árbitros, 

coordenadores, staffs e auxiliares participam da pesagem oficial e posteriormente também do congresso técnico. Neste 

ponto, toda a estrutura já deve estar montada, a ambulância posicionada estrategicamente. Os crachás e camisetas são 

distribuídos, assim como os rádio comunicadores. A equipe de limpeza faz os últimos ajustes e a equipe de foto e 

filmagem do evento faz os últimos testes de foto e câmera. 

A partir deste ponto, inicia-se a competição. O diretor de arbitragem já informou os técnicos os horários das 

lutas e todo o sistema de chaveamento vai sendo alimentado luta após luta. Tudo acontece de forma muito dinâmica, pois 

são 3 arenas com lutas ao mesmo tempo. Por isso a necessidade de coordenadores específicos para cada área.  

Ao final do evento, os destaques são premiados. Após as 20h ou no dia seguinte, os prestadores de serviço faz o 

recolhimento/desmontagem das estruturas locadas. 

 

11/07: 

ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO  

Para mobilizar o público alvo, pretende-se no primeiro momento a realização de uma campanha de divulgação, por 

meio de mídias digitais. Em todo o material de divulgação estarão disponíveis toda a programação.   

 

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO  

O acompanhamento e monitoramento serão feitos ao longo das etapas, sendo realizados por toda a equipe que compõe 

o projeto, com reuniões diárias e apresentação de relatórios, para o alinhamento de todas as atividades, para que o 

projeto seja executado conforme proposto e aprovado.   
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AVALIAÇÃO DA PROPOSTA  

A avaliação do projeto acontecerá a todo momento dentro do período de execução do mesmo, de forma diagnóstica 

com a intenção primordial de desenvolver da melhor forma possível todas as atividades propostas para obter os 

melhores resultados de cada indivíduo envolvido, criando sempre novas oportunidades e possibilidades para estimular 

as alunas a desenvolverem suas potencialidades, levando em conta, principalmente, os avanços individuais dentro da 

coletividade.   

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS: 

Recursos Humanos  

Contratação de profissionais que serão responsáveis pela Coordenação, auxilio na execução e promoção da imagem do 

projeto.  

A Contratação será preferencialmente por meio de pessoa jurídica, onde os profissionais deverão ser 

microempreendedores individuais.   

Contratação de empresa Especializada em Website + Material de Promoção  

Contratação de empresa(s) para desenvolvimento do Website, suporte e manutenção do software e acompanhamento da 

arquitetura, Inserção do conteúdo.  

 

Produção Áudio Visual  

Contratação de empresa(s) para produção de fotos, com equipe de apoio e deslocamento (trilhas, parques, reservas etc.), 

equipe de produção textual, pesquisa e redação e inserção do material na plataforma.  

 

Material de Divulgação  

Contratação de empresa(s) para confecção de camisetas, placa de homenagem, publicidade para impulsionamento, 

Impressão de lonas com acabamento em ilhós.  

As logomarcas usadas no material de divulgação obedecerão o manual de aplicação de marcas da SEL.. 

 

Sonorização de médio porte  

Contratação de empresa(s) para locação de equipamento de som de médio porte a ser usado durante a realização do 

Festival Brasil Coreia.  

Saúde e Segurança 

Contratação de empresa(s) especializada para prestar serviço de brigadista, segurança e ambulância e equipe de 

limpeza. 

 

ALUGUEIS: 

Estruturas 

Locação de treliças, corners para os técnicos, pódio para premiação, tatames para as arenas, mesas e cadeiras para uso 

diverso, gerador e pórtico para bandeiras. 

Equipamento tecnológico 

Locação de sistema de pontos e VAR, assim como notebooks e rádios comunicadores 

 

  

•Planos Pedagógicos  

O desenvolvimento do projeto está em consonância com os blocos temáticos do congresso técnico, tendo sempre como 

base o plano pedagógico aqui proposto.   

 

 

SERVIÇOS CUSTEADOS PELA ENTIDADE: 

 

Material de Escritório impressões/súmulas - R$500,00  

 

Serviço de Internet R$2.000,00 
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Presidente do Tribunal Esportivo do Esportval – R$4.000,00 

 

Alugueis e contrapartidas de espaços públicos RS10.000.00  

 

 

Totalizando: 16.500,00 

 

 

CATEGORIAS: 18- SENDO 9 MASCULINAS e 9 FEMININAS 

 

 

CATEGORIAS MASCULINO FEMININO MEDALHAS TROFÉUS 

Categoria infantil: 06 a 09 anos 6 6 12 4 

Categoria cadetes: 10 a 13 8 8 16 4 

Categoria Jr. 14 a 17 12 12 24 4 

Categoria Sub 21 - 18 a 21 12 12 24 4 

Categoria Adulto a partir de 18 16 16 32 4 

Categoria Master 1 de 31 a 34 32 32 64 4 

Categoria Master 2 de 35 a 38 32 32 64 4 

Categoria Master 3 de 39 a 42 16 16 32 4 

Categoria Master 4 a partir de 43 16 16 32 4 

TOTAL 150 150 300 36 

 

 

 

 

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

https://drive.google.com/drive/folders/1ZPomhxB6cl6wnbFtFjPw3Wb7QEs7Zp7i?usp=sharing - 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. 

