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PLANO DE TRABALHO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: FMFUT-DF Federação Metropolitana de Futevôlei do Distrito Federal 

Nome Fantasia: FMFUT-DF Federação Metropolitana de Futevôlei do Distrito Federal 

CNPJ: 11.411.036/0001-84 Endereço: SHTQ, quadra 4, conjunto 7, casa 18 

Complemento: Casa 18 Bairro/Cidade: Taquari/Lago Norte CEP: 71.551-428 

Telefone: (61) 98307 - 5705 Telefone: (61) 3387-5306 

E-mail: odilonalves.m@gmail.com Site/Redes Sociais:  

Instagram: copasobradinho 

Responsável da OSC (Dirigente): Odilon Alves de Miranda 

CPF: 039.660.381-53 RG/Órgão Expedidor: 3604367 SSP - DF Telefone do Dirigente: (61) 98307-5705 

Endereço do Dirigente: SHTQ, quadra 4, conjunto 7, casa 18 CEP: 71.551-428 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Marcus Jacarandá 

Função na parceria: Acompanhamento e consultoria 

RG/Órgão Expedidor: 0.957.420-4 - SSP/MT CPF: 782.411.031-15 

Telefone Fixo: Não tem Telefone Celular: (61) 99989-0813 

E-mail do Responsável: atendimento@noplanoconsultoria.com / mvmj39@gmail.com 

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

Fundada em 2009, a Federação Metropolitana de Futevôlei do Distrito Federal - FMFUT-DF, com a intenção de oportunizar 

a massificação do esporte em todo Brasil, em especial na cidade de Brasília fortalecendo as estruturas já existentes e 

abrindo novas estruturas e oportunidades a todos que buscam conhecer e praticar o futevôlei. 

Nosso foco principal além da organização e promoção de eventos é a difusão da modalidade e a formação de atletas de 

Futevôlei, bem como proporcionar competições de alto nível para que possamos descobrir novos talentos e que 

posteriormente possam representar a Federação Metropolitana de Futevôlei do Distrito Federal nas mais diversas 

competições sejam elas nacionais e/ou internacionais.     

Desta forma, a Federação apresenta o Projeto Praia do Cerrado, a competição mais forte e tradicional da cidade, que já 

contou com 6 edições, e tem a chancela da Confederação Brasileira de Futevôlei - CBFv, como uma proposta inovadora de 

alavancar e gerar novas oportunidades para esse esporte, que vem ganhando ao longo dos anos mais e mais adeptos e 

que poderá se tornar olímpico se considerarmos o empenho e dedicação de ex - jogadores de futebol adeptos ao esporte 

e empresários que queiram investir. 

 

Eventos realizados pela Federação nos últimos anos.  
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● Nome do projeto/ação: 7° etapa do Circuito praia do cerrado de Futevôlei 

● Entidades Parceiras: FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEVÔLEI DO DISTRITO FEDERAL – FMFUT-DF / SEL – 

Secretaria de Esporte do DF  

● Período de Vigência: 07/08 a 12/08/2019 

● Número de Beneficiados: 224 ATLETAS 

Ações/Atividades desenvolvidas: 

O I Circuito de futevôlei facilite é o maior evento de futevôlei a ser realizado em Águas Claras. Criado pela FMF-DF, a 

organização proporciona uma série de eventos no Distrito Federal e Centro Oeste, com a presença dos melhores atletas 

de Brasília e também do Brasil e além disso conta com o apoio da SEL DF (Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF), 

do IBRAM, e da Administração de Águas Claras. 

O evento foi disputado por sete categorias, Iniciante, Misto Iniciante, Série C, Série B, Misto Aberto, Profissional Masculino 

e Profissional Feminino. 

Este primeiro evento faz parte do calendário oficial da FMF-DF e foi transmitido ao vivo por canais como Facebook e 

Instagram, possibilitando uma grande exposição midiática para o Distrito Federal. 

● Nome do projeto/ação: Praia do Cerrado 2 (2016) – BRASÍLIA 

● Entidades Parceiras: FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEVÔLEI DO DISTRITO FEDERAL – FMFUT-DF  

● Período de Vigência: 07 A 11 DE SETEMBRO -2016 

● Número de Beneficiados:  98 ATLETAS 

● Praia do Cerrado 2 – em 2016 - Campeonato de futevôlei, em 5 (cinco) dias de evento, de 07 a 11 de setembro de 

2016.  

 O objetivo do projeto é a promoção e organização do evento de Futevôlei, para atletas e praticantes de Brasília, uma 

cidade voltada para o esporte e que não tem praia, mas que cresce muito em esportes praianos principalmente em parques 

do DF.  

CATEGORIA INICIANTE – 10 DUPLAS 

CATEGORIA MÁSTER (acima de 45 anos) – 12 DUPLAS 

CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO – 15 DUPLAS 

CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO – 12 DUPLAS 

O Campeonato foi realizado das 09h às 16h. 

Local: Parque da Cidade, denominado Parque Dona Sarah Kubitschek. 

-  A categoria intermediário masculino - jogaram na quarta e quinta dia 07 e 08, e as duplas finalistas entraram na 

categoria principal no sábado dia 10. 

- Na sexta-feira, dia 09 -  50 crianças da escola classe da estrutural (zona de vulnerabilidade) fizeram clínicas com as 

campeãs Mundiais Lana e Patricinha. 

- Na sexta-feira, dia 09 – Campeonato Máster. 

- Sábado e domingo, dias 10 e 11 – os melhores do Brasil e do Mundo disputaram o prêmio de 10 mil reais nas categorias 

Masculino e Feminino.   

Praia do Cerrado 4 – 2017  

● Nome do projeto/ação:Praia do Cerrado 4 (2017) –  BRASÍLIA 

● Entidades Parceiras: FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEVÔLEI DO DISTRITO FEDERAL – FMFUT-DF  

● Período de Vigência: 23 A 24 DE SETEMBRO -2017 

● Número de Beneficiados:  152 ATLETAS  
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Ações/Atividades desenvolvidas: 

Local: - Parque da Cidade, denominado Parque Dona Sarah Kubitschek – estacionamento 13 – próximo a administração. 

Das 09h às 16h  

O CIRCUITO PRAIA DO CERRADO nasceu de uma ideia simples, realizar em Brasília o maior espetáculo de futevôlei já visto. 

Após o sucesso das outras   edições, o evento se tornou o mais aguardado pelos praticantes e amantes do esporte.  

