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1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

 
Nome da OSC: Instituto de Bombeiros de Responsabilidade Social

Nome Fantasia: IBRES 

CNPJ: 12.687.473/0001-98 Endereço: QNC 11 LOTE 01
TAGUATINGA DF

Complemento: Bairro/Cidade: Taguatinga NORTE

Telefone: 61- 99197-0090 Telefone:61 99901

E-mail: falecom@ibres.org.br 

Responsável da OSC (Dirigente): Eugênio Cesar Nogueira

CPF: 491.901.301-97 

Endereço do Dirigente: Rua 37 Suled Espanha 
Apt 304 Águas Claras 

CEP: 72.000.000

 
1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

 
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Vander de Sousa Varela
Função na parceria: Acompanhamento Coordenador 

RG: 1.210.448 Órgão Expedidor: SSP/DF

Telefone Fixo: 61- 99197 0090 Telefone Celular: (61) 99197

E-Mail do Responsável: vandervarela@hotmail.com 
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PLANO DE TRABALHO 

Nome da OSC: Instituto de Bombeiros de Responsabilidade Social- IBRES 

Endereço: QNC 11 LOTE 01 ED S/N SALAS  400 a 405 SANDU 
TAGUATINGA DF 

Bairro/Cidade: Taguatinga NORTE CEP: 72.115-610 

Telefone:61 99901-3476 Telefone: 99197 
0090 

Site/Redes Sociais 
ibres.org.br@ibres.social  

Responsável da OSC (Dirigente): Eugênio Cesar Nogueira 

RG/ Órgão Expedidor: 05.178 CBMDF 

CEP: 72.000.000 Telefone do Dirigente:(61) 
99901-3476 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Vander de Sousa Varela 
 

Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 512.305.931-87 

Telefone Celular: (61) 99197- 0090 
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1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE 
 
O IBRES foi criado em 2010, por um grupo de bombeiros militares da ativa, que trabalhava no Programa Comunitário do Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal, desenvolvendo 

formação de cidadãos solidários e conscientes de seus deveres 

 

Nesta linha, tem por missão incentivar e 

o maior número possível de pessoas voluntárias, com consciência social por 

Por ser uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Privado 

gera transformações sociais, respeitando o próximo e ajudando a desenvolver programas comunitários que fomentem a educação e 

social em todos os meios. 

Dentre os trabalhos realizados no âmbito do D

 

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

Prestação de serviços de assessoramento 

Programa Bombeiro Amigo–PBA, constante nos 

Centros de Convivência de Idosos 

Atividades diversas com ações comemorativas, passeios, apresentações 
Capital e levando maior qualidade de vida aos idosos.

Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE)

Desenvolvimentodeaçõesvoltadasàinclusãodapessoacomdeficiência
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IBRES foi criado em 2010, por um grupo de bombeiros militares da ativa, que trabalhava no Programa Comunitário do Corpo de 

desenvolvendo projetos sociais, buscando a integração e assistência social, 

conscientes de seus deveres e direitos, assim como a recuperação de 

promover mudanças nos setores esportivos, sociais e econômicos capacitando 

maior número possível de pessoas voluntárias, com consciência social por meio de ações positivas a favor dos menos favorecidos.

da Sociedade Civil de Interesse Privado – OSCIP, com forte credibilidade nacional 

gera transformações sociais, respeitando o próximo e ajudando a desenvolver programas comunitários que fomentem a educação e 

Dentre os trabalhos realizados no âmbito do Distrito Federal, o IBRES celebrou as seguintes parcerias:

Distrito Federal – CBMDF 

Prestação de serviços de assessoramento e trabalhos voluntários na área esportiva e social, com trabalho realizado com os 

PBA, constante nos programas esportivos e sociais do CBMDF. 

Atividades diversas com ações comemorativas, passeios, apresentações musicais e beneficentes, promovendo 
levando maior qualidade de vida aos idosos. 

Educação Física Especial (CETEFE) 

inclusãodapessoacomdeficiênciapormeiodeparticipaçãonosprogramassociaisesportivos.
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IBRES foi criado em 2010, por um grupo de bombeiros militares da ativa, que trabalhava no Programa Comunitário do Corpo de 

assistência social, a educação complementar, a 

recuperação de valores individuais,familiares e sociais. 

econômicos capacitando e comprometendo 

meio de ações positivas a favor dos menos favorecidos. 

credibilidade nacional e internacional, o  I B R E S  

gera transformações sociais, respeitando o próximo e ajudando a desenvolver programas comunitários que fomentem a educação e a igualdade 

istrito Federal, o IBRES celebrou as seguintes parcerias: 

com trabalho realizado com os idosos do 

beneficentes, promovendo a política dos idoso na 

pormeiodeparticipaçãonosprogramassociaisesportivos. 
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Federação Brasiliense de Canoagem – FEBR

Assessoramento na execução e captação de recursos para projetos voltados na categoria de base com crianças 

rendimento, como também o foco em atletas e paratletas adultos de alto rendimento da canoagem 

a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.

Programa Caminhando com a Saúde 

Assessoria de Programas Sociais do CBMDF

desenvolvimento de programas ou projetos relacionados ao 

de participação ou de rendimento, junto ao Programa Caminhando com 

Programa Bombeiro Amigo dos Idosos 

Assessoria de Programas Sociais do CBMDF

desenvolvimento de programas ou projetos relacionados 

participação ou de rendimento, junto ao Programa Bombeiro Amigo Idosos, 

Programa Bombeiro Mirim 

Assessoria de Programas Sociais do CBMDF

desenvolvimento de programas ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, voltados ao 

participação ou de rendimento, junto ao Program

Programa de Esporte para Pessoas com Deficiência
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FEBRACAN 

captação de recursos para projetos voltados na categoria de base com crianças 

paratletas adultos de alto rendimento da canoagem e paracanoagem, 

a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. 

do CBMDF–APROS no ano 2019/2020, onde foram atendidos cerca 9.623 beneficiados 

desenvolvimento de programas ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, voltados ao 

de participação ou de rendimento, junto ao Programa Caminhando com a Saúde, na Assessoria de Programas Sociais do CBMDF

do CBMDF–APROS no ano 2019/2020, onde foram atendidos cerca 1007 beneficiados, na execução 

projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, voltados ao 

participação ou de rendimento, junto ao Programa Bombeiro Amigo Idosos, na Assessoria de Programas 

do CBMDF–APROS no ano 2019/2020, onde foram atendidos cerca 2.096 beneficiados, na execução 

ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, voltados ao 

participação ou de rendimento, junto ao Programa Bombeiro Mirim, na Assessoria de Programas Sociais do CBMDF

de Esporte para Pessoas com Deficiência 
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captação de recursos para projetos voltados na categoria de base com crianças e adolescentes do alto 

paracanoagem, com atuação conjunta com 

atendidos cerca 9.623 beneficiados na execução e 

objeto da parceria ou de natureza semelhante, voltados ao desporto educacional, 

Saúde, na Assessoria de Programas Sociais do CBMDF–APROS. 

atendidos cerca 1007 beneficiados, na execução e 

za semelhante, voltados ao desporto educacional, de 

na Assessoria de Programas Sociais do CBMDF–APROS. 

atendidos cerca 2.096 beneficiados, na execução e 

ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, voltados ao desporto educacional, de 

a Bombeiro Mirim, na Assessoria de Programas Sociais do CBMDF–APROS. 
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Assessoria e apoio nas ações voltadas à inclusão 

nos programas sociais desenvolvidos pela Associação de Centrode Treinamento de Educação Física Especial 

atendimento anual de1.200 pessoas com deficiência.

Campeonatos de Futebol Amador de Base e 

Parceria celebrada com a Secretaria de Estado de Esporte 

Social - IBRES, por intermédio do Termo de Fomento (MROSC) 

apoio à realização de Campeonato de Futebol Amador de Base 

 

Inclusão Social da Pessoa com Deficiência –

Acordo de Cooperação com a Associação de Pais 

social da pessoa com deficiência por meio do esporte educacional, 

 

Obra Social Santa Izabel 

Desenvolve juntamente com a OSSI–Obra Social 

benefícios para a saúde, qualidade de vida e desenvolvimento social e físico àquela Comunidade, 2019.

O IBRES, recorre ainda às parcerias para o desenvolvimento de programas/p

Participação e Rendimento, onde formalizou parcerias 
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inclusão da pessoa com deficiência por meio do esporte educacional, 

Associação de Centrode Treinamento de Educação Física Especial 

1.200 pessoas com deficiência. 

e Adulto 2019 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal - SEL e o Instituto Bombeiros de Responsabilidade 

Termo de Fomento (MROSC) n. º24/2019 (Processo nº 00220-00002717/2019

realização de Campeonato de Futebol Amador de Base e Adulto 2019, onde foram atendidos cerca de 14.058 beneficiados.

– Esporte e Trabalho 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal - APAE

com deficiência por meio do esporte educacional, participativo e rendimento. 

Obra Social Santa Izabel, atividades desportivas de participação com os idosos assistidos trazendo 

e desenvolvimento social e físico àquela Comunidade, 2019. 

parcerias para o desenvolvimento de programas/projetos executados na área do Desporto Educacional, 

parcerias com certificação 18 a 18-A. 
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do esporte educacional, participação no rendimento, 

Associação de Centrode Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE, no ano de 2019, com 

Instituto Bombeiros de Responsabilidade 

00002717/2019-47), que tinha por objetivo o 

foram atendidos cerca de 14.058 beneficiados. 

APAE-DF 2019, com objetivo na inclusão 

desportivas de participação com os idosos assistidos trazendo 

 

executados na área do Desporto Educacional, 
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Federação Brasiliense de Canoagem – FEBRACAN

Execução e desenvolvimento de desporto educacional, de participação 

*Primeiro: voltado para a categoria de base, com crianças 

*Segundo: voltado para o alto rendimento, com foco em atletas 

Ambos projetos foram definidos no sistema 

a 18-A. 

Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa

Projeto JUVENTUDE PRO LAGO em 2020 no lago Paranoá, 

objeto da  parceria ou de natureza semelhante, 

técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto JUVENT

considerando a experiência do IBRES na realização/execução de projetos/eventos relacionados 

e adolescentes, com certificação 18 a 18-A. 

