
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: União Desportiva Guaraense 

Nome Fantasia: Escola Guaraense 

CNPJ: 01.670.135/0001-27 Endereço: QE 25, Área Especial do Cave 

Complemento: 

Telefone: (61) 99273-3010 

E-mail: escolaguaraense@gmail.com 

Responsável da OSC (Dirigente): Cledson Marques Soares da Silva

CPF: 852.183.911-15 RG/Órgão Expedidor: 

Endereço do Dirigente: C.A. Águas Claras, Ch 53 Lote 07 
Brasília/DF 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Diogo de Carvalho Baldacci

Função na parceria: consultoria e acompanhamento

RG/Órgão Expedidor: 1437199 _ SSP/DF

Telefone Fixo: não se aplica 

E-mail do Responsável: diogobaldacci@gmail.com

 
 
1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  
A Escola de Futebol Guaraense foi fundada em 3 de março de 1990, criada pelo professor Carlos Barbosa Morales, 
e tem como principal objetivo, auxiliar as famílias na formação de seus filhos (crianças e adolescentes), pautando 
na disciplina, respeito ao próximo e urbanidade necessária para o bom convívio em sociedade. Trabalhamos e 
acreditamos com o intuito de crescimento dos valores morais, éticos e sociais, agregando seu desenvolvimento 
como ser humano. 
 
 
 

 
 
 

PLANO DE TRABALHO 
 

Nome da OSC: União Desportiva Guaraense - UDG 

Endereço: QE 25, Área Especial do Cave - Campo Pinheirinho 

Bairro/Cidade: GUARÁ I - BRASÍLIA CEP: 71.025

Telefone: (61) 98401-2016 

Site/Redes Sociais: @escolaguaraense

Responsável da OSC (Dirigente): Cledson Marques Soares da Silva 

RG/Órgão Expedidor: 1569931 SSP/DF Telefone do Dirigente: (61) 98401

Endereço do Dirigente: C.A. Águas Claras, Ch 53 Lote 07 - Guará - CEP: 71.090-295

 
 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Diogo de Carvalho Baldacci 

Função na parceria: consultoria e acompanhamento 

RG/Órgão Expedidor: 1437199 _ SSP/DF CPF: 80558437168 

Telefone Celular: (61) 98148-7172 

mail do Responsável: diogobaldacci@gmail.com 

 
A Escola de Futebol Guaraense foi fundada em 3 de março de 1990, criada pelo professor Carlos Barbosa Morales, 
e tem como principal objetivo, auxiliar as famílias na formação de seus filhos (crianças e adolescentes), pautando 

ximo e urbanidade necessária para o bom convívio em sociedade. Trabalhamos e 
acreditamos com o intuito de crescimento dos valores morais, éticos e sociais, agregando seu desenvolvimento 
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Campo Pinheirinho  
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Site/Redes Sociais: @escolaguaraense 
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A Escola de Futebol Guaraense foi fundada em 3 de março de 1990, criada pelo professor Carlos Barbosa Morales, 
e tem como principal objetivo, auxiliar as famílias na formação de seus filhos (crianças e adolescentes), pautando 

ximo e urbanidade necessária para o bom convívio em sociedade. Trabalhamos e 
acreditamos com o intuito de crescimento dos valores morais, éticos e sociais, agregando seu desenvolvimento 



 

Contamos hoje com treinos para as categorias de 4 a 17 anos, na qual os treinamentos são realizados de segunda 
a sexta, no campo do Pinheirinho, localizado ao Iado do CAVE, na cidade Região Administrativa do Guará/DF. Nos 
finais de semana participamos de jogos amistosos e diversos campeonatos no DF e no entorno. 
 
Nesses 32 anos de existência, a “Escolinha do Guará”, como ficou bastante conhecida, por sua seriedade e 
excelência no trabalho realizado, tornou
DF, Brasil e até internacionalmente, participando de diversas excursões para disputa de amistosos, campeonatos 
nacionais e internacionais, sempre com muito êxito e alcançando inclusive títulos nestas competições, a exemplo 
de:  
Campeonatos Locais 
● Campeonato Brasiliense de Futebol (Candango) de 1996 a 2021; 
● Copa HC de 2011 a 2021; 
● Copa DF de 2012 a 2021; 
● Apb Cup de 2016 a 2021. 
● Bsb Cup 2018 e 2019; 
● Torneio Interclubes SESC/DF - 2019;
 
Campeonato Internacional 
● Torneio Internacional na cidade Ermelo/Holanda 
 
Campeonatos Nacionais 
● 2ª Copa Águas de Gravataí/SC -
● Alto do Paranaíba - São Gotardo/ MG 
● Copa Internacional da Alto Sorocabana 
● Copa Águas Termais de Jataí/GO 
● 3ª Copa Sul-Americana de Futebol em Tupã/SP 
 
Nossa instituição realiza desde sua fundação algumas competições internas, voltadas somente para os alunos 
que treinam na escolinha, e há alguns 
futebol. A competição ocorre geralmente em uma etapa, sempre ao final do ano ou em duas etapas, uma ao fim 
do primeiro semestre e a outra no encerramento do ano em dezembro. O campeonat
escolinhas de futebol do Guará e algumas escolas convidadas de outras regiões administrativas, com o objetivo 
de intercâmbio de conhecimento e técnica entre as equipes, além de demonstrar e integrar o lado social de todos 
os participantes e convidados. 
Seguem abaixo alguns exemplos de nossas competições:
 
1. Copa Guaraense de Futebol 2015 
Local: Campo Pinheirinho - CAVE- Guará / DF
Entidades Parceiras: nesta edição a Copa foi realizada dentro da nossa escola como um campeonato 
os alunos formavam suas próprias equipes. Não tivemos equipes convidadas.
Período de realização:  21/11/15 a 19/12/15
Quantidade de atletas: 180 alunos 
Quantidade de equipes: 13 equipes (do Sub 4 ao Sub 17)
Quantidade de público: 450 pessoas 
Resumo das atividades desenvolvidas: Campeonato de futebol masculino de campo e/ou Fut 7, contando com as 
categorias sub 4 a Sub 17, totalmente gratuito ao público e aos atletas. Foram realizados 61 jogos e foi possível 
desenvolver toda a parte técnica dos atletas, durante os treinamentos ao longo do ano.
  
2.  Copa Guaraense de Futebol 2016 

 
Contamos hoje com treinos para as categorias de 4 a 17 anos, na qual os treinamentos são realizados de segunda 
a sexta, no campo do Pinheirinho, localizado ao Iado do CAVE, na cidade Região Administrativa do Guará/DF. Nos 

ogos amistosos e diversos campeonatos no DF e no entorno. 

Nesses 32 anos de existência, a “Escolinha do Guará”, como ficou bastante conhecida, por sua seriedade e 
excelência no trabalho realizado, tornou-se uma referência quando se trata de categorias de
DF, Brasil e até internacionalmente, participando de diversas excursões para disputa de amistosos, campeonatos 
nacionais e internacionais, sempre com muito êxito e alcançando inclusive títulos nestas competições, a exemplo 

Campeonato Brasiliense de Futebol (Candango) de 1996 a 2021;  

2019; 

Torneio Internacional na cidade Ermelo/Holanda - 2012; 

- 2019 
São Gotardo/ MG - 2016/2017/2019/2020 

Copa Internacional da Alto Sorocabana - Presidente Venceslau/SP - 2016/2017/2018
Copa Águas Termais de Jataí/GO - 2015/2016/2017/2018/2019  

Americana de Futebol em Tupã/SP - 2019 

realiza desde sua fundação algumas competições internas, voltadas somente para os alunos 
que treinam na escolinha, e há alguns anos realizamos a Copa Guaraense, na qual convidamos outras escolas de 
futebol. A competição ocorre geralmente em uma etapa, sempre ao final do ano ou em duas etapas, uma ao fim 
do primeiro semestre e a outra no encerramento do ano em dezembro. O campeonato visa a integração entre as 
escolinhas de futebol do Guará e algumas escolas convidadas de outras regiões administrativas, com o objetivo 
de intercâmbio de conhecimento e técnica entre as equipes, além de demonstrar e integrar o lado social de todos 

Seguem abaixo alguns exemplos de nossas competições: 

Guará / DF 
Entidades Parceiras: nesta edição a Copa foi realizada dentro da nossa escola como um campeonato 
os alunos formavam suas próprias equipes. Não tivemos equipes convidadas. 
Período de realização:  21/11/15 a 19/12/15 

Quantidade de equipes: 13 equipes (do Sub 4 ao Sub 17) 

esumo das atividades desenvolvidas: Campeonato de futebol masculino de campo e/ou Fut 7, contando com as 
categorias sub 4 a Sub 17, totalmente gratuito ao público e aos atletas. Foram realizados 61 jogos e foi possível 

atletas, durante os treinamentos ao longo do ano.
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Contamos hoje com treinos para as categorias de 4 a 17 anos, na qual os treinamentos são realizados de segunda 
a sexta, no campo do Pinheirinho, localizado ao Iado do CAVE, na cidade Região Administrativa do Guará/DF. Nos 

ogos amistosos e diversos campeonatos no DF e no entorno.  

Nesses 32 anos de existência, a “Escolinha do Guará”, como ficou bastante conhecida, por sua seriedade e 
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DF, Brasil e até internacionalmente, participando de diversas excursões para disputa de amistosos, campeonatos 
nacionais e internacionais, sempre com muito êxito e alcançando inclusive títulos nestas competições, a exemplo 

2016/2017/2018 

realiza desde sua fundação algumas competições internas, voltadas somente para os alunos 
, na qual convidamos outras escolas de 

futebol. A competição ocorre geralmente em uma etapa, sempre ao final do ano ou em duas etapas, uma ao fim 
o visa a integração entre as 

escolinhas de futebol do Guará e algumas escolas convidadas de outras regiões administrativas, com o objetivo 
de intercâmbio de conhecimento e técnica entre as equipes, além de demonstrar e integrar o lado social de todos 

Entidades Parceiras: nesta edição a Copa foi realizada dentro da nossa escola como um campeonato interno onde 

esumo das atividades desenvolvidas: Campeonato de futebol masculino de campo e/ou Fut 7, contando com as 
categorias sub 4 a Sub 17, totalmente gratuito ao público e aos atletas. Foram realizados 61 jogos e foi possível 

atletas, durante os treinamentos ao longo do ano. 



 

Local: Campo Pinheiro Guará / DF 
Entidades Parceiras: Escola Genesis 
Período de realização:  19/11/16 a 17/12/16
Quantidade de atletas: 380 alunos 
Quantidade de equipes: 20 equipes do Sub 4 ao Sub 17
Quantidade de público: 1000 
Resumo das atividades desenvolvidas: Campeonato de futebol masculino de campo e/ou fut 7, contando com as 
categorias Sub 4 a Sub 17, totalmente gratuito ao público e aos atletas. Foram realizados 6
desenvolver intercâmbio entre as entidades e qualificação nos aspectos técnicos dos atletas.
  