Acrescentou-se uma nova categoria – INTERMEDIÁRIO – deixando assim a competição mais competitiva. A quinta edição 

toma a proporção realmente merecida, isso tudo com uma estrutura completa de banheiros químicos, segurança e brigada 

de incêndio, geradores de energia, tendas e uma arquibancada, ótima organização que garantiu o mesmo sucesso, com 

um aumento em números de praticantes, e público também.  

CATEGORIA INICIANTE – 16 DUPLAS 

CATEGORIA INTERMEDIARIO - 14 

CATEGORIA MÁSTER (acima de 45 anos) – 14 DUPLAS 

CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO – 16 DUPLAS 

CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO – 16 DUPLAS 

Na sexta-feira dia 22, data que antecede a competição, considerando que a arena de disputas estará montada, será 

disponibilizada de forma gratuita uma atividade recreativa (Clínica de Futevôlei), com noções da modalidade futevôlei 

para crianças e adolescentes de baixa renda e que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social no entorno de 

Brasília, tal ação tem por finalidade o desenvolvimento pleno e harmonioso desses jovens dando exemplos positivos por 

intermédio do esporte tornando-os agentes transformadores da sociedade, utilizando a modalidade futevôlei como 

ferramenta de inclusão social e com objetivo de incentivar o esporte no futuro de crianças e jovens do Distrito Federal.  

 

Praia do Cerrado – 5ª Etapa 2018 

● Nome do projeto/ação:  Praia do Cerrado 5 (2018) –  BRASÍLIA 

● Entidades Parceiras: FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEVÔLEI DO DISTRITO FEDERAL – FMFUT-DF  

● Período de Vigência: 07 A 09 DE SETEMBRO -2018 

● Número de Beneficiados:  ALCANCE DE 200 ATLETAS 

Ações/Atividades desenvolvidas: 

Campeonato de Futevôlei, há 6 anos o mais tradicional no calendário de Brasília. Veio com atletas de renome nacional e 

não só atletas brasilienses. 

Local: - Parque da Cidade, denominado Parque Dona Sarah Kubitschek – estacionamento 13 – próximo a administração. 

Com o apoio da CBFV – Confederação Brasileira de Futevôlei, o Campeonato Principal valerá ranking para as etapas oficiais 

desta, um grande passo para o futevôlei e atletas de Brasília. 

CATEGORIAS: Masculino e Feminino (Intermediário, Principal e Máster); Apresentações com jogadores, referências do 

Futebol como ALDAIR, ALEX DIAS, EDÍLSON CAPETINHA, ESQUERDINHA, FÁBIO LUCIANO, ELANO etc, 

 

Praia do Cerrado – 6ª Etapa 2019 

● Nome do projeto/ação:  Praia do Cerrado 6 (2019) –  BRASÍLIA 

● Entidades Parceiras: FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEVÔLEI DO DISTRITO FEDERAL – FMFUT-DF  

● Período de Vigência: 07 A 09 DE OUTUBRO -2019 

● Número de Beneficiados:  ALCANCE DE 200 ATLETAS 

Ações/Atividades desenvolvidas: 
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Campeonato de Futevôlei, há 6 anos o mais tradicional no calendário de Brasília. Veio com atletas de renome nacional e 

não só atletas brasilienses. 

Local: - Parque da Cidade, denominado Parque Dona Sarah Kubitschek – estacionamento 13 – próximo a administração. 

Com o apoio da CBFV – Confederação Brasileira de Futevôlei, o Campeonato Principal valerá ranking para as etapas oficiais 

desta, um grande passo para o futevôlei e atletas de Brasília. 

As novidades para esse ano: 

- A categoria Intermediário e Máster masculino - irão jogar na sexta dia 07  

- Jogos Filmados pela internet – PRO FUTEVÔLEI 

- FOOD TRUCKS, na praça de alimentação. 

- Atendimento com 50 crianças da escola classe da estrutural (zona de vulnerabilidade) farão clínicas com a nossa 10 x 

campeã Mundial Lana Miranda e com nosso atual campeão Brasileiro e campeão mundial Paraná 

Objetivo alcançado e bateu o recorde de duplas inscritos: 

CATEGORIA INICIANTE – 18 DUPLAS 

CATEGORIA INTERMEDIÁRIO FEMININO E MASCULINO – 24/24 DUPLAS 

CATEGORIA MÁSTER (acima de 45 anos) – 16 DUPLAS 

CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO – 24 DUPLAS 

CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO – 10 DUPLAS 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: COPA SOBRADINHO DE FUTEVÔLEI 

Local de realização: PRAÇA POLIESPORTIVA CENTRAL DE SOBRADINHO 

Período de execução: 01/08/2022 a 15/08/2022  

Período de realização do Evento: 12, 13 e 14/08/2022 

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

Previsão de beneficiários diretos: 200 

Previsão de público indireto: 2.500 pessoas (público presente e alcance no YouTube) 

Valor Total do Projeto:  R$ 217. 979,70 (Duzentos e dezessete mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta 

centavos). 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 199.979,70 (cento e noventa e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e 

setenta centavos). 
 

2.1 OBJETO DA PARCERIA 

Copa Sobradinho de Futevôlei. 
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2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O objetivo da parceria entre a FMFUT-DF e a SEL - Secretaria de Esporte e Lazer do DF é a organização e promoção do 

evento de Futevôlei denominado Copa Sobradinho de Futevôlei, transformando, juntos, Brasília em Centro de Referência 

no Futevôlei no Brasil. Dará oportunidade a todas as pessoas da comunidade e do entorno de Sobradinho e do Distrito 

Federal a participarem, seja pela prática do esporte ou como espectadores. 

A parceria entre a SEL e a FMFUT-DF para a realização do projeto proporcionará a difusão da modalidade na região norte 

de Brasília, trabalhando em prol da formação de atletas de Futevôlei oferecendo uma opção de competição de alto nível, 

descobrindo novos talentos que posteriormente representar a Federação e levar o nome da nossa cidade para as mais 

diversas competições sejam elas nacionais e/ou internacionais. 

A parceria também vai estimular a prática de atividade física de maneira prazerosa, uma opção de lazer de qualidade em 

família e a conscientização sobre a conservação dos espaços públicos. A Copa Sobradinho de futevôlei reúne em um só 

evento esporte e diversão com toda a infraestrutura necessária para os atletas e o público em geral. 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:  

A FMFUT-DF proporciona uma série de eventos no Distrito Federal e Centro Oeste, com a presença dos melhores atletas 

de Brasília e com o apoio da SEL DF (Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF). 

A Copa Sobradinho será disputada por 5 (cinco) categorias, sendo elas kids, Iniciante Masculino, série C Masculino, 

Profissional Masculino e Profissional Feminino.  