Escolinhas de Futebol do IBRES 

As Escolinhas de Futebol IBRES, conta com o apoio do Ministério 

projetos desportivos, aprovados na reunião ordinária realizada em12/08/2020; 

aprovado, das respectivas regularidades fiscais 

Proponente: Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social Títul
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EBRACAN 

desenvolvimento de desporto educacional, de participação e de rendimento em 2020, fundamentado em dois projetos: 

categoria de base, com crianças e adolescentes. 

alto rendimento, com foco em atletas e paratletas adultos de alta performance. 

projetos foram definidos no sistema SLIde domíniodaSecretaria Especialdo Esporte do Ministério da Cidadania, com certificação 18 

CBCa 

JUVENTUDE PRO LAGO em 2020 no lago Paranoá, para execução e desenvolvimento de programas ou projetos relacionados ao 

objeto da  parceria ou de natureza semelhante, voltados ao desporto educacional, de participação ou de

desenvolvimento do projeto JUVENTUDEPROLAGO, conforme especificado no PlanodeTrabalho, 

experiência do IBRES na realização/execução de projetos/eventos relacionados à prática esportiva voltada ao ensino de crianças 

com o apoio do Ministério da Cidadania, com objetivo de promover a 

reunião ordinária realizada em12/08/2020; b)a comprovação pelo  proponente de projeto 

aprovado, das respectivas regularidades fiscais e tributárias  nas esferas federal, estadual e municipal (Processo nº71000.044077/2020

Responsabilidade Social Título: Escolinhas de Futebol - IBRESSLI:
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de rendimento em 2020, fundamentado em dois projetos:  

paratletas adultos de alta performance.  

SLIde domíniodaSecretaria Especialdo Esporte do Ministério da Cidadania, com certificação 18 

lvimento de programas ou projetos relacionados ao 

voltados ao desporto educacional, de participação ou de rendimento, com plena capacidade 

UDEPROLAGO, conforme especificado no PlanodeTrabalho, 

prática esportiva voltada ao ensino de crianças 

promover a execução: a) a aprovação dos 

comprovação pelo  proponente de projeto desportivo 

municipal (Processo nº71000.044077/2020-91). 

IBRESSLI:2000081-00 Manifestação Desportiva: 
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Desporto Educacional CNPJ:12.687.473/0001-98 Cidade: Brasília /DF Valor autorizado para captação: R$ 

do Brasil Agêncianº2500DV:3 Conta Corrente (Blo

A. 

 

Projeto Futebol de Campo para Crianças e Adolescentes

O projeto, 2020, visa disseminar as práticas desportivas promovendo aulas de futebol de campo para crianças 

de formação esportiva implantados nas diversas regiões administrativas do Distrito Federal, além do desenvolvimento educacion

juventude carente por meio dos recursos da Lei de Incentivo Federal, que contou com a pa

execução do esporte educacional, de participação e de rendimento com certificação 18 a 18

 

Projeto Promoção de Eventos Esportivos no DF 

Estimular o engajamento da população a práticas de atividades coletivas/esportivas através da realização de eventos esportivos, fazendo 

com que crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos tenham a oportunidade de desenvolver uma visão coletiva, aliado ao a

das capacidades físicas, psicológicas e sociais de maneira saudável e integrada

 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Nome do Projeto: Campeonato de MMA do Centro Oeste Fight 

Local de realização: Ginásio de Esportes do Cruzeiro 
Octogonal, Brasília - DF, 70650-402. 
Período de execução: 21/07/2022 a 

Período de realização do Evento: 22/07/2022 a 
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98 Cidade: Brasília /DF Valor autorizado para captação: R$ 

3 Conta Corrente (Bloqueada) vinculada nº 36099-6 Período de Captação até:

Adolescentes 

O projeto, 2020, visa disseminar as práticas desportivas promovendo aulas de futebol de campo para crianças 

de formação esportiva implantados nas diversas regiões administrativas do Distrito Federal, além do desenvolvimento educacion

juventude carente por meio dos recursos da Lei de Incentivo Federal, que contou com a parceria da Empresa REAL. Esse programa trabalha na 

execução do esporte educacional, de participação e de rendimento com certificação 18 a 18-A. 

Projeto Promoção de Eventos Esportivos no DF – Desenvolvimento do Esporte em Brazlândia  

da população a práticas de atividades coletivas/esportivas através da realização de eventos esportivos, fazendo 

com que crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos tenham a oportunidade de desenvolver uma visão coletiva, aliado ao a

apacidades físicas, psicológicas e sociais de maneira saudável e integrada 

Nome do Projeto: Campeonato de MMA do Centro Oeste Fight – COF 2022 

Local de realização: Ginásio de Esportes do Cruzeiro - SHCES Qd 811 - Cruzeiro / Sudoeste / 

/2022 a 25/07/2022  

/2022 a 24/07/2022  
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98 Cidade: Brasília /DF Valor autorizado para captação: R$ 2.094.434,78 Dados Bancários: Banco 

6 Período de Captação até:12/08/2023, com certificação 18 a 18-

O projeto, 2020, visa disseminar as práticas desportivas promovendo aulas de futebol de campo para crianças e adolescentes em 4 núcleos 

de formação esportiva implantados nas diversas regiões administrativas do Distrito Federal, além do desenvolvimento educacional e social da 

rceria da Empresa REAL. Esse programa trabalha na 

da população a práticas de atividades coletivas/esportivas através da realização de eventos esportivos, fazendo 

com que crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos tenham a oportunidade de desenvolver uma visão coletiva, aliado ao aprimoramento 
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Enquadramento: ( X ) participação (   ) educacional   (  X ) rendimento

Previsão de beneficiários diretos: 240 pessoas – 60 atletas e 180 comissão técnica

Previsão de público indireto 1.500 pessoas  

Valor Total do Projeto:  R$ 318.641,08 (trezentos e 
oito centavos)  
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 296.396,08 (duzentos e noventa e seis mil, trezentos e noventa 
e seis reais e oito centavos). 
 
2.1 - OBJETO DA PARCERIA 
 

Realização do Campeonato de MMA do Centro Oeste 
 
2.2 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

O Campeonato de MMA do Centro Oeste Fight 

Distrito Federal e entorno, entre os dias 22/07

competitividade saudável pelo esporte, com previsão de participação de

categorias.  O MMA é um esporte que ajuda a pensar melhor, afinal, eleestimula o desenvolvimento mental, pois, a

lutador precisa desenvolver uma estratégia escolhendo a melhor forma de aplicar as técnicas conhecidas para derrotar o oponen

 
2.3 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

 
O MMA é uma modalidade esportiva com curva ascendente de adeptos no Br

fomentar o esporte, por meio de competições que insira 

compartilhamento de vivências.  
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Enquadramento: ( X ) participação (   ) educacional   (  X ) rendimento 

60 atletas e 180 comissão técnica 

(trezentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e um reais e 

(duzentos e noventa e seis mil, trezentos e noventa 

Realização do Campeonato de MMA do Centro Oeste Fight – COF 2022 

O Campeonato de MMA do Centro Oeste Fight - COF será um evento que tem por finalidade garantir a participação de atletas de

22/07/2022 a 24/07/2022, visando oportunizar aos praticantes da modalidade a intera

competitividade saudável pelo esporte, com previsão de participação de aproximadamente 60 atletas competindo entre si em suas respectivas 

categorias.  O MMA é um esporte que ajuda a pensar melhor, afinal, eleestimula o desenvolvimento mental, pois, a

lutador precisa desenvolver uma estratégia escolhendo a melhor forma de aplicar as técnicas conhecidas para derrotar o oponen

O MMA é uma modalidade esportiva com curva ascendente de adeptos no Brasil e no mundo. Com isso, 

fomentar o esporte, por meio de competições que insira mais pessoas no âmbito esportivo promovendo 
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COF será um evento que tem por finalidade garantir a participação de atletas de todo o 

, visando oportunizar aos praticantes da modalidade a interação e 

atletas competindo entre si em suas respectivas 

categorias.  O MMA é um esporte que ajuda a pensar melhor, afinal, eleestimula o desenvolvimento mental, pois, além do trabalho físico, o 

lutador precisa desenvolver uma estratégia escolhendo a melhor forma de aplicar as técnicas conhecidas para derrotar o oponente.  

asil e no mundo. Com isso, observa-se a necessidade de 

no âmbito esportivo promovendo sua saúde mental e física, acrescido do 
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Além disso, esse evento proporcionará interação com a sociedade envolvendo participantes provenientes de diversas localidades, que sem 

o apoio não tenha a oportunidade de participação em competições desse porte

conhecimento, que possibilita valorizar a vida de cada participante além de enriquecimento profissional. 

Em conformidade com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal 

as políticas e diretrizes nas áreas de esporte, (..). Também celebrar convênios e parcerias com a comunidade, instituições esportivas e com a 

iniciativa privada com vistas ao fomento das atividades de esporte e lazer, além de garantir e promover o esporte como inclus

de uma ação conjunta entre o Estado e a sociedade. Também são desenvolvidas ações de captação e execução de eventos, nacionai

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

similaridade de missão no que tange a execução das políticas e diretrizes da modalidade esportiva visando incentivo a prática

Organização reitera o intuito de promover uma competição com a intenção de difundir na comun

inclusão social e de transformação. 

 
2.4 OBJETIVO GERAL: 

 

Realização do Campeonato MMA do Centro Oeste Fight 

Federal e regiões adjacentes, com a finalidade de inclusão social ao contribuir para a prática de hábitos saudáveis e inclusã

eventos profissionais e amadores da categoria. 

 
2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Desenvolver a modalidade na região; 

• Auxiliar no desenvolvimento do MMA no país, criando e desenvolvend

 • Aumentar o número de praticantes na modalidade

• Viabilizar a participação dos atletas da modalidade em compe
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proporcionará interação com a sociedade envolvendo participantes provenientes de diversas localidades, que sem 

ção em competições desse porte. A troca de experiências é uma fonte de inspiração e obtenção de 

vida de cada participante além de enriquecimento profissional.  