3. Copa Guaraense de Futebol 2017 
Local: Campo Pinheirinho - CAVE- Guará / DF
Entidades Parceiras: nesta edição a Copa foi realizada dentr
os alunos formavam suas próprias equipes. Não tivemos equipes convidadas. Conseguimos realizar duas 
competições neste ano, em julho e dezembro.
Período de realização:  08/07/17 a 22/07/17 e 18/11/17 a 16/12
Quantidade de atletas: 450 alunos 
Quantidade de equipes: 30 equipes (do Sub 4 ao Sub 17)
Quantidade de público: 1500 pessoas 
Resumo das atividades desenvolvidas: Campeonato de futebol masculino de campo e/ou fut7, contando com as 
categorias sub 4 a Sub 17, totalmente gratuito ao público e aos atletas. Foram realizados quase cem jogos e foi 
possível desenvolver toda a parte técnica e tática dos atletas, durante os treinamentos ao longo do ano.
 
4.  Copa Guaraense de Futebol 2018 
Local: Campo Pinheiro Guará / DF 
Entidades Parceiras: Escola Genesis e Escola Bom de Bola
Período de realização:  17/11/18 a 16/12/18
Quantidade de atletas: 400 alunos 
Quantidade de equipes: 20 equipes do Sub 4 ao Sub 17
Quantidade de público: 1200 
Resumo das atividades desenvolvidas: Campeonato de futebol masculino de campo, contando com as categorias 
Sub 4 a Sub 17, totalmente gratuito ao público e aos atletas. Foram realizados 70 jogos e foi possível desenvolver 
intercâmbio entre as entidades e ganho nos aspectos técnicos dos
 
5. Copa Guaraense de Futebol 2021 
Local: Campo Pinheiro Guará / DF 
Entidades Parceiras: Escola Gênesis, Escola Bom de Bola, São Paulo, América/MG, Athetico/PR, Prata da Casa e 
Paraná/PR 
Período de realização:  13/11/20 a 18/12/20
Quantidade de atletas: 500 alunos 
Quantidade de equipes: 25 equipes do Sub 4 ao Sub 17
Quantidade de público: 2000 
Resumo das atividades desenvolvidas: Campeonato de futebol masculino de campo, contando com as categorias 
Sub 4 a Sub 17, totalmente gratuito ao público e aos atletas. Foram realizados quase 100 jogos e foi possível 
desenvolver intercâmbio entre as entidades e ganho nos aspectos técnicos dos atletas.
 
 
Por meio destes links é possível acessar e visualizar ações por
 

 

Período de realização:  19/11/16 a 17/12/16 

20 equipes do Sub 4 ao Sub 17 

Resumo das atividades desenvolvidas: Campeonato de futebol masculino de campo e/ou fut 7, contando com as 
categorias Sub 4 a Sub 17, totalmente gratuito ao público e aos atletas. Foram realizados 6
desenvolver intercâmbio entre as entidades e qualificação nos aspectos técnicos dos atletas.

Guará / DF 
Entidades Parceiras: nesta edição a Copa foi realizada dentro da nossa escola como um campeonato interno onde 
os alunos formavam suas próprias equipes. Não tivemos equipes convidadas. Conseguimos realizar duas 
competições neste ano, em julho e dezembro. 
Período de realização:  08/07/17 a 22/07/17 e 18/11/17 a 16/12/17 

Quantidade de equipes: 30 equipes (do Sub 4 ao Sub 17) 
 

Resumo das atividades desenvolvidas: Campeonato de futebol masculino de campo e/ou fut7, contando com as 
17, totalmente gratuito ao público e aos atletas. Foram realizados quase cem jogos e foi 

possível desenvolver toda a parte técnica e tática dos atletas, durante os treinamentos ao longo do ano.

Entidades Parceiras: Escola Genesis e Escola Bom de Bola 
Período de realização:  17/11/18 a 16/12/18 

Quantidade de equipes: 20 equipes do Sub 4 ao Sub 17 

lvidas: Campeonato de futebol masculino de campo, contando com as categorias 
Sub 4 a Sub 17, totalmente gratuito ao público e aos atletas. Foram realizados 70 jogos e foi possível desenvolver 
intercâmbio entre as entidades e ganho nos aspectos técnicos dos atletas. 

Entidades Parceiras: Escola Gênesis, Escola Bom de Bola, São Paulo, América/MG, Athetico/PR, Prata da Casa e 

Período de realização:  13/11/20 a 18/12/20 

Quantidade de equipes: 25 equipes do Sub 4 ao Sub 17 

Resumo das atividades desenvolvidas: Campeonato de futebol masculino de campo, contando com as categorias 
a Sub 17, totalmente gratuito ao público e aos atletas. Foram realizados quase 100 jogos e foi possível 

desenvolver intercâmbio entre as entidades e ganho nos aspectos técnicos dos atletas.

Por meio destes links é possível acessar e visualizar ações por nós realizadas e respectivas comprovações:
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https://www.facebook.com/escoladefutebolguaraense/
 
https://horarios.ninja/07391354/Escola_de_Futebol_Guaraense
 
https://drive.google.com/drive/folders/1tn6HIaO3qAKYcqhKkXkP7ydFsoUy
 
https://www.instagram.com/guaraense/
 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Formando Atletas e Cidadãos

Local de realização: Campo Pinheirinho 

Período de execução: 

Período de realização do Evento: 

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

Previsão de beneficiários diretos: 89 (aluno

Previsão de público indireto: 320 pessoas (público espectador e pais) 

Valor Total do Projeto: R$ 302.995,50 (trezentos e 
centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 299.995,50 (duzentos e 
cinco reais e cinquenta centavos) 

2.1 OBJETO DA PARCERIA 
Realização do projeto Formando Atletas e Cidadãos
 
2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 
O projeto denominado “Formando Atletas e Cidadãos
relacionadas, todas voltadas para jovens estudantes da rede pública de ensino do Governo do Distrito Federal, 
especialmente da Região Administrativa do Guará (RA
cidadãos. 
 
Do esporte 
Aulas - Serão disponibilizadas até 80 vagas para que os adolescentes, de 12 a 17 anos, ao longo de 22 semanas 
consecutivas, tenham aulas de futebol de campo, considerando aspectos preparatórios físicos, prática de 
habilidades motoras e técnicas e o repasse de conhecimento teórico sobre o esporte.
 
Do Campeonato - No final do ano, especificamente nos dias 17 e 18 de dezembro de 2022, realizaremos torneio 
aberto de futebol para os alunos de todas as todas as categorias e para equipes convidadas.
no formato Futebol 7, o já popular Fut7, no qual as equipes são compostas por 12 a 15 atletas e apenas 7 

 
https://www.facebook.com/escoladefutebolguaraense/ 

os.ninja/07391354/Escola_de_Futebol_Guaraense 

https://drive.google.com/drive/folders/1tn6HIaO3qAKYcqhKkXkP7ydFsoUy-5kh?usp=sharing

https://www.instagram.com/guaraense/ 

Formando Atletas e Cidadãos 

Local de realização: Campo Pinheirinho - A.E. do CAVE - GUARÁ II 

30/07/2022 a 30/12/2022 

01/08/2022 A 30/12/2022 

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

alunos e comissão técnica)  

Previsão de público indireto: 320 pessoas (público espectador e pais)  

.995,50 (trezentos e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 299.995,50 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e 

 
 

Formando Atletas e Cidadãos 

Formando Atletas e Cidadãos” será composto por ações coordenadas e Inter 
relacionadas, todas voltadas para jovens estudantes da rede pública de ensino do Governo do Distrito Federal, 
especialmente da Região Administrativa do Guará (RA-X), com o intuito de, por meio do esporte, formar atletas e 

Serão disponibilizadas até 80 vagas para que os adolescentes, de 12 a 17 anos, ao longo de 22 semanas 
consecutivas, tenham aulas de futebol de campo, considerando aspectos preparatórios físicos, prática de 

as e o repasse de conhecimento teórico sobre o esporte. 

No final do ano, especificamente nos dias 17 e 18 de dezembro de 2022, realizaremos torneio 
aberto de futebol para os alunos de todas as todas as categorias e para equipes convidadas.
no formato Futebol 7, o já popular Fut7, no qual as equipes são compostas por 12 a 15 atletas e apenas 7 
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X), com o intuito de, por meio do esporte, formar atletas e 

Serão disponibilizadas até 80 vagas para que os adolescentes, de 12 a 17 anos, ao longo de 22 semanas 
consecutivas, tenham aulas de futebol de campo, considerando aspectos preparatórios físicos, prática de 

 

No final do ano, especificamente nos dias 17 e 18 de dezembro de 2022, realizaremos torneio 
aberto de futebol para os alunos de todas as todas as categorias e para equipes convidadas. O campeonato será 
no formato Futebol 7, o já popular Fut7, no qual as equipes são compostas por 12 a 15 atletas e apenas 7 



 

jogadores atuam na linha. Além do dinamismo dessa modalidade, a escolha propiciará a participação de uma 
maior quantidade de equipes no torneio de encerramento.
 
Do aspecto social 
Aulões - Realizaremos ao menos 3 eventos denominados de “aulões” ao longo das atividades, preferencialmente 
aos sábados. Nessas ocasiões haverá treinos, bate
direta dos pais (ou responsáveis legais) dos alunos. Serão momentos de aproximação familiar, interação e 
diversão, que compõem parte do espírito social do projeto.  As datas dos aulões ainda serão definidas mediante 
alinhamento realizado entre a equipe do projeto.
 
Da Assistência social - O projeto também possui especial atenção com os atletas sob o aspecto de indivíduos em 
formação (física e de caráter), uma vez que para acompanhar os jovens ao longo de todo o projeto 
disponibilizaremos um assistente social que estará presente para observar, orientar, dialogar e eventualmente 
proceder a encaminhamentos para além daqueles restritos às práticas esportivas. 
 
2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:  
 
Por meio da nossa experiência de décadas pudemos compreender que o esporte também exerce forte papel em 
mudanças positivas de vidas, a exemplo de respeito hierárquico, trabalho coletivo, afastando as crianças e 
adolescentes das vulnerabilidades das ruas, t
na prevenção de problemas de saúde como diabetes, obesidade e depressão. Com essa visão socio esportiva, a 
União Desportiva Guaraense e o seu corpo dirigente planejam ações e estratégias
esportivo e social, com o entendimento de que é necessário formar o cidadão e atleta de forma conjunta.
 
Dessa forma, o projeto em tela abarcará jovens alunos de escolas públicas e tratará tanto de suas condições 
físicas e esportivas, quanto de eventuais necessidades enquanto indivíduos, aplicando
situação, tratativas também como os familiares dos atletas.
 
O projeto suprirá a falta de oferta de atividade física para adolescentes de 12 a 17 anos do Guará, pois s
ofertados treinos de futebol de campo, para jovens das escolas públicas, no período inverso ao horário escolar 
do aluno, nas dependências do Campo Pinheirinho, onde já são executadas as atividades esportivas da UDG.
Todos os alunos receberão kits de uniforme esportivo contendo em cada: 2 camisetas, 2 calções e 2 meiões. 
Mais além, disponibilizaremos materiais de alta qualidade para a prática do futebol e para os respectivos 
treinamentos. 
 