Este evento fará parte do calendário oficial da FMFUT-DF e do cenário de competições de futevôlei do Distrito Federal, 

com transmissão em canais e mídias sociais como Youtube e Instagram, dando visibilidade para a modalidade e para a  

região, levando a cultura de sediar competições de alto nível para as outras RAs de Brasília, descentralizando e 

democratizando o acesso à cultura, lazer e esporte em nossa cidade. Utilizando a modalidade futevôlei como ferramenta 

de inclusão social e com objetivo de incentivar o esporte no futuro de crianças e jovens carentes da região. 

As justificativas deste projeto estão diretamente ligadas ao desenvolvimento esportivo e à democratização da 

modalidade, fomentando e divulgando a prática do esporte que mais cresce no país através de uma importante 

ferramenta que é a realização da 1ª edição da COPA SOBRADINHO DE FUTEVÔLEI na região norte do DF.  

2.4 OBJETIVO GERAL: 

Realizar evento altamente qualificado e competitivo de futevôlei em Brasília, com a participação direta em sua 

organização de atletas e gestores com grande experiência no universo da modalidade, garantindo assim a capital do 

país como sede de grandes eventos de futevôlei. 

 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

⮚ Dar visibilidade para atletas do Distrito Federal e entorno que participarão do evento; 
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⮚ Melhorar o nível técnico dos atletas do Distrito Federal através do intercâmbio que somente eventos deste nível 

podem oportunizar; 

⮚ Promover o intercâmbio cultural entre o Distrito Federal e os outros estados e países dos atletas participantes; 

⮚ Fornecer todas ações técnicas e estruturais necessárias para a realização do evento. 

 

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

 

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

cumprimento das Metas 

Contratar profissionais qualificados 

para realização do evento. 
Contratação de serviços 

 - Nota fiscal 
 - Fotos 

 - Identificação através de relatório 

Realizar a competição com excelência 

e qualidade nos itens contratados, 

dando totais condições aos atletas 

participantes.  

Contratação de estrutura 
- Nota Fiscal 

- Registros Fotográficos 

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

cumprimento 

Participação de 200 atletas de 

futevôlei. 

Quantidade de atletas 

participantes 

- Ficha de inscrição 

- Fotos 

Participação de 50 atletas da região 

norte do DF. 

Quantidade de atletas 

participantes 

- Ficha de Inscrição com localidade  

- Fotos 

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 

Modelo a ser seguido: 

Nome do Evento: Realização da Copa Sobradinho de Futevôlei  

Descrição/Etapa: Campeonato de Futevôlei 

Data do Evento: 12,13 e 14 de agosto Turno: Matutino / Vespertino / 

Noturno 

Período Custeado pelo 

Fomento (Se for o caso): 01/08 a 15/08/2022 
Turno: Matutino / Vespertino / 

Noturno 

Local: Praça Pública - Quadra 6 – conjunto D (ao lado da Escola Classe 1) Sobradinho 

Espaços Físicos Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (X) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  

Qual?__________________ 

(...) Outro  

Qual? ________________ 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 200 

Atletas: 200 

Comissão Técnica: As duplas participantes 

não trabalham com comissão técnica, não é 

o caso para a modalidade e quando existe 

uma comissão, pelo custo de logística para a 

Indiretos 2500 Total: 2700 
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dupla, dificilmente o técnico ou outro 

membro da equipe se faz presente. 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(X) Regional 

(X) Nacional 

 

Faixa etária 
Categoria-

Modalidade/Data/Turno 
Qtd. 

(X) Crianças,jovens e Adultos (entre 12 anos e 59 anos) 

Profissional Masculino - 

Profissional feminino – kids - 

Iniciante - Série 12, 13 e 14 de 

agosto/MATUTINO/VESPERTINO 

 

  200 

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

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

(limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na 

distribuição acima) 

  

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(X) Outros. Especifique: Através de aplicativo de mensagens WHATSAPP- (61) 98245-0813. 

 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

Inscrições: Poderão ser realizadas pelo telefone (61) 98245-0813, a partir do dia 20/07/2022 a 11/08/2022 

(A INSCRIÇÃO NÃO ESTÁ CONTEMPLADA NO FOMENTO, SENDO ASSIM NÃO GERA CUSTO PARA O 

FOMENTO). Cada dupla (100 duplas) fará o pagamento da inscrição no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta 

reais). 

 
01/08/2022 a 11/08/2022: início das tratativas para contratação com os fornecedores das estruturas necessárias, 

criação do site do evento, divulgação e logística para a realização do evento. 

 

Necessita-se do prazo solicitado para realizar atividades prévias e fundamentais para a execução do evento, tais como: 

a criação das peças digitais, a preparação do website, a comunicação e a divulgação do campeonato, a mobilização junto 

aos atletas, o fechamento das parcerias de apoio e premiação, a formalização de contratações de estruturas e prestação 

de serviço e a própria inscrição e preparação dos atletas, inclusive de outros Estados da Federação. 

 

12/08/2022 a 14/08/2022: Período do evento 

REGULAMENTO 

DA ORGANIZAÇÃO 

A COPA SOBRADINHO DE FUTEVÔLEI será realizada pela Federação Metropolitana de Futevôlei do Distrito Federal -  FMF-

DF e regida pelas regras dispostas neste Regulamento e, supletivamente, pelas regras da Confederação Brasileira de 

Futevôlei (CBFv).  

II – DAS INSCRIÇÕES 
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● O valor das inscrições por categoria é de R$180,00 (cento e oitenta reais) a dupla. incluindo uniforme 

(camiseta e short). 

● Não haverá descontos para o atleta que queira jogar duas categorias.  

● Em caso de desistência da dupla após a inscrição, será devolvido o valor de 50% (cinquenta por cento) do valor 

pago, tão somente em havendo preenchimento total das vagas anunciadas quando da realização do campeonato, sendo 

tal valor devolvido em até 5 (cinco) dias após a data do torneio.  

● Ao se inscreverem,os atletas cedem todos os direitos de utilização de imagem e voz, a título gratuito, à 

organização do evento e seus parceiros, que poderá utilizá-los para fins comerciais, promocionais e publicitários.  

● Ao se inscreverem, os atletas declaram suas plenas condições físicas para a competição esportiva, isentando-se 

a organização por quaisquer problemas antes, durante e após o torneio.  

