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 INSTITUTO ABRAÇO SOLIDÁRIO    

 

PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: IAS (INSTITUTO ABRAÇO SOLIDÁRIO) 

Nome Fantasia: 

CNPJ:36.629.330/0001-98 Endereço: SHSN QUADRA 202 CONJUNTO N LOTE 29/31 

Complemento:SOL NASCENTE Bairro/Cidade:SETOR HABITACIONAL SOL 
NASCENTE –DF 

CEP:72.236.800 

Telefone: (DDD):(61) 
61991816393 

Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 

E-mail:institutoabracosolidario@gmail.com Site/Redes Sociais:WWW.ABRACOSOLIDARIO.ORG 
Instagram: Instituto Abraço Solidário 

Responsável da OSC (Dirigente):EDSON BORGES DOS SANTOS 

CPF: 027.842.241.12 RG/ Órgão Expedidor:2769008 SSP DF 

Endereço do Dirigente: SHPS QUADRA 106 
CONJUNTO A CASA 10 Setor Habitacional Pôr 
do Sol –DF 

CEP:72238063 Telefone do 
Dirigente:(61)991816393 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Marcus Vinicius de Mendonça e Jacarandá 

Função na parceria: acompanhamento da parceria 

RG:09574204 Órgão Expedidor: SSPMT CPF:78241103115 

Telefone Fixo: Telefone Celular (61)999890813 

E-Mail do Responsável: atendimento@noplanoconsultoria.com 

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

O INSTITUTO ABRAÇO SOLIDARIO - IAS, associação de direito privado, de caráter filantrópico, 
assistencial, beneficente, educacional, cultural, artística e desportiva, com características de Organização da 
Sociedade Civil (OSC), criada sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, constituído em 19/12/2019, 
com prazo de duração indeterminado, reger-se-á pelo presente estatuto consolidado, pela Lei 13.019/2014, 
pela Constituição Federal e pela legislação que lhe for aplicável. 

 
A Associação observa o princípio da universalização dos serviços, tendo como objetivo atender, 

promover e valorizar as pessoas e os grupos de pessoas menos favorecidas, assistindo a coletividade de 
maneira desinteressada, oferecendo oportunidades, meios e condições para o aperfeiçoamento humano, 
enaltecendo o mérito, a inteligência e a virtude, pugnando pela liberdade e fraternidade, promovendo a ação 
do voluntariado, promoção do desenvolvimento social, tecnológico, econômico, cultural, esportivo e da 
qualidade de vida das comunidades onde está inserida, de forma sustentável, garantindo assistência social, 
conservação do meio ambiente e do patrimônio artístico, esportivo e histórico nacional. 
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A Associação tem como Objetivos Gerais: 
 
Orientar os jovens da comunidade de Ceilândia, do Distrito Federal e das Cidades do Entorno que fazem parte da RIDE 
por meio de assistência social, psicológica, moral, elevação cultural, esportiva e sócio educativa; 
 
Promover a prática da assistência social, da solidariedade, do esporte, da educação e do desenvolvimento humano; 
 
Promover a pesquisa, o desenvolvimento e experiências em ciências sociais, humanas e Tecnológicas; 
 
Estimular a leitura entre os educandos por meio de material didático adequado;  
 
Buscar apoio de profissionais para ministrar as atividades educativas e educacionais da entidade;  
 
Incentivar profissionais, empresas e instituições a dar oportunidade à profissionalização das pessoas envolvidas com os 
Objetivos, Projetos e Programas da Associação;  
 
Promover intercâmbios, convênios, contratos e parcerias com instituições que fomentem a educação, a saúde, o 
esporte e a assistência social;  
 
Promover a colocação no mercado de trabalho, na medida do possível, de seus associados e do público em geral;  
Disponibilizar aos seus associados os convênios médico, odontológico, de seguridade, jurídico, habitacional e demais 
vantagens porventura concedidas pela Associação;  
 
Promover a ética, a paz, a cidadania, a igualdade entre os gêneros, os direitos humanos, a democracia, os valores 
universais, a união e a solidariedade entre os povos do mundo;  
 
Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;  
 
Promover e incentivar programas socioeducativos voltados para a comunidade carente, conscientizando a sociedade da 
importância da educação como forma de integração social;  
 
Promover cidadania, inserção social e gerar oportunidades através de todas as formas de arte, cultura, esporte e de 
conhecimentos gerais, envolvendo as famílias nesse processo;  
 
Buscar apoio de pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, nacional ou internacional, para a realização de 
seus objetivos. 

 
Atividades Realizadas 

 Batizado de Capoeira em Cristalina 
Local: prefeitura de Cristalino 
Data: 02/2020 
Público atendido: 160 alunos de capoeira que praticavam as aulas no Instituto, aonde foram batizados pelo 
mestrando Jockey, tivemos a presença de os familiares e convidados, totalizando aproximadamente 800 
pessoas 

 Entrega de cestas básicas durante o período da pandemia  
Local: Sede Abraço Solidário  
Data: 10/2020 
Público atendido: foi atendido mais de 500 famílias de alunos participantes das atividades realizadas na 
instituição. 

 Campeonato de Karatê  
Local: Ginásio Tatuzão 
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Data: 05/2021 
Público atendido: 120 alunos na modalidade de karate, atendidos na região do Sol Nascente, evento foi um 
sucesso com a participação dos familiares, totalizando um público estimado de 500 pessoas. 
 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto:Abraçando Vidas 

Local de realização: SHSN Quadra 202,  Conjunto N, lote 29/31 CEILÂNDIA - DF  

Período de execução: 20/07/2022 a 30/12/2022 

Período de realização do projeto: 25/07/2022 a 25/12/2022 

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

Previsão de beneficiários diretos: 240 

Previsão de público indireto:  500 pessoas no evento final de apresentação das modalidades e resultados 

Valor Total do Projeto: R$ 398.368,63 (Trezentos e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e 
três centavos) 
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 395.568,63 (trezentos e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais 
e sessenta e três centavos) 

 

2.1 OBJETO DA PARCERIA 

Realizar o PROJETO ABRAÇANDO VIDAS 
 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O PROJETO ABRAÇANDO VIDASserárealizado na região do Sol Nascente - Ceilândia em Brasília, com 
atendimento a 240 pessoas entre jovens e adolescentes, dando uma oportunidade de praticar artes maciais 
como Jiu-jitsu, karate, boxe e capoeira. O projeto visa oportunizar crianças e adolescentes a aprenderem 
técnicas, podendo visar um futuro melhor. 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

O IAS (INSTITUTO ABRAÇO SOLIDÁRIO) trabalha hoje atendendo nas duas sedes com mais de 1000 

crianças e adolescentes, oferecendo atividades que vão além do currículo e do âmbito da sala de aula, pois é 

certo que os esportes e as demais artes fazem parte do dia-a-dia dos nossos alunos, independentemente de 

sua classe socioeconômica. É de amplo conhecimento que a vivência musical e corporal dentro da 

comunidade possibilita o trabalho das emoções, da comunicação, o desenvolvimento da sensibilidade, a 

percepção auditiva, a sociabilidade, entre tantas outras coisas.  

Por meio da parceria queremos ampliar e proporcionar aos educandos a vivência com outros contextos 
socioculturais. Destaca-se ainda a oportunidade de ampliação da bagagem cultural e esportiva com o 
aprendizado esporte de diversos estilos. Assim, estamos certos que a presente proposta servirá para 
desenvolver a autoestima, valorizar os dons apresentados para as modalidades propostas, contribuindo 
fortemente para melhoria da disciplina de nossas crianças e adolescentes. Pelos resultados de outros 
trabalhos em diferentes cidades e estados, sabe-se que a prática dessas modalidades, torna os alunos mais 
disciplinados, concentrados e motivados. 
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Essa Parceria para o projeto está alinhada com a missão e 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. ” 
 

Além disso, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal dispõe do Programa de Apoio 
a Eventos que consiste na atuação governamental contínua que articula ações relacionadas ao apoio a 
eventos esportivos e de lazer, sem fins lucrativos, realizados pela Administração Pública Distrital e por 
Organizações da Sociedade Civil no âmbito do Distrito Federal. 
 