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

zes nas áreas de esporte, (..). Também celebrar convênios e parcerias com a comunidade, instituições esportivas e com a 

iniciativa privada com vistas ao fomento das atividades de esporte e lazer, além de garantir e promover o esporte como inclus

de uma ação conjunta entre o Estado e a sociedade. Também são desenvolvidas ações de captação e execução de eventos, nacionai

internacionais, esportivos e recreativos visando o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal”

similaridade de missão no que tange a execução das políticas e diretrizes da modalidade esportiva visando incentivo a prática

Organização reitera o intuito de promover uma competição com a intenção de difundir na comunidade a prática do MMA como ferramenta de 

Campeonato MMA do Centro Oeste Fight – COF, com o objetivo de popularizar e fomentar o

Federal e regiões adjacentes, com a finalidade de inclusão social ao contribuir para a prática de hábitos saudáveis e inclusã

 

• Auxiliar no desenvolvimento do MMA no país, criando e desenvolvendo ídolos regionais e nacionais;

a modalidade; 

• Viabilizar a participação dos atletas da modalidade em competições profissionais e amadoras. 

610 
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proporcionará interação com a sociedade envolvendo participantes provenientes de diversas localidades, que sem 

. A troca de experiências é uma fonte de inspiração e obtenção de 

 

SEL GDF –que tem por missão “propor e executar 

zes nas áreas de esporte, (..). Também celebrar convênios e parcerias com a comunidade, instituições esportivas e com a 

iniciativa privada com vistas ao fomento das atividades de esporte e lazer, além de garantir e promover o esporte como inclusão social, por meio 

de uma ação conjunta entre o Estado e a sociedade. Também são desenvolvidas ações de captação e execução de eventos, nacionais e 

Federal”.  Desta forma, a entidade apresenta 

similaridade de missão no que tange a execução das políticas e diretrizes da modalidade esportiva visando incentivo a prática esportiva. A 

idade a prática do MMA como ferramenta de 

popularizar e fomentar o esporte MMA no Distrito 

Federal e regiões adjacentes, com a finalidade de inclusão social ao contribuir para a prática de hábitos saudáveis e inclusão de participantes em 

o ídolos regionais e nacionais; 
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2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS
 

Metas (Qualitativas)

Contratação de profissionais 
para realização do evento
 
Contratação de serviços e 
estruturas para o evento.
 
Aquisição de materiais e 
premiação para realização do 
evento 

Metas (Quantitativas)

Atingir no mínimo de 60 
participantes entre amadores e 
profissionais em todo evento 
Fornecer 1740 kits lanches 
para os competidores, 
comissão técnica e prestadores 
de serviço envolvidos no 
evento. 
 

 
2.6. CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO
 
 
Nome do Evento: Campeonato de MMA do Centro Oeste 
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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 profissionais 
evento 

RH, prestadores de 
serviço e arbitragem 

- Fotos. 
- Notas Fiscais 

Contratação de serviços e 
estruturas para o evento. 

Realizar o evento de 
MMA no Distrito Federal 

- Fotos. 
- Mídias sociais. 
 -Notas Fiscais. 

Aquisição de materiais e 
realização do 

Todos itens de materiais 
e premiações 

- Fotos. 
- Notas Fiscais. 

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

cumprimento

0 
participantes entre amadores e 
profissionais em todo evento  

Inscrições 
- Ficha de inscrição
- Registro Fotográfico

Fornecer 1740 kits lanches 
para os competidores, 
comissão técnica e prestadores 
de serviço envolvidos no 

Alimentação  
- Registro Fotográfico
- Notas Fiscais. 

ATIVIDADESDO PROJETO 

Campeonato de MMA do Centro Oeste - Fight 

610 
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2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS 

Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento das Metas 

Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento 

Ficha de inscrição. 
Registro Fotográfico. 

Registro Fotográfico 
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Descrição/Etapa: Campeonato de MMA
Data do Evento: 22/07/2022 a 24/0

Período Custeado pelo 
Fomento: 

21/07/2022 a 25/0

Local: Ginásio Tagua Parque – Taguatinga DF 

Espaços Físicos Disponíveis: 

( ) Quadra Poliesportiva
() Pátio      
( X ) Ginásio  
() Espaço Privado 
Qual?__________________

Quantidade de participantes neste evento                         

Direto: 240 pessoas  
Atletas: 60 
Comissão técnica: 180 

Indireto:
1.500 pessoas 
 

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

Faixa etária 
(x) jovens (a partir dos 18 anos) 

TOTAL 
Inscrição dos participantes  
() Escolas 
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Campeonato de MMA 
/07/2022 Turno

: 
Matutino 
/Vespertino 

/07/2022 Turno
: 

Vespertino/  
Noturno 

Taguatinga DF  
( ) Quadra Poliesportiva ( ) Praça 

() Piscina 
() Clube 

() Espaço Privado  
Qual?__________________ 

() Outro  
Qual? ________________ 

Quantidade de participantes neste evento                          

Indireto: 
1.500 pessoas  

Total: 
1740 pessoas  

 

Categorias/Data/Turno Qtd. 
Peso Mosca: 57 kg 
Peso Galo: 61 kg 
Peso Pena: 66 kg 
Peso Leve: 70 kg 
Peso Meio Médio: 84 kg 
Peso Meio Pesado: 93 kg 
Peso Pesado: 120 kg 

60 

610 
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() Em centros comunitários 
(X) Na sede de entidades parceiras 
(X) Pela internet. Especifique: IBRES.ORG.BR Instagram: 
(...) Outros. Especifique 
 
 
2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS 
 

Inscrições: 

As inscrições dos 36 atletas amadores, sem pontuação profissional, terão um custo de R$ 80,00 (oitenta reais) que serão utilizados para 

custear o pagamento de participação das bolsas de partici

 

21/07/2022: Montagem da estrutura do evento, contratações de prestadores de serviços e RH e aquisição de matérias.

 

A realização do campeonato se dará em 3 (três) dias de evento, da seguinte forma:

 

I – Dia 22/07/2022 - das 10h às 12h -pesagem dos atletas amadores

  - Das 14:30 às 15:30 palestra sobre a arbitragem para atletas amadores;

- Das 15:40 às 17:40 - treino dos atletas com seus técnicos

II – Dia 23/07/2022 – das 10h às 12h – pesagem dos atletas profissionais

-  Das 15h às 20h – luta dos atletas amadores 

III – Dia 24/07/2022 - 10 às 12h - palestra a respeito das modalidades de lutas que são utilizadas no MMA

- 15h30 às 16h30 – aquecimento dos atletas

- 17h às 21h – luta dos atletas profissionais 

- 21h – premiação 
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Instagram: @IBRES.SOCIAL 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

atletas amadores, sem pontuação profissional, terão um custo de R$ 80,00 (oitenta reais) que serão utilizados para 

custear o pagamento de participação das bolsas de participação dos 24 atletas profissionais de forma gratuita.

/2022: Montagem da estrutura do evento, contratações de prestadores de serviços e RH e aquisição de matérias.

A realização do campeonato se dará em 3 (três) dias de evento, da seguinte forma: 

pesagem dos atletas amadores; 

14:30 às 15:30 palestra sobre a arbitragem para atletas amadores; 

treino dos atletas com seus técnicos 

pesagem dos atletas profissionais 

amadores - Às 20h: - premiação 

palestra a respeito das modalidades de lutas que são utilizadas no MMA

aquecimento dos atletas 

luta dos atletas profissionais  

610 
ibres.org.br       falecom@ibres.org.br 

atletas amadores, sem pontuação profissional, terão um custo de R$ 80,00 (oitenta reais) que serão utilizados para 

e forma gratuita. 

/2022: Montagem da estrutura do evento, contratações de prestadores de serviços e RH e aquisição de matérias. 

palestra a respeito das modalidades de lutas que são utilizadas no MMA 
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*25/07/2022: desmontagem da estrutura e entrega do ginásio.

 

  A luta será constituída de 3 (três) rounds de 5 (cinco) minutos, com 1 (um) minuto de descanso entre cada round

profissionais Entre os atletas amadores 3 (três) 

a equipe de limpeza adentra no octógono para proceder a higienização, com tempo máximo de 3 (três) minutos.

           O início do campeonato dar-se-á por catego

Peso Meio Médio: 84kg, Peso Meio Pesado: 93kg e Peso Pesado: 120kg. Ao final de cada dia de luta será feit

atletas amadores serão agraciados com medalhas alusivas às participações no evento.

A premiação dos atletas profissionais ocorrerá da seguinte forma

 

I - Card Preliminar: 

 8 lutas, com premiação com bolsa no valor

300,00 (trezentos reais) de participação

(8 lutas = 16 atletas X R$ 300,00 = R$ 4.800,00 + R$ 800,00 = R$ 5.600,00)

 

 II – Card Principal 

 Primeira e segunda lutas, com premiação

luta, além dos R$ 300,00 (trezentos reais), receberá 

(2 lutas = 4 atletas X R$ 300,00 = R$ 1.200,00 +

 

 Terceira luta, com premiação com bolsa no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) por partici

além dos R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), receberá 
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/2022: desmontagem da estrutura e entrega do ginásio. 

A luta será constituída de 3 (três) rounds de 5 (cinco) minutos, com 1 (um) minuto de descanso entre cada round

profissionais Entre os atletas amadores 3 (três) rounds de 3 (cinco) minutos, com 1 (um) minuto de descanso entre cada round

a equipe de limpeza adentra no octógono para proceder a higienização, com tempo máximo de 3 (três) minutos.

á por categorias, conforme as categorias a seguir: Peso Mosca: 57 kg, Peso Pena: 66kg, Peso leve: 70

Meio Médio: 84kg, Peso Meio Pesado: 93kg e Peso Pesado: 120kg. Ao final de cada dia de luta será feit

dos com medalhas alusivas às participações no evento. 

A premiação dos atletas profissionais ocorrerá da seguinte forma: 

8 lutas, com premiação com bolsa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por participação. Ao vencedo

de participação, receberá mais R$ 100,00 (cem reais) pela vitória e tro

(8 lutas = 16 atletas X R$ 300,00 = R$ 4.800,00 + R$ 800,00 = R$ 5.600,00); 

Primeira e segunda lutas, com premiação com bolsa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por participação. Ao vencedor de cada 

00 (trezentos reais), receberá mais R$ 200,00 (duzentos reais) pela vitória e troféu.