● Se apenas um dos atletas da dupla desistir, o outro mantém o direito à vaga, devendo, no entanto, substituir seu 

parceiro e informar à Organização outro nome até 07 dias antes do evento, isto é, 05/08/2022. Se os dois atletas 

desistirem ou em caso de não ser informado outro nome com essa antecedência a vaga retorna para a lista de espera, 

não podendo ser cedida pela dupla que perdeu o direito. 

III – DAS REGRAS 

 

A COPA SOBRADINHO DE FUTEVÔLEI será realizada nos dias 12,13 e 14 de agosto e as regras do jogo, caso não haja 

previsão distinta neste Regulamento, serão as mesmas usadas pela Confederação Brasileira de Futevôlei (CBFv).  

 Tratar-se-á de dupla eliminatória, sendo cada jogo formado por um set de 18 (dezoito) pontos, fazendo-se necessário 

abrir uma diferença de 02 (dois) pontos para fechar o jogo, mas no limite máximo de 21 (vinte e um) pontos.  

 A final de cada categoria será de set único de 21 (vinte e um) pontos, necessitando abrir uma diferença de 02 (dois) 

pontos, sem limite máximo de pontuação. Na categoria Profissional será melhor de 3 sets, sendo que os dois primeiros 

sets serão de 18 pontos e se necessário teremos os 3 sets de 15 pontos.  

 Haverá tolerância de 05 (cinco) minutos para a aplicação de W.O., após o nome da dupla ser anunciado para o jogo, sem 

possibilidade de aquecimento dentro da quadra.  

 As duplas precisam estar completamente uniformizadas (short e camisa) para entrar em quadra, sob pena de 

desclassificação.  

IV – DAS CATEGORIAS 

● Profissional – dupla formada por dois atletas profissionais Masculino  

● Profissional – dupla formada por dois atletas profissionais feminino 

● kids 

● Iniciante  

● Série C 

O atleta masculino série A ou profissional apenas poderá jogar a categoria Profissional.  

A Comissão Organizadora avaliará antes e durante o campeonato o nível técnico das duplas, estando elas cientes que 

poderão, a qualquer momento, ter sua categoria alterada ou serem desclassificadas da competição, sem devolução do 

pagamento pela inscrição, caso não se enquadrem no nível técnico correspondente da categoria para a qual se 

inscreveram.  

Para fins de averiguação do nível técnico, deverão os atletas, sempre que solicitado, apresentar foto da dupla e indicação 

de professor ou atleta profissional como referência para a indagação da Comissão Avaliadora.   

V – PREMIAÇÕES 

● As duplas 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria receberão troféus e brindes a título de premiação.  
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● Todas as categorias terão premiação em dinheiro (taxa de Inscrição por duplas), em valor definido da seguinte 

forma: 

● Premiação em dinheiro para a modalidade: 

● MASCULINO PROFISSIONAL 

● 1º Lugar - R$3.000,00 

● 2º Lugar - R$2.500,00 

● 3º Lugar - R$1.500,00 

● 4º Lugar - R$1.000,00 

● Premiação em dinheiro para a modalidade: 

● FEMININO PROFISSIONAL 

● 1º Lugar - R$2.400,00 

● 2º Lugar - R$1.800,00 

● 3º Lugar - R$1.200,00 

● 4º Lugar - R$600,00 
● Premiação em dinheiro para a modalidade: 

● INICIANTE MASCULINO 

● 1º Lugar - R$600,00 

● 2º Lugar - R$450,00 

● 3º Lugar - R$300,00 

● 4º Lugar - R$150,00 

● Premiação em dinheiro para a modalidade: 

● SÉRIE C MASCULINO 

● 1º Lugar - R$1.000,00 

● 2º Lugar - R$750,00 

● 3º Lugar - R$500,00 

● 4º Lugar - R$250,00 

 

VI – DISPOSIÇÕES FINAIS E DISCIPLINA 

● Não será admitida qualquer ofensa, física ou verbal, aos adversários, à equipe de arbitragem ou a qualquer 

envolvido no campeonato da COPA SOBRADINHO DE FUTEVÔLEI 

● Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.  

● A Comissão Organizadora é soberana e poderá desclassificar as duplas que descumpram este regulamento.  

● Os atletas, ao se inscreverem, manifestam sua concordância quanto ao exposto no presente Regulamento, 

estando sujeitos às penalidades aqui previstas e outras a serem aplicadas a critério da Comissão Organizadora.  

● Todos os atletas passarão por uma análise de nível técnico, podendo este, ser trocado de categoria mesmo que 

esteja dentro do critério de pódios. 

Para permitir o acompanhamento da execução, a OSC disponibilizará através do link 

https://drive.google.com/drive/folders/1YpQK_RpO-dirsP2GGDMWkVqffQkHk7xj?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 Estado de Esporte e Lazer – SEL, em todo e qualquer material adquirido com recursos advindos do Termo 

de Fomento, sob pena de sofrer a glosa total dos valores referentes aos itens adquiridos em descumprimento a esta 

determinação. 

Por sua vez, temos conhecimento da suspensão, a partir de 02 de julho de 2022 até a realização das eleições, da 

veiculação, exibição, exposição ou distribuição de peças e/ou materiais de publicidade sujeitos ao controle da legislação 

eleitoral, de acordo com a Instrução Normativa nº 04, de 1º de junho de 2022. 

2.7.1 Grade Horária do evento 
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Data Horário Categoria 

SEXTA-FEIRA - 12/08/2022 

 

9H ÀS 14H 

14H ÀS 22H 

 

● - CATEGORIA KIDS (16 DUPLAS) 

● - CATEGORIA INICIANTE (20 DUPLAS) 

 

SÁBADO –13/08/2022 

 

9H ÀS 13H  
13H ÀS 17H  
17H ÀS 22H  
 

● - PROFISSIONAL FEMININO (24 DUPLAS) 

● - PROFISSIONAL MASCULINO (24 DUPLAS) 

● - SÉRIE C (24 DUPLAS) 

 

DOMINGO –14/08/2022 

 

9H ÀS 13H  
13H ÀS 17H  
17H ÀS 20H  
 

● - CATEGORIA PROFISSIONAL FEMININO 

● - CATEGORIA PROFISSIONAL MASCULINO 

● - SÉRIE C 

 

 

2.7.2 Equipe de RH 

NÃO HAVERÁ POR SE TRATAR DE UM EVENTO DE CURTA DURAÇÃO, SENDO ASSIM AS CONTRATAÇÕES SERÃO FEITAS 

POR MEIO DE EMPRESA DE EVENTOS, COMO UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

Função Qnt. 

Forma de 

contratação 

do RH 

Profissional a ser 

contratado já 

tem vínculo com 

a OSC? Qual? 