Importante ressaltar também que pela situação que nosso país atravessa relacionado a pandemia que 
levou a muitas famílias a falta de condições de poderem dar continuidade a participação dos seus filhos em 
nossos projetos, visamos com a parceria através da aquisição dos itens e contratação de mão de obra 
especializada solicitadas, oportunizar a todos as pessoas envolvidas, condições básicas para poderem estar 
presentes nas aulas e eventos que estamos oferecendo durante o ano de 2022. 
 

2.4 OBJETIVO GERAL: 

 Oferecer ações esportivas relacionadas as categorias de capoeira, jiu-jitsu, karate e boxe, 
atendimento social para as crianças e adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade social 
do Setor Sol Nascente - Ceilândia-DF. 
 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Dar visibilidade para crianças e adolescentes do Sol Nascente – Ceilândia que participaram do 
projeto; 

 Fortalecer ações esportivas relacionadas as categorias de capoeira, jiu-jitsu, karate e boxe, 
atendimento social no contra turno escolar; 

 Fornecer todas ações técnicas e materiais de qualidade, com recursos humanos qualificados para 
contribuir para formação de cidadãos. 

2.5 METAS 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 RH de 
prestadores de serviços. 

- Fotos  
- Notas fiscais 

Contratação de materiais 
necessários (Locação espaço e 
aquisição de Material Esportivo) 

Material adquirido e locação 
do espaço 

- Notas fiscais 
- Fotos 

Realização do evento de 
encerramento do projeto 

Conforme Etapa 4.1 – Evento 

de encerramento do projeto 
- Contrato de Prestação de serviço 
para o evento de encerramento 
- Nota Fiscal 
Fotos 

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

Participação de 240 crianças nas 
modalidades (capoeira, jiu-jitsu, 
karate e boxe) 

Quantidade de alunos 
participantes 

 

- Ficha de inscrição 
- Fotos 

Apresentação com educador físico 
e coordenador geral do projeto 
para 500 participantes do evento 
de encerramento. 

Quantidade de pais 
participantes convidados 

- Lista de presença com nome, 
endereço e assinatura 
- Fotos 

 

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO 

Nome do Evento: Abraço Solidário 

Descrição/Etapa: AULAS DE CAPOEIRA 

Data do projeto: 25/07/2022 a 25/12/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado pelo 
Fomento: 

20/07/2022 a 30/12/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: SHSN Quadra 202 Conjunto N lote 29/31 CEILÂNDIA - DF 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

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

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro 
Qual?  

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 60 
Professores: 2 Indiretos:    0                Total:  62 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária 
Categoria-

Modalidade/Data/Turno 
Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Aulas de capoeira 25/07/2022 
a 25/12/2022 - Matutino e 
vespertino 

60 

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

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

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

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

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente: SHSN Quadra 202 Conjunto N lote 29/31 CEILÂNDIA - DF 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet: institutoabracosolidario@gmail.com 

(...) Outros. Especifique 

 

 

 

Nome do Evento: Abraço Solidário 

Descrição/Etapa: AULAS DE JIU-JITSU 

Data do Evento: 25/07/2022 a 25/12/2022 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Período Custeado pelo Fomento : 20/07/2022 a 30/07/2022 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Local: SHSN Quadra 202 Conjunto N lote 29/31 CEILÂNDIA - DF 

Espaços Físicos Disponíveis: 

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

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro 
Qual?  

Quantidade de participantes neste evento                          

Direto:70 
Professor: 1 

 Indireto:  Total: 71 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 17 anos) Aulas de JIU-JITSU/ 
25/07/2022 a 25/12/2022 - 
Matutino e Vespertino 

70 

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

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

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

(...) Pessoas 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 proponenteSHSN Quadra 202 Conjunto N lote 29/31 CEILÂNDIA - DF 
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(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet. institutoabracosolidario@gmail.com 

(...) Outros. Especifique 

 

Nome do Evento: Abraço Solidário 

Descrição/Etapa: AULAS DE KARATE 

Data do projeto: 25/07/2022 a 25/12/2022 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Período Custeado pelo Fomento: 20/07/2022 a 30/12/2022 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Local: SHSN Quadra 202 Conjunto N lote 29/31 CEILÂNDIA - DF  

Espaços Físicos Disponíveis: 

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

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro 
Qual?  

Quantidade de participantes neste evento                          

Direto: 60 
Professor: 1 

 Indireto:  Total: 61 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 17 anos) AULAS DE KARATE / 
25/07/2022 a 25/12/2022 
Matutino e Vespertino 

60 

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

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

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

(...) Pessoas 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. institutoabracosolidario@gmail.com 

(...) Outros. Especifique 

 

Nome do Evento: Abraço Solidário 

Descrição/Etapa: AULAS DE BOXE 

Data do projeto: 25/07/2022 a 25/12/2022 Turno: Matutino / 
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Vespertino 

Período Custeado pelo Fomento: 20/07/2022 a 30/12/2022 Turno: Matutino / 
Vespertino 

Local: SHSN Quadra 202 Conjunto N lote 29/31 CEILÂNDIA - DF 

Espaços Físicos Disponíveis: 

(X) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro 
Qual?  

Quantidade de participantes neste evento                          

Direto:50 
Professores: 2 

 Indireto:  Total: 52 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 17 anos) Aulas de boxe25/07/2022 a 
25/12/2022 
Matutino e Vespertino  

50 

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

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

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

(...) Pessoas 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 proponenteSHSN Quadra 202 Conjunto N lote 29/31 CEILÂNDIA - DF 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet. institutoabracosolidario@gmail.com 

(...) Outros. Especifique 

 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

Iniciaremos as aulas com as seguintes etapas:  

 
Aulas de Capoeira 

 
 

1- Etapa: Apresentando a 
Capoeira 

2- Etapa: Apresentando das 
regras 

3 - Etapa: Concluindo a tarefa 
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Será apresentado vídeos  
explicativo, sobre  elementos 
básicos da capoeira, parte cultural 
do esporte como a dança e 
movimento. Depois apresentação 
dos alunos e ao projeto em uma 
roda de conversar 
 
 

- Respeitar o mestre acima de 
tudo e guardar sua disciplina 
durante os treinos; 
- Sempre manter a vigilância de 
forma permanente em todo o 
ambiente; 
- Jamais perca de vista os 
movimentos do seu parceiro; 
- Mantenha sempre a calma 
durante toda e qualquer situação; 
 

Convidaremos um grupo de 
Capoeira para uma apresentação 
para as crianças dentro do projeto. 
Assim os estudantes poderão 
interagir com praticantes da luta 
Capoeira. 
Ao final do projeto teremos 
apresentação da modalidade com 
todos os alunos formados durante 
o período do projeto 
 

 

Aulas de JIU-JITSU 

1- Etapa: apresentação  
teórica do  JIU-JITSU 

1- Etapa: DIMENSÕES: 1- Etapa:  METODOLOGIA 

Vivenciar o conteúdo 
das Lutas de forma 
adaptada para a escola. 

Trabalhar o Jiu-jítsu 
através de brincadeiras 
próximas aos seus 
movimentos reais. 

Levar os alunos ao 
conhecimento sobre o 
tema Transversal do 1º 
Bloco dos PCNs. 

 
 

Conceitual: trabalhar as seguintes 
questões: o que é jiu-jítsu? E quais as 
suas principais características e seus 
golpes? 
 
Procedimental: vivenciar situações 
de jogos e brincadeiras de lutas que 
proporcione e beneficie o agarrar, a 
ginga, as quedas, os socos e outros 
movimentos. 
 
Atitudinal: Valorizar e apreciar as 
atividades motoras, percebendo-as 
como um recurso para usufruto 
do tempo disponível, e de valores e 
atitudes gerais como 
responsabilidade, 
solidariedade, respeito, cooperação, 
sociabilidade, disciplina, entre outros. 