Os treinos serão realizados por Educadores Físicos, formados com
Teremos um Coordenador Técnico que coordena todo planejamento de execução dos treinos juntamente com 
um Auxiliar Administrativo. Primamos por um atendimento zeloso e aproximado com os atletas e, exatamente 
por esse motivo, as vagas para cada categoria são limitadas, possibilitando diagnósticos e didática mais precisas 
e eficientes para cada atleta. 
 
Será também disponibilizado aos alunos acompanhamento de Assistente Social, promovendo qualidade de vida, 
controle da obesidade entre as crianças e jovens e tratamento contra depressão e ansiedade. Teremos um 
cuidado, portanto, com os jovens indivíduos, visando a sua sensação de pertencimento e de cidadania. Por 
exemplo: caso seja observada a necessidade de diálogo com a f
mediar diálogos, seja para fazer algum comunicado, o assistente social estará apto a fazer. Ademais, a 
convivência de meses entre atletas e o profissional ampliará a confiança dos jovens e estreitará os seus la
deixando os jovens mais confortáveis para eventual necessidade de abertura para desabafos e conversas com o 
assistente social. 

 
jogadores atuam na linha. Além do dinamismo dessa modalidade, a escolha propiciará a participação de uma 

no torneio de encerramento. 

Realizaremos ao menos 3 eventos denominados de “aulões” ao longo das atividades, preferencialmente 
aos sábados. Nessas ocasiões haverá treinos, bate-papos e partidas mistas, com o envolvimento e a pa
direta dos pais (ou responsáveis legais) dos alunos. Serão momentos de aproximação familiar, interação e 
diversão, que compõem parte do espírito social do projeto.  As datas dos aulões ainda serão definidas mediante 

equipe do projeto. 

O projeto também possui especial atenção com os atletas sob o aspecto de indivíduos em 
formação (física e de caráter), uma vez que para acompanhar os jovens ao longo de todo o projeto 

tente social que estará presente para observar, orientar, dialogar e eventualmente 
proceder a encaminhamentos para além daqueles restritos às práticas esportivas.  

Por meio da nossa experiência de décadas pudemos compreender que o esporte também exerce forte papel em 
mudanças positivas de vidas, a exemplo de respeito hierárquico, trabalho coletivo, afastando as crianças e 
adolescentes das vulnerabilidades das ruas, tais como álcool, fumo, furtos, drogas e atividades ilícitas, bem como 
na prevenção de problemas de saúde como diabetes, obesidade e depressão. Com essa visão socio esportiva, a 
União Desportiva Guaraense e o seu corpo dirigente planejam ações e estratégias
esportivo e social, com o entendimento de que é necessário formar o cidadão e atleta de forma conjunta.

Dessa forma, o projeto em tela abarcará jovens alunos de escolas públicas e tratará tanto de suas condições 
vas, quanto de eventuais necessidades enquanto indivíduos, aplicando

situação, tratativas também como os familiares dos atletas. 

O projeto suprirá a falta de oferta de atividade física para adolescentes de 12 a 17 anos do Guará, pois s
ofertados treinos de futebol de campo, para jovens das escolas públicas, no período inverso ao horário escolar 
do aluno, nas dependências do Campo Pinheirinho, onde já são executadas as atividades esportivas da UDG.

niforme esportivo contendo em cada: 2 camisetas, 2 calções e 2 meiões. 
Mais além, disponibilizaremos materiais de alta qualidade para a prática do futebol e para os respectivos 

Os treinos serão realizados por Educadores Físicos, formados com registro no CREF e Auxiliares Técnicos. 
Teremos um Coordenador Técnico que coordena todo planejamento de execução dos treinos juntamente com 
um Auxiliar Administrativo. Primamos por um atendimento zeloso e aproximado com os atletas e, exatamente 

motivo, as vagas para cada categoria são limitadas, possibilitando diagnósticos e didática mais precisas 

Será também disponibilizado aos alunos acompanhamento de Assistente Social, promovendo qualidade de vida, 
besidade entre as crianças e jovens e tratamento contra depressão e ansiedade. Teremos um 

cuidado, portanto, com os jovens indivíduos, visando a sua sensação de pertencimento e de cidadania. Por 
exemplo: caso seja observada a necessidade de diálogo com a família do jovem atleta, seja para estreitar e 
mediar diálogos, seja para fazer algum comunicado, o assistente social estará apto a fazer. Ademais, a 
convivência de meses entre atletas e o profissional ampliará a confiança dos jovens e estreitará os seus la
deixando os jovens mais confortáveis para eventual necessidade de abertura para desabafos e conversas com o 
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jogadores atuam na linha. Além do dinamismo dessa modalidade, a escolha propiciará a participação de uma 

Realizaremos ao menos 3 eventos denominados de “aulões” ao longo das atividades, preferencialmente 
papos e partidas mistas, com o envolvimento e a participação 

direta dos pais (ou responsáveis legais) dos alunos. Serão momentos de aproximação familiar, interação e 
diversão, que compõem parte do espírito social do projeto.  As datas dos aulões ainda serão definidas mediante 

O projeto também possui especial atenção com os atletas sob o aspecto de indivíduos em 
formação (física e de caráter), uma vez que para acompanhar os jovens ao longo de todo o projeto 

tente social que estará presente para observar, orientar, dialogar e eventualmente 

Por meio da nossa experiência de décadas pudemos compreender que o esporte também exerce forte papel em 
mudanças positivas de vidas, a exemplo de respeito hierárquico, trabalho coletivo, afastando as crianças e 

ais como álcool, fumo, furtos, drogas e atividades ilícitas, bem como 
na prevenção de problemas de saúde como diabetes, obesidade e depressão. Com essa visão socio esportiva, a 
União Desportiva Guaraense e o seu corpo dirigente planejam ações e estratégias baseadas neste princípio 
esportivo e social, com o entendimento de que é necessário formar o cidadão e atleta de forma conjunta. 

Dessa forma, o projeto em tela abarcará jovens alunos de escolas públicas e tratará tanto de suas condições 
vas, quanto de eventuais necessidades enquanto indivíduos, aplicando-se para esta última 

O projeto suprirá a falta de oferta de atividade física para adolescentes de 12 a 17 anos do Guará, pois serão 
ofertados treinos de futebol de campo, para jovens das escolas públicas, no período inverso ao horário escolar 
do aluno, nas dependências do Campo Pinheirinho, onde já são executadas as atividades esportivas da UDG. 

niforme esportivo contendo em cada: 2 camisetas, 2 calções e 2 meiões. 
Mais além, disponibilizaremos materiais de alta qualidade para a prática do futebol e para os respectivos 

registro no CREF e Auxiliares Técnicos. 
Teremos um Coordenador Técnico que coordena todo planejamento de execução dos treinos juntamente com 
um Auxiliar Administrativo. Primamos por um atendimento zeloso e aproximado com os atletas e, exatamente 

motivo, as vagas para cada categoria são limitadas, possibilitando diagnósticos e didática mais precisas 

Será também disponibilizado aos alunos acompanhamento de Assistente Social, promovendo qualidade de vida, 
besidade entre as crianças e jovens e tratamento contra depressão e ansiedade. Teremos um 

cuidado, portanto, com os jovens indivíduos, visando a sua sensação de pertencimento e de cidadania. Por 
amília do jovem atleta, seja para estreitar e 

mediar diálogos, seja para fazer algum comunicado, o assistente social estará apto a fazer. Ademais, a 
convivência de meses entre atletas e o profissional ampliará a confiança dos jovens e estreitará os seus laços, 
deixando os jovens mais confortáveis para eventual necessidade de abertura para desabafos e conversas com o 



 

 
Nosso projeto também possibilitará a geração de novos postos de trabalho, contribuirá com a continuidade da 
formação de novos talentos do curso de Educação Física, bem como contribuirá para movimentar a economia no 
comércio local. 
 
Ressalte-se ainda que a ocupação de espaços públicos, situação pertinente ao projeto, acabará por afastar os 
usuários de drogas e meliantes das pro
 
2.4 OBJETIVO GERAL:  
Realizar o projeto Formando Atletas e Cidadãos
contraturno escolar no mínimo 80 jovens entre 12 e 17 anos de idade, nas categorias de base sub 13, sub 15 e sub 
17 do futebol de campo. 
 
 
2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
● Estimular a prática do esporte, promovendo a cultura, saúde, integração, visando uma política pública;
● Envolver a comunidade com o futebol, por seu caráter democrático, sem preconceito étnico ou racial;
● Descobrir novos talentos, possibilitando um ponto de partida para uma possível ascensão no esporte; 
● Democratizar o acesso ao esporte, privilegiando a comunidade menos favorecidas;
● Promover a discussão dos diversos aspectos do futebol como esporte.
 
 
2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS 
METAS 

Metas (Qualitativas) 

Contratar profissionais 
qualificados para a execução do 
projeto. 

Contratação de RH e
prestadores de serviço

Realizar evento de encerramento 
reunindo alunos, pais e 
convidados. 

Material de premiação, 
cenografia, estrutura e 
alimentação

Utilização de equipamentos e 
materiais esportivos adequados ao 
esporte e de boa qualidade para 
realização das aulas de futebol. 

Aquisição de material 
esportivo

Metas (Quantitativas) 

Promover a participação gratuita de 
80 jovens estudantes, com idade 
entre 12 e 17 anos no projeto.  

Quantidade de atletas 
inscritos. 

Apresentação conjunta entre o 
Educador Físico e do Assistente 

Quantidade de pais 
participantes convidados.

 

Nosso projeto também possibilitará a geração de novos postos de trabalho, contribuirá com a continuidade da 
os talentos do curso de Educação Física, bem como contribuirá para movimentar a economia no 

se ainda que a ocupação de espaços públicos, situação pertinente ao projeto, acabará por afastar os 
usuários de drogas e meliantes das proximidades. 

Formando Atletas e Cidadãos, na Região Administrativa do Guará (RA
ens entre 12 e 17 anos de idade, nas categorias de base sub 13, sub 15 e sub 

Estimular a prática do esporte, promovendo a cultura, saúde, integração, visando uma política pública;
Envolver a comunidade com o futebol, por seu caráter democrático, sem preconceito étnico ou racial;
Descobrir novos talentos, possibilitando um ponto de partida para uma possível ascensão no esporte; 
Democratizar o acesso ao esporte, privilegiando a comunidade menos favorecidas;
Promover a discussão dos diversos aspectos do futebol como esporte. 

ETAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS 

Indicador Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento das Metas

Contratação de RH e 
prestadores de serviço 

1. Contrato de prestação de serviço.
2. Notas Fiscais. 
3. Registro Fotográfico.

Material de premiação, 
cenografia, estrutura e 
alimentação 

1. Contrato de prestação
2. Notas Fiscais. 
3. Registro Fotográfico.

Aquisição de material 
esportivo 

1. Notas fiscais. 
2.  Registro Fotográfico.

Indicador Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento

Quantidade de atletas 
inscritos.  