Profissional da OSC é 

remunerado ou Não 

Remunerado 

Carga horária 

de trabalho 

na OSC 

Carga horária que 

será destinada ao 

projeto 

       

       

       

       

 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

● Oferecer para a população do Distrito Federal um evento esportivo de qualidade de porte internacional;  

● Proporcionar lazer para o público de Brasília; 

● Fortalecer ações esportivas relacionadas a categoria de Futevôlei. 

● Qualidade na execução do evento e  divulgação da modalidade na região. 

2.9 CROQUI DO EVENTO 

Praça Pública - Quadra 6 – conjunto D (ao lado da Escola Classe 1) Sobradinho 
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.2.10 CONTRAPARTIDA 

Não se aplica  

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Planejamento e Execução do Evento R$ 199.979,70 01/08/2022 15/08/2022 

 

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.  
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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 Declara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber: 

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas no § 1º, devem ser 

executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à 

subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e complementares. 

§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração. 

 

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a aplicação 

da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação 

do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de 

serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal. 

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R$ 1.000,00 por operação, 

quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, 

desde que: 

I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 

II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal da organização 

da sociedade civil. 

Marcar as opções abaixo:  

(X) Dou ciência do acima informado 

(X) Não haverá pagamento em espécie 

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

 4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

Planejamento 

e Execução do 

Evento 

1.1 Contratação de Estruturas 

AGOSTO 
1.2 Contratação de Serviços 

 

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

Inscrições dos 

atletas 
Unidade 100 R$180,00 R$18.000,00 INSCRIÇÃO NÃO 

Premiação em 

dinheiro para a 

modalidade: 

MASCULINO 

PROFISSIONAL 

1º Lugar - 

R$3.000,00 

2º Lugar - 

R$2.500,00 

3º Lugar - 

R$1.500,00 

4º Lugar - 

R$1.000,00 

Premiação em 

dinheiro para a 

modalidade: 

FEMININO 

PROFISSIONAL 

1º Lugar - 

R$2.400,00 

2º Lugar - 

R$1.800,00 

3º Lugar - 

R$1.200,00 

4º Lugar - 

R$600,00 
Premiação em 

dinheiro para a 

modalidade: 

INICIANTE 

MASCULINO 

1º Lugar - 

R$600,00 

2º Lugar - 

R$450,00 

3º Lugar - 

R$300,00 

4º Lugar - 

R$150,00 

Premiação em 

dinheiro para a 

modalidade: 

SÉRIE C 

MASCULINO 

1º Lugar - 

R$1.000,00 
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2º Lugar - 

R$750,00 

3º Lugar - 

R$500,00 

4º Lugar - 

R$250,00 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO R$18.000,00 

 

5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 Planejamento e Execução do Evento 

Etapa 1.1 Contratação de Estruturas 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 

Medida 

(Diária/Mê

s/Mts/Servi

ço/Unidade

) 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 

aquisição/locação e 

memória de cálculo 

1.1.1 

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 módulo 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. 

 metro  300 300 R$ 10,00  R$ 3.000,00  

 Item necessário para 

segurança do evento, 

contenção de público e 

delimitação de áreas. 

 

300 metros x R$10,00 = 

R$3.000,00 

1.1.2 

ARQUIBANCADA: 

Arquibancada coberta para 500 

pessoas contendo 4 degraus 

construída em sistema modulado 

de aço galvanizado e piso em 

compensado naval, possui 

dimensões de 2,00×2,20m 

contendo passarela frontal e 

guarda corpo em toda sua 

extensão. Permitindo a 

capacidade de até 500 kg por m² 

com sapatas reguláveis 

dispensando o uso de calços de 

madeira. 

 diária 3 3  R$ 7.820,00  R$23.460,00 

Item necessário para 

acomodar os espectadores 

do evento. 

 

3 diárias x R$7.820,00 = 

R$23.460,00 
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Incluso montagem e 

desmontagem, ART, aterramento. 

1.1.3 

PRATICÁVEL: 

Praticável com módulo 2 x 1 m por 

10cm de altura. 

Inclusa montagem, carpete, 

desmontagem. 

metros  100  100  R$80,00  R$ 8.000,00 

Item necessário para 

montar o piso da área de 

atletas e demais áreas 

necessárias. 

 

100 metros x R$80,00 = 

R$8.000,00 

1.1.4 

ESTRUTURA EM Q30: 

Estrutura metálica para fixação de 

sinalização do evento, 

sonorização, iluminação e demais 

estruturas de cenografia conforme 

necessidade do evento. 

metros 150 150 R$ 65,00  R$9.750,00 

Item necessário para 

montagem da estrutura da 

área VIP. 

 

150 metros x R$65,00 = 

R$9.750,00 

1.1.5 

ESTRUTURA EM Q20: 

Estrutura metálica para fixação de 

sinalização do evento, 

sonorização, iluminação e demais 

estruturas de cenografia conforme 

necessidade do evento. 

 

metros 40 40 R$ 55,00 R$ 2.200,00 

Item necessário para 

atender a sinalização do 

evento. 

 

40 metros x R$55,00 = 

R$2.200,00 

1.1.6 

2 TENDAS 5X5: 

Locação, Montagem e 

desmontagem.  

Tenda Branca chapéu de bruxa, 

medindo 5x5m, com altura 

mínima de 2,5m, com estrutura 

em tubo galvanizado sem 

fechamento lateral, afixada com 

cabo de aço. 

diária 3 6 R$ 500,00  R$ 3.000,00 

Item necessário para 

estruturar as diversas áreas 

do evento. 

Utilizado para área médica. 

 

2 tendas x 3 diárias = 6 

diárias x R$500,00 = 

R$3.000,00 

1.1.7 

9 TENDA 3X3: 

Locação, Montagem e 

desmontagem.  

Tenda Branca, medindo 3x3m, 

com estrutura em tubo 

galvanizado sem fechamento 

lateral, afixada com cabo de aço. 

 

diária 3 27 R$ 400,00 R$10.800,00 

Item necessário para 

estruturar as diversas áreas 

do evento. 

Utilizada para dar suporte e 

proteção aos sistemas e 

técnicos de sonorização, 

painel de led, transmissão, 

etc. 

 

8 tendas x 3 diárias = 24 

diárias x R$400,00 = 

R$9.600,00 

1.1.8 

1 -TENDA 10X10: 

Locação, Montagem e 

desmontagem.  

Tenda Branca, medindo 8x8m, 

com estrutura em tubo 

galvanizado sem fechamento 

lateral, afixada com cabo de aço. 

diária 3 3 R$1.000,00 R$3.000,00 

Item necessário para 

estruturar as diversas áreas 

do evento. 