           
 

- AQUECIMENTO: 5 minutos 
Alunos divididos em dois grupos de 
números iguais, ambos os sexos 
ficando cada grupo paralelo ao outro, 
ao primeiro comando os alunos 
deverão ficar a uma distância de 
aproximadamente 90 cm a frente um 
do outro, agachados de cocas, ficando 
de mãos dadas com os colegas do 
outro grupo. Ao sinal do segundo 
comando os educados terão que 
desequilibrar seu colega a fazê-lo 
sentar. Lembrando que todos deverão 
esperar o sinal do professor e não 
podendo ficar em pé. A brincadeira 
chega ao fim após todas as duplas 
terem um vencedor. 
 

 

Aulas de BOXE: 

1- Etapa: apresentação 
Conceitos e Definições 

1- Etapa: Apresentando de 
equipamentos  

1- Etapa: METODOLOGIA  

Antes de apresentar os 
golpes, vamos definir 
alguns nomes, e conceitos. 
Nocaute (knockout) - 
Ocorre quando um dos 
lutadores aplica um golpe 
que derruba o adversário 
no chão, incapacitando-o 

Equipamentos 
O uso dos equipamentos é para 
amortecer os impactos, atritos, e 
aliviar as articulações após receber ou 
diferir um golpe, existem coletes, 
luvas, ataduras, capacetes e protetores 
genitais para ajudar o lutador a se 
proteger. 

Após os exercícios de aquecimento 

leve, serão ministrados exercícios para 

movimentação das articulações. O 

professor orientará técnicas a serem 

treinadas no dia, tais como: postura, 

guarda passo plano em todas as 

direções, giro golpes, defesa, esquivas, 
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de continuar em combate. 
Caso o lutador esteja 
visivelmente atordoado 
pelos golpes do 
adversário, mas ainda 
permaneça de pé, o juiz 
pode interromper a luta, 
que configura o  
Nocaute Técnico 
Golpes Baixos - São golpes 
aplicados abaixo da linha 
da cintura e não são 
permitidos no boxe. Se o 
lutador bater em uma 
dessas partes baixas, o 
mesmo será advertido e 
poderá ser punido ou 
desclassificado pelo juiz da 
luta. 
Sparring - É a técnica de 
treino que um pugilista 
ajuda outro pugilista, ou 
seja ele passa a 
experiência dele para um 
lutador mais novo. Muitos 
lutadores profissionais 
começam suas carreiras 
como sparring antes de se 
profissionalizarem. 
Alias a maioria dos 
professores de boxe, ou 
treinadores de academia 
de boxe, são lutadores 
aposentados ou afastados, 
mas possuem por muitas 
vezes a experiencia que no 
meu ver, é mais 
importante que qualquer 
conhecimento teórico. 
 

 
Ataduras 

Luvas 

bloqueios, fugas, guarda alta e baixa, 

postura, destro e canhoto, golpes 

retos, curvos e curtos. Em seguida 

haverá exercícios de combate, 

Sparring / Simulação de Lutas 

(somente em turmas avançadas) e 

alongamento final 

 

Aula de KARATE 
 

1- Etapa: apresentação 
Conceitos e Definições 

1- Etapa: modalidade  1- Etapa: METODOLOGIA  

O Karatê é agora uma arte 
de golpes usando socos, 
pontapés, golpes de 
joelho, cotoveladas e 
técnicas de mão aberta. 
Um praticante de karatê é 
chamado um karateka. O 
Karate desenvolvido no 

KATA 
Kata significa literalmente 
“forma”. Originalmente era a 
principal maneira de treinar Karate, 
como nos conta Funakoshi em seus 
livros. 
 

AQUECIMENTO  
No início de cada sessão 
de treinamento de karatê é feito o 
aquecimento. Esse tem o objetivo 
de preparar o corpo para o 
aprendizado e treinamento da arte 
marcial, propriamente dita. 
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reino de Ryukyu foi para o 
continente japonês no 
início do século 20, 
durante um momento de 
intercâmbio cultural entre 
os japoneses e os 
chineses. 

KUMITÊ 
Por fim o Kumite quem tem 3 
pilares:  

 jyukumite, ou combate livre (mas 
com controle e regras, não vale, 
por exemplo, dedo no olho, mas no 
Karate vale e há técnicas e kata 
que treinam isso);  

 shiaikumite, combate de 
competição, semi-livre, com 
controle extremo dos golpes;  
yakusokukumite, combate 
combinado 

 
KIHON 
É o treino mais fundamental, no 
sentindo de compreender uma 
técnica. O Kihon pode ser parado, 
em pé, em uma só base, andando 
fazendo um único movimento de 
ataque ou defesa ou uma 
sequência curto dos mesmos. 
No Kihon se objetiva compreender 
e treinar aquele movimento, base, 
ou pequena sequência de maneira 
mais efetiva, para torná-la natural 
ao praticante. 

 

 
ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO 

 

Realizaremos ações sociais de acolhimento, de acompanhamento e de orientação social em abordagens 
com grupos, indivíduos e famílias envolvidos no projeto. Elaborar e aplicar estudo socioeconômico familiar 
para o levantamento de informações acerca da realidade social dos alunos e para a compreensão do 
contexto sócio familiar em que se inserem. 
 

Realizar atendimentos, visitas domiciliares, evoluções de casos, entrevistas e estudos sociais. 
 

Prestar orientação acerca dos serviços prestados na rede sócio assistencial, assim como realizar 
encaminhamentos para esses serviços. 
 

Objetivos das ações sociais: 
 

 Elaborar indicadores sociais quali-quantitativos para monitorar o impacto social das ações do 
projeto; 

 Acompanhar a evolução dos indicadores; 
 Emitir relatórios sociais e parecer social; 
 Estabelecer diagnóstico e avaliar resultado social das atividades.  

 
Ao final do projeto faremos uma grande festa de encerramento com apresentação de todas as 

modalidades aonde mostraremos os resultados alcançados aos familiares dos alunos do projeto e também 

para a equipe técnica da secretaria e secretária de esporte com itens necessários para o encerramento 

inseridos na planilha. A festa de encerramento será realizada no dia 23/12/2022, das 8h às 18h, no mesmo 

local do evento (SHSN QUADRA 202 CONJUNTO N LOTE 29/31 - SOL NASCENTE - SETOR HABITACIONAL SOL 

NASCENTE –DF). 

 
2.7.1 Grade Horária dos Núcleos 

O projeto ocorrerá no período de 25/07/2021 a 25/12/2022, conforme grade horária abaixo: 
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Hora Seg Ter Qua Qui Sex Sab 

       

8 hs capoeira jiu-jitsu capoeira karate capoeira Assistente Social 

       

9hs jiu-jitsu capoeira jiu-jitsu karate jiu-jitsu karate 

       

10hs Intervalo  karate capoeira karate jiu-jitsu karate 

       

11hs jiu-jitsu boxe  boxe  boxe 

       

13hs 
Assistente 
Social 

Assistente Social Assistente 
Social 

Assistente Social Assistente 
Social 

jiu-jitsu 

       

14hs karate  karate boxe karate  

       

15hs Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

       

16hs karate jiu-jitsu karate jiu-jitsu karate  

      jiu-jitsu 

19hs capoeira jiu-jitsu capoeira jiu-jitsu capoeira  

 Importante destacar que a grade pode sofrer alteração  

2.7.2 Equipe de RH 

Função Qn. 
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 

Diretor Geral  1 Mei Não   --- --- 6h/dia 

Auxiliar 
Administrativo  

1 Mei Não --- --- 6h/dia 

Consultoria, 
Coordenação 
administrativa e 
financeira 

1 

Mei Não --- --- 6h/dia 

 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 Atender as necessidades esportivas das crianças e adolescentes, ampliando o número de praticantes 
das modalidades; 
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 Ocupar o tempo livre das crianças e adolescentes com atividades sadias; 
 Oferecer as crianças à possibilidade de praticar o esporte, conhecer o desporto agradável de jogos, 

de hábitos saudáveis, disciplina e respeito que contribuem para formação de cidadãos; 
 

 

2.9 CROQUI DO EVENTO  
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2.10 CONTRAPARTIDA 

OFICINA DE FUTSAL 

Faremos oficina de Futsal com apresentação e palestra de profissional da área, sendo a palestra para crianças e jovens 
com duração de 1h30 min.  
 