 

 

 

2.7.1 Grade Horária  

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE RECURSOS NECESSÁRIOS 

09/07/2022 

Sábado 
08h às 18h 

Montagem de todas as 

estruturas 

TRELIÇAS COM BANNERS 

STAFS – BRIGADISTA - SEGURANÇA 

MONTAGEM DAS ARENAS COM OS TATAMES, 

NOTEBOOKS, SISTEMAS DE PONTUAÇÃO E 

VAR E COLOCAÇÃO DOS CORNERS 

TÉCNICOS, MESAS E CADEIRAS 

COLOCAÇÃO DO PÓRTICO PARA AS 

BANDEIRAS 

INSTALAÇÃO DAS MESAS E CADEIRAS 

COLOCAÇÃO DAS BALANÇAS 

MONTAGEM DA ESTRUTURA DE SOM 

DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE 

RÁDIO 

FAZ A CONFERÊNCIA DE TODOS OS 

EQUIPAMENTOS QUE REQUER ENERGIA 

EINSTALAÇÃO DO GERADOR E AMBULÂNCIA 

DISTRIBUIÇÃO DE CAMISAS E UNIFORMES. 

09/07/2022 

Sábado 
08h as 12h 

Pesagem oficial de todas as 

categorias e entrega dos 

BALANÇAS (CEDIDAS PELO PROPONENTE) 

STAFS - SERVIÇO DE FOTO E FILMAGEM – 
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crachás BRIGADISTA - SEGURANÇA 

ÁRBITRAGEM - PROFISSIONAIS DA LIMPEZA - 

AMBULÂNCIA 

09/07/2022 

Sábado 
14h Congresso Técnico 

STAFS – BRIGADISTA – SEGURANÇA - 

SERVIÇO DE FOTO E FILMAGEM – 

ÁRBITRAGEM - NOTEBOOK COM SISTEMA DE 

CHAVES - PROFISSIONAIS DA LIMPEZA - 

AMBULÂNCIA 

09/07/2022 

Sábado 
16h 

Início da competição – Fase 

preliminar 

Arena 1 – até 14 anos 

Arena 2 – Até 21 anos 

Arena 3 – 22 anos em diante 

STAFS – BRIGADISTA - SEGURANÇA 

SERVIÇO DE FOTO E FILMAGEM 

ÁRBITRAGEM 

PROFISSIONAIS DA LIMPEZA 

AMBULÂNCIA 

09/07/2022 

Sábado 
18h 

Encerramento das atividades 

do dia 
PROFISSIONAIS DA LIMPEZA 

10/07/2022 

Domingo 
08h as 09h 

Pesagem dos atletas que 

entrarem com recurso – 2ª 

Chamada 

STAFS 

BRIGADISTA 

SEGURANÇA 

SERVIÇO DE FOTO E FILMAGEM 

AMBULÂNCIA 

10/07/2022 

Domingo 
09h as 14h 

Continuação da competição 

Arena 1 – até 14 anos 

Arena 2 – Até 21 anos 

Arena 3 – 22 anos em diante 

STAFS 

BRIGADISTA 

SEGURANÇA 

SERVIÇO DE FOTO E FILMAGEM 

ÁRBITRAGEM 

PROFISSIONAIS DA LIMPEZA 

10/07/2022 

Domingo 
14h as 16h 

Finais da competição 

Arena 1 – até 14 anos 

Arena 2 – Até 21 anos 

Arena 3 – 22 anos em diante 

STAFS 

BRIGADISTA 

SEGURANÇA 

SERVIÇO DE FOTO E FILMAGEM 

ÁRBITRAGEM 

PROFISSIONAIS DA LIMPEZA 

AMBULÂNCIA 

10/07/2022 

Domingo 
16h as 18h Premiações  

STAFS 

MEDALHAS 

TROFÉUS 

BRIGADISTA 

SEGURANÇA 

SERVIÇO DE FOTO E FILMAGEM 

PROFISSIONAIS DA LIMPEZA 

MONTAGEM DO PÓDIO 

AMBULÂNCIA 

10/07/2022 

Domingo 
18h Encerramento do Evento 

SERVIÇO DE TRANSPORTE 

PROFISSIONAIS DA LIMPEZA 

 

 

 

 

 

2.7.2 Equipe de RH  

 

Função Qnt. 