1. Fichas de inscrição.
2. Registro fotográfico.

Quantidade de pais 
participantes convidados. 

1. Lista de presença.
2. Registro fotográfico.
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Nosso projeto também possibilitará a geração de novos postos de trabalho, contribuirá com a continuidade da 
os talentos do curso de Educação Física, bem como contribuirá para movimentar a economia no 

se ainda que a ocupação de espaços públicos, situação pertinente ao projeto, acabará por afastar os 

, na Região Administrativa do Guará (RA-X), atendendo no 
ens entre 12 e 17 anos de idade, nas categorias de base sub 13, sub 15 e sub 

Estimular a prática do esporte, promovendo a cultura, saúde, integração, visando uma política pública; 
Envolver a comunidade com o futebol, por seu caráter democrático, sem preconceito étnico ou racial; 
Descobrir novos talentos, possibilitando um ponto de partida para uma possível ascensão no esporte;  
Democratizar o acesso ao esporte, privilegiando a comunidade menos favorecidas; 

ETAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS 

Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento das Metas 

1. Contrato de prestação de serviço. 
 

3. Registro Fotográfico. 

1. Contrato de prestação de serviço. 
 

3. Registro Fotográfico. 

Fotográfico. 

Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento 

1. Fichas de inscrição. 
Registro fotográfico. 

Lista de presença. 
2. Registro fotográfico. 



 

Social sobre os resultados 
alcançados para 30 pais (ou 
responsáveis legais) dos jovens 
atletas participantes do projeto. 

 
2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO

Nome do Evento:  Formando Atletas e Cidadãos

Descrição/Etapa: Sub-13 

Data do Evento: 01/08/2022 a 30/12/2022

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

30/07/2022 a 30/12/2022

Local: CAMPO PINHEIRINHO 

 

(...) Quadra Poliesportiva

(...) Pátio     

(    ) Ginásio 

(...) Espaço Privado 
Qual?__________________

Quantiade de participantes neste evento                         

Atletas: 30 
Comissão Técnica: 3 
Total: 33 pessoas 

Quanto à abrangência (origem dos participantes)

( x ) Local  

(   ) Regional 

(   ) Nacional 

 

Faixa etária 

(x) Crianças/Adolescentes (de 12 a 13 anos)

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 

Formando Atletas e Cidadãos 

01/08/2022 a 30/12/2022 Turno: Matutino / Vespertino

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

CAMPO PINHEIRINHO - A.E. DO CAVE - GUARÁ II 

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

(...) Pátio      (...) Piscina 

(    ) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(x) Outro  
Qual? Campo de grama 
(PINHEIRINHO) 
 
 

Quantiade de participantes neste evento                          

Indiretos: 120                Total: 153

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

 Categoria
Modalidade/Data/Turno

Crianças/Adolescentes (de 12 a 13 anos) Sub-13. 
01/08/2022 a 30/12/2022 

7 

Matutino / Vespertino 

Matutino / Vespertino 

Qual? Campo de grama 
(PINHEIRINHO) - GUARÁ II 

153 

Categoria-
Modalidade/Data/Turno Qtd. 

01/08/2022 a 30/12/2022 30 



 

(   ) Jovens (15 a 24 anos) 

(   ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 

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

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

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente: Campo Pinheirinho 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(...) Outros. Especifique: Telefone celular: (61) 99273

 
 

Nome do Evento:  Formando Atletas e Cidadãos

Descrição/Etapa: Sub-15 

Data do Evento: 01/08/2022 a 30/12/2022

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

30/07/2022 a 30/12/2022

Local: CAMPO PINHEIRINHO 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva

(...) Pátio     

(    ) Ginásio 

 
Matutino e vespertino.

- 

- 

- 

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 
especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - - 

Campo Pinheirinho - A.E.do CAVE - GUARÁ II 

Telefone celular: (61) 99273-3010 

Formando Atletas e Cidadãos 

01/08/2022 a 30/12/2022 Turno: Matutino / Vespertino

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

CAMPO PINHEIRINHO - A.E. DO CAVE - GUARÁ II 

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

(...) Pátio      (...) Piscina 

(    ) Ginásio  (...) Clube 
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vespertino. 

 
- 

- 

- 

- 

Matutino / Vespertino 

Matutino / Vespertino 



 

(...) Espaço Privado 
Qual?__________________

Quantiade de participantes neste evento                         

Atletas: 25 
Comissão Técnica: 3 
Total: 28 pessoas 

Quanto à abrangência (origem dos participantes)

( x ) Local  

(   ) Regional 

(   ) Nacional 

Faixa etária 

(x) Crianças/Adolescentes (de 14 a 15 anos)

(   ) Jovens (15 a 24 anos) 

(   ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 

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

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

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente: Campo Pinheirinho 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(x) Outro  
Qual? Campo de grama 
(PINHEIRINHO) 
 

Quantiade de participantes neste evento                          

Indiretos: 100                   Total: 128

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

 Categoria
Modalidade/Data/Turno

Crianças/Adolescentes (de 14 a 15 anos) Sub-15. 
01/08/2022 a 30/12/2022. 
Matutino e vespertino.
 

- 

- 

- 

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 
especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - - 

Campo Pinheirinho - A.E.do CAVE - GUARÁ II 

9 

Qual? Campo de grama 
(PINHEIRINHO) - GUARÁ II 

28 

Categoria-
Modalidade/Data/Turno Qtd. 

01/08/2022 a 30/12/2022. 
vespertino. 25 

 
- 

- 

- 

- 



 

(...) Outros. Especifique: Telefone celular: (61) 99273

 

Nome do Evento:  Formando Atletas e Cidadãos

Descrição/Etapa: Sub-17 

Data do Evento: 01/08/2022 a 30/12/2022

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

30/07/2022 a 30/12/2022

Local: CAMPO PINHEIRINHO 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva

(...) Pátio     

(    ) Ginásio 

(...) Espaço Privado 
Qual?__________________

Quantiade de participantes neste evento                         

Atletas: 25 
Comissão Técnica: 3 
Total: 28 pessoas 

Quanto à abrangência (origem dos participantes)

( x ) Local  

(   ) Regional 

(   ) Nacional 

 

Faixa etária 

(x) Crianças/Adolescentes (de 16 a 17 anos)

(   ) Jovens (15 a 24 anos) 

 
Telefone celular: (61) 99273-3010 

Formando Atletas e Cidadãos 

01/08/2022 a 30/12/2022 Turno: Matutino / Vespertino

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

CAMPO PINHEIRINHO - A.E. DO CAVE - GUARÁ II 

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

(...) Pátio      (...) Piscina 

(    ) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(x) Outro  
Qual? Campo de grama 
(PINHEIRINHO) 
 

Quantiade de participantes neste evento                          

Indiretos: 100                   Total: 128

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

 Categoria
Modalidade/Data/Turno

(de 16 a 17 anos) Sub-17. 
01/08/2022 a 30/12/2022. 
Matutino e vespertino.

- 
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Matutino / Vespertino 

Matutino / Vespertino 

Qual? Campo de grama 
(PINHEIRINHO) - GUARÁ II 

28 

Categoria-
Modalidade/Data/Turno Qtd. 

01/08/2022 a 30/12/2022. 
vespertino. 

25 

 
- 



 

(   ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 

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

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

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente: Campo Pinheirinho 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(...) Outros. Especifique: Telefone celular: (61) 99273

 
 
QUADRO RESUMIDO DE TEMPO DECORRIDO NAS AÇÕES DO PROJETO:
 

FORMANDO ATLETAS E CIDADÃOS
PLANEJAMENTO

  Execução Administração
Início 30/07/2022 30/07/2022
Fim 30/12/2022 30/12/2022
Dias 152 

Semanas 22 
Meses 5 

 
 
2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)
 
Inscrições: 
As inscrições acontecerão localmente, nas dependências da instituição junto ao complexo esportivo, bem como 
por telefone, por intermédio do aplicativo 
 
30 e 31/07:  
Logo após a assinatura do Termo de Parceria a União Desportiva Guaraense iniciará
com os fornecedores das estruturas necessárias, aquisição dos materiais esportivos, contratação da equipe de RH 

 

- 

- 

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 
especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - - 

Campo Pinheirinho - A.E.do CAVE - GUARÁ II 

Telefone celular: (61) 99273-3010 

QUADRO RESUMIDO DE TEMPO DECORRIDO NAS AÇÕES DO PROJETO: 

FORMANDO ATLETAS E CIDADÃOS 
PLANEJAMENTO 

Administração RH 
/07/2022 30/07/2022 
/12/2022 30/12/2022 

152 152 
22 22 
5 5 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

As inscrições acontecerão localmente, nas dependências da instituição junto ao complexo esportivo, bem como 
por telefone, por intermédio do aplicativo whatsapp. 

Logo após a assinatura do Termo de Parceria a União Desportiva Guaraense iniciará as tratativas para contratação 
com os fornecedores das estruturas necessárias, aquisição dos materiais esportivos, contratação da equipe de RH 
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- 

- 

- 

As inscrições acontecerão localmente, nas dependências da instituição junto ao complexo esportivo, bem como 

as tratativas para contratação 
com os fornecedores das estruturas necessárias, aquisição dos materiais esportivos, contratação da equipe de RH 



 

e técnica, divulgação junto às escolas públicas de ensino, inscrições, dentre outras logísticas para a realizaçã
projeto. 
 
01/08/2022 a 30/12/2022: 
As aulas serão ministradas às segundas e quartas
para 1º de agosto e término em 30 de dezembro de 2022. Ressaltamos que às sextas
trabalho entre a equipe administrativa da instituição, do projeto, treinadores e assistente social, para 
alinhamentos gerais. 
 
Após o torneio de encerramento, a ser realizado nos dias 17 e 18 de dezembro, os professores continuarão com 
as atividades junto aos alunos por mais 
aprimoramento de desempenho dos atletas após o campeonato, no intuito de corrigir falhas e ampliar a evolução 
de cada aluno. Serão aulas clínicas, focadas nos result
torneio. A reunião final de equipe dar-se
 
A metodologia de ensino será aplicada de acordo com os moldes tradicionais da Escola Guaraense, produzindo e 
disseminando conhecimento do futebol brasileiro, contribuindo para o seu desenvolvimento técnico e social, por 
meio da qualificação dos beneficiários, promovendo a sistematização do conhecimento teórico e prático do 
futebol de campo, valorizando suas histórias de conquistas competi
 
Conteúdo programático e didático específico:
 
Metodologia para a categoria sub-13: 
Habilidades específicas: domínio, controle, condução de bola, passe, recepção, drible, finalização, finta e 
cabeceio. Habilidades gerais: marcação, contra
específicas de cada jogador, antecipação e proteção de bola. 
 