A experiência e carreira do atleta profissional será um incentivo para todos os alunos que veem no esporte uma 
oportunidade de profissão. A palestra terá como tema “O futsal como profissão”  
 

A oficina acontecerá no dia 23/12/2022 – das 14h às 15:30, no local do evento (SHSN QUADRA 202 

CONJUNTO N LOTE 29/31 - SOL NASCENTE - SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE –DF, e ao final, todos os 

participantes inscritos na oficina receberão kit contendo (1 camiseta e 1 bola de futsal) com valor unitário de 

R$ 50,00 o kit, e certificado de participação sendo limitado o quantitativo de inscrições para 25 pessoas e 5 

pessoas PCD, totalizando 30 inscrições gratuitas de pessoas que não estão contempladas no projeto. 

A contrapartida corresponderá a 30 kits de R$ 1.500,00, 30 certificados com valor total de R$300,00, mais R$1.000,00 
do valor do palestrante, totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

 

A forma de inscrição será definida pela OSC, 01 (um) mês antes da sua realização, com as devidas 

informações através do site e demais mídias sociais da instituição. 

 
 
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO 

Cronograma de Execução 

Programação Valor Duração 
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Início Término 

Locação espaço e aquisição de Material 
Esportivo 

R$160.589,00 20/07/2022  30/12/2022 

Contratação de Serviços R$126.070,00 20/07/2022  30/12/2022 

Contratação recursos humanos R$34.000,00 20/07/2022  30/12/2022 

Evento de encerramento do projeto R$ 74.909,63 20/07/2022  30/12/2022 

 

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. 
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§ 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 

Planejamento 
e Execução do 

projeto 

1.1 Locação espaço e aquisição de Material 
Esportivo 

JULHO/OUTUBRO - 2022 

2.1 Contratação de Serviços JULHO/OUTUBRO - 2022 

3.1 Contratação recursos humanos JULHO/OUTUBRO - 2022 

4.1 Evento de encerramento do projeto OUTUBRO/2022 

 

JULHO / 2022 - R$ 240.624,00 

OUTUBRO / 2022 - R$ 154.944,63 

 

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) 

Certificados de 

participação na 

oficina de futsal e 

palestra “O Futsal 

unidade 30 R$10,00 R$300,00 IAS Não   



 

18 

  
 

 INSTITUTO ABRAÇO SOLIDÁRIO    

como Profissão” 

Kit esportivo 

contento 1 camisa e 

uma bola de futsal 

Kit 30 R$50,00 R$1500,00 IAS Não   

Palestrante 

profissional da área 

de Futsal com tema 

da palestra “O futsal 

como profissão” 

Palestra  01 R$1.000,00 R$1.000,00 IAS Não   

 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE 

FOMENTO 

R$2.800,00 

 

 

5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 - Planejamento e Execução do projeto 

Etapa1.1 - locação espaço e aquisição de Material Esportivo 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade 
de Medida 
(Diária/M
ês/Mts/Se
rviço/Unid

ade) 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

 1.1.1 

Locação Espaço  
Locação de imóvel 
contendo 4 salas, sendo 
duas salas amplas, 2 
banheiros, cozinha, 1 área 
lateral, 2 vagas de garagem 
contendo aproximadamente 
300 m² de área construída – 
Região do Sol Nascente – 
Ceilândia  

Mês 05 05  R$7.500,00  R$ 37.500,00 Necessário para 
realizar todo o 
projeto. Locação de 
espaço privado para 
realização das 
modalidades 
25/07/2022 a 
25/12/2022 
 

1.1.2 

Aquisição Corda BOXE:  
Corda de pular em borracha 
de alta resistência e grips 
em poliuretano com 
cobertura retentora de suor 
Grips ergonômicos com 
rolamentos Corda com 9 
pés MATERIAL: 100% pvc 

Unidade 50 50 R$100,00 R$5.000,00 

Cordas para ser 
utilizado nas aulas 
de Boxe com turmas 
de 10 alunos (50 
alunos no total = 1 
corda para cada 
aluno). Necessário 
para execução plena 
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peso da corda 143 gramas das atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 

50 cordas X R$ 
100,00 =R$ 5.000,00 

1.1.3 
Aquisição de Corda naval: 
Corda de polietileno - 
40mm - 5 Metros 

Unidade 4 4 R$280,00 R$1.120,00 

2 cordas que serão 

utilizados nas aulas 

Necessário para 

execução plena das 

atividades 

essenciais para 

realização do 

projeto 

4 cordas navais X  
R$ 280,00 =                        
R$ 1.120,00 

1.1.4 

Aquisição  de Luvas de 
BOXE: 
16 onças 
Luva de couro sintético 
Premium, com costura 
dupla reforçada, 
revestimento interno com 
tecido antibacteriano; 
sistema de ventilação na 
palma garantindo 
1respirabilidade e conforto, 
fechamento em velcro 
ajustável para perfeito para 
os punhos acompanhada de 
embalagem original para 
transporte 
Cores variadas 

Unidade 50 50 R$250,00 R$12.500,00 

Necessário para os 
alunos da aula de 

boxe 
50 luvas x 250,00= 

12.500,00 

1.1.5 

Aquisição  de Protetor 
bucal BOXE: Protetor de 
goma não tóxico, durável, 
material emborrachado 
com infusão de gel, Livre de 
látex ajustável, com 
propriedades microbianas. 
Reforço livre feito de látex. 
Superfície curva para 
garantir respirabilidade 
desobstruída. Com 
embalagem plástica própria 
para transporte 

Unidade 100 100 R$55,00 R$5.500,00 

Protetor bucal 
BOXE: Protetor de 
goma não tóxico, 
durável, material 
emborrachado com 
infusão de gel, Livre 
de látex ajustável, 
com propriedades 
microbianas. 
Reforço livre feito 
de látex. Superfície 
curva para garantir 
respirabilidade 
desobstruída.Com 

Unidade 1 45 
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embalagem plástica 
própria para 
transporte. 
100 protetores 
bucais X R$ 55,00 = 
R$ 5.500,00 – serão 
distribuídos 2 
unidades para cada 
aluno, tendo em 
vista a necessidade 
de higienização. 

1.1.6 

Aquisição  de Capacetes: 

Capacete de proteção 
confeccionado em couro 
com enchimento de 
borracha. Fechamento em 
Velcro para ajuste perfeito 
ao tamanho da cabeça. 

Unidade 20 20 R$90,00                      R$1.800,00 

20 capacetes para 

ser utilizado nas 

aulas de Boxe com 

turmas de 15 alunos 

(15 alunos durantes 

as aulas e 5 

capacetes reservas). 