Forma de 

contratação 

do RH 

Profissional a 

ser contratado 

já tem vínculo 

com a OSC? 

Qual? 

Profissional da 

OSC é 

remunerado ou 

Não 

Remunerado 

Carga 

horária 

de 

trabalho 

na OSC 

Carga 

horária que 

será 

destinada ao 

projeto 

Supervisor Geral  1 Contrato NÃO - - 
40 

horas/semana 
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Coordenador Geral 1 Contrato NÃO - - 
40 

horas/semana 

Coordenador de 

Arbitragem 
1 Contrato NÃO - - 

40 

horas/semana 

Coordenador de 

Logística 
1 Contrato NÃO - - 

40 

horas/semana 

Auxiliar Operacional 1 Contrato NÃO - - 
40 

horas/semana 

 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

-Revelar novos talentos que representarão o Distrito Federal em campeonatos nacionais e internacionais. 

 

-Aumento da autoconfiança, melhoria na concentração,estimula atividades cognitivas,ajuda a manter o peso 

ideal,aumenta o condicionamento físico e a resistência. 

 

-Promover o aprendizado em grupo, a convivência comunitária, a cooperação e a parceria; 

 

-Democratização do esporte e novas oportunidades aos envolvido se a sociedade em geral. 

 

 

2.9 CROQUI DO EVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 CONTRAPARTIDA:  

A entidade realiza durante todo o ano, palestras, cursos de formação, fóruns de debate e ações sociais. 
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Especificamente para esta edição, a liga se compromete a:  
 Doação de 10dobok para atletas carentes; que serão doadas pelo presidente da entidade por meio de 

seus recursos próprios; 

 Doação de 10 cestas básicas para crianças carentes; que serão doados pelo vice presidente da entidade 

que arcará com seus recursos próprios 

 Realizaremos um curso de formação em arbitragem sem custos para novos árbitros com carga horária 

de 15 horas curso oferecido pelos diretores da FETAB; 

As ações serão comprovadas mediante relatório da Liga, fotos e declarações das instituições beneficiadas. 

 

3.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Implementação e Desenvolvimento do Evento 36.798,89 06/07/2022 11/07/2022 

Prestação de Serviços do Evento 150.133,12 06/07/2022 11/07/2022 

Identificação e Divulgação 11.170,00 06/07/2022 09/07/2022 

 

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 "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 
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(  ) 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 

Implementação e  

Desenvolvimento do Evento 

1.1 Recursos Humanos 

JULHO 

1.2 Material Esportivo 

1.3 Uniformes 

META 2 

Prestação de serviços do Evento 

2.1 Prestação de serviços diversos 

2.2 Locação e montagem de equipamentos 

META 3 

Identificação e Divulgação 
3.1 Material de identificação e divulgação 

 

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

RECEITA DIVERSA) 

 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Fonte de 

Custeio 

Receita 

(O item 

contratado 

irá gerar 

receita? 

Indicar 

valor) 

 

Despesa 

(Se o item 

contratado 

gerar 

receita 

indicar o 

item em 

que o 

recurso 

será 

utilizado) 

Material de 

Escritório/impressões/súmulas 

Serviço 

custeado OSC  
1 R$ 500,00 R$ 500,00 OSC Não Não 

Serviço de Internet 
Serviço 

custeado OSC 
1 

R$ 

2.000,00 

R$ 

2.000,00 
OSC Não Não 

Presidente do Tribunal Esportivo 

do Esportval. 

Serviço 

custeado OSC 
1 

R$ 

4.000,00 

R$ 

4.000,00 
OSC Não Não 

Alugueis e contrapartidas de 

espaços públicos 

Serviço 

custeado OSC 
1 

R$ 

10.000,00 

R$ 

10.000,00 
OSC Não Não 

Contrapartida: 10 DOBOK - 

Fabricado com tecido canelado - Tecido 

55% algodão e 45% poliéster (que o 

torna leve e resistente) - Disponível 

somente com Gola Branca - 

Acompanha faixa branca Indicação para 

escolha de tamanho: 110 cm - estatura 

entre 0,94m até 1,04m 120 cm - estatura 

entre 1,05m até 1,14m 130 cm - estatura 

entre 1,15m até 1,24m 140 cm - estatura 

entre 1,25m até 1,34m 150 cm - estatura 

entre 1,35m até 1,44m 160 cm - estatura 

entre 1,45m até 1,54m 170 cm - estatura 

entre 1,55m até 1,64m 180 cm - estatura 

entre 1,65m até 1,74m 190 cm - 

estatura entre 

1,75m até 1,84m 200 cm - estatura entre 

1,85m até 1,95m 

Contrapartida 

Social  
10 R$ 500 

R$ 

5.000,00 
OSC Não Não 

Contrapartida: 10 - Cestas Básica 

com 15 ítens 

▪ Açúcar Cristal 1 kg 

Contrapartida  

social 
10 R$80,00 R$800,00 OSC Não Não 
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▪ Arroz L. Fino 5 kg TIPO A 
▪ Biscoito Recheado 110 g 
▪ Extrato de tomate 140 g 
▪ Farinha de Mandioca 500 g 
▪ Feijão F. Tipo – 1 kg 
▪ Flocos de Milho 500 g 
▪ Fubá Milho 500 g 
▪ Macarrão Parafuso 500 g 
▪ Macarrão Instantâneo 63 g 
▪ Papel Higiênico 4x1 
▪ Refresco pó 25 g 
▪ Sal refinado 1 kg 
▪ Selete de Legumes 200 g 