Metodologia para as categorias sub-15 e sub
Condicionamento: preparações física, técnica e tática.
Habilidades específicas: domínio, controle, condução de bola, passe, recepção, drible, finalização, finta, cabeceio, 
Habilidades gerais: marcação, contra-ataque, jogos reduzidos, circuitos de atividades, funções específicas de cada 
jogador, antecipação e proteção de bol
O projeto vai convidar periodicamente os pais dos alunos para um aulão (aos sábados). Nessas datas serão 
promovidos jogos entre pais e filhos, causando envolvimento familiar e social entre parentes e amigos, bem como 
traz os pais para o universo vivenciado pelos seus filhos e para a realidade desenvolvida no projeto.
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Realizaremos ações sociais de acolhimento, de acompanhamento e de orientação social em abordagens com 
grupos, indivíduos e famílias envolvidos no pro
 
Realizar atendimentos, visitas domiciliares, evoluções de casos, entrevistas e estudos sociais.
Prestar orientação acerca dos serviços na rede socioassistencial, assim como realizar encaminhamentos para 
esses serviços. 
 
Objetivos das ações sociais: 
● Elaborar indicadores sociais qualitativos e quantitativos para monitorar o impacto social das ações do 
projeto; 
● Acompanhar a evolução dos indicadores;
● Emitir relatórios sociais e parecer social; e

 
e técnica, divulgação junto às escolas públicas de ensino, inscrições, dentre outras logísticas para a realizaçã

As aulas serão ministradas às segundas e quartas-feiras, nos períodos matutino e vespertino, com início previsto 
de dezembro de 2022. Ressaltamos que às sextas

trabalho entre a equipe administrativa da instituição, do projeto, treinadores e assistente social, para 

pós o torneio de encerramento, a ser realizado nos dias 17 e 18 de dezembro, os professores continuarão com 
nto aos alunos por mais 2 semanas, a fim de prestar apoio, assessoria e ministrar aulas de 

aprimoramento de desempenho dos atletas após o campeonato, no intuito de corrigir falhas e ampliar a evolução 
de cada aluno. Serão aulas clínicas, focadas nos resultados obtidos e nos desempenhos exibidos durante o 

se-á no fim do dia 30/12/2022. 

A metodologia de ensino será aplicada de acordo com os moldes tradicionais da Escola Guaraense, produzindo e 
do futebol brasileiro, contribuindo para o seu desenvolvimento técnico e social, por 

meio da qualificação dos beneficiários, promovendo a sistematização do conhecimento teórico e prático do 
futebol de campo, valorizando suas histórias de conquistas competitividade e suas características.

Conteúdo programático e didático específico: 

 
domínio, controle, condução de bola, passe, recepção, drible, finalização, finta e 

marcação, contra-ataque, jogos reduzidos, circuitos de atividades, funções 
específicas de cada jogador, antecipação e proteção de bola.  

15 e sub-17 
preparações física, técnica e tática. 

domínio, controle, condução de bola, passe, recepção, drible, finalização, finta, cabeceio, 
ataque, jogos reduzidos, circuitos de atividades, funções específicas de cada 

jogador, antecipação e proteção de bola e minitorneio interno. 
O projeto vai convidar periodicamente os pais dos alunos para um aulão (aos sábados). Nessas datas serão 
promovidos jogos entre pais e filhos, causando envolvimento familiar e social entre parentes e amigos, bem como 

ara o universo vivenciado pelos seus filhos e para a realidade desenvolvida no projeto.

Realizaremos ações sociais de acolhimento, de acompanhamento e de orientação social em abordagens com 
grupos, indivíduos e famílias envolvidos no projeto.  

Realizar atendimentos, visitas domiciliares, evoluções de casos, entrevistas e estudos sociais.
Prestar orientação acerca dos serviços na rede socioassistencial, assim como realizar encaminhamentos para 

Elaborar indicadores sociais qualitativos e quantitativos para monitorar o impacto social das ações do 

Acompanhar a evolução dos indicadores; 
Emitir relatórios sociais e parecer social; e 
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e técnica, divulgação junto às escolas públicas de ensino, inscrições, dentre outras logísticas para a realização do 

feiras, nos períodos matutino e vespertino, com início previsto 
de dezembro de 2022. Ressaltamos que às sextas-feiras haverá reuniões de 

trabalho entre a equipe administrativa da instituição, do projeto, treinadores e assistente social, para 

pós o torneio de encerramento, a ser realizado nos dias 17 e 18 de dezembro, os professores continuarão com 
semanas, a fim de prestar apoio, assessoria e ministrar aulas de 

aprimoramento de desempenho dos atletas após o campeonato, no intuito de corrigir falhas e ampliar a evolução 
ados obtidos e nos desempenhos exibidos durante o 

A metodologia de ensino será aplicada de acordo com os moldes tradicionais da Escola Guaraense, produzindo e 
do futebol brasileiro, contribuindo para o seu desenvolvimento técnico e social, por 

meio da qualificação dos beneficiários, promovendo a sistematização do conhecimento teórico e prático do 
tividade e suas características. 

domínio, controle, condução de bola, passe, recepção, drible, finalização, finta e 
ataque, jogos reduzidos, circuitos de atividades, funções 

domínio, controle, condução de bola, passe, recepção, drible, finalização, finta, cabeceio,  
ataque, jogos reduzidos, circuitos de atividades, funções específicas de cada 

O projeto vai convidar periodicamente os pais dos alunos para um aulão (aos sábados). Nessas datas serão 
promovidos jogos entre pais e filhos, causando envolvimento familiar e social entre parentes e amigos, bem como 

ara o universo vivenciado pelos seus filhos e para a realidade desenvolvida no projeto. 

Realizaremos ações sociais de acolhimento, de acompanhamento e de orientação social em abordagens com 

Realizar atendimentos, visitas domiciliares, evoluções de casos, entrevistas e estudos sociais. 
Prestar orientação acerca dos serviços na rede socioassistencial, assim como realizar encaminhamentos para 

Elaborar indicadores sociais qualitativos e quantitativos para monitorar o impacto social das ações do 



 

● Estabelecer diagnóstico e avaliar resultado social das ati
  
Para o campeonato de encerramento das atividades entraremos em contato com outras escolas e associações de 
futebol para formalizar o convite de participação da competição.
 

Para permitir o acompanhamento da execução, a OSC disponibilizará através do link do Google Drive 
https://drive.google.com/drive/folders/1_fmtv4EFGl3H7QL5
estará incluindo fotos e documentos pertinentes ao projeto

Ressaltamos que por meio deste canal eletrônico será possível conferir documentos diversos sobre a 
execução do projeto, como fotos, notas fiscais, 

Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios diversos à 
logomarca da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 
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 dos Núcleos 

GRADE DE AULAS E REUNIÕES
Data de início: 01/08/2022 
Data de encerramento: 30/12/2022 

Horário LOCAL SEGUNDA

Início Término 

08:30 09:30 CAMPO 
PRINCIPAL 

OU AUXILIAR 

09:30 10:30 CAMPO 
PRINCIPAL 

OU AUXILIAR 

09:30 10:30 CAMPO 
PRINCIPAL 

OU AUXILIAR 

9:00 11:00 CAMPO 
PRINCIPAL 

OU AUXILIAR 

atendimento 
assistente 

11:00 12:00 CAMPO 
PRINCIPAL 

OU AUXILIAR 

atendimento
assistente 

 
Estabelecer diagnóstico e avaliar resultado social das atividades.  

Para o campeonato de encerramento das atividades entraremos em contato com outras escolas e associações de 
futebol para formalizar o convite de participação da competição. 

Para permitir o acompanhamento da execução, a OSC disponibilizará através do link do Google Drive 
https://drive.google.com/drive/folders/1_fmtv4EFGl3H7QL5CNYjTLKpupB5xtps?usp=sharing

cumentos pertinentes ao projeto. 
Ressaltamos que por meio deste canal eletrônico será possível conferir documentos diversos sobre a 

execução do projeto, como fotos, notas fiscais, extratos bancários, dentre outros. 
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 
ermo 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 

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.

GRADE DE AULAS E REUNIÕES 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA

SUB 13 
 

- SUB 13 - 

SUB 15 - SUB 15 - 

SUB 17 - SUB 17 - 

atendimento 
assistente 

social 

- atendiment
o assistente 

social 

- 

atendimento 
assistente 

social 

- atendiment
o assistente 

social 

- 
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Para o campeonato de encerramento das atividades entraremos em contato com outras escolas e associações de 

Para permitir o acompanhamento da execução, a OSC disponibilizará através do link do Google Drive 
CNYjTLKpupB5xtps?usp=sharing onde semanalmente 

Ressaltamos que por meio deste canal eletrônico será possível conferir documentos diversos sobre a 

Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios diversos à 
SEL, em todo e qualquer material adquirido com recursos 

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

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

QUINTA SEXTA 

 - 

 - 

 - 

 Reunião com 
a Equipe 

assistente 
social 

 Reunião com 
a Equipe 

assistente 
social 



 

15:00 16:00 CAMPO 
PRINCIPAL 

OU AUXILIAR 

15:30 16:30 CAMPO 
PRINCIPAL 

OU AUXILIAR 

atendimento 
assistente 

16:00 17:00 CAMPO 
PRINCIPAL 

OU AUXILIAR  

 
 
2.7.2 Equipe de RH 

Função Quant. 
Forma de 
contrataç
ão do RH 

01 Diretor-Geral 1 MEI 

01 Coordenador 
Administrativo -

Financeiro 
1 MEI 

01 Diretor de 
Recursos 
Humanos 

1 MEI 

01 Coordenador 
Técnico 1 MEI 

 
 
2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA 

1. Inspiração para que mais crianças e jovens se interessem pela prática futebolística;
2. Fortalecimento da prática do Futebol na região;
3. Maior interação entre os participantes das três categorias, comissão técnica e comunidade em geral.
4. Atingir a maior quantidade possível de participantes do projeto;
5. Modificar a realidade esportiva dos atletas envolvidos no projeto, trazendo perspectivas de crescimento 

tático e técnico; 
 
2.9 CROQUI DO EVENTO  
 

 
SUB 17 - SUB 17 - 

atendimento 
assistente 

social 

- atendiment
o assistente 

social 

- 

SUB 13 
SUB 15 

- SUB 13 
SUB 15 

- 

 

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

Sim Não remunerado Não se aplica

Sim Não remunerado Não se aplica

Sim Não remunerado Não se aplica

Sim Não remunerado Não se aplica

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 
Inspiração para que mais crianças e jovens se interessem pela prática futebolística;

da prática do Futebol na região; 
Maior interação entre os participantes das três categorias, comissão técnica e comunidade em geral.

r quantidade possível de participantes do projeto; 
Modificar a realidade esportiva dos atletas envolvidos no projeto, trazendo perspectivas de crescimento 
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 - 

 Reunião com 
a Equipe 

assistente 
social 

 - 

Carga horária 
de trabalho 

na OSC 

Carga 
horária que 

será 
destinada 
ao projeto 

Não se aplica 40HORAS 
SEMANAIS 

Não se aplica 40 HORAS 
SEMANAIS 

Não se aplica 40HORAS 
SEMANAIS 

Não se aplica 40HORAS 
SEMANAIS 

Inspiração para que mais crianças e jovens se interessem pela prática futebolística; 

Maior interação entre os participantes das três categorias, comissão técnica e comunidade em geral. 