1.200,00 + R$ 400,00 = R$ 1.600,00); 

Terceira luta, com premiação com bolsa no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) por partici

ntos e trinta reais), receberá mais R$ 200,00 (duzentos reais) pela vitór

610 
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A luta será constituída de 3 (três) rounds de 5 (cinco) minutos, com 1 (um) minuto de descanso entre cada round, com os atletas 

rounds de 3 (cinco) minutos, com 1 (um) minuto de descanso entre cada round. Ao final do round 

a equipe de limpeza adentra no octógono para proceder a higienização, com tempo máximo de 3 (três) minutos. 

rias, conforme as categorias a seguir: Peso Mosca: 57 kg, Peso Pena: 66kg, Peso leve: 70kg, 

Meio Médio: 84kg, Peso Meio Pesado: 93kg e Peso Pesado: 120kg. Ao final de cada dia de luta será feita a premiação, sendo que os 

por participação. Ao vencedor de cada luta, além dos R$ 

R$ 100,00 (cem reais) pela vitória e troféu. 

s) por participação. Ao vencedor de cada 

os reais) pela vitória e troféu. 

Terceira luta, com premiação com bolsa no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) por participação. Ao vencedor da luta, 

os reais) pela vitória e troféu. 
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(1 luta = 2 atletas X R$ 530,00 = R$ 1.060,00 + R$ 200,00 = R$ 1.260,00)

 

 Luta principal, com premiação com bolsa no valor de R$ 

R$800,00 (oitocentos reais), receberá 

(1 luta = 2 atletas X R$ 800,00 = R$ 1.600,00 + R$ 200,00 = R$ 1.800,00)

 

Memória de Cálculo: Card Preliminar R$ 5.600,00 + Card Principal Primeira e Segunda Lutas R$ 1.600,00 + Card

Terceira Luta R$ 1.260,00 + Card Principal 

 

A contratação da equipe de serviços dar

21/07/2022, para montagem da estrutura e 25/0

com carga horária de 8 horas para a montagem e 8 horas para desmontagem.

 

A contratação da equipe prestadora de serviço n

evento para definição e treinamento das funções inerentes a cada responsável para andamento do evento nos três dias seguintes

 

Para permitir o acompanhamento da execução do
link:          
https://drive.google.com/drive/folders/1iXZszD0cuQHPV5ZUqn6_6rVzqK1rw5rv?usp=sharing
do Google Drive onde semanalmente estará incluindo fotos e documentos pertinentes ao projeto.

 
Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de p

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 descumpriment
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(1 luta = 2 atletas X R$ 530,00 = R$ 1.060,00 + R$ 200,00 = R$ 1.260,00); 

Luta principal, com premiação com bolsa no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por partici

reais), receberá mais R$ 200,00 (duzentos reais) pela vitória, troféu e cinturão.

1 luta = 2 atletas X R$ 800,00 = R$ 1.600,00 + R$ 200,00 = R$ 1.800,00). 

Card Preliminar R$ 5.600,00 + Card Principal Primeira e Segunda Lutas R$ 1.600,00 + Card

Card Principal Luta Principal  R$ 1.800,00 = R$ 10.260,00) 

dar-se-á em 2 (dois) dias, da seguinte forma: a montagem e desmontagem do evento ocorrerão em 

/07/2022, após o término do evento para desmontagem da estrutura utilizada no decorrer dos dias, 

com carga horária de 8 horas para a montagem e 8 horas para desmontagem. 

contratação da equipe prestadora de serviço nos dias do evento: haverá um treinamento no dia 

evento para definição e treinamento das funções inerentes a cada responsável para andamento do evento nos três dias seguintes

o acompanhamento da execução do Campeonato de MMA do Centro Oeste Fight - COF

https://drive.google.com/drive/folders/1iXZszD0cuQHPV5ZUqn6_6rVzqK1rw5rv?usp=sharing  

do Google Drive onde semanalmente estará incluindo fotos e documentos pertinentes ao projeto. 

Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios diversos à logomarca da Secretaria de 
SEL, em todo e qualquer material adquirido com recursos advindos do Termo de Fomento, sob pena de sofrer a 

glosa total dos valores referentes aos itens adquiridos em descumprimento a esta determinação. 
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reais) por participação. Ao vencedor da luta, além dos 

e cinturão. 

Card Preliminar R$ 5.600,00 + Card Principal Primeira e Segunda Lutas R$ 1.600,00 + Card Principal 

a montagem e desmontagem do evento ocorrerão em 

/2022, após o término do evento para desmontagem da estrutura utilizada no decorrer dos dias, 

os dias do evento: haverá um treinamento no dia 21/07/2022 no Ginásio onde será o 

evento para definição e treinamento das funções inerentes a cada responsável para andamento do evento nos três dias seguintes.  

COF, a OSC disponibilizará através do 

atrocínios diversos à logomarca da Secretaria de 
SEL, em todo e qualquer material adquirido com recursos advindos do Termo de Fomento, sob pena de sofrer a 
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2.7.1 Grade Horária  

 
 

Data 

21/07 

22/07 

22/07 

22/07 

23/07 

23/07 
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Horário Descrição da 
atividade  

Observação 

08:00h às 17:00h 
Montagem das 

estruturas 

Os prestadores de 
serviço e a equipe de 
Rh estarão presentes 
no local. 

10h às 12 h 
Pesagem dos atletas 

amadores 

Os lutadores serão 
definidos após 
inscrições 

14:30 às 15:30 
Palestra sobre a 
arbitragem para 
atletas amadores 

Os lutadores serão 
definidos após 
inscrições 

15:40 às 17:40 
treino dos atletas com 

seus técnicos 
                  - 

10:00h às 12:00h 
pesagem dos atletas 

profissionais 

Os lutadores serão 
definidos após 
confirmação de 
participação dos 

lutadores convidados

15h Luta 1 Os lutadores serão 

610 
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Observação  

Os prestadores de 
serviço e a equipe de 
Rh estarão presentes 

Os lutadores serão 
definidos após 

Os lutadores serão 
definidos após 

 

Os lutadores serão 
definidos após 
confirmação de 
participação dos 

lutadores convidados 

Os lutadores serão 
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23/07 

23/07 

23/07 

23/07 

23/07 

23/07 

23/07 

23/07 

23/07 

23/07 

23/07 

23/07 

23/07 

23/07 

23/07 

23/07 

23/07 

23/07 
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15h11 Luta 2 definidos após 
inscrições

15h22 Luta 3 

15h33 Luta 4 

15h44 Luta 5 

15h55 Luta 6 

16h06 Luta 7 

16h17 Luta 8 

16h28 Luta 9 

16h39 Luta 10 

16h50 Luta 11 

17h01 Luta 12 

17h12 Luta 13 

17h23 Luta 14 

17h34 Luta 15 

17h45 Luta 16 

17h56 Luta 17 

18h07 Luta 18 

20:00h Premiação  

610 
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definidos após 
inscrições 
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Data 

24/07 

24/07 

24/07 

24/07 

24/07 

24/07 

24/07 

24/07 

24/07 

24/07 

24/07 

24/07 

24/07 

25/07 
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Horário Luta Lutadores

17h Card preliminar 

Os lutadores serão 
definidos após 
confirmação de 
participação dos 

lutadores convidados

17h17 Card preliminar 

17h34 Card preliminar 

17h51 Card preliminar 

18h08 Card preliminar 

18h25 Card preliminar 

18h42 Card preliminar 

18h59 Card preliminar 

19h16 Card principal 

19h33 Card principal 

19h50 Card principal 

20h07 Card principal 

21:00h Premiação - 

08:00 as 17:00 

Desmontagem das 
estruturas e entrega 

do ginásio 

Os prestadores de 
serviço e a equipe de 
Rh estarão presentes 

no local.
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Lutadores 

Os lutadores serão 
definidos após 
confirmação de 
participação dos 

lutadores convidados 

 

Os prestadores de 
serviço e a equipe de 
Rh estarão presentes 

no local. 
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2.7.2 Equipe de RH 
 

 

Função Qnt.

Diretor Geral 1

Coordenação 
Administrativa 
e Financeira 

1

Gerente de 
comunicação 

1

 
 
 

 
2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA
 

 Maior participação da população na modalidade ofertada e em esportes, de modo geral.
 Proporcionar a oportunidade de atletas amadores e profissionais a participarem de eventos esportivos.
 Estimular a melhoria da qualidade de vida, física e emocional dos praticantes; 
 Desenvolver a prática regular de atividades físicas, gerando mais saúde, equilíbrio psicológico, físico e motor.
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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

1 MEI 
SIM, 

Presidente da 
OSC 

SIM 8h 

1 MEI 
SIM, Vice-

Presidente da 
OSC 

SIM 8h 

1 MEI 
SIM, Diretor-

Secretário 
Geral 

SIM 8h 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

população na modalidade ofertada e em esportes, de modo geral. 
Proporcionar a oportunidade de atletas amadores e profissionais a participarem de eventos esportivos.

qualidade de vida, física e emocional dos praticantes;  
a prática regular de atividades físicas, gerando mais saúde, equilíbrio psicológico, físico e motor.

610 
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Carga 
horária de 

trabalho na 
OSC 

Carga 
horária 

que será 
destinada 

ao 
projeto 

 40h 

 40h 

 40h 

Proporcionar a oportunidade de atletas amadores e profissionais a participarem de eventos esportivos. 

a prática regular de atividades físicas, gerando mais saúde, equilíbrio psicológico, físico e motor. 
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2.9. CROQUI DO EVENTO 
 

 
 
2.10 CONTRAPARTIDA 
 

Não se aplica. 
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3.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
 
Cronograma de Execução 

Programação Valor 

Gestão qualificada R$ 
Estrutura e materiais R$ 
Premiação e Arbitragem R$     
Alimentação R$ 
 
 
 
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)

mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de 

visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uni

do quantitativo a ser adquirido. 

 

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

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 execut
entidade, em caráter “in
complementares.
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PROJETO 

Valor  
Duração 

Início Término 
  90.065,41 21/07/2022   25/07/2022 
169.815,86 21/07/2022   25/07/2022 

     6.969,67 21/07/2022   25/07/2022 
  29.545,14 21/07/2022   25/07/2022 

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES 

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 

visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc.) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real 

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

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 execut
entidade, em caráter “intuitu personae” da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e 
complementares. 
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diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à entidade realizar a gestão das suas 

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 

forme, etc.) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real 

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

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela 
tuitu personae” da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e 
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§ 2º Considera
 

Quanto a movimentação financeira, ressalt

Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

 
Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do
pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário 
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limit
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 decis

Marcar as opções abaixo: 
 

(X) Dou ciência do acima informado 
(X). Não haverá pagamento em espécie 
(  ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a 
 
 
 
 
4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE
 

CronogramadeDesembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação

 
Meta1 

 
 
 
 

1.1 

1.2 Equipe de RH

1.3 Transmissão da Competição

1.4 Prestação de Serviços
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§ 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 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do
pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário 
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limit
peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que:

Haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 

Seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal da organização da sociedade civil

) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir: 

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

 

Especificação Mês 

Divulgação 

Julho/2022 
Equipe de RH 

Transmissão da Competição 

Prestação de Serviços 

610 
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se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a aplicação da MROSC no 

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: 

ão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal da organização da sociedade civil. 