Pipoca doce 15 g 

Contrapartida: Curso de Arbitragem 

O curso tem o objetivo de capacitar 
novos árbitros locais seguindo normas e 

regulamentos da Federação Brasiliense 
de Taekwondo e da Confederação 

Brasileira de Taekwondo; atualizar o 

atual quadro local de árbitros, preparar 
quadro de candidatos para eventuais 

competições. O curso será presencial e 

dividido em módulos por conteúdo e 
abrangerá todo o conteúdo teórico de 

arbitragem com ênfase nas necessidades 

práticas da arbitragem em todas as 
funções. Além da compreensão do 

regulamento prático e administrativo, 

diretrizes de arbitragem, procedimentos 
aplicados e administração em cada fase 

e nível de 

competição. A turma contará com no 
máximo 10 alunos 

Contrapartida 

Social 
1 R$5.000,00 R$5.000,00 OSC Não Não 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO 27.300,00 
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5.1 Planilha Termo de Fomento 

 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta1- Implementação e Desenvolvimento do Evento 

Etapa1.1-Recursos Humanos 

 
 

ITEM 

 
 

DescriçãoDetalhada 

Unidaded

eMedida 

(Diária/M

ês/Mts/Se 

rviço/Unid

ade) 

 
 

Quant 

 
 

Total 

 
ValorU

nitário 

 
 

ValorTotal 

 

Justificativa 

paraaquisição/locação 

ememóriadecálculo 

1.1.1 

1 Supervisor Geral-Responsável por 

supervisionar todos os aspectos do projeto em 

todas as suas etapas para que eles eefetive 
conforme o planejado. Ele desenvolverá e 

acompanhará o planejamento, a divulgação, a 

execução e a entrega dos produtos de todas 
asetapas do projeto. É quem direcionará a 

escolhadosprofissionais efornecedores 

contratados. 
Será exigida formação em Administração 

Diária 11 11 R$227,27 R$2.499,97 

Supervisor Geral - 

Responsável por 

supervisionar todos os 
aspectos do projeto. Ele 

desenvolverá e 

acompanhará o 
planejamento, a divulgação, 

a execução e a entrega dos 

produtos de todas as etapas 
do projeto. É quem 

direcionará a escolha dos 

profissionais e fornecedores 

1.1.2 

1 Coordenador - Responsável por coordenar 

todos os aspectos do projeto em todas as suas 
etapas para que eles eefetive conforme o 

planejado. Ele desenvolverá e acompanhará o 

planejamento, a divulgação, a execução e a 
entrega dos produtos de todas as etapas do 

projeto. É quem direcionará a escolha dos 

profissionais e fornecedores contratados, 
organizará o cronograma das ações,fará a 

cobrança de prazos da equipe, definirá 

eacompanhará toda a estratégia de 
comunicação,auxiliará na seleção dos inscritos 

para atuar como oficiais e prestará apoio a toda a 

equipedo projeto. 
Será exigida formação em curso de Ed.Física. 

Diária 11 11 R$272,72 R$2.999,92 

Responsável por coordenar 
todos os profissionais do 

projeto. Fazer escala de 

trabalho, traçar metas e 
funções dos stafss e demais 

prestadores de serviços, 
acompanhara e organizara 

os pagamentos dos 

fornecedores, recolhimento 
de notas fiscais, organização 

e emissão de relatórios. Fara 

tbm a divulgação, a 
execução e a entrega dos 

produtos de todas as etapas 

do projeto. É quem 
direcionará a escolha dos 

profissionais fará a 

cobrança de prazos da 
equipe, definirá e 

acompanhará toda a 

estratégia de comunicação, 
auxiliará na seleção dos 

inscritos para atuar como 

oficiais e prestará apoio a 
toda a equipe do projeto. 