Modificar a realidade esportiva dos atletas envolvidos no projeto, trazendo perspectivas de crescimento 



 

 
2.10 CONTRAPARTIDA 
 

A modalidade que já é sucesso entre os jogadores de futebol profissional e tem sido utilizado nos grandes clubes 
do País e, também, do exterior, ajudando no desenvolvimento da coordenação motora, na melhora nos reflexos, 
foco, concentração e trabalho em equipe.

 

OFICINA DE FUTMESA 

já é sucesso entre os jogadores de futebol profissional e tem sido utilizado nos grandes clubes 
do País e, também, do exterior, ajudando no desenvolvimento da coordenação motora, na melhora nos reflexos, 
foco, concentração e trabalho em equipe. 
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já é sucesso entre os jogadores de futebol profissional e tem sido utilizado nos grandes clubes 
do País e, também, do exterior, ajudando no desenvolvimento da coordenação motora, na melhora nos reflexos, 



 

 
O FUTMESA pode ser jogado por todas as idades e é inclusivo, além de ajudar no entrosamento e como parte do 
treinamento de atletas e futuros atletas.
 
Faremos um oficina de Futmesa com apresentação e palestra de 
além de eleita a melhor do mundo, possui em sua carreira o título de 10 vezes Campeã Mundial, 18 vezes campeã 
brasileira e 2 vezes vice-campeã sul-americana. 
 
A experiência e carreira da atleta profissional será um
oportunidade de profissão.  
 
A oficina acontecerá no mês de outubro com data a ser definida e informada dentro do link do drive da prestação 
de contas, oficializada através de ofício.
 
Ao final, todos os alunos inscritos na oficina receberão kit contendo (1 bola e uma camiseta) com valor unitario de 
R$ 50,00 cada kit, sendo limitado o qu
inscrições gratuitas de pessoas que nã
mais R$1.500,00 do valor do palestrante. Totalizando
 
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Programação 

Contratação de RH e Prestação de 
Serviços 
Aquisição de Materiais Esportivos e de 
Premiação 
Contratação de Infraestrutura para o 
torneio de encerramento 

 
 
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 ativ
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 (materi
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: 

 
Quanto a movimentação financeira, ressalta
aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:

 

ESA pode ser jogado por todas as idades e é inclusivo, além de ajudar no entrosamento e como parte do 
treinamento de atletas e futuros atletas. 

oficina de Futmesa com apresentação e palestra de uma profissional jogadora de futevôlei, que, 
além de eleita a melhor do mundo, possui em sua carreira o título de 10 vezes Campeã Mundial, 18 vezes campeã 

americana.  

A experiência e carreira da atleta profissional será um incentivo para todos os alunos que veem no esporte uma 

A oficina acontecerá no mês de outubro com data a ser definida e informada dentro do link do drive da prestação 
cializada através de ofício. 

os alunos inscritos na oficina receberão kit contendo (1 bola e uma camiseta) com valor unitario de 
R$ 50,00 cada kit, sendo limitado o quantitativo de inscrições para 30 pessoas, sendo 5 PCDs, totalizando 30 

ções gratuitas de pessoas que não estão contempladas no projeto. Tendo valor total dos kits R$1.500,00 
lor do palestrante. Totalizando R$ 3.000,00. 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
Cronograma de Execução 

Valor 
Duração

Início 
Prestação de R$ 126.000,00 30/07/2022 

Aquisição de Materiais Esportivos e de R$ 82.915,50 30/07/2022 

Contratação de Infraestrutura para o R$ 91.080,00 17/12/2022 

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES  
O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à entidade 
realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos. 
Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o 
pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação de 
equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (materi
esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a contratação de 
Entidade Declara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, 

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

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: 
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ESA pode ser jogado por todas as idades e é inclusivo, além de ajudar no entrosamento e como parte do 

profissional jogadora de futevôlei, que, 
além de eleita a melhor do mundo, possui em sua carreira o título de 10 vezes Campeã Mundial, 18 vezes campeã 

incentivo para todos os alunos que veem no esporte uma 

A oficina acontecerá no mês de outubro com data a ser definida e informada dentro do link do drive da prestação 

os alunos inscritos na oficina receberão kit contendo (1 bola e uma camiseta) com valor unitario de 
pessoas, sendo 5 PCDs, totalizando 30 

contempladas no projeto. Tendo valor total dos kits R$1.500,00 

Duração 
Término 

30/12/2022 

01/08/2022 

18/12/2022 

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.  

idades 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 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a contratação de 
Entidade Declara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, 

§ 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. 

se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração. 

se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a 



 

 
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

Meta Etapa/Fas
e 

Meta 1 
1.1 Contratação de RH

1.2 Prestadores de serviços

Meta 2 
2.1 Aquisição de material 

esportivo
2.2 Material de premiação

Meta 3 
 

3.1 Cenografia
3.2 Locação de estruturas
3.3 Alimentação

 
PARCELA 01 (JULHO): R$ 145.915,50 
PARCELA 02 (OUTUBRO): R$ 154.080,00
 
 
5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA)

Descrição Detalhada Unid. Quant.

kit contendo (1 bola e 
uma camiseta) KIT 30

 
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 pagament
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.

( X ) Não haverá pagamento em espécie 
pécie. Sendo as despesas a seguir: 

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 
Cronograma de Desembolso 

Especificação Mês 

Contratação de RH Julho e Outubro 2 parcelas de R$ 

Prestadores de serviços 
Aquisição de material 
esportivo Julho 1 parcela de R$ 
Material de premiação 
Cenografia 

Outubro 1 parcela de R$ Locação de estruturas 
Alimentação 

02 (OUTUBRO): R$ 154.080,00 

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

Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Fonte de 
Custeio 

contratado 

30 R$ 50,00 R$1.500,0
0 

Recursos 
próprios 
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Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante 
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: 

haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 
autorização em decisão motivada do administrador público, a 

partir de solicitação formal da organização da sociedade civil. 

Parcelas 

2 parcelas de R$ 63.000,00 

1 parcela de R$ 82.915,50 

1 parcela de R$ 91.080,00 

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

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) 

Não Recursos 
próprios 



 

Palestrante de futebol  cache 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE 
FOMENTO 

 
 
5.1 Planilha Termo de Fomento 
 

Meta 1 – Contratação de RH e Prestação de Serviços 

Etapa 1.1 - Contratação de RH 

ITEM Descrição Detalhada  
Unidade 

de 
Medida 

 1.1.
1 

01 Diretor-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. 
Diária de 8 horas – 40 
horas semanais  

Mês

 1.1.
2 

01 Coordenador 
Administrativo / 
Financeiro - 
Responsável pelo por 
áreas especificas, assim 
como pelo seu 
planejamento e 
execução 

Mês

 

1 R$1.500,
00  

R$1.500,0
0 

Recursos 
próprios 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE R$ 3.000,00

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Contratação de RH e Prestação de Serviços  

Unidade 
de 

Medida  
Quant Total Valor 

Unitário 
Valor 
Total aquisição/locação e memória 

ês 5 5 R$          
3.000,00 

R$             
15.000,00 

Será o responsável pela 
escolha dos profissionais e 
fornecedores contratados, 
organizará o cronograma das 
ações, fará a cobrança de 
prazos da 
acompanhará toda a 
estratégia de comunicação. 
Não será exigida formação 
acadêmica, uma vez que 
somente se faz necessário o 
conhecimento específico das 
diretrizes da UDG e demais 
regras dos campeonatos e do 
futebol amador.
Com carga horár
40h/semanais.

ês 5 5 R$          
2.000,00 

R$             
10.000,00 

Ele desenvolverá e atenderá 
qualquer necessidade do 
coordenador técnico, fazendo 
a intermediação com o 
coordenador geral do projeto, 
buscando relatórios, material 
e qualquer outra informação. 
Não será exigida formação 
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Não Recursos 
próprios 

3.000,00 

Justificativa para 
aquisição/locação e memória 

de cálculo 

Será o responsável pela 
escolha dos profissionais e 
fornecedores contratados, 
organizará o cronograma das 
ações, fará a cobrança de 
prazos da equipe, definirá e 
acompanhará toda a 
estratégia de comunicação. 
Não será exigida formação 
acadêmica, uma vez que 
somente se faz necessário o 
conhecimento específico das 
diretrizes da UDG e demais 
regras dos campeonatos e do 
futebol amador. 
Com carga horária 
40h/semanais. 

Ele desenvolverá e atenderá 
qualquer necessidade do 
coordenador técnico, fazendo 
a intermediação com o 
coordenador geral do projeto, 
buscando relatórios, material 
e qualquer outra informação. 
Não será exigida formação 



 

administrativa e 
finaceira. 
Diária de 8 horas – 40 
horas semanais 

 1.1.
3 

01 Diretor de Recursos 
Humanos - profissional 
responsável pelo 
departamento de 
recursos humanos 
contratados para o 
projeto. 
Diária de 8 horas – 40 
horas semanais 

Mês

1.1.4 

01 Coordenador 
Técnico - Responsável 
pela área técnica e 
específica voltada ao 
Futebol, assim como 
pelo seu planejamento 
e execução e apoio 
técnico. 
Diária de 8 horas – 40 
horas semanais 
 

Mês

Valor Total da Etapa 1.1

 
acadêmica, uma vez q
somente se faz necessário o 
conhecimento específico das 
diretrizes da UDG e demais 
regras dos campeonatos e do 
futebol amador. 
Com carga horária 
40h/semanais.

ês 5 5 R$ 
2.000,00 

R$ 
10.000,00 

Possui como principal função 
a de garantir, tanto no 
aspecto operacional 
(realização de funções) 
quanto na estratégia das 
atividades, que cada 
contratado otimize as suas 
capacidades nos exercícios de 
suas funções, trazendo assim 
os melhores resultados para
projeto. Também é 
responsável pela elaboração 
de relatórios quando 
solicitado e pela revisão de 
relatórios emitidos pela 
equipe de RH.
Com carga horária de 
40h/semanais.

ês 5 5 R$          
2.000,00 

R$             
10.000,00 

Ele desenvolverá e atenderá 
qualquer necessidade dos 
professores, fazendo a 
intermediação 
coordenador 
administrativo/financeiro do 
projeto, buscando relatórios, 
material e qualquer outra 
informação. Não será exigida 
formação acadêmica, uma vez 
que somente se faz 
necessário o conhecimento 
específico das diretrizes da 
UDG e demais regras do
campeonatos e do futebol 
amador.
Com carga horária 
40h/semanais. 

Valor Total da Etapa 1.1    R$ 45
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acadêmica, uma vez que 
somente se faz necessário o 
conhecimento específico das 
diretrizes da UDG e demais 
regras dos campeonatos e do 
futebol amador.  
Com carga horária 
40h/semanais. 