Utilizada para a área do 

atleta. 

 

3 diárias x R$1.200,00 = 

R$1.800,00 

Valor Total da Etapa 1.1  R$63.210,00 

Etapa 1.2 Contratação de Serviços 
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 1.2.1 1 - Coordenador geral: 

Responsável por coordenar todos 

os aspectos do projeto em todas 

as suas etapas para que ele se 

efetive conforme o planejado. Ele 

desenvolverá e acompanhará o 

planejamento, a divulgação, a 

execução e a entrega dos 

produtos de todas as etapas do 

projeto. É quem direciona a 

escolha dos profissionais e 

fornecedores contratados, 

organizará o cronograma das 

ações, fará a cobrança de prazos 

da equipe, definirá a acompanhará 

toda a estratégia de comunicação, 

auxiliará na seleção dos inscritos 

para as palestras e prestará apoio 

a toda a equipe do projeto.  

Não será exigida formação 

acadêmica, uma vez que somente 

se faz necessário o conhecimento 

específico em produção de 

eventos esportivos e se possível 

na modalidade futevôlei e suas 

particularidades. 

diária 5 5 R$ 300 R$ 1.500,00 

Item necessário para 

coordenar todos os 

aspectos do projeto. 

 

5 diárias x R$300,00 = 

R$1.500,00 

1.2.2 

2 - ASSISTENTE DE 

COORDENAÇÃO: 

Profissional para auxiliar o 

Coordenador Geral na execução e 

planejamento do evento com 

amplo conhecimento em 

produção de eventos. Apresentar 

planejamento, realizar supervisão 

da montagem e desmontagem das 

estruturas e controle de produção 

de material (material de 

sinalização), conduzir e participar 

das reuniões com os fornecedores 

e contratantes. 

Dois profissionais. 

diária 5 10 R$127,98 R$ 1.279,80 

Item necessário para 

atender todas as demandas 

necessárias a pedido do 

coordenador 

. 

2 Assistentes x 5 diárias = 

10 diárias x R$127,98 = 

R$1.279,80 

1.2.3 

ASSESSORIA DE IMPRENSA: 

Profissional responsável por 

divulgar o evento em todos os 

meios de comunicação, 

elaborando relatório e clipping 

após o evento. Intermediar junto 

às emissoras, divulgação, 

chamadas e transmissão. 

serviço 1 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Item necessário para 

realizar a divulgação do 

evento. 

 

1 serviço x R$3.000,00 = 

R$3.000,00 

1.2.4 

6 - EQUIPE DE ARBITRAGEM: 

Equipe de árbitros profissionais, 

responsáveis em arbitrar todas as 

diária 3 18 R$ 375,00 R$ 6.750,00 

Item necessário para 

arbitrar as partidas da 

competição. 
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partidas e assinar os resultados 

oficiais das mesmas.  

6 profissionais x 3 diárias = 

18 diárias x R$375,00 = 

R$6.750,00 

1.2.5 

5 STAFF: 

Pessoas que prestarão serviços de 

Staff durante a realização do 

evento, onde serão responsáveis 

pela entrega dos kits e auxiliar 

corpo técnico durante o evento no 

que for necessário. Diária de até 8 

horas 

diária 3 15 R$ 180,00 R$ 2.700,00 

Item necessário para dar 

apoio à coordenação do 

evento em diversas 

situações. 

 

 5 profissionais x 3 diárias = 

15 diárias x R$ 180,00 = 

R$2.700,00 

1.2.6 

2 COORDENADOR TÉCNICO: 

Profissional com capacidade 

técnica em coordenar evento de 

Futevôlei, responsável pela 

metodologia adotada no projeto e 

pela execução técnica, tabelas e 

andamento dos jogos, 

acompanhando todas as fases de 

desenvolvimento, inclusive 

acompanhando o evento em sua 

execução. Atuará liderando o 

corpo técnico, planejando, 

orientando e ajudando na 

execução das atividades 

cotidianas, preparação e horários 

dos eventos/competições. Deverá 

ter atribuições voltadas para a 

parte técnico-tática e estratégica, 

sobretudo liderar e comandar os 

trabalhos fora e dentro das 

quadras 

diária 3 6 R$ 375,00 R$ 2.250,00 

Item necessário para 

definição e coordenação 

dos aspectos técnicos do 

evento. 

 

2 profissionais x 3 diárias = 

6 diárias x R$375,00 = 

R$2.250,00 

1.2.7 

1 LOCUTOR:  

Profissional responsável pela 

apresentação e animação de todo 

evento. Referente ao locutor, é 

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 de futevôlei, sendo o 

anfitrião do público presente. O 

Locutor trabalha em conjunto com 

as informações repassadas pela 

coordenação da competição, 

dessa forma, precisa ter 

conhecimento específico do 

regulamento do evento. 

diária 3 3 R$ 590,00 R$ 1.770,00 

Item necessário para 

apresentação e animação 

de todo evento, assim 

como para passar 

informações pertinentes a 

todos os envolvidos e 

presentes no evento. 

 

3 diárias x R$590,00 = 

R$1.770,00 

1.2.8 

3 BRIGADISTA:  Responsáveis pela 

prevenção e combate a incêndios 

e processos de evacuação e 

diária 3 9 R$ 200,00 R$ 1.800,00 

Item necessário para 

garantir o pronto 

atendimento e primeiros 
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prestação de primeiros socorros, 

caso necessário. 

socorros a todos os 

envolvidos no evento. 

 

3 profissionais x 3 diárias = 

9 diárias x R$200,00 = 

R$1.800,00 

1.2.9 

1 AMBULÂNCIA UTI: 

Ambulância UTI móvel – 

ambulância equipada de acordo 

com as normas da vigilância 

sanitária, contendo maca retrátil, 

cinto de segurança, cilindro de 

oxigênio com válvulas, bomba de 

infusão, monitor cardíaco, 

respirador, material para 

entubação (adulto e infantil), 

desfibrilador (cardioversor), 

umidificador, nebulizador, 

oximetro, prancha longa, colar 

cervical, talas de imobilização, 

cadeira de rodas, laringoscópio. Os 

serviços devem compreender a 

Assistência de Pronto Socorro 

Móvel de Emergências e Urgências 

Médicas aos participantes, e 

eventuais deslocamentos até um 

centro hospitalar. 

 • Maleta de medicamentos uso 

oral e injetável. 