Valor Total da Etapa1.1 R$ 5.499,89 

Etapa1.2 –Material Esportivo 

1.2.1 

300Medalhas: Fundidas, únicas e personalizadas, 

em metal composto, que é utilizado em 
brinquedos à exemplo dos carrinhos de ferro que 

fazem tanto sucesso entre os garotos. O metal 

utilizado é o zamac, total mente reciclável e de 
alta resistência à corrosão, o que não elimina 

resíduo, não utiliza chumbo na composição, 

tornando a medalha totalmente ecológica. A 
circunferência da medalha possui um raio de 

aproximadamente 8cm e fita personalizada da 

competição de aproximadamente 2cm de largura 
e 70cm de comprimento. 

Unidade 300 300      R$19,34 R$5.802,00 
300 medalhas para serem 

dadas aos 300 

beneficiários. 
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1.2.2 

36 Troféus 

Troféu de altura aproximada de 30 cm de 
altura.Personalizado com adesivos em rezina. A 

matériaprima utilizada será o metal zamac. A base 

dotroféu assim como diversas outras peças serão 
emaço zamac.Utiliza-se ainda o acrílico e a 

madeiraparacomposição dosdetalhes. 

Unidade 36 36 
R$200,00 

R$3.600,00 

Troféus para as três 
colocaçoes. 
Equipe campeã do infantil 

Equipe campeã do cadete 
Equipe campeã do Júnior 

Equipe campeã do Sub 21 

Equipe campeã do adulto 
Equipe campeã do Master 

Equipe campeã Geral 
2° lugar geral 
3°lugar geral  

4 ° lugar geral  

Melhor cadete  
Melhor venil  

Melhor sub 21  

Melhor adulto  
Melhor Master 

Melhor Técnico Melhor 

Árbitro Atleta revelação 
Total: 18 
 
 

Premiação para três 
categorias . 

ValorTotalda Etapa1.2 13.002,00 

Etapa1.3–Uniformes// 

1.3.1 

Camisetas 100% sublimadas em tecido dry fit, 

50% poliamida e 50% poliéster, com sublimação 
de alta qualidade, costura reforçada, proteção UV, 

etiqueta termo transfer, modelagem anatômica, 

etiqueta de produto oficial e bordadas. Gola 

Redonda. 

Unidade 360 360 R$45,00 R$7.200,00 

Será oferecido 1 

camisasparaestescolabora

dores e 300 para os 

atletas  
 15 Staffs; 
 1CoordenadorGeral 
 1CoordenadordeLogísti
ca 
 1 Coordenador 
deArbitragem; 

 1SupervisorGeral 

 2auxiliaroper/acional 
 1consultor 
 1Fotógrafos 
 1EditordeVídeo 
 1 operador do som 
 1WebDesigner 
 3pessoas dalimpeza 
 1Presidentedaentidade 
 300 atletas 
TOTAL:360CAMISAS 

1.3.2 

Kits de uniformes para arbitragem. Cada Kit 

contém 2 Camisas em tecido tricoline, 90% 
poliéster e 10%algodão, 1 Calça tergal com 

ziper bolsos laterais e na parte trazeira. 

Conjunto 15 15 R$139,80 R$2.097,00 

Será oferecido 2camisas e 

1 calça para cada árbitro, 
totalizando 15conjuntos 

Valor Total da Etapa1.3 R$ 18.297,00 

VALORTOTALDAMETA1 R$33.198,89 

Meta2 –Prestação de Serviços do Evento 

Etapa2.1-Prestação de Serviços Diversos 

 

 

ITEM 

 

 

DescriçãoDetalhada 

Unidaded

eMedida(

Diária/M

ês/Mts/Se 

rviço/Unid

ade) 

 

 

Quant 

 

 

Total 

 

 
ValorU

nitário 

 

 

ValorTotal 

 
 

Justificativa 

paraaquisição/locação 

ememóriadecálculo 

 

2.1.1 

Arbitragem profissional 

Árbitro Profissional na Modalidade de 

Taekwondo – Necessário formação pela 
Federação Brasiliense de Taekwondo e 

experiência comprovada em competições 
5 árbitros em cada uma das 3 Arenas = 15 

Diária de 8 horas 

Diária 2 30 R$400,00 R$12.000,00 

Serviçodearbitragemparaas

3arenas.Emcada arena, 5 
árbitros5x3=15. 

Necessário para arbitragem 

da competição. 
Período: 

09/07/2022: Pesagem (de 

acordo com o 
Regulamento, somente o 

árbitro pode acompanhar e 

certificar a pesagem – 
Regulamento Anexo I) e 

arbitragem da competição:  

09/07/2022 e 10/07/2022 
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2.1.2 

1 Fotógrafo 

Responsável pelo registro fotográfico do evento 
(pesagem, competição e 

premiação),comqualidadejornalística.Asfotosserã

otratadase disponibilizadas no google drive até 
24h apóscadajogo. Diária de 8 horas 

Diária 2 2 R$438,83 R$877,66 

01 fotógrafos por 2 

dias.Diáriade 8 horas. 
Necessário para fotografar 

o evento (pesagem e 

competição) 09/07/2022 e 
10/07/2022 

2.1.3 

2 Brigadistas 

Profissional que prestará o apoio(bombeiro civil), 

no âmbito das arquibancadas, oferecendo ao 

público o resguardo necessário, tendo em vistao 
porte do evento (conforme norma específica) 
Carga horária diária:8horas diárias 

Diária 
2 4 

R$249,00 R$996,00 

Dois brigadistas serão 
contratados para trabalhar 

na pesagem e competição. 