Possui como principal função 
a de garantir, tanto no 
aspecto operacional 
(realização de funções) 
quanto na estratégia das 
atividades, que cada 
contratado otimize as suas 
capacidades nos exercícios de 
suas funções, trazendo assim 
os melhores resultados para o 
projeto. Também é 
responsável pela elaboração 
de relatórios quando 
solicitado e pela revisão de 
relatórios emitidos pela 
equipe de RH. 
Com carga horária de 
40h/semanais. 

Ele desenvolverá e atenderá 
qualquer necessidade dos 
professores, fazendo a 
intermediação com o 
coordenador 
administrativo/financeiro do 
projeto, buscando relatórios, 
material e qualquer outra 
informação. Não será exigida 
formação acadêmica, uma vez 
que somente se faz 
necessário o conhecimento 
específico das diretrizes da 
UDG e demais regras dos 
campeonatos e do futebol 
amador. 
Com carga horária 
40h/semanais.  

R$ 45.000,00 



 

Etapa 1.2 - Prestadores de Serviços 

1.2.1 

3 Professores 
Educação Física: 
Professores de 
educação física com 
experiência 
comprovada.  
6 horas diárias - 30 
horas semanais 

Mês

1.2.2 

Contratação de um 1 
treinador de Goleiros 
Com experiência na 
área não será exigido 
formação apenas 
conhecimento de 
treinamento de 
goleiros na modalidade 
futsal. 
6 horas diárias - 30 
horas semanais 

Mês

1.2.3 

1 Assistente Social. 
Realizar ações sociais 
de acolhimento, de 
acompanhamento e de 
orientação social em 
abordagens com 
grupos, indivíduos e 
famílias envolvidos no 
projeto.  
6 horas diárias - 30 
horas semanais 

Mês

 

ês 5 
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 R$          

2.500,00  
 R$             

37.500,00  

1 treinador para cada 
categoria (sub
sub-
Cada um deles ministrará 
treinamento dos alunos e 
participar das reuniões 
semanais de ali
produção de relatórios. 

ês 5 5  R$          
1.800,00  

 R$             
9.000,00  

1 treinador para ministrar 
treinamento dos alunos. com 
uma carga horaria de 30 
horas semanais.

ês 5 5  R$          
3.500,00  

 R$             
17.500,00  

Caberá a 
elaborar e aplicar estudo 
sócio econômico familiar para 
o levantamento de 
informações acerca da 
realidade social dos alunos e 
para a compreensão do 
contexto sócio familiar em 
que se inserem.
Realizar atendimentos, visitas 
domiciliares, ev
casos, entrevistas e estudos 
sociais.
Prestar orientação   acerca 
dos serviços prestados na 
rede soco assistencial, assim 
como realizar 
encaminhamentos para esses 
serviços.
Elaborar indicadores sociais 
qualitativos para monitorar o 
impacto socia
projeto.
Acompanhar a evolução dos 
indicadores.
01 assistente social. 
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1 treinador para cada 
categoria (sub-13, sub-17 e 

-17) = 3 treinadores – 
Cada um deles ministrará 
treinamento dos alunos e 
participar das reuniões 
semanais de alinhamento e 
produção de relatórios.  

 

1 treinador para ministrar 
treinamento dos alunos. com 
uma carga horaria de 30 
horas semanais. 

Caberá a este profissional 
elaborar e aplicar estudo 
sócio econômico familiar para 
o levantamento de 
informações acerca da 
realidade social dos alunos e 
para a compreensão do 
contexto sócio familiar em 
que se inserem. 
Realizar atendimentos, visitas 
domiciliares, evoluções de 
casos, entrevistas e estudos 
sociais. 
Prestar orientação   acerca 
dos serviços prestados na 
rede soco assistencial, assim 
como realizar 
encaminhamentos para esses 
serviços. 
Elaborar indicadores sociais 
qualitativos para monitorar o 
impacto social das ações do 
projeto. 
Acompanhar a evolução dos 
indicadores. 
01 assistente social.  



 

1.2.4 

1 Massoterapeuta: 
profissional 
responsável por aplicar 
o recurso terapêutico 
da massagem nos 
atletas antes, durante e 
depois das atividades 
físicas para 
desestressar os 
músculos ou mesmo 
tratar e reabilitar 
condições físicas mais 
graves. 
Formação na área e 
experiência 
comprovada. 
6 horas diárias - 30 
horas semanais 

Mês

1.2.5 

01 Serviços Gerais - 
Responsável por 
executar serviços de 
limpeza em geral 
(pisos, paredes, tetos, 

mês

 
30 horas semanais.

ês 5 5  R$          
2.200,00  

 R$             
11.000,00  

Sabendo que o futebol é um 
esporte de alto impacto físico, 
este serviço será necessário 
para garantir o bem
bom desempenho dos atletas, 
bem 
choques e micro lesões 
ocorridas durante as partidas 
ao longo de todo o projeto o 
profissional atuará nesta 
função.

mês 5 5 R$          
1.200,00 

R$               
6.000,00 

Serviço cotidiano 
para a manutenção das 
condições mínimas 
estruturais e de limpeza para 
a realização do projeto.
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30 horas semanais. 

Sabendo que o futebol é um 
esporte de alto impacto físico, 
este serviço será necessário 
para garantir o bem-estar e o 
bom desempenho dos atletas, 
bem como recuperar de 
choques e micro lesões 
ocorridas durante as partidas 
ao longo de todo o projeto o 
profissional atuará nesta 
função. 

Serviço cotidiano necessário 
para a manutenção das 
condições mínimas 
estruturais e de limpeza para 
a realização do projeto. 



 

sanitários, pias, 
vidraças, jardins); 
Utilização de produtos 
de limpeza; Transporte 
de móveis e objetos 
em geral; Serviços de 
carga e descarga de 
materiais. 
Diária de 8 horas – 40 
horas semanais 

Valor Total da Etapa 1.2 

VALOR TOTAL DA META 1 

Meta 2 – Aquisição de Materiais Esportivos

Etapa 2.1  - Aquisição de Material Esportivo

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/
Mês/Mt
s/Serviç

o)

2.1.1 

Uniforme de treino 
(Camisa, Short (Tecido 
Dry Fit, alta qualidade; 
Estampa: Sublimação 
com alta definição, 
qualidade 
incomparável)  e 
meião) 

unidade

2.1.2 

Camiseta - para 
professores e demais 
integrantes da equipe 
do projeto, logomarca 
da - Tecido Dry Fit, alta 
qualidade; Estampa: 
Sublimação com alta 
definição, qualidade 
incomparável; 
Tamanhos: Adulto. 
Uniforme de comissão 
técnica (Professores)  

unidade

 
Com carga horária 
40h/semanais.

R$ 81

Esportivos e de Premiação  

sportivo 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/
Mês/Mt
s/Serviç

o) 

Quant. Total Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

unidade 160 160  R$             
120,00  

 R$             
19.200,00  

Para cada um dos 80 atletas 
serão doados 2 unifo
de treino. 80 alunos x 2 
uniformes = 160 uniformes.

unidade 16 16  R$               
50,00  

 R$                  
800,00  

Material de uniforme a ser
utilizado pelos professores, 
treinadores, assistente 
social, massoterapeuta e 
equipe administrativa que 
atuará diretamente junto 
ao RH. Para cada 
profissional será oferecida 
ao menos 2 unidades, a fim 
de viabilizar a troca durante 
os dias de semana.
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Com carga horária 
40h/semanais. 

R$ 81.000,00 

R$ 126.000,00 

Justificativa para 
aquisição/locação com 

memória de cálculo 

Para cada um dos 80 atletas 
serão doados 2 uniformes 
de treino. 80 alunos x 2 
uniformes = 160 uniformes. 

Material de uniforme a ser 
utilizado pelos professores, 
treinadores, assistente 
social, massoterapeuta e 
equipe administrativa que 
atuará diretamente junto 
ao RH. Para cada 
profissional será oferecida 
ao menos 2 unidades, a fim 
de viabilizar a troca durante 
os dias de semana. 



 

2.1.3 

Bermuda para 
professores, logomarca 
da - Tecido Dry Fit, com 
bolsos laterais, alta 
qualidade; Estampa: 
Sublimação com alta 
definição, Tamanhos: 
Adulto 

unidade

2.1.4 

Camisa Polo - para 
equipe de 
Coordenação, 50% 
algodão 50% poliéster 
logomarca e bordada. 
Tamanhos: Adulto. 
Uniforme para equipe 
administrativa 
(Coordenação Geral, 
Técnica, 
Administrativa/Finance
ira, Assistente 
Administrativo) 

unidade

2.1.5 

Camiseta - para pessoal 
do Staff, logomarca da 
- Tecido Dry Fit, alta 
qualidade; Estampa: 
Sublimação com alta 
definição, qualidade 
incomparável; 
Tamanhos: Adulto. 
Uniforme para pessoal 
do Staff (Serviços 
Gerais e Limpeza) 

unidade

2.1.6 

Bermuda para pessoal 
do Staff, logomarca da 
- Tecido Dry Fit, com 
bolsos laterais, alta 
qualidade; Estampa: 
Sublimação com alta 
definição, Tamanhos: 
Adulto 

unidade

2.1.7 

Aquisição de Bola de 
campo PRO – X 
PERFORMANCE – 
TERMOFUSY (gomos 
sem costura) forro de 

unidade

 

unidade 16 16  R$               
40,00  

 R$                  
640,00  

Material de uniforme a ser 
utilizado pelos 3 
professores de educação 
física e 1 treinador de 
goleiros ao longo dos 5 
meses de aula.

unidade 12 12  R$             
50,00  

 R$                  
600,00  

Uniforme de identificação 
para a equipe 
administrativa do projeto 
utilizar ao longo da semana, 
em rodízio de lavagem. 
Serão dadas 3 camisetas 
para cada profissional, que 
atuarão diariamente no 
projeto.

unidade 4 4  R$               
50,00  

 R$                  
200,00  

Material de uniforme a ser 
utilizado 5 dias por semana, 
ao longo dos 5meses do 
projeto.

unidade 4 4  R$               
40,00  

 R$                  
160,00  

Material de uniforme a ser 
utilizado 5 dias por semana, 
ao longo dos 5 meses do 
projeto.

unidade 50 50  R$             
180,00  

 R$               
9.000,00  

Quantidade mínima 
necessária de 50 bolas de 
nº 5 para serem utilizadas 
ao longo dos 5
aula, por todos os alunos do 
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Material de uniforme a ser 
utilizado pelos 3 
professores de educação 
física e 1 treinador de 
goleiros ao longo dos 5 
meses de aula. 

Uniforme de identificação 
para a equipe 
administrativa do projeto 
utilizar ao longo da semana, 
em rodízio de lavagem. 
Serão dadas 3 camisetas 
para cada profissional, que 
atuarão diariamente no 
projeto. 

Material de uniforme a ser 
utilizado 5 dias por semana, 
ao longo dos 5meses do 
projeto. 