 

QNC 11 Lote 1 
CNPJ 12.687.473/0001

 

Meta 2 
 

2.1 
Locação de estruturas e equipamentos para 

realização do campeonato

2.2 
Aquisição de insumos para o campeonato 

(material de consumo)

Meta 3 
 

3.1 Contratação da equipe de arbitragem

3.2 Aquisição de premiação

Meta 4 4 

 

5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO
 
 

Descrição 
Detalhada 

Unid. Quant. 

Incrições dos 
atletas 

participantes 
Unid 36 
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estruturas e equipamentos para 
realização do campeonato 

Aquisição de insumos para o campeonato 
(material de consumo) 

Contratação da equipe de arbitragem 

Aquisição de premiação 

Alimentação 

NÃO CONTEMPLA DOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITAS DIVERSAS

 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Fonte 
Custeio 

Receita (O item 
contratado irá 
gerar receita? 
Indicar valor?)

R$ 80,00 
R$ 

2.880,00 
inscrições sim 
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DE RECEITAS DIVERSAS) 

Receita (O item 
contratado irá 
gerar receita? 
Indicar valor?) 

Despesa 

(Se o item contratado 
geral receita indicar o 
item em que o recurso 

será utilizado) 

Será para pagamento 
de bolsa de atletas 
profissionais, com 

complemento de R$ 
7.380,00 de patrocínio 

da Escola Creche 
Educacional Infantil – 
EILI – Escola Ursinho 
Feliz – Totalizando o 

valor de R$ 10.260,00 
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Kit contendo: 
02 sachês de 
proteína, 01 
porta 
comprimidos, 
01 luva EVA 
e 1 Squeeze 
(600 ml) para 
serem 
distribuidos 
para os 
atletas 

Unid 60 

Passagem 
aérea para 
convidados 

Unid 6 

Alimentação 
dos atletas 
convidados 

Unid 36 

Complemento Unid Valor 
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R$ 131,90 R$ 
7.914,00 

Pump 
Suplemento
s 

Não 

R$ 528,50 R$ 
3.171,00 

Escola 
Creche 
Educacional 
Infantil – 
EILI – 
Escola 
Ursinho 
Feliz 

Não 

25,00 900,00 Escola 
Creche 
Educacional 
Infantil – 
EILI – 
Escola 
Ursinho 
Feliz 

Não 

Valor 7.380,00 Escola Não 
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Não 

Não 

Não 

Não 
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de bolsa de 
atletas 
profissionais 

especificad
na 
metodologia

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO

 

 

 

5.1 - PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

 

Meta 1 - Gestão qualificada 

Etapa 1.1- Divulgação  

ITEM Descrição Detalhada 
Unidade de Medida 

Mts/Serviço/ Unidade)

1.1.1 
Aquisição de Banner para 
divulgação do Evento 1mx2m em 
Lona com ilhós. 
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o 

metodologia 

especificado 
na 
metodologia 

Creche 
Educacional 
Infantil – 
EILI – 
Escola 
Ursinho 
Feliz 

TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO 

  

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Unidade de Medida 
(Diária/Mês/ 

Mts/Serviço/ Unidade) 
Quant Total 

Valor 
Unitário 

Valor Total

Unidade  10 10 R$124,00  R$1.240,00 
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R$ 22.245,00 

Valor Total 
Justificativa para 

aquisição/loca ção e 
memória 

R$1.240,00  

Material utilizado pela 
organização do evento para a 
divulgação do mesmo. 
Totalizando: 10 unidades x R$ 
124,00 valor unitário dos 
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1.1.2 

Impressão e aplicação de Backdrop 
em Lona vinilica 440 gramas, com 
impressão 4/0, no formato 1,0m X 
2,0m, acabamento ilhóis, instalado 
no local do evento. 

1.1.3 

Adesivo Avery MPI 3010 FOSCO 
OU BRILHO, IMPRESSÃO DIGITAL 
6/0 CORES. COM DIMENSÕES  
(6X3) 

Etapa 1.2- Equipe de RH 

ITEM Descrição Detalhada 
Unidade de Medida 

Mts/Serviço/ Unidade)

1.2.1 

1 Diretor Geral – Responsável geral 
do projeto, com nível superior ou 
notório saber. Está disponível em 
tempo integral para o projeto – 
Carga Horária de 8 horas  
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Unidade 10 10 R$80,00  R$800,00 

Unidade  1 1 R$900,00  R$900,00 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.1 

Unidade de Medida 
(Diária/Mês/ 

Mts/Serviço/ Unidade) 
Quant Total 

Valor 
Unitário 

Valor Total

Diária 5 5 R$ 294,33 R$ 1.471,65
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banners = R$ 1.240,00. 

R$800,00  

Material utilizado para a 
divulgação do torneio. 
Totalizando: 10 unidades 
backdrop x R$ 80,00 = R$ 
800,00. 

R$900,00  

Material utilizado  na área de 
luta (octógono) para delimitar 
o local. Totalizando: 01 
unidades adesivo  x R$ 
900,00 = R$ 900,00. 

R$ 2.940,00 

Valor Total 
Justificativa para 

aquisição/loca ção e 
memória 

 

R$ 1.471,65 

Coordena evento, acompanha 
sua execução, formaliza 
propostas, (1 profissional x 5 
dias de trabalho).  Sendo: R$ 
294,33 x dias. Totalizando: R$ 
1.471,65. 
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1.2.2 

1 Coordenação Administrativa e 
Financeira - profissional responsável 
pela administração burocrática e 
financeira, devendo acompanhar a 
formalização de todas as 
contratações, conferencia dos 
produtos entregues e coordenação 
da elaboração e organização de 
documentos - Carga horária 8 horas 

1.2.3 

1 Gerente de comunicação - 
Contratação profissional de nível 
superior ou notório saber, 
responsável por toda área de 
comunicação do projeto, execução 
dos planos de comunicação e mídia, 
relacionamento com colaboradores 
e fornecedores da área, abrangendo 
propaganda e publicidade - 8 horas 
diárias 

Etapa 1.3- Transmissão da Competição  

ITEM Descrição Detalhada 
Unidade de Medida 

Mts/Serviço/ Unidade)

1.3.1 

Serviço de filmagem para captação 
das imagens a serem transmitidas 
ao vivo. Com 7 câmeras com 
operadores, tripés, 1 grua e 
cabeamentos. Carga horária de 10 
horas por dia. 7 câmeras x 3 diárias 
= total 21 
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Diária 5 5 R$ 294,33 R$ 1.471,65

Diária 5 5 R$ 101,66 R$ 508,30

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.2 

Unidade de Medida 
(Diária/Mês/ 

Mts/Serviço/ Unidade) 
Quant Total 

Valor 
Unitário 

Valor Total

Diária  3 21 R$ 900,00 R$ 18.900,00
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R$ 1.471,65 

Acompanhar a formalização 
de todas as contrataçoes, 
conferencia dos produtos 
entregues e coordenação da 
elaboração e entrega da 
prestação de contas (1 
profissional x 5 dias de 
trabalho). Totalizando: R$  
1.471,65. 

 

R$ 508,30 

Responsável por toda área de 
comunicação do projeto, 
execução dos planos de 
comunicação e mídia, 
relacionamento com 
colaboradores e fornecedores 
da área, abrangendo 
propaganda e publicidade. 
Sendo: 1 profissional x R$ 
101,66 valor unitário da diária 
x 5 dias = R$ 1.475,00.   

 

R$ 3.451,60  

 

Valor Total 
Justificativa para 

aquisição/loca ção e 
memória 

 

 

R$ 18.900,00 

Serviço de filmagem para 
captação das imagens a 
serem transmitidas ao vivo. 
Sendo: 21 câmeras x 3 dias x 
R$ 900,00 = R$ 18.900,00. 
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1.3.2 

Serviço de streaming/transmissão 
ao vivo para internet, realizado com 
mesa de corte com computador, 
operador de transmissão e diretor 
de corte. Carga horária de 10 horas 
por dia. 1 serviço x3 diárias = total 3 

Etapa 1.4 - Prestação de serviços 

ITEM Descrição Detalhada 
Unidade de Medida 

Mts/Serviço/ Unidade)

1.4.1 

2 fotografos para captar imagens 
do evento como um todo por meio 
de técnicas de iluminação e 
enquadramento, com o uso de 
máquinas fotográficas e lentes. 
Carga horária 8hs/dia. 
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Diária  3 3 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.3 

Unidade de Medida 
(Diária/Mês/ 

Mts/Serviço/ Unidade) 
Quant Total 

Valor 
Unitário 

Valor Total

Diária 3 6 R$ 798,89 R$ 4.793,34
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R$ 15.000,00 

Para streaming/transmissão, 
com 3 canais diferentes 
sendo 1 para cada área / 
modalidade. Os 
equipamentos contemplam as 
equipes técnicas e narradores 
para as transmissões online. 
Para streaming/transmissão, 
com 3 canais diferentes 
sendo 1 para cada área / 
modalidade. Os 
equipamentos contemplam as 
equipes técnicas e narradores 
para as transmissões online. 
Sendo: 1 serviço de 
streaming/transmissão x 3 
dias x R$ 5.000,00 =  R$ 
15.000,00. 