2x2 =4 

2.1.4 

2 Seguranças desarmados 

Profissional que fará o controle de 
acesso,organização e contenção do público, 

tendo emvistasuacapacitação Profissional. 

Diáriade8horas 

Diária 
2 4 

R$245,13 R$974,00 

Dois seguranças serão 

contratados para trabalhar 
na pesagem e competição. 

Necessário para a 

segurança do local. 2x2 =4 

2.1.5 

15 Staffs 

Serão contratadas 15 pessoas para atuarem em 
funções diversas dentro do evento. Cuidará dos 

materiais, banners, equipamentos, entrada do 

ginásio e conservação da ordem nos espaços 
dosjogos. Diária de 8 horas. 

Diária 2 30 R$173,49 R$ 5.204,70 

Pleiteamos a 
contrataçãode15Staffspara 
trabalharem nas02diárias 

– pesagem competição. 

Serão então 15 stafss 

para 2 diárias. 2x15= 

Total de 30diárias 30 x 

250,00 = 7.500,00 

2.1.6 

3 Equipe de Limpeza 

Serão contratadas 3 pessoas para atuarem como 

agentes de conservação e limpeza do ambiente 

dejogo,quecorresponde,ginásio,vestiários,banheiro
s, hall de entrada e saída. Diária de 8horas. 

Diária 2 6 R$173,49 R$1.040,94 

Pleiteamos a 
contrataçãode3pessoaspar
aalimpezaparatrabalharem

nas2diárias – pesagem e 

competição.Serãoentão3p

essoas para 2 

diárias.2x3=Totalde6diá

rias6 x 200,00 = 1.200,00 

2.1.7 

1 Coordenador de Arbitragem - Responsável 

pelo gerenciamento de todas as demandas 

especificamente esportivas do projeto que 
envolvem o planejamento, controle, organização 

de cronograma das lutas, acompanhamento dos 
duelos e organização da escalação dos árbitros. 

Não será exigida formação acadêmica, somente 

curso de formação de árbitros, ministrada pela 
FETAB, uma vez que somente se faz necessário o 

conhecimento específico das diretrizes e regras do 
Taekwondo 

Diária 11 11 R$181,81 R$1999,91 

Responsável pelo 

gerenciamento de todas as 

demandas 
especificamente 

esportivas do projeto que 

envolvem o planejamento, 
controle, organização de 

cronograma das lutas, 

acompanhamento dos 
duelos e organização da 

escalação dos árbitros. 

Testarem e calibragem de 
equipamentos, condução 

do congresso técnico, 

orientação e treinamento e 
adaptacoes dos oficiais de 

adbitragem. 

Não será exigida 
formação acadêmica, 

somente curso de 

formação de árbitros, 
ministrada pela FETAB, 

uma vez que somente se 

faz necessário o 
conhecimento específico 

das diretrizes e regras do 

Taekwondo – Período de 
06/07/2022 a 11/07/2022 

 

2.1.8 

1 CoordenadordeLogística 

Profissionalresponsávelpelaorganizaçãodoevento,d

esdeasuapré-
execuçãoatédesmontagemdoevento,comomontage

m,testagemdeequipamentos,planejamentoecriação

docronogramade realizaçãodo evento. 

Diária 
11 11 

R$181,81 R$1.999,91 

Profissional responsável 

pela organização do 
evento, desde a sua pré - 

execução até 

desmontagem do evento, 
como montagem, 

testagem de 

equipamentos, 

planejamento e criação do 

cronograma de realização 

do evento. Montagem do 
croqui, estudo e definição 
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de todos o cronograma 

técnico e logístico do 
evento - Período de 

06/07/2022 a 11/07/2022 

2.1.9 

2 AuxiliaresOperacionais 

Pessoa responsável pela inscrição das 

equipes.Criação de mecanismo de inscrição via 

googledrive, lançamento dos dados no site, 
análisecomparativa dos dados, relatório 

detransferências, coleta de todos os dados 

econfecçãodosboletinsinformativos,súmulase 
diversasoutrasfunçõesadministrativas. 