Necessário para 

execução plena das 

atividades 

essenciais para 

realização do 

projeto 

20 capacetes de 
proteção x 90,00 = 
1.800,00 

1.1.7 

Bandagem elástica 
BOXE:Bandagem elástica, 

confeccionada em algodão 
e elastano, com 

aproximadamente 2,75m de 
comprimento para envolver 

as mãos e pulsos, para 
segurança ideal da prática 

esportiva. Unidade 45 45 R$40,00 R$1.800,00 

45 Bandagem 
elástica para ser 
utilizado nas aulas 
de Boxe com turmas 
de 15 alunos (45 
alunos no total = 1 
bandagem para 
cada aluno).. 
Necessário para 
execução plena das 
atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 
45 bandagens 
elástica x 40,00 = 
1.800,00 

1.1.8 
Aquisição  de Manoplas - 
Luvas de foco: Unidade 10 10 R$ 110,00 R$ 1.100,00 

10 manoplas – 
Luvas de foco para 
treinamento de 
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Equipamento possui uma 
luva na parte traseira, para 
encaixe das mãos, com uma 
curvatura para melhor uso 
do equipamento. 
Enchimento de E.V.A e 
revestimento de couro 
sintético 

soco para ser 
utilizado nas aulas 
de Boxe com turmas 
de 15 alunos. 
Necessário para 
execução plena das 
atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 

10 manoplas x 
110,00 = 1.100,00 

1.1.9 

Aquisição  de Manopla 

Raquete: 

Confeccionado em tela de 
poliéster revestida com 
borracha e espuma CORES: 
Preto TAMANHOS: Único, 
40cm de comprimento 

Unidade 4 4 R$50,00 R$200,00 

4 Manoplas Raquete 

para ser utilizado 

nas aulas de Boxe 

com turmas de 15 

alunos. Necessário 

para execução plena 

das atividades 

essenciais para 

realização do 

projeto 

4 Manoplas 
Raquete x 50,00 = 
200,00 

1.1.10 

Aquisição  de Coquilha: 

Coquilha em polipropileno 

revestido com vinil. 

Indicado para treinos e 

competições de Boxe, 

MuayThaiMma Kung Fu. 

Unidade 10 10 R$75,00 R$ 750,00 

8 Coquilhas para ser 
utilizado nas aulas 
de Boxe com turmas 
de 15 alunos. 
Necessário para 
execução plena das 
atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 

10 Coquilhas x 
75,00= 750,00 

1.1.11 

Aquisição  de Protetor de 

tórax: 

Confeccionado em vinil com 

enchimento de borracha e 

espuma dupla face. 

Tamanhos: O tamanho 2 é 

ideal para jovens e adultos 

Unidade 10 10 R$150,00 R$ 1500,00 

10 Protetores de 
tórax para ser 
utilizado nas aulas 
de Boxe. Necessário 
para execução plena 
das atividades 
essenciais para 
realização do 
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de até 1,60m; O tamanho 3 

é ideal para jovens e adultos 

de 1,61m até 1,80m; O 

tamanho 4 é ideal para 

jovens e adultos a partir de 

1,81m. 

projeto 

10 Protetores de 
tórax x 150,00= 
1.500,00 

1.1.12 

Aquisição de Protetor de 
Seios: 

Protetor seios tamanho M 
para busto de 91cm a 94cm, 
usado para luta MuayThai, 
Sanda, Kickboxing, Karate, 
Taekwondo, judo. Boxe, 
Copo destacável para lavar 
o Top. 

Unidade 10 10 R$149,90 R$ 1.499,00 

10 Protetores de 
seios para ser 
utilizado nas aulas 
Necessário para 
execução plena das 
atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 

10 Protetores de 
tórax x 149,90= 
1.499,00 

1.13 

Elástico Extensor Médio: 

3 Peças de Elásticos 
tamanho aproximado 80 cm 
diâmetro do elástico 12 
mm.2 Pegadores,1 
Tornozeleira para utilizar 
para realizar os exercícios 
com perna.1 Fita de Fixação 
na Porta. Tensão do kit: 
Extra Forte 

Unidade 5 5 R$ 100,00 R$500,00 

5 elástico extensor 
que serão utilizados 
nas aulas de 
Treinamento 
funcional com 
turma de 25 
pessoas. Necessário 
para execução plena 
das atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 

5 elástico extensor 
médio x 100,00= 
500,00 

1.1.14 

Elástico Extensor Forte: 

3 Peças de Elásticos 
tamanho aproximado 80 cm 
diâmetro do elástico 12 
mm.2 Pegadores,1 
Tornozeleira para utilizar 
para realizar os exercícios 
com perna.1 Fita de Fixação 
na Porta. Tensão do kit: 
Extra Forte 

Unidade 5 5 R$ 150,00 R$750,00 

5 Elástico extensor 
que serão utilizados 
nas aulas de 
Treinamento 
funcional com 
turma de 25 
pessoas. Necessário 
para execução plena 
das atividades 
essenciais para 
realização do 
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projeto 

5 elástico extensor 
forte x 150,00 = 
750,00 

1.1.15 

Elástico Extensor 
Extraforte: 

3 Peças de Elásticos 
tamanho aproximado 80 cm 
diâmetro do elástico 12 
mm.2 Pegadores,1 
Tornozeleira para utilizar 
para realizar os exercícios 
com perna.1 Fita de Fixação 
na Porta. Tensão do kit: 
Extra Forte 

Unidade 5 5 R$180,00 R$900,00 

5 elásticos extensor 
que serão utilizados 
nas aulas.  
Necessário para 
execução plena das 
atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 

5 elásticos extensor 
x 180,00= 900,00 

1.1.16 

Aquisição  de Roda de 
Abdominal: 

Roda 2 em 1 para exercícios 
abdominais. 

Feito de material TPE e PP, 
durável e confiável, 
resistente ao desgaste Alças 
de mão acolchoadas 

Unidade 5 5 R$60,00 R$300,00 

5 rodas de 
abdominal que 
serão utilizados nas 
aulas de 
Treinamento 
funcional com 
turma de 25 
pessoas.   
Necessário para 
execução plena das 
atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 

5 rodas de 
abdominal x 60,00 = 
300,00 

1.1.17 

Kits superband: 

Intensidades e Medidas 
do Kit 3 Super Band 
Extensor Elástico da 
Yangfit 
Super Band Vermelho 
(Leve): 

208 cm comprimento x 1,3 
cm largura x 0,5 cm 
espessura/ Resistência: de 7 
a 12 kgs 

Unidade 5 5 R$   250,00 R$1.250,00 

5 kits superband 
que serão utilizados 
nas aulas de 
Treinamento 
funcional com 
turma de 25 
pessoas.    
Necessário para 
execução plena das 
atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 
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Super Band Laranja 
(Médio): 

208 cm comprimento x 2,3 
cm largura x 0,5 cm 
espessura/ Resistência: de 
12 a 23 kgs 

Super Band Roxo (Forte): 
208 cm comprimento x 3,3 
cm largura x 0,5 cm 
espessura/ Resistência: de 
23 a 34 kgs 

5 kits superband x 
250,00 = 1.250,00 

1.1.18 

kit Mini band: 

Conjunto com 5 faixas mini 
bands elásticas em loop 
fabricadas em látex de alta 
qualidade e tensão 
progressiva. 

Descrição das resistências 
das faixas: Verde ou 
Ultraleve = resistência de 
2kg ~5kg / Espessura 
0,40mm 
Azul ou Leve = resistência 
de 5kg ~7kg / Espessura 
0,45mm 
Amarela ou Média = 
resistência de 7kg ~10kg / 
Espessura 0,70mm 
Vermelha ou Forte 
=resistência de 12kg ~14kg / 
Espessura 0,80mm 
Preta ou Ultra Forte = 
resistência de 14kg ~19kg / 
Espessura 1,10mm 

Unidade 5 5 R$60,00 R$300,00 

5 kits mini band que 
serão utilizados nas 
aulas de 
Treinamento 
funcional com 
turma de 25 
pessoas.   
Necessário para 
execução plena das 
atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 

5 kits mini band x 
60,00 = 300,00 

 

TRX: 

Fita de Suspensão TRX para 
Treinamento Suspenso. 