 • Kits para imobilização provisória 

 • Kits Queimadura 

 • Equipe: 01 médicos, 01 (um) 

técnico de enfermagem e 01 (um) 

motorista/socorrista 

diária 3 3 R$ 2.500,00 R$ 7.500,00 

Item necessário para 

garantir o atendimento 

médico a todos os 

envolvidos no evento. 

 

3 diárias x R$2.500,00 = 

R$7.500,00 

1.2.11 

1 FOTÓGRAFO: 

Contratação de 1 fotógrafo com 

experiência em cobertura 

fotográfica de eventos esportivos 

de rua. Deverá possuir 

equipamentos de qualidade e 

entregar as fotos em resolução 

HD. 

diária 3 3 R$500,00 R$ 1.500,00 

 Item necessário para 

registro fotográfico das 

competições e os diversos 

outros momentos durante 

os dias de evento.  

 

3 diárias x R$500,00 = 

R$1.500,00 

1.2.12 

SEGURANÇA DESARMADO:  

seguranças desarmados prestarão 

serviços no dia do evento. Toda 

equipe de segurança deve se 

apresentar duas horas antes da 

abertura do evento e serão 

responsáveis pelo controle de 

acessos, revista do público, 

controle de acesso, orientação e 

diária 35 35 R$210,00 R$7.350,00 

Sendo distribuídos por 

turno como segue 

(podendo haver alteração 

nos turnos) 

22/06 

1 segurança 8h as 14h 

2 seguranças 14h as 19h 

23/06  

2 seguranças 00h as 7h 

24/06 
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segurança geral do público 

presente. 

Divididos em turnos. 

10 seguranças 9h as 18h 

25/06 

10 seguranças 9h as 18h 

26/06 

10 seguranças 9h as 18h 

Item necessário para 

garantir a integridade de 

todos os envolvidos no 

evento e dos espaços na 

competição. 

35 diárias x R$200,00 = 

R$7.000,00 

1.2.13 

4 - EQUIPE DE LIMPEZA: 

4 profissionais que serão 

responsáveis pela limpeza da 

arena e pela manutenção de todas 

as áreas do espaço com todo 

material de consumo, durante e 

ao final do evento. 

diária 3 12 R$200,00 R$2.400,00 

Item necessário para 

garantir a limpeza e 

conservação dos espaços 

na competição. 

 

4 profissionais x 3 diárias = 

12 diárias x R$200,00 = 

R$2.400,00 

1.2.14 

TROFÉU: 

Troféus Personalizados em metal 

Zamak, fundido em modelo 3D 

com polimento em cobre, com 

base de MDF em 3 camadas e 

pinos de fixação. 

unidade 47 47 R$ 100,00 R$4.700,00 

Item necessário para a 

premiação dos atletas em 

todas as categorias. 

 

4 troféus por categoria, 

sendo 2 TROFEUS para a 

dupla - 1º lugar, 2º lugar, 3º 

lugar e 4º lugar, totalizando 

8 troféus por categoria e 7 

troféus de destaque nas 

categorias  

 

8 troféus por categoria 

(1º,2º,3º e 4º lugar) X 5 

categorias= 40 + 7 troféus = 

47troféus xR$100,00 = 

R$4.700,00 

1.2.15 

CAMISETA: 

Camiseta manga curta, malha 

pique, gramatura mínima de 

0,185g/m2, cor a ser definida 

(colorida), punho composição 48% 

algodão e 52% poliéster, peitilho 

funcional com 12cm, com 

impressão personalizadas em 

serigrafia, formato a ser definido 

ou estampa total de acordo com a 

necessidade do evento, sendo 

frente 2 cores, costa 2 cores. 

Tamanhos pp, p, m, g, gg, xgg, exgg. 

unidade 30 30 R$ 35,00 R$ 1.050,00 

Item necessário para 

identificação de todo os 

staffs que irão trabalhar no 

evento 

 

30 unidades x R$35,00 = 

R$1.050,00 

1.2.16 

UNIFORME: 

Kit de uniforme, contendo 1 camisa 

e 1 short personalizado com logo 

do evento e da Secretaria de 

Esporte do DF, que serão 

unidade 200 200 R$ 60,00 R$ 12.000,00 

Item necessário para 

identificação dos atletas e 

as diferentes categorias. 
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entregues a todos atletas 

participantes do evento. 

Sendo: regata de malha dryfit 

100%, estampa 100% sublimação 

digital, calção esportivo, sem 

bolso, malha dryfit 100% poliéster, 

estampa em sublimação digital. 

200 kits x R$60,00 = 

R$12.000,00 

1.2.17 

63 conjuntos MESA/CADEIRA: 

Locação de conjunto contendo 1 

mesa e 4 cadeiras em plástico 

rígido. 

diária 3 189 R$15,00 R$2.835,00 

Item necessário para 

atender os atletas, equipe 

de árbitros e os demais 

envolvidos com o evento. 

 

40 conjuntos x 3 diárias = 

189 diárias x R$15,00 = 

R$2.835,00 

1.2.18 

VÍDEO/FILMAGEM: 

serão disponibilizados profissional, 

sendo 01 operador, com 01 

câmera, tripés, visando captar 

imagem dos jogos, bem como do 

congresso técnico, a empresa será 

responsável direção de gravação e 

entrega dos vídeos em alta 

resolução 

diária 3 3 R$700,00 R$2.100,00 

Item necessário para 

realizar o registro de 

vídeo/filmagem nos 3 dias 

de competição.  

 

3 diárias x R$700,00 = 

R$2.100,00 

1.2.19 

SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE: 

04 Módulos Caixa Line-Array 

04 SB 850 

01 Mesa Digital – LS9 ou X32 

04 Microfones Shure/ 

Senheiser Sem fio 

02 Praticáveis para mesa 

01 kit DJ (02 CdjPionner 850, 900 

ou 2000) 

diária 3 3 R$ 3.000,00  R$ 9.000,00  

Item necessário para, na 

quantidade ideal de 

equipamentos, atender a 

necessidade do evento de 

sonorização e locução. 

 

3 diárias x R$3.000,00 = 

R$9.000,00 

 

1.2.20 

8 BANHEIRO QUÍMICO: 

Locação, montagem, manutenção 

e recolhimento. Locação de 

banheiro químico individual para 

portadores de necessidades 

especiais, portátil, em polietileno 

ou material similar. Possui teto 

translúcido, com caixa de dejeto, 

porta papel higiênico e corrimãos 

laterais para apoio dos usuários. 

Fabricado em piso antiderrapante. 