Diária 11 22 R$2.999,92 R$2.999,92 

responsável pela inscrição 
das equipes. Criação de 

mecanismo de inscrição 

via google drive, 
lançamento dos dados no 

sistema, análise 

comparativa dos dados, 
relatório de competição, 

coleta de todos os dados e 

confecção dos boletins 
informativos, trasmsissao 

de informações para as 

súmulas e diversas outras 
funções administrativas - 

Período de 06/07/2022 a 
11/07/2022 

2.1.10 

1 Locutor 

Profissional com experiência em locução. Fará 
aanimação do evento, passará informações, fará 

ochamamentopara daslutas. 

Diária 2 2 R$608,67 R$1.217,34 

Faz-senecessária a 

contratação de 1 locutor 
para anunciar as lutas. 1 

locutor por 2x dias 

ValorTotalda Etapa2.1 R$ 29,310,38 

Etapa2.2-Locação e Montagem de  Equipamentos 

2.2.1 

Aluguel de Treliças de ferroMedidaemMetros 

Estruturaem aço carbono, acabamento zincado 

Q20, incluindo aluguel, transporte, montagem 
edesmontagem–boxtruss para aplicação do 

banner (painel), que será utilizado para 

apremiação, painel para fotos e marketingdo 
evento. Total de 288 metros 

Diária 2 576 
R$31,25 

R$18.000,0

0 

288metrosdetreliçamontam 8 
estruturas deBox struss de 3 

metrosdealturapor12decompri

mento. 
288 metros X 2 Diárias 
= 576 metros 

2.2.2 

1 Equipamento Sonorização Médio Porte com 

comoperador 

Alugueldeequipamentodesomparaeventodemédio

porte. 

Diáriade8horasdoequipamentodesomcompostopo
r2caixasativa/passiva(médioporte) 

20metrosdecabos,15metrosdefiodeeletricidade,2

microfonese01mesa desom. 

Diária 2 2 R$2.000,00 
R$4.000,0

0 

O Som será alugado 
pordiária,quecorrespondea 8 
horas por dia por 2dias. 

Para utilização no dia da 
pesagem/competição 
09/07/2022 e competição 
10/07/2022 

Serão2diáriasde2.000,00 

=4.000,00 

2.2.3 

1Ambulânciade remoçãoUTE 

Veículo destinado ao transporte de pacientes 

quenão apresentam risco de vida e são utilizados 

pararemoçãosimplesede carátereletivo. 
Obrigatoriamentedeverádispor:Sinalizadoróticoe

acústico, macacom rodas,suportepara 

soro Oxigênio medicinal, motorista e um 
técnicodeenfermagem. 

Sendo2diárias - Diária de 8 horas 

Diária 
2 2 

R$1.476,25 
R$2.952,5

0 

Segundo legislaçãoespecífica, 
se faznecessário a 

contrataçãoda mesma, 

pararesguardo 
dosparticipantes,principalment

e pelo fatode estarmos tratando 

deeventode lutas. 
Para utilização no dia da 

pesagem dos atletas 

09/07/2022 e no dia da 
competição 10/07/2022 
Serão2   diáriasde2.000,00 
=4.000,00 

2.2.4 

Aluguel de mesase cadeiras 

Mesas ecaderia sem PVC conjunto de mesa 

com 4 cadeiras 

Serão necessários 30 conjuntos (1 mesa redonda 
+ 4 cadeiras) Diária de 8 horas 

Diária 
2 60 

R$14,01 R$840,60 

O conjunto de mesa e cadeiras 

com porta 4pessoas. 

Para utilização dos árbitros 
laterais, técnicos, atletas. 

30 x 4 pessoas =120pessoas. 

2.2.5 

Aluguelde3notebookscomprocessadorI5.Equip

amento necessário para operar o sistema 
dasnotaseletrônicasatribuídaspelosárbitros.Neces

sário processador core i5 para rodar bem 

oprogramadenotaseosistemadoVAR(ÁRBITRO
DEVÍDEO) 

Diária 
2 6 

R$180,83 
R$1.084,9

8 

 

Serão    3     aparelhos 
alugadospor2dias.1aparelhopa

racadaarena. 

Para utilização pelos árbitros 
de mesa dia da pesagem 

09/07/2022 e competição 
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10/07/2022 

2.2.6 
Aluguel de 4 rádios de 

comunicação.Equipamentoutilizadoparafacilitar
acomunicaçãoentreosorganizadoresnoginásio. 

Diária 2 8 R$35,00 R$280,00 

Serão    4     aparelhos 
alugadospor2dias.1aparelhopa

racadaarenae1parapcoordenad
or. 