● Peso 
Suportado: 120 kg 

Dimensões 
aproximadas: 170 x 3,50 x 
0,10 cm (C x L x A) 

Unidade 10 10 R$ 110,00 R$ 1.100,00 

10 TRX que serão 
utilizados nas aulas 
de Treinamento 
funcional com 
turma de 25 
pessoas.    
Necessário para 
execução plena das 
atividades 
essenciais para 
realização do 



 

25 

  
 

 INSTITUTO ABRAÇO SOLIDÁRIO    

projeto 

10 TRX x 110,00= 
1.100,00 

1.1.19 

Aquisição  de Saco de 
1,20m: 

Saco de pancada 120 cm. 
Material de alta resistência - 
Poliuretano PU com Nylon 
trançado. PROFISSIONAL 
Saco com 4 pontas de 
apoio, alças em nylon 

Unidade 2 2 R$150,00 R$300,00 

2 Sacos de pancada 
para ser utilizado 
nas aulas de Boxe 
com turmas de 15 
alunos. Necessário 
para execução plena 
das atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 

2 Sacos de pancada 
1,20 x 150,00 = 
300,00 

1.1.20 

Aquisição  de Saco de 90 
cm: 

Saco De Pancada 
Profissional 90 cm 
Especificações: Medidas: 90 
cm de altura x 100 cm de 
circunferência; Produto 
enviado VAZIO; Peso 
suportado: até 40 kg; 

Unidade 2 2 R$100,00 R$200,00 

2 Sacos de pancada 
para ser utilizado 
nas aulas de Boxe 
com turmas de 15 
alunos. Necessário 
para execução plena 
das atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 

2 Sacos de pancada 
90cm x 100,00 = 
200,00 

1.1.21 

Aquisição  de Saco pêra 
(slade): 

Confeccionado em curvim 
com carga de areia, o 
produto para exercícios 
físicos como levantamento 
de remada fechada, 
agachamento e 
agachamento com 
levantamento total 
alternado, entre outros 
exercícios. Peso: 10 kg, Cor: 
Preto 

Unidade 2 2 R$180,00 R$ 360,00 

2 Sacos para ser 
utilizado nas aulas 
de Boxe com turmas 
de 15 alunos. 
Necessário para 
execução plena das 
atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 

2 Sacos pera x 
180,00 = 360,00 

1.1.22 Aquisição  de Bola Teto- Unidade 2 2 R$100,00 R$200,00 
2 Bola Teto-solo 
para ser utilizado 
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solo: 

Fabricado em ecocouro, 
material de alta resistência 
Câmara interna em látex. 
Ideal para treinos e 
competições de Jiu-
jitsu,boxe.Acompanha 
cordas e elásticos 

nas aulas de Boxe 
com turmas de 15 
alunos.Necessário 
para execução plena 
das atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 

2 Bola Teto-solo x 
100,00 = 200,00 

1.1.23 

Aquisição  de Pushingball: 

Produto fabricado em 
ecocouro, câmara interna 
em látex. Tamanho: 35cm 

Unidade 2 2 R$80,00 R$160,00 

2 Pushingball para 
ser utilizado nas 
aulas de Boxe com 
turmas de 15 
alunos. Necessário 
para execução plena 
das atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 

2 Pushingball x 
80,00 = 160,00 

1.124 

Camiseta BOXE: camiseta 
regata em dry, 100% 
poliéster acetinado. 
Acabamento do decote e 
cavas feito em viés do 
próprio tecido.   Cor: azul e 
branco. Contendo a logo da 
marca em destaque 
impressa na parte frontal, o 
nome ATLETA escrito na 
parte de trás. 

 

Unidade 
100 100 R$30,00 R$3.000,00 

100 Camisetas para 

ser utilizado nas 

aulas de Boxe (50 

alunos no total = 2 

camisetas para cada 

aluno). Necessário 

para execução plena 

das atividades 

essenciais para 

realização do 

projeto 

100 Camisetas boxe 

x 30,00 =3.000,00 

1.125 

Bermuda BOXE: 
Confeccionada em dry, 
100% de poliéster acetinado 
azul e branco, contendo cós 
elástico branco, extralargo 
com cordão. Logo da marca 
impressa em destaque na 
parte frontal 

 

Unidade 
100 100 

 

R$60,00 

 

R$6.000,00 

10 Bermudas para 

ser utilizado nas 

aulas de Boxe (50 

alunos no total = 2 

bermuda para cada 

aluno). Necessário 

para execução plena 
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das atividades 

essenciais para 

realização do 

projeto 

100 Bermudas boxe 
x 60,00= 6.000,00 

1.1.26 

Sapatilha BOXE: sapatilha 
cano médio para boxe 
Cabedal resistente em 
material sintético e tecido, 
com furinhos para maior 
respirabilidade. 
Fechamento cadarço e 
Velcro. Solado de borracha. 
Cor: azul 

Unidade 100 100 R$190,00 R$ 19.000,00 

100 Sapatilha para 

ser utilizado nas 

aulas de Boxe com 

turmas de 15 alunos 

(45 alunos no total = 

2 sapatilhas para 

cada aluno). 

Necessário para 

execução plena das 

atividades 

essenciais para 

realização do 

projeto 

100 Sapatilha x 
190,00 = 19.000,00 

1.1.27 

Kimono de Jiu-jitsu e 
karate: 
Tecido sarja 100% algodão 
gramatura 240g2, 
reforçado, traçado médico. 
Conjunto composto de 
calça com elástico e cordão 
na cintura, com reforços na 
altura do joelho, blusa com 
reforços no peito e costas, 
gola com 6 costuras, 
acompanhada de faixa 
branca. 

Unidade 140 140 R$ 220,00 R$ 30.800,00 

Necessário para- 
ministrar as aulas 
de Jiu-jitsu e karate.  
 
140 Kimonos x 
220,00 = 30.800,00 

1.1.28 

Faixa de Jiu-jitsu e karate: 
Oito costuras alinhadas, 
contendo ponteira com 12 
cm, enchimento interno com 
95% polipropileno, tecido 
externo 100 algodões. 
Comprimento das faixas: A1 
– 2,60m, A2 – 2,80m, A3 – 
3,00 m, A4 – 3,20m 

Unidade 140 140 R$ 30,00 R$ 4.200,00 

Necessário para- 
ministrar as aulas 
de Jiu-jitsu e karatê.  
140 FAIXAS X 30,00= 
4.200,00 

1.1.29 Aquisição  de Tatames de Placas  150 150 R$ 100,00 R$15.000,00 Proporciona o 
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EVA 40mm - azul e 
vermelho 
Medidas: 1000x1000x40m
m de espessura 
Absorção de Impacto: Alta 
Indicação: Atividades físicas 
com impacto alto 
indicado para Karatê, 
MuaiThay, Taekwondo, 
JiuJitsu e Judô 
 

 

máximo em 
praticidade para 
lutadores que 
desejam aprimorar 
suas técnicas com 
muita segurança. 
Fácil de montar, é 
ideal para 
academias, centros 
esportivos 
Resistente aos 
treinamentos mais 
severos, sendo o 
ideal para a 
qualidade de treino 
e segurança dos 
participantes 
 

1.1.30 

Camisetas capoeira 
Camiseta modelo tradicional 
em malha poliéster, gola 
redonda, personalizada em 
sublimação aplicada na frente, 
costas e mangas se necessário. 

Unidade 200 200 R$30,00 R$6.000,00 

Necessário para 
identificar o aluno 
do projeto sendo 3 
camisetas para cada 
aluno, pela 
necessidade de 
troca, pois a 
intensidade de 
contato e desgaste 
é enorme na 
modalidade 
200 Camisetas X 
30,00= 6.000,000 
 

VALOR TOTAL DA META 1 R$160.589,00 

Etapa2.1contratação de serviços  

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês
/Mts/Serviç

o) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação 
com memória de 
cálculo 

 2.1.1 

2 - Professor Jiu-jitsu: 
Para ministrar aulas, 
idealizar as atividades e 
preparar, treinar e ensaiar 
os alunos para as 
respectivas apresentações – 
Não será exigida formação, 
apenas experiência 
comprovada da 
modalidade.  