 

R$ 33.900,00  

 

Valor Total 
Justificativa para 

aquisição/loca ção e 
memória 

 

 

793,34 

Responsável pelo registro 
fotográfico do evento 02 
fotógrafos com equipamento 
de registro 2 profissionais x 3 
dias de evento = 6 diárias.  
Sendo: 2 fotógrafos x 3 
diárias x R$ 798,89 valor por 
diária = R$ 4.793,34. 
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1.4.2 

Contratação de 6 
carregadores/staff, para apoio 
operacional e mobilização de 
equipamentos diversos no local das 
competições e em apoio ao 
transporte de material ao frete local 
no Distrito Federal. Carga horária 
de 12 horas 
6 profissionais x 2 diárias = total 12 
diárias 

1.4.3 

1 WEB DESIGNER - Profissional 
responsável pela prestação de 
serviço para desenvolvimento de 
site com alimentação dos 
conteúdos e manutenção. Criação 
de layouts, banners, projetos, 
scripts e melhoramento da 
estrutura dos sites 

1.4.4 

3 OPERADORES DE SOM -  
sincroniza vozes 
dos narradores e músicas nos 
intervalos – Diária de 8 horas 
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Diária 2 12 R$ 160,00 R$ 1.920,00

Serviço  1 1 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00

Diária 3 9 R$ 160,00 R$ 1.440,00
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R$ 1.920,00 

Operação realizada anterior a 
data do evento. Mão de obra 
braçal, sendo montadores de 
tatame, montagem dos 
banners e montagem do 
alambrado, assim como na 
data posterior ao evento para 
desmontagem de toda a 
estrutura. Serão: 6 staffs x 2 
diárias x R$ 160,00 valor 
unitário por diária = R$ 
1.920,00. 

 

00,00 

Serviços e Produtos que 
serão entregues: 1) Criação 
do Site com plataforma para 
inscrições e 2) Atualizações 
de Site com adequação das 
peças 
publicitárias/comunicação 
para inserção no site e 
aplicativos. Sendo: 1 serviço x 
R$ 3.600,00 = R$ 3.600,00. 

 

R$ 1.440,00 

Profissionais responsáveis 
por sincronizar vozes dos 
narradores e músicas nos 
intervalos por meio da mesa 
de som nos dias da 
competição. Sendo: 3 
profissionais x 3 diária x R$ 
160,00= R$ 1.440,00. 
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1.4.5 

7 STAFFS: Sendo 4 pessoas que 
prestarão serviços de Staff durante 
a realização do evento, onde serão 
responsáveis por coordenar a 
entrada dos atletas ao ringue, 
limpar/secar o ringue caso haja 
necessidade; auxiliar durante o 
evento no que for necessário e 3  
para iluminação - Profissionais 
responsáveis por toda parte de 
iluminação do evento.  . Diária de 
até 8 horas 

1.4.6 

2 SEGURANÇA DESARMADA: 
seguranças que prestarão serviços 
no período de realização do vento. 
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 8 horas. 

1.4.7 

Contratação de 2 agentes de 
limpeza, para manutenção e 
limpeza geral de todos os espaços 
na montagem e desmontagem, 
incluindo banheiros e insumos 
diversos. Carga horária de 8 horas. 
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Diária 3 21 R$ 160,00 R$ 3.360,00

Diária 5 10 R$ 180,00 R$ 1.800,00

Diária 3 6 R$ 140,00 R$ 840,00
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R$ 3.360,00 

O evento contará com os 4 
staffs para apoio e 3 de 
iluminação. Responsáveis por 
coordenar a entrada dos 
atletas ao ringue, limpar/secar 
o ringue caso haja 
necessidade, distribuir o kit 
lanche, água, uniformes e 
auxiliar durante o evento no 
que for necessário e os stff de 
iluminação serão 
responsáveis por toda parte 
de iluminação do evento 
durante a competição . 
Sendo: 3 diárias x R$ 160,00 
x 7 profissionais  
= R$ 3.360,00. 

 

R$ 1.800,00 

Responsável por manter a 
integridade física e segurança 
dos participantes do evento 
durante o período de 
realização da competição. 
Contratação de Segurança, 
no período diurno e noturno e 
no período de realização do 
evento. Sendo: 5 diárias x 
R$180,00 x 2 profissionais = 
R$ 1.800,00. 

 

R$ 840,00 

Para limpeza geral de todos 
os espaços antes e após o 
evento, e ainda a manutenção 
dos espaços usados pelos 
atletas, incluindo banheiros e 
insumos gerais de limpeza 
(como: baldes, lixeiras, rodos, 
vassouras, desinfetantes, 
papéis higiênicos, papéis 
toalha, água sanitária, 
detergente, etc.) Sendo; 2 
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1.4.8 

Serviço de locação de 1 
ambulância tipo “D” com tripulação-
UTE móvel: 
Ambulância equipada de acordo 
com as normas da vigilância 
sanitária, (conforme portaria MS nº 
2.048/02). Descrição da tripulação: 
01 enfermeiro/técnico de 
médico/enfermagem e um 
motorista/socorrista. 

1.4.9 

2 Brigadistas - Contratação de 
empresa especializada para 
prestação de serviços de mão de 
obra de socorrista/brigadista: 
serviço de brigada anti-pânico para 
atuar em primeiro socorro – Diária 
de 8 horas  
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Diária 3 3 R$ 1.540,00 R$ 4.620,00

Diária 3 6 R$ 180,00 R$ 1.080,00
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agentes de limpeza x 3 diárias 
x R$ 140,00 por diária = R$ 
840,00. 

R$ 4.620,00 

Locação de 1 Ambulância 
remoção para os 2 dias de 
competições. Quantidade 
ideal para atender a 
necessidade do evento. 
Sendo: 3 diárias x 
R$1.540,00= R$ 4.620,00. 

 

R$ 1.080,00 

Necessário 2 por dia para 
auxiliar em qualquer 
emergência na competição, 
Sendo 2 por dia, x 3 diárias x 
R$ 180,00  valor unitário por 
diária = R$ 1.080,00. 
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1.4.10 

1 Locutor:  
Profissional responsável pela 
apresentação e animação de todo 
evento. Diária de 8 horas. 
Referente ao locutor, importante 
destacar que para o evento, por 
suas especificidades, se faz 
necessário que o mesmo tenha 
total conhecimento do formato do 
evento e da modalidade, sendo o 
anfitrião do público presente. O 
Locutor faz em conjunto com as 
informações repassadas pela 
coordenação da competição, dessa 
forma, precisa ter conhecimento 
específico do regulamento do 
evento. 

1.4.11 
2 Octagongirls - (Garotas dos 
Ringues) - Diária de 8 horas 

1.4.12 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: 1 
Profissional responsável pela 
apresentação e animação de todo 
evento. Referente ao Mestre de 
Cerimonia, sendo o anfitrião do 
público presente. O MC faz em 
conjunto com as informações 
repassadas pelos árbitros, a 
apresentação das características 
de cada lutador, e principalmente 
para a transmissão Nacional e 
internacional e dessa forma, 
precisa ter conhecimento 
específico do regulamento do 
evento. Diária de 8 horas. 
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Diária 3 3 R$ 580,15 R$ 1.740,45

Diária 3 6 R$ 120,00 R$ 720,00

Diária 3 3 R$ 650,00 R$ 1.950,00

610 
ibres.org.br       falecom@ibres.org.br 

R$ 1.740,45 

Profissional para narração/ 
apresentação do evento. 1 
profissionais x 3 dias x R$ 
580,15 = R$ 1.740,45. 

 

R$ 720,00 

Profissionaisresponsáveis por 
indicar os rounds durante a 
luta. Sendo: 2 Profissionais x 
3 dias x R$ 120,00= R$ 
720,00.  

 

R$ 1.950,00 

Importante destacar que para 
o evento, por suas 
especificidades, se faz 
necessário que o MC tenha 
total conhecimento do formato 
do evento, Contratação de 
Mestre de Cerimônia X 3 dias 
de evento x R$650,00=R$ 
1.950,00. 
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1.4.13 
Locação de 800 (oitocentos) 
cadeira, em Plástico Rígido. 

1.4.14 
Locação de 50 Jogos de Mesa com 
04 (quatro) Cadeiras, em Plástico 
Rígido 

1.4.15 

Serviço de frete: Caminhão trucado 
10 m  ( para o transporte da 
estrutura de luta (octógono) de 
aproximadamente4,5 tonelada , 
percurso de cerca de 30 km)  

1.4.16 

Serviço de hospedagem na RA Sia  
para participantes de fora de 
Brasília em hotel (3 estrelas) com 
café da manhã.  Sendo: 6 Quartro 
triplos. 

Meta 2 - Estrutura e materiais 

Etapa 2.1- Locação de estruturas e equipamentos para realização do campeonato

ITEM Descrição Detalhada 
Unidade de Medida 

Mts/Serviço/ Unidade)
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Diária  3 2400 R$ 5,79 R$ 13.896,00

Diária  3 150 R$ 14,68 R$ 2.202,00

Unidade  2 2 R$ 656,01 R$ 1.312,02

Díaria 3 18 R$ 250,00 R$ 4.500,00

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.4 

VALOR TOTAL DA META 1 

estruturas e equipamentos para realização do campeonato 

Unidade de Medida 
(Diária/Mês/ 

Mts/Serviço/ Unidade) 
Quant Total 

Valor 
Unitário 

Valor Total
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13.896,00 

Aluguel de cadeiras para os 
três dias de seletivas, sendo 
800 cadeiras para cada dia.  
Sendo: 3 diárias x R$ 5,79 x 
800 cadeiras = R$ 13.896,00. 

 

R$ 2.202,00 

Aluguel de jogos de mesas e 
cadeiras para os três dias de 
seletivas, sendo 50 jogos para 
cada dia.  Sendo: 1 diárias x 
R$ 14,68 x 50 jogos = R$ 
2.202,00. 

 

R$ 1.312,02 

Serviço de frete para 
deslocamento da estrutura do 
octogono de 
aproximadamente 30 km 
(Jardim Botânico - Cruzeiro).  
Sendo: 2 unidades (ida e 
volta) x R$ 656,01 = R$ 
1.312,02. 

 

R$ 4.500,00 

Hospedagem para 
participantes de fora de 
Brasília que irão competir. 
Sendo:  3 díarias x R$ 250,00 
x 6 quartos = 4.500,00. 

 

R$ 49.773,81  
R$ 90.065,41  

 

 

Valor Total 
Justificativa para 

aquisição/loca ção e 
memória 

 

 



 

QNC 11 Lote 1 
CNPJ 12.687.473/0001

 

2.1.1 

TELÃO  
Aluguel de 3 paineis de led P3 .91 
3m x 3m   . 
Dimensões total : 3m x3mx 8,5 cm 
comprimento / altura / espessura  
Quant de led : 393.216 LEDS  
Encapsulamentos dos LEDS : SMD 
2121  
Conf de cores: full color  
Consumo : média 2.640w/h 

2.1.2 

10 Tv'sSmart  - totalizando 02                          
unidades, mais 02 Tv’s na área de 
premiação e 02 TV’s na área de 
aquecimento dos participantes, 2 
TV´sna rol de entrada do ginásio 

2.1.3 

Carpete Forração Textura: Plana   - 
Q15: PEÇAS DE ALUMÍNIO 
DE 15mm, FORMANDO 
UM RANGULO DE 3 M DE 
LARGURA E 3 M DE 
ALTURA.      