2.2.7 
Aluguelde1Geradordeenergiacomcapacidade10
0 KV 

Diária 2 2 R$1.499,00 R$ 2998,00 

1Gerador de energia por 
2diárias. Dia da pesagem 

09/07/2022 e competição 

10/07/2022 

2.2.8 

Aluguelde1Pódio.Estruturaemmadeiraadesivado

parapremiaçãodosparticipantes 1º,2ºe3ºlugares – 

2,20mX55cmX40cm 

Diária 
1 2 R$433,33 R$866,66 

1pódio por2diárias. 
Para utilização no dia da 

pesagem 09/07/2022 para fotos 

e competição 10/07/2022 

(premiação) 

2.2.9 

Aluguel de 3 Sistemas de pontuação PSS 

DAEDOSistema necessário para precisão da 
contagem dospontos dos competidores, tendo em 

vista que 

amodalidadetaekwondousacoleteseletrônicos,mei
aseletrônicasecapaceteseletrônicos,semesses 

equipamentos o evento não pode 

ocorrer,inclusivenãopodendoserhomologadoouco
nsiderado oficial. Cada sistema é composto, 

porcapacetes,coletes,transmissoresereceptorcentr

al esoftware – 3 sistemas (01 por Arena) 

Diária 2 6 
R$6.600,00 

R$39.600,

00 

3 sistemas por 2diárias.1para 

cada arena – Necessário para 

pontuação da modalidade - 

Período de 09/07/2022 e 
10/07/2022 

2.2.10 

Aluguel de 1 pórtico para bandeiras. 

Estruturaemmadeiranecessáriaparaexposiçãode7 
bandeiras. (mastros para bandeira) 1 pórtico com 
7 mastros para 7 bandeiras) 

Diária 
2 2 

R$20

0,00 R$400,00 

1 pórtico por 2 diárias – 

Necessário para asteamento das 

bandeiras 

2.2.11 

Aluguel de Tatame. Placas de 20 milímetros 
etamnho de 1m². As 300 placas de EVA 

montamtrêsarenasde10metrosquadradoscadauma

. 

Necessária para amenizar o impacto das 
possíveisquedas nas lutas.300plcaspordoisdias. 

Cada placa 1mX1m = 1 M – Total de 300 

metros 

Diária 2 600 R$ 21,00  R$12.600 

300 placas de tatamemontam 3 

arenas de 10metros quadrados. 

Necessário para competição 

2.2.12 

Aluguelde6CornerTécnico.EstruturadePVCnec

essáriaparaabrigarotécnicodocompetidor 
durantealuta. 

Diária 
2 12 R$100,00 

R$1.

200,00 

2 CORNERS por 

arena.São3arenas.=6corners 
6x2diárias=12diárias 
Necessário para delimitar as 
áreas dos técnicos. 

2.2.13 

Aluguel Sistema VAR.L Sistema necessário 
para esclarecimento de dúvidas dos árbitros na 

atribuição dos pontos, possíveis faltas, pontos 

que deveriam ou não ser validados e se o ponto 
entroudentro do tempo de luta, sistema composto 

porgravador de imagens, câmeras, cabo de rede, 

emonitor para recebimento de imagens. 1 

sistemaparacada arena – Total de 3 Sistemas 

Diária 2 6 R$6.000,00 R$36.000 

3 sistemas por 2 diárias.1 para 

cada arena 

Necessário para revisão de 
pontos, faltas e validação de 

resultados- Período 

de09/07/2022 e 10/07/2022 

ValorTotalda Etapa2.1 R$ 120.822,74 

VALORTOTALDAMETA2 150.133,12 

Meta3 –Identificação e Divulgação 

Etapa3.1 –Material de Identificação e Divulgação 

 

 

ITEM 

 

 

DescriçãoDetalhada 

Unidaded

eMedida(

Diária/M

ês/Mts/Se

rviço/Uni 
dade) 

 

 

Quant 

 

 

Total 

 

 
Valor

Unitário 

 

 

ValorTota

l 

 

Justificativa 

paraaquisição/locação 

ememóriadecálculo 

3.1.1 

Placas de publicidade - m² do banner 

impressocomilhósou madeira – 4 cores 
 

M² 200 200 
R$55

,85 

R$11.170,0

0 

O valor do M² da lona 

éR$55,85.Serãonecessários a 

confecçãode200m²debannersp

aradivulgaçãoepublicidadedo 

evento 
12 placas 
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WILMAR GABRIEL DA SILVA 

GUALBERTO 
PRESIDENTE 

CENTRO DESPORTIVO FUT ART 

A divulgação é feita da seguinte forma: SITE da entidade: www.esportvalfutart.com.br. A identificação visual do Projeto 

nos espaços físicos será feita por meio de placas, banners, faixas ou outra forma similar. 

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

01 Backdrop 

03 Faixas 

Valor Totalda Etapa3.1 R$11.170,00 

VALOR TOTALDA META3 R$11.170,00 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 198.102,01 

 

 

7. Previsão de Receitas 
 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Martins Machado R$198.102,01 

2 Recursos complementares Entidade  R$16.500,00 

3 Contrapartida Entidade R$10.800,00 

Total R$225.402,01 

 

 

Brasília, 30 de Junho de 2022 

 

 