Mês 5 10 R$2.300,00 R$23.000,00 

Necessário para- 
ministrar as aulas 
de JiuJitsu.  
Comprovado 
através de 
certificados ou 
outro documento 
comprobatório de 
graduação e 
experiência em 
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6 horas – 30 horas  
semanais 

ministrar aulas 
25/07/2022 a 
25/12/2022 
 
 

 2.1.2 

1 - Professores de boxe: 
Elaborar plano de aula 
semanal, realizar os treinos 
de acordo com a faixa 
etária, capacidade e aptidão 
dos alunos.  
Não será exigida formação, 
apenas experiência 
comprovada da 
modalidade.  
6 horas – 30 horas  
semanais 

Mês 5  5  R$2.300,00  R$11.500,00 

 Necessário para- 
ministrar as aulas 
de Judô.  
Comprovado 
através de 
certificados ou 
outro documento 
comprobatório de 
graduação e 
experiência em 
ministrar aulas 
25/07/2022 a 
25/12/2022 
 

2.1.3 

2 - Professores de karate: 
Elaborar plano de aula 
semanal, realizar os treinos 
de acordo com a faixa 
etária, capacidade e aptidão 
dos alunos.  
Não será exigida formação, 
apenas experiência 
comprovada da 
modalidade.  
6 horas – 30 horas  
semanais 

Mês 5  10  R$2.300,00  R$23.000,00 

 Necessário para- 
ministrar as aulas 
de Judô. 
Modalidade 
comprovado através 
de certificados ou 
outro documento 
comprobatório de 
graduação e 
experiência em 
ministrar aulas 
25/07/2022 a 
25/12/2022 
 

2.1.4 

2 -Professores de capoeira: 
Elaborar plano de aula 
semanal, realizar os treinos 
de acordo com a faixa 
etária, capacidade e aptidão 
dos alunos.  
Não será exigida formação, 
apenas experiência 
comprovada da 
modalidade.  
6 horas – 30 horas  
semanais 

Mês 5  10  R$2.300,00  R$23.000,00 

 Necessário para- 
ministrar as aulas 
de capoeira. No 
período de 
Comprovado 
através de 
certificados ou 
outro documento 
comprobatório de 
graduação e 
experiência em 
ministrar aulas 
25/07/2022 a 
25/12/2022 
 

2.1.5 
2- Serviços gerais: 
Responsável pelo serviço de 

Mês  5 10 R$1.500,00 R$15.000,00 
2 Serviço para 

limpeza e 
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manutenção das instalações 
utilizadas para a realização 
das atividades do instituto. 
Pessoas que serão 
responsáveis pela limpeza 
de todos os ambientes e 
demais áreas necessárias 
com todo material de 
consumo necessário (rodos, 
pano de chão, detergente, 
desinfetante, papel toalha, 
papel higiênico. 8h diárias – 
40 horas semanais  

manutenção do 

local durante os 5 

meses do projeto 

25/07/2022 a 
25/12/2022 
 

 

 

2.1.6 

1 – Psicólogo 
Profissional que busca 
entender os comportamentos 
e as funções mentais do ser 
humano. Ele aplica métodos 
científicos para compreender a 
psique humana e atuar no 
tratamento e prevenção de 
doenças mentais e melhorar 
sua qualidade de vida. 
6 horas/dia 

Mês 5 5 3.301,00 R$16.505,00 

O psicólogo estuda os 
fenômenos psíquicos 
e de comportamento 
de seus pacientes pela 
análise de atitudes, 
ideias, emoções e 
sentimentos. Ao 
avaliar esses aspectos, 
o Profissional ajuda o 
paciente a identificar 
as causas de suas 
questões e rever os 
comportamentos que 
estejam causando 
algum tipo de 
malefício 

25/07/2022 a 
25/12/2022 
 

2.1.7 

1 Assistente Social -  
Analisam, elaboram, 
coordenam e executam 
planos, programas e 
projetos para viabilizar os 
direitos da população e seu 
acesso às políticas sociais, 
como a saúde, a educação, 
a previdência social, a 
habitação, a 
assistência social 
6 horas diárias – 30 horas 
semanais  

Mês  5 5 R$2.813,00 R$14.065,00 

Acolhimento e 
atendimento 
individualizado, 
cadastro e estudo 
socioeconômico, 
Triagem social, 
Visitas domiciliares,  
Elaboração de 
relatórios, 
pareceres laudos 
sociais e 
encaminhamento e 
serviços, 
informações sobre 
direitos e serviços 
Coordenar, 
organizar e realizar 
palestras educativas 
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trabalhar em 
conjunto com a 
equipe 
multidisciplinar. 
25/07/2022 a 
25/12/2022 
 
 

VALOR TOTAL DA META 2  R$126.070,00   

Etapa 3.1 – contratação Recurso Humano 

3.1.1 

Diretor Geral 
Coordenar a fase de 
estruturação do projeto; 
coordena projeto, 
acompanha sua execução, 
formaliza propostas, 
monitorar as atividades 
desenvolvidas a fim de 
garantir a boa execução do 
objeto pactuado; bem como 
auxiliar os demais 
profissionais na execução 
das atividades por ele 
desenvolvidas; Carga 6 
horas diárias  / 30hs 
semanais 

Mês 5  5  R$ 2.300,00  R$11.500,00 

Acompanhar e 
monitorar de forma 
periódica as 
atividades 
desenvolvidas no 
projeto; e assegurar 
a visibilidade do 
projeto, utilizando 
as orientações de 
identificação visual 
da Secretaria 
Especial do Esporte. 
25/07/2022 a 
25/12/2022 
 

3.1.2 

1 Auxiliar Administrativo 
Assessorar, auxiliar na 
execução de tarefas 
administrativas e em reuniões, 
marcando e cancelando 

compromissos. 6 horas 
diárias  / 30hs semanais 

Mês 5 5 R$ 1.500,00  R$7.500,00 

Necessário para 
auxiliar nas tarefas 
administrativas em 
geral. 
25/07/2022 a 
25/12/2022 
 

3.1.3 

 
1 CONSULTORIA, 
COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA Profissional 
responsável pelo 
gerenciamento de todas as 
demandas administrativas e 
financeiras do projeto que 
envolvem o planejamento e 
controle financeiro do 
projeto, cotações de 
fornecedores, contratação 
de serviços e fornecedores, 
organização de cronograma 
de pagamentos, 
acompanhamento da 

Mês 5 5 R$3.000,00 R$15.000,00 

Acompanhamento e 
inserção de 
informações no plano 
de trabalho e 
preparação dos 
documentos 
necessários para a 
prestação de contas 
parcial quando 
solicitado e prestação 
de contas final. 
Período de 
contratação que é o 
período de trabalho 
para efetivação de 
todos os pagamentos, 
recebimento de 
documentações e 
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inserção de pagamentos. o 
período de contratação 
considera a realização DE 
TODAS as atividades do 
projeto e o período de 
trabalho para efetivação de 
todos os pagamentos, 
recebimento de 
documentações e relatórios, 
incluindo o clipping de 
imprensa, fechamento de 
relatórios e toda a 
prestação de contas. 6 
horas  / 30 hs semanais  

relatórios, incluindo 
relatório fotográfico 
para prestação de 
contas final. Auxiliar 
na solicitação de 
encerramento de 
conta corrente do 
termo de fomento, 
com devolução de 
saldo remanescente 
quando houver. 

Boxe  

25/07/2022 a 
25/12/2022 
 

VALOR TOTAL DA META 3  R$34.000,00   

Etapa 4.1 – Evento de encerramento do projeto 

4.1.2 

1 SONORIZAÇÃO GRANDE 
PORTE:  
06 Módulos Caixa Line-Array, 
04 SB 850, 01 Mesa Digital – 
LS9 ou X32, 02 Microfones 
Shure/ Senheiser Sem fio, 01 
kit DJ ( 850, 900 ou 2000 + 
Mixer DJM 800, ou superior), 
com todos os cabos e fiação 
necessária e com técnicos a 
disposição durante todo o 
evento. 