2.1.4 

Refletor COB LED  
Aluguel de 12 refletores,  LED 1pcs 
de 200w 2int COBE LED . Lúmen: 
8800-10000/m.  
DMX: 6ch 
Abertura do led : 60º. 
Peso líquido: 4.5kg 
Tamanho : 38x31x3cm 
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Diária 3 9 R$ 3.300,00 R$ 29.700,00

Diária 3 30 R$ 300,00 R$ 9.000,00

m² 330 330 R$ 12,00 R$ 3.960,00

Diária 3 3 R$ 900,00 R$ 2.700,00

610 
ibres.org.br       falecom@ibres.org.br 

29.700,00 

O painel de led é o principal 
item de ambientação do 
evento. Nele são 
apresentadas as lutas, os 
atletas, os replays, além de 
outras telas de transição, 
sendo portanto, necessário 
que seja de alta definição. 3 
diaria x valor unitário por telão 
R$ 3.300,00  x 3 (serão 
utilizados três telões 
simultaneamente durante o 
evento) = R$ 29.700,00  

 

R$ 9.000,00 

Equipamentos para exibição 
das pontuações das 
competições em tempo real 
para visualização dos atletas, 
juízes e transmissão. Sendo: 
10 tv's x R$ 300,00 valor 
unitário por tv x 3 diárias = R$ 
9.000,00. 

 

R$ 3.960,00 

Carpete para cobertura do 
piso original do ginásio , a fim 
de atender especificações 
técnicas da modalidade 
.Forração utilizada ao redor 
do tatame como área de 
espera de luta. 110 m²s x 3 
dias   = 330 metros/diárias x 
R$ 12,00= R$ 3.960,00. 

 

R$ 2.700,00 

Para atender necessidades 
de iluminação dos ambientes 
e para transmissão das 
competições. Sendo: Refletor 
Cob Led x R$ 900,00 x 3 dias 
= R$ 2.700,00.  
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2.1.5 

PAR LED SLIM 
Aluguel de 36 unidades. Modelo: 54 
Leda 3w real . 
Material : ABS 
Frequência : 50 /72 
Painel : display digital  
Canais : DMX 
PESO : 850gr 
Modos : automático , sensor de 
som, DMX, master slave 
Painel com botões de Manu , up, 
down , enter . 

2.1.6 

3 BACKDROP – Tipo treliças, 
material aço carbono, tubo treliçado 
5/8”#0,9mm, acabamento zincado, 
3m de largura e 3m de comprimento 

2.1.7 

PASSARELA – Modelo ST30SLV30 
com 20m de comprimento e 1,60 de 
largura e 1 m de altura , com 6 
bases de 1m de comprimento como 
sustentação. 20m de madeirite de 
10mm, cor neutral, para cobrir a 
passarela. 

2.1.8 

TATAMES  
Aluguel de 130 placas de tatame 
azul e vermelho de 1 m de largura x 
1m de altura x 3 cm de espessura, 
peso 4kg. Composição de Eva, 
absorção de impacto, antiderrapante 
é impermeável 
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Diária 3 3 R$ 1.800,00 R$ 5.400,00

Diária 3 9 R$ 400,00 R$ 3.600,00

Diária 3 3 R$ 820,00 R$ 2.460,00

m² 390 390 R$ 21,75 R$ 8.482,50
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R$ 5.400,00 

Para cenografia do palco e 
pódio com reprodução de 
vídeos, imagens, logos e para 
transmissão. Sendo:  Par Led 
SLIM x 3 diárias x R$ 
1.800,00 = R$ 5.400,00. 

 

3.600,00 

Serão utilizadas para 
montagem de painéis e 
pórticos de comunicação 
visual do evento. Sendo: 3 
backdrop x 3 diárias x R$ 
400,00 valor unitário = R$ 
3.600,00. 

 

R$ 2.460,00 

Estrutura será utilizada pelos 
atletas como passagem, 
ligando o palco ao octógono. 
Sendo: 1 passarela x 3 diárias 
x R$ 820,00= R$ 2.460,00. 

 

R$ 8.482,50 

Usado na arena de 
aquecimento pelos atletas  do 
campeonato. Sendo: 130 m² x 
3 Diárias = 390 m² X R$ 21,75 
= R$ 8.482,50. 
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2.1.9 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO: 01 
Equipamento de som Locação, 
através de empresa especializada, 
de 01 (um) equipamento de som 
para ambiente externo, inclusos: 01 
(um) DJ operador, 01 unidade de 
mixer, 01 (um) unidade de mesa de 
som equalizada com 12 canais no 
mínimo, 08 (quatro) unidades de 
caixas de som 500W RMS e 04 
(quatro) unidades de microfones. 
Diária de 12 (DOZE) horas. Grande 
porte  

2.1.10 

GERADOR: Gerador de energia de 
160 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). 
Diaria de 12h. 
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Diária 3 3 R$ 3.200,00 R$ 9.600,00

Diária 3 3 R$ 1.800,00 R$ 5.400,00
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R$ 9.600,00 

Equipamento de sonorização 
utilizado durante o evento 
para as apresentações e 
divulgação de informações 
pertinentes torneio. 
Totalizando: 1 equipamento  x 
x 3 diárias X R$ 3.200,00 = 
R$ 9.600,00. 

 

R$ 5.400,00 

1 gerador R$ 1.800,00 x 3 
diárias = R$5.400,00 Locação 
de gerador para fornecimento 
de energia para todo os 
equipamentos de iluminação 
e sonorização. O gerador se 
faz necessário, pois a rede 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. 
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2.1.11 

Alambrado de aluminio-  Grade 
metálica em aço carbono SAE 1010 
galvanizado a fogo: Dimensões 2,00 
x1,20 (largura x altura ), sistema 
especial de fixação entre grades, 
sistema  de reforço nos pés, suporta 
peso de 1 tonelada, peso: 18,5 
quilos. 

2.1.12 

Equipamento octogonal  para prática 
de MMA, composto por 10 mesas 
metálicas modulares e 
independentes com dimensões 
diferenciadas e altura padrão de 
0,84m, sobrepostas com duas 
camadas de madeiramento MDP 
Crú espessura total de 24mm ou 
mais, sendo estas totalmente 
travadas nas mesas metálicas por 
meio de parafusos brocantes 
diversos; sistema de 8 módulos de 
grades com medidas de 3.15 m de 
largura por 1.80 m de altura 
composto com alambrado fio 12 
(espaçamento 2 polegadas) 
revestido em PVC Preto, sendo um 
dos módulos com portão de acesso 
(1,5m x 0,90m);  toda estrutura 
metálica das grades com tapeçaria 
horizontal superior completa na cor 
preto em conjunto com nove (9) 
corners verticais almofadados com 
medidas individuais de 1,75m x 
0,20m para proteção dos corners. A 
dimensão total da base é 10m x 
10m em geometria octogonal; a 
dimensão das grades é 8m x 8m em 
disposição octogonal; acompanha o 
produto tecido para fechamento 
lateral da plataforma elevada (altura 
final de 0,90m) e também tecido 
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Diária 3 240 R$ 12,00 R$ 2.880,00

Diária 5 5 R$ 7.000,00 R$ 35.000,00
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R$ 2.880,00 

Equipamento utilizado durante 
o evento para delimitação de 
espaço da área de luta. 
Totalizando: 80 alambrando  x 
R$ 12,00 x 3 diárias = R$ 
2.880,00. 

 

R$ 35.000,00 

Octógono, 3 dias de aluguel 
do equipamento onde 
acontecerão as lutas: R$ 
7.000,00 x 5 diárias = R$ 
35.000,00. Sendo cobrado a 
diária da montagem e 
desmontagem deste item.  
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para forração da área plana da 
passarela externa do equipamento 

2.1.13 

Locação de 1 freezer: 
Altura 936mm,largura1354 mm, 
profundidade 650mm.capacidade 
bruta 505 litros 

2.1.14 

LOCAÇÃO DE 2 BANHEIRO 
QUÍMICO MODELO STANDARD + 
LIMPEZA , Características Gerais: 
Caixa de dejetos com assento, porta 
papel higiênico, piso antiderrapante 
em polietileno, identificação 
(masculino/feminino), ponto de 
ventilação natural, mictório, teto 
translúcido, fechadura de metal com 
sinalizador (livre/ocupado). 

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.1
Etapa 2.2 - Aquisição de insumos para o campeonato (material de consumo)

ITEM Descrição Detalhada 
Unidade de Medida 

Mts/Serviço/ Unidade)

2.2.1 
 Camisas uniforme, material: 100% 
algodão, tipo manga: comprida, tipo 
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Diária 3 3 R$ 250,00 R$ 750,00

Diária 3 6 R$ 219,16 R$ 1.314,96

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.1 
de insumos para o campeonato (material de consumo) 

Unidade de Medida 
(Diária/Mês/ 

Mts/Serviço/ Unidade) 
Quant Total 

Valor 
Unitário 

Valor Total

 Unidade 290 290 R$ 42,96 R$ 12.458,40
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R$ 750,00 

Freezer para acondicionar o 
gelo utilizado pelas equipes 
técnicas e para refrigeração 
de água e bebida para 
hidratação no local da luta. 
Sendo: 3 diárias x R$ 250,00 
= R$ 750,00. 

 

.314,96 

Serão utilizadas 16 diárias 
com manutenção e limpeza 
de 2 banheiros químicos 
(feminino e masculino) para o 
evento. Totalizando: 3 diárias 
x R$ 219,16 X 2 banheiros 
por diária (femenino e 
masculino = R$ 1.314,96. 

 

R$ 120.247,46  

 

Valor Total 
Justificativa para 

aquisição/locação e 
memória 

 

 
12.458,40 

Serão distribuídas camisetas 
padronizadas aos atletas e 
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colarinho: simples, cor: preta e 
branca com aslogos  do evento  

2.2.3 

Kits Agasalho para todos os atletas, 
gestão técnica e staff  (contendo: 
agasalho,  blusa e calça, 80 % 
algodão e 20% poliéster 
frenshterry). 