Banheiro com fechadura na porta 

do tipo rolete com identificação 

de livre/ocupado, com papel 

higiênico e higienizado. 

diária 3 24 R$ 160,00 R$ 3.840,00 

Item necessário para 

garantir a higiene, em uma 

quantidade adequada de 

banheiros para todos 

envolvidos e presentes nos 

3 dias de evento. 

 

Locação de 8 banheiros x 3 

dias de competição = 

24 diárias x R$160,00 = 

R$3.840,00 

 

1.2.21 

15 BALCÃO: 

Locação de balcão em alumínio 

medindo 2mx1m para entrega de 

kits e atendimento aos atletas. 

Durante os 3 dias de evento. 

diária 3 45 R$ 45,00 R$2.025,00 

Item necessário para dar 

suporte aos envolvidos no 

evento e atletas durante os 

dias de eventos e entrega 

de kits. 
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3 diárias x 15 balcões = 45 

balcões x R$45,00 = 

R$2.025,00 

1.2.22 

1 GERADOR: 

Gerador de energia de 160 KVA - 

locação, montagem, instalação e 

retirada de conjunto de grupo 

gerador, super silenciado, 

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, anti- derrapantes 

e anti chama 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 

equipamentos sobressalentes caso 

haja necessidade de substituição 

diária 3 3 R$ 2.500,00  R$ 7.500,00  

Item necessário para 

garantir o fornecimento de 

energia para o 

funcionamento de todos os 

equipamentos, iluminação 

e estruturas diversas no 

evento. 

 

3 diárias x R$2.500,00 = 

R$7.500,00 

Item extremamente 

necessário para a 

realização do evento, 

aonde o item é o gerador 

de energia para todo o 

evento. 

1.2.23 

STREAMING: 

Gerenciamento de mídia, 

convergência digital e direção 

técnica; 

Plataforma de Convergência 

digital; 

Servidor de Mídia para 

gerenciamento de painel de LED e 

Convergência digital; 

Computador codificador de vídeo 

com placa de captura padrão 

broadcast para streaming; 

Serviço de customização de tela 

de acordo com a identidade visual 

do cliente. 

1 Vinheta de abertura 

1 Vinheta de encerramento. 

4 câmeras e 4 cinegrafistas. 

diária 3 3 R$ 6.500,00  R$ 19.500,00 

 Item necessário para 

realizar a transmissão ao 

vivo pela internet dos jogos 

e demais informações do 

evento durante os três dias 

de competição. 

 

Transmissão x 3 dias de 

competições x R$6.500,00 

= 

R$19.500,00 

1.2.24 

LED: 

Locação de 20 m de painel de led, 

tela broadcast outdoor P3mm, 2 

processadores de vídeo, 1 

diária 2 2 R$ 6.000,00 R$ 12.000,00 

 Item necessário para 

divulgar as marcas do GDF, 

Secretaria de Esporte, 

Federação e demais 

parceiros durante toda a 
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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. 

transmissão ao vivo via 

streaming do evento. 

 

2 diárias x R$6.000,00 = 

R$12.000,00 

1.2.25 

PULSEIRA: 

pulseira de papel tipo papel 

“fotográfico”, para 

credenciamento dos atletas, 

convidados, produtores, staffs, 

área técnica e autoridades, em 

cores variadas para sinalização de 

acesso. 

unidade 1000 1000 R$ 1,50 R$ 1.500,00 

 Item necessário para 

identificação dos 

envolvidos no evento, 

controle de acesso e 

segurança do evento. Para 

utilização durante os 3 dias 

de evento com alteração de 

cores.  

 

1.000 pulseiras x R$ 1,50 = 

R$1.500,00 

1.2.26 

BANNERS: 

Confecção de banners em vinil 

impresso com ilhós para 

comunicação, sinalização e 

divulgação. 

metros 209,66 209,66 R$65,00 R$13.627,90 

Item necessário para 

divulgação deinformações 

esinalização do evento. 

Sendo: 

02 banners 4 x 10 x = 80 

metros 

02 banners 3,10 x 1,10 x 2=  

6,82 metros 

02 banners 2,95 x 4,95 x 2=  

29,20 metros 

04 banners 1,10 x 3,10 x 4=  

13,64 metros 

04 banners 6,00 x 3,00 x 4=  

72 metros 

42 banners 2 x 1= 

84 metros 

Total de banners =209,66 

metros. 

209,66 metros de lona vinil 

x 65,00 =13.627,90 

1.2.27 

ALIMENTAÇÃO: 

Alimentação para pessoas 

(técnicos, staffs e dirigentes do 

evento), no formato 

marmitex(cardápio contendo 

arroz, feijão, uma ou duas opções 

de proteínas, massa, e legumes 

cozidos), bebidas não alcoólicas 

(água ou refrigerante ou suco). 

unidade 90 90 R$ 15,50 R$ 1.395,00 

 Item necessário para 

garantir a nutrição dos 

atletas. 

 

30 marmitas x 3 dias = 90 

marmitas x R$15,50 = 

R$1.395,00. 

Logística de entrega devem 

ser disponibilizadas 

seguindo a recomendação 

de protocolo de saúde do 

evento. 
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1.2.28 

GELO: 

Potável, triturado para 

refrigeração de água e bebida para 

hidratação. Entrega no dia e local 

do evento, Saco com 10 kg de 

gelo. 

unidade 150 150 R$ 15,00 R$ 2.250,00 

 Item necessário para gelar 

as bebidas do evento. 

150 sacos para os 3 dias de 

evento ideal para atender a 

necessidade do evento. 

150 sacos de gelo x 

R$15,00 = 

R$2.250,00 

1.2.29 

ÁGUA: 

Água mineral para todas as 

pessoas envolvidas no evento. 

(Caixa com 48 copos de 200ml) 

unidade 60 60 R$ 30,00 R$ 1.800,00 

 Item necessário para 

garantir a hidratação e bem 

estar de todos os 

envolvidos no evento. 

 

60 caixas x R$30,00 = 

R$1.800,00 

Valor Total da Etapa 1.2 R$136.769,70 

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 199.979,70 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 199.979,70 

 

6 DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 

A identificação e divulgação do evento I Copa Sobradinho de Futevôlei acontecerá nas redes sociais e e transmissão ao 

vivo online. Divulgando e destacando a transparência da parceria. 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado João Cardoso R$ 199.979,70 

2 Inscrição  R$ 18.000,00 

Total R$ 217. 979,70 

 

Brasília, 21/07/2022 

Odilon Alves de Miranda 

Presidente 
 

ANEXO I – se ainda for necessário 
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ITEM/SERVIÇOS JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO 

  

  

  

  

 

 