Diária 2 2 R$ 2.490,00 R$4.980,00 

Locação de Som X 2 
diárias (montagem e 
evento) Quantidade 
ideal de assessórios 
para atender a 
necessidade do 
evento. 
2 diárias x 

R$2.490,00=R$4.980,

00 

4.1.3 

PAINEL LED: 20 metros de 
Painel de led, tela broadcast 
outdoor P3mm,2 
processadores de vídeo, 1 
propower,4 mf ac,100 
extensões, 40 conectores 
Camlok, 40 cabos de sinal 
RJ45, 04 cabos rj 45 de 50 
metros, transporte, operador 
sênior, 2 técnicos para 
montagem e desmontagem, 
cabeamento, notebook, 
processador com ART. 

Diária 2 2 R$6.000,00 R$12.000,00 

Led que tem a função 
de divulgar as marcas 
do GDF, instiuto e 
apresentação do 
projeto e demais 
parceiros durante 
todo o evento 
2 diárias x 
R$6.000,00= 
R$12.000,000 

4.1.4 

BANNERS: Confecção de 2 
banners em vinil impresso com 
ilhós, 2 Banner de tamanho 
7,95 larguras x 2,95 alturas, 1 
Banner de tamanho 4,95 
larguras x 2,95 alturas. 
Incluso montagem e 
desmontagem, totalizando 3 
banners 

Metros 61,50 61,50 R$ 71,62 R$ 4.404,63 

Confecção de banners 
em vinil, para 
divulgação de 
informações e 

sinalização do evento. 
61,50 metros x 

R$71,62= 
R$ 4.404,63 

4.1.5 BACKDROP Q20: Locação de 
estrutura Q20 para colocação 

METROS  65 65 R$55,00 R$3.575,00 Quantidade ideal para 
atender sinalização do 
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de 3 banners para sinalização 
do evento. Estrutura 2 de 
tamanho 8x3,00, 2 estruturas 
5x3, 1 estrutura 2x7 -  incluso 
montagem e desmontagem 

evento. 
65 M² de estrutura 

Q20 x R$55,00= 

R$3.575,00 

 

4.1.6 

STAFFS: 10 pessoas que 
prestarão serviços de Staff 
durante a realização do 
evento, onde serão 
responsáveis por coordenar a 
entrada do evento e 
organizando caso haja 
necessidade, auxiliar durante o 
evento no que for necessário. 
Diária de 8 horas. 

Diária 1 10 R$160,00 R$1.600,00 

Contratação de Staffs 
para o dia do evento 
sendo 10 staffs x 1 
dias=10 diárias x 

R$160,00= 
R$ 1.600,00 

4.1.7 

LOCAÇÃO DE 1 RINGUE 
Locação de Ringue Profissional. 
Local onde ocorrerão as lutas, 
de acordo com o regulamento 
e com medidas oficiais: 4 
cordas, 6 metros de área de 
luta por 1 metro de altura – 
incluindo transporte, 
montagem, manutenção, 
reposição em caso de dano, 
desmontagem 

Diária 02 02 R$ 7.500,00 R$15.000,00 

Necessário para as 
apresentações das 

modalidades e 
competição interna 

no evento de 
encerramento 

Locação de ringue x 2 
diarias x 

7.500,00=15.000,00 

 

1 GERADOR : Locação de 1 
gerador de energia de 250 Kva 
- locação, montagem, 
instalação e retirada de 
conjunto de grupo gerador, 
super silenciado, motor de 400 
KVA, 60 HZ, microprocessador 
e quadro de transferência, 
para funcionamento em 
regime contínuo, para atender 
o sistema de som e sistema de 
iluminação, com 300m de 
cabeamento de condutor 
elétrico + protetor de cabos 
tipo “passa cabo” isolantes, 
ante- derrapantes e antichama 
para áreas de circulação de 
público + chave de 
transferência manual e demais 
componentes necessários à 
conexão do gerador à 
subestação a ser utilizada. Com 
Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART – gerador, 
cabeamento e aterramento do 
gerador, se houver 
necessidade). A empresa 
deverá disponibilizar 

DIÁRIA 2 2  R$ 2.400,00  R$ 4.800,00 

Locação de gerador 
para fornecimento de 
energia para todo os 

equipamentos de 
iluminação e 

sonorização, mesas de 
controle e para a 

Unidade Móvel de 
Transmissão e Uplink. 

O gerador se faz 
necessário, pois arede 

de energia do local 
normalmente não 
aguenta a carga 

mínima necessária 
para que todos os 

equipamentos rodem 
em segurança e de 
forma estável, sem 

riscos para a 
realização e 

transmissão das lutas. 
Locação em 2 dias 

devido a montagem 
no dia anterior para 

testes de iluminação e 
sonorização. 1 

gerador R$ 2.400,00 x 
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equipamentos sobressalentes 
caso haja necessidade de 
substituição. 

2 diárias =  
R$4.800,00 

 

Iluminação de Grande Porte: - 
Gride para iluminação do 
Ringue 01 Gride Q30 com 7m 
de altura e 10m x 10m de 
comprimento com slive, 08 
bean 200, 08 coby 200, 16 PAR 
LED RGBW, 04 mini brut, 01 
mesa Perola Avolite 2010, 04 
Rack Dimmer 12 x 4000 watts.                                                   
Iluminação Portal de Entrada, 
08 Moving Sharp 200, 02 
stroboAttomic 3000w, , 02 
Haze 1500 watts (ou superior). 

Diária 2 2  R$ 5.000,00  R$10.000,00 

Equipamentos de 
iluminação 

necessários para a 
realização do evento 

dentro do padrão 
mínimo de qualidade 

internacional. Locação 
em 2 dias devido a 
montagem no dia 

anterior para teste de 
iluminação. Serviço de 

iluminação R$ 
5.000,00x 2 diárias = 

R$ 10.000,00 

4.1.8  

KIT LANCHE 1.200 

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  1.200 1.200 R$ 11,00 R$13.200,00 

Maioria das crianças 
é de renda familiar 
humilde a maioria 

vem para o 
encerramento sem 

comer nada e 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 para 
todos os envolvidos 

no evento de 
encerramento 

inclusive familiares 
dos participantes 

 

ALAMBRADO: 
 Fornecimento de serviço de 
locação, montagem, 
manutenção e desmontagem 
de alambrado disciplinador de 
público. Descrição: estrutura 
de grade de alambrado 
disciplinador de público, em 
modulo de 2,00m x 1,00m, do 
tipo grade metálica tubular, 
com pés tubulares com altura 
de 1,00m de altura, com 
acabamento em pintura 
metalizada na cor alumínio ou 
zincada. 

Diária 350 350 R$ 9,00 R$3.150,00 

Quantidade ideal para 
atender a necessidade 

do evento de 
encerramentio para 
um isolamento da 

área do evento, 
evitando assim, 
aglomeração de 

público no evento 
Locação de 350 

metros de Alambrado. 
350 metros de 

alambrado x R$9,00= 
R$3.150,00 

4.1.9 10 SEGURANÇAS Diária  1 10 R$220,00 R$2.200,00 Necessário para 
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DESARMADA: seguranças 
que prestarão serviços nos 
dias de montagem, no 
período diurno e noturno e 
no período de realização do 
evento. Os seguranças 
devem se apresentar duas 
horas antes do início do 
evento e serão responsáveis 
pelo controle de acessos, 
revista do público, 
orientação e segurança 
geral do público presente. 
Diária de até 8 horas. 

poder dar 

segurança e 

organizar o acesso 

das pessoas no dia 

do evento 

10 seguranças x 1 

diária= 10 diárias x 

220,00=2.200,00 

VALOR TOTAL DA META 4  R$ 74.909,63   

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO  R$ 395.568,63 

 

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

 

Será realizada a promoção local, junto às mídias digitais (sites, redes sociais) 

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de placas, banners, faixas ou outra forma 

similar. 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Robério Negreiros R$ 395.568,63 

2 Contrapartida IAS R$2.800,00 

Total R$ 398.368,93 

 

Brasília, 11 de julho de 2022 

______  _______________________ 

EDSON BORGES DOS SANTOS 
PRESIDENTE 

 