2.2.4 

Aquisição de bolsas para atletas 49 
cm de comprimento, 29 cm altura, 
29 cm de profundidade, alças de 
Mão 40 mm e alça de ombros com 
regulagem. Nylon 600, silcada.  

2.2.6 

Short MMA                     
Característica: Escrita na língua 
local e bordada. Composição: 
Microfibra: 100% poliéster, escrita: 
bordada, elástico: interno na cintura 
com cordão para ajuste 
.  

VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL DA META 2
Meta 3 - Premiação  e Arbitragem  

Etapa 3.1- Contratação da equipe de arbitragem

ITEM Descrição Detalhada 
Unidade de Medida 

Mts/Serviço/ Unidade)
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Unidade  240 240 R$ 119,90 R$ 28.776,00

Unidade  60 60 R$ 59,00 R$ 3.540,00

 Unidade 60 60 R$ 79,90 R$ 4.794,00

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.2 

VALOR TOTAL DA META 2 

Contratação da equipe de arbitragem 

Unidade de Medida 
(Diária/Mês/ 

Mts/Serviço/ Unidade) 
Quant Total 

Valor 
Unitário 

Valor Total
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equipe técnica (profissionais 
do evento e equipe técnica 
dos lutadores) , a camiseta 
valoriza a identidade visual do 
campeonato, bem como 
amplia o reconhecimento. 
(serão 290 unidades de 
camisetas divididas nos 
tamanhos P, M, G, GG). 
Sendo: 290 camisetas x R$ 
42,96 = R$ 12.458,40. 

28.776,00 

Material será utilizado pela 
equipe técnica e os atletas. 
Serão 240 agasalhos x R$ 
119,90 valor unitário por kit. 
Totalizando R$ 28.776,00 

 

R$ 3.540,00 

Material será utilizado pelos 
atletas em treinos e jogos. 
Serão 60 bolsas x R$ 59,00 
valor unitário por bola. 
Totalizando R$ 3.540,00. 

 

R$ 4.794,00 

Serão distribuídos shorts de 
MMA aos atletas inscritos do 
campeonato. (serão 60 
unidades de shorts divididos 
nos tamanhos P, M, G, GG). 
Sendo: 60 shorts x R$ 79,90 
= R$ 4.794,00. 

 

R$ 49.568,40  
R$ 169.815,86  

 

 

Valor Total 
Justificativa para 

aquisição/loca ção e 
memória 
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3.1.1 

1 Coordenadores de arbitragem – 
Profissional qualificado pela 
federação esportiva, habilitado para 
coordenar a arbitragem durante 
acompetição. 

3.1.2 

4 Árbitros – Profissional qualificado 
pela federação esportiva, habilitado 
para arbitrar durante a competição, 
garantindo as regras do esporte 

VALOR TOTAL DA ETAPA 3.1
Etapa 3.2- Aquisição de premiação 

ITEM Descrição Detalhada 
Unidade de Medida 

Mts/Serviço/ Unidade)

3.2.1 

36 Medalhas - Medalha em liga 
metálica com 9cm de diâmetro e 
5,5mm de espessura. Acabamento 
de superfície nas cores: ouro.Arte    
gravada no metal em alto e baixo 
relevo conforme layout em ambos 
os lados. Fita em tafetá plus com 
impressão sublimada nas duas 
faces com 85cm de comprimento e 
3cm delargura. 
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Diária 3 3 R$ 360,00 R$ 1.080,00

Diária 3 12 R$ 350,00 R$ 4.200,00

VALOR TOTAL DA ETAPA 3.1 

Unidade de Medida 
(Diária/Mês/ 

Mts/Serviço/ Unidade) 
Quant Total 

Valor 
Unitário 

Valor Total

Unidade 36 36 R$ 12,00 R$ 432,00
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R$ 1.080,00 

Responsável por fazer 
cumprir as regras, 01 
profissional x 3 diárias x R$ 
360,00 por diária = R$ 
1.080,00 

 

R$ 4.200,00 

Desempenha a aplicação das 
regras inerentes a luta no 
momento da mesma 8hs/dia. 
Necessário Dois árbitros por 
área de luta mais 02 para 
revezamento. 4 profissionais x 
3 dias de evento = 12 diárias 
x R$ 350,00 =  R$ 4.200,00. 

 

R$ 5.280,00  

 

Valor Total 
Justificativa para 

aquisição/loca ção e 
memória 

 

 

R$ 432,00 

Serão distribuídas 59 
medalhas de participação a 
todos os inscritos na 
competição. Totalizando: 36 
medalhas x R$ 12,00 (valor 
unitário da medalha) = R$ 
432,00. 
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3.2.2 

12 Troféus dourado Troféu fabricado 
em MDF com 30cm de altura e 
18mm de espessura, base com 
14x7cm,pintura em 2 cores, recorte 
personalizado conforme layout.Arte 
final do corpo e base em adesivo, 
com aplicação de resina 
transparente para acabamento. 

3.2.3 

1 Cinturão sintético com dimensões 
máxima de 120X26cm; chapa de 
ferro nº 26, sendo 1 no tamanho de 
28x21cm e 2 com 10x7,5cm cada, 
com metalização dourada, aplicação 
da arte digitalizada e cobertura de 
resina cristal epóxi; Fechamento em 
velcro; Acabamento da borda do 
couro com fita metálica dourada; 
Fixação em rebites de 1,5mm com 
cobertura de pedrinhas futon de 
5mm. 

VALOR TOTAL DA ETAPA 3.2

VALOR TOTAL DA META 3

Meta 4 - Alimentação  

ITEM Descrição Detalhada 
Unidade de Medida 

Mts/Serviço/ Unidade)

4.1.1 

1 kit lanche composto por 01 pão 
com dois acompanhamentos 
(presunto e queijo), 01 barra cereal 
20 g sabores variados,01 suco de 
caixinha 200ml vários sabores e 
uma fruta da estação. 
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Unidade 12 12 R$ 85,67 R$ 1.028,04

Unidade 1 1 R$ 229,63 R$ 229,63

VALOR TOTAL DA ETAPA 3.2 

VALOR TOTAL DA META 3 

Unidade de Medida 
(Diária/Mês/ 

Mts/Serviço/ Unidade) 
Quant Total 

Valor 
Unitário 

Valor Total

Unidade 1740 1740 R$ 11,27 R$ 19.609,80
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R$ 1.028,04 

Para premiação dos atletas 
melhores qualificados na 
competição. Sendo: R$ 85,67 
x 12 unidades x R$ 90,00 = 
R$ 1.028,04. 

 

R$ 229,63 

Para premiação do atleta 
campeão da competição, 1° 
lugar. Sendo: R$ 229,63 x 1 = 
R$ 229,63. 

 

R$ 1.689,67  
R$ 6.969,67  

 

Valor Total 
Justificativa para 

aquisição/loca ção e 
memória 

 

 

R$ 19.609,80 

Lanche que serão servidos 
durante a competição   
lanches para os atletas, 
comissão técnica, equipe 
tecnca, staff e equeipe de 
arbitragem. Sendo: 290 
lanches x 2 vezes ao dia 
(manhã e tarde) x 3 dias de 
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4.1.2 
Aquisição de copo de água de 200 
ml, para distribuição aos atletas, 
juízes e equipes técnicas. 

4.1.3 

Gelo potável triturado: 
Potável, triturado para refrigeração 
de água e bebida para hidratação. 
Entrega no dia e local do evento, 
pacote com 10 kg de gelo. 

4.1.14 

100 almoço - marmita para equipe 
de trabalho do projeto contendo 
arroz, feijão, 2 tipos de carne, 
salada e verdura 

VALOR TOTAL DA META 4
VALOR TOTAL DA EMENDA 
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Unidade  6.318 6.318 R$ 0,88 R$ 5.559,84

Pacote  150 150 R$ 14,99 R$ 2.248,50

Unidade  100 100 R$ 21,27 R$ 2.127,00

  

VALOR TOTAL DA META 4 
VALOR TOTAL DA EMENDA  
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competições x R$ 11.27 = R$ 
19.609,80. 

R$ 5.559,84 

Copos de água para serem 
distribuídas para atletas, 
juízes e equipe técnica. 
Sendo: 6.318 copos x R$ 0,88 
= R$ 5.559,84. 

 

R$ 2.248,50 

Potável, triturado para 
refrigeração de água e bebida 
para hidratação. Sendo: 150 
pacotes x R$ 15,00 = R$ 
2.248,50. 

 

R$ 2.127,00 

 Alimentação para todas as 
equipes de trabalho.  Sendo 
100 marmitas para os 5 dias 
de evento, incluindo a etapa 
de montagem e 
desmontagem. Sendo: 
aproximadamente 100 
marmitas x R$ 21,27 = R$ 
2.127,00. 

 

R$ 29.545,14  
R$ 29.545,14  

R$ 296.396,08 
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7.DIVULGAÇÕESEIDENTIFICAÇÕESDOEVENTO

A divulgação será feita através de Mídias Sociais da através do 
tiradas, com Banner a ser produzido por este termo de fomento e que serão colocados nos locais onde acontecerão as 
competições, durante todo período de realização.

 
 

8. PREVISÃO DE RECEITAS  
 
 

 

PREVISÃO DERECEITAS 

QTD. Nome 

1 EmendaParlamentardoDeputado 

2 Fonte de Receitas Diversas 

Total 
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DIVULGAÇÕESEIDENTIFICAÇÕESDOEVENTO 

A divulgação será feita através de Mídias Sociais da através do facebook do IBRES e Site: www.ibres.org.br com fotos que serão 
tiradas, com Banner a ser produzido por este termo de fomento e que serão colocados nos locais onde acontecerão as 
competições, durante todo período de realização. 

Receitas 

R$ 296.396,08 

R$   22.245,00 

R$ 318.641,08 

BRASILIA DF 15 DE JULHO DE 2022 

 
  

______________________________ 
EUGÊNIO CESAR NOGUEIRA 

PRESIDENTE DO IBRES 
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do IBRES e Site: www.ibres.org.br com fotos que serão 
tiradas, com Banner a ser produzido por este termo de fomento e que serão colocados nos locais onde acontecerão as 