Material de uniforme a ser 
utilizado 5 dias por semana, 
ao longo dos 5 meses do 
projeto. 

Quantidade mínima 
necessária de 50 bolas de 
nº 5 para serem utilizadas 
ao longo dos 5 meses de 
aula, por todos os alunos do 



 

três camadas de 
filamento 
multidirecionado em 
polyester de alta 
tenacidade evitando a 
deformação da bola. 
Bola nº 5 / 06 gomos 
/68 a 70 cm / 410 a 
450gr / miolo 
removível e 
substituível / 0% de 
absolvição de água / 
memória elástica no 
material elástico 

2.1.8 

Aquisição de Bola de 
campo PRO – X 
PERFORMANCE – 
TERMOFUSY (gomos 
sem costura) forro de 
três camadas de 
filamento 
multidirecionado em 
polyester de alta 
tenacidade evitando a 
deformação da bola. 
Bola nº 4/ 06 gomos 
/64 a 66 cm / 360 a 
390g / miolo removível 
e substituível / 0% de 
absorção de água / 
memória elástica no 
material elástico 

unidade

2.1.9 

Aquisição de Saco 
porta bolas - 
Capacidade: Até 10 
bolas Tam. 7 Material 
em seda com alça 
complementar. (Saco 
porta bolas, material 
de apoio para os 
professores, facilita o 
deslocamento das 
bolas até o campo de 
treino.  

unidade

2.1.1
0 

Aquisição de Cones 
plásticos para unidade

 
projeto. Lembrando que tal 
material é de tamanho 
competitivo e profissional e 
que jovens entre 15 e 17 
anos devem se familiarizar 
com o tamanho da bola 
profissional.

unidade 50 50  R$             
180,00  

 R$               
9.000,00  

Quantidade mínima 
necessária de 50 bolas de 
nº 4 para serem utilizadas 
ao longo dos 5
aula, por todos os alunos do 
projeto. Lembrando que tal 
material é obrigatório para 
jovens até 14 anos.

unidade 10 10  R$             
110,00  

 R$               
1.100,00  

Necessário para guardar as 
100 
projeto em segurança, para 
transporte, e para evitar 
perda de material.

unidade 40 40  R$               
15,00  

 R$                  
600,00  

Quantidade mínima 
necessária de 40 cones de 
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projeto. Lembrando que tal 
material é de tamanho 
competitivo e profissional e 
que jovens entre 15 e 17 
anos devem se familiarizar 
com o tamanho da bola 
profissional. 

Quantidade mínima 
necessária de 50 bolas de 
nº 4 para serem utilizadas 
ao longo dos 5 meses de 
aula, por todos os alunos do 
projeto. Lembrando que tal 
material é obrigatório para 
jovens até 14 anos. 

Necessário para guardar as 
100 bolas adquiridas para o 
projeto em segurança, para 
transporte, e para evitar 
perda de material. 

Quantidade mínima 
necessária de 40 cones de 



 

treinamento 
confeccionado em 
plástico flexível; de 
45cm cone adequado 
para a demarcação de 
áreas, circuitos e 
treinamentos 
esportivos. Possuí 
cores vivas. 

2.1.1
1 

Aquisição de Cones 
plásticos para 
treinamento 
confeccionado em 
plástico flexível; de 
75cm cone adequado 
para a demarcação de 
áreas, circuitos e 
treinamentos 
esportivos.  

unidade

2.1.1
2 

Aquisição de Cones 
plásticos modelo 
chinês cone 
demarcatório - 6,5cm 
de altura e 19,5cm de 
diâmetro. Material 
plástico flexível. 

unidade

2.1.1
3 

Aquisição de Bambolê 
para treinamento - 
Bambolê 65cm 
diâmetro de plástico 
colorido. 

unidade

2.1.1
4 

Aquisição de Stocking 
Ball, bola de silicone 
também conhecida 
como bola de meia, 
medindo 45cm de 
circunferência / 14cm 
diâmetro - logomarca 
da - Bola para treinos 
de fundamentos, 
passes, domínio e 
cabeceio utilizada pela 
categoria SUB7. 
Também usada para 

unidade

 
45cm para serem utilizados 
ao longo dos 5 me
aula, por todos os alunos do 
projeto.

unidade 40 40  R$               
45,00  

 R$               
1.800,00  

Quantidade mínima 
necessária de 40 cones de 
75cm para serem utilizados 
ao longo dos 5 meses de 
aula, por todos os alunos do 
projeto.

unidade 40 40  R$               
12,00  

 R$                  
480,00  

Quantidade mínima 
necessária de 40 cones 
chineses para serem 
utilizados ao longo dos 5
meses de aula, por todos os 
alunos do projeto.

unidade 40 40  R$                 
3,00  

 R$                  
120,00  

Quantidade mínima 
necessária de 40 bambolês 
para serem utilizados ao 
longo dos 5 meses de aula, 
por todos os alunos do 
projeto.

unidade 20 20  R$               
35,00  

 R$                  
700,00  

Quantidade de 20 bolas 
para serem utilizadas ao 
longo dos 5 meses de aula, 
por todos os alunos do 
projeto. 
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45cm para serem utilizados 
ao longo dos 5 meses de 
aula, por todos os alunos do 
projeto. 

Quantidade mínima 
necessária de 40 cones de 
75cm para serem utilizados 
ao longo dos 5 meses de 
aula, por todos os alunos do 
projeto. 

Quantidade mínima 
necessária de 40 cones 
chineses para serem 
utilizados ao longo dos 5 
meses de aula, por todos os 
alunos do projeto. 

Quantidade mínima 
necessária de 40 bambolês 
para serem utilizados ao 
longo dos 5 meses de aula, 
por todos os alunos do 
projeto. 

Quantidade de 20 bolas 
para serem utilizadas ao 
longo dos 5 meses de aula, 
por todos os alunos do 
projeto.  



 

estimular coordenação 
motora do aluno. 

2.1.1
5 

Aquisição de Par de 
Rede para Futebol 
Society, Fio 4 MM Seda 
– 100% Polipropileno 
malha 15X15 Rede em 
material SEDA Fio 4 – 
100% Polipropileno, 
tratamento ultravioleta 
que evita degradação 
dos polímeros 
ocasionada por 
intempéries 

unidade

2.1.1
6 

Aquisição de Par de 
Rede para Futebol 
Campão, Fio 4 MM 
Seda – 100% 
Polipropileno malha 
15X15 Rede em 
material SEDA Fio 4 – 
100% Polipropileno, 
tratamento ultravioleta 
que evita degradação 
dos polímeros 
ocasionada por 
intempéries 

unidade

2.1.1
7 

Aquisição de Bomba de 
ar para bolas - 
Confeccionada em 
plástico, sistema dupla 
ação, 01 mangueira 
extensora. 

unidade

2.1.1
8 

Aquisição de 
Cronômetro para 
controle das atividades 
- Especificações 
Técnicas: Medidas: 
7,5cm x 5cm x 2cm, 
cronometra 
progressivamente 
(Horas /minutos / 
segundos / milésimos), 
Possui alarme, relógio 
e calendário, Marca, 

unidade

 

unidade 2 2  R$             
550,00  

 R$               
1.100,00  

Equipamento mínimo para 
garantir o desenvolvimento 
das atividades esportivas ao 
longo dos 5 meses de aula 
previstos no projeto.

unidade 2 2  R$             
990,00  

 R$            
1.980,00  

Equipamento mínimo para 
garantir o desenvolvimento 
das atividades esportivas ao 
longo dos 5 meses de aula 
previstos no projeto.

unidade 5 5  R$               
25,00  

 R$                  
125,00  

Material mínimo 
necessário, para a 
manutenção das atividades 
e das 100 bolas adquiridas 
para o projeto.

unidade 4 4  R$               
35,00  

 R$                  
140,00  

Quantidade mínima de 
equipamento para utilizar 
ao longo dos 5 meses de 
treinamento, nas partidas e 
no campeonato.
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Equipamento mínimo para 
garantir o desenvolvimento 
das atividades esportivas ao 
longo dos 5 meses de aula 
previstos no projeto. 

Equipamento mínimo para 
garantir o desenvolvimento 
das atividades esportivas ao 
longo dos 5 meses de aula 
previstos no projeto. 

Material mínimo 
necessário, para a 
manutenção das atividades 
e das 100 bolas adquiridas 
para o projeto. 

Quantidade mínima de 
equipamento para utilizar 
ao longo dos 5 meses de 
treinamento, nas partidas e 
no campeonato. 



 

dia, mês e ano. 

2.1.1
9 

Aquisição de Apito 
profissional com para 
uso nas aulas e jogos 
cordão. 

unidade

2.1.2
0 

Aquisição de Bolsa 
primeiros socorros - 
Bolsa Massagista 
Média. Conta com 3 
bolsos nas laterais, 2 
bisnagas para fluídos 
(250 ml), e um isopor, 
a bolsa de massagem 
térmica possui espaço 
interno para melhor 
transporte de 
acessórios 
indispensáveis, bolsos 
externos para maior 
praticidade e alça para 
transporte. 
Confeccionada em 
poliéster estilo nylon. 

unidade

2.1.2
1 

Aquisição de Mini trave 
para treinamentos de 
fundamento (par) - 
Com estrutura 
resistente em tubo de 
aço carbono 2" e 3/8" 
e revestimento por 
pintura EPOXI para 
durabilidade, 
apresenta rede 
confeccionada em 
nylon e seda. 

unidade

2.1.2
2 

Aquisição de Escadinha 
de agilidade para 
condicionamento 
físico.  

unidade

 

unidade 8 8  R$               
15,00  

 R$                  
120,00  

Quantidade mínima de 
equipamento para utilizar 
ao longo dos 5 meses de 
treinamento, nas partidas e 
no campeonato.

unidade 2 2  R$             
150,00  

 R$                  
300,00  

Material preventivo 
necessário para prestar 
atendimento aos atletas no 
caso de choque ou 
contusão leve.

unidade 4 4 
 R$             

180,00  
 R$                  

720,00  

Equipamento mínimo para 
garantir o desenvolvimento 
das atividades esportivas ao 
longo dos 5 meses de aula 
previstos no projeto.

unidade 5 5  R$               
50,00  

 R$                  
250,00  

5 unidades para utilização 
em revezamento dos 
atletas durante os 
treinamentos de 
condicionamento físico.
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Quantidade mínima de 
equipamento para utilizar 
ao longo dos 5 meses de 
treinamento, nas partidas e 
no campeonato. 

Material preventivo 
necessário para prestar 
atendimento aos atletas no 
caso de choque ou 
contusão leve. 

Equipamento mínimo para 
garantir o desenvolvimento 
das atividades esportivas ao 
longo dos 5 meses de aula 
previstos no projeto. 

5 unidades para utilização 
em revezamento dos 
atletas durante os 
treinamentos de 
condicionamento físico. 



 

2.1.2
3 

Aquisição de Cinto de 
tração duplo 2 
elásticos com 
prendedor em velcro. 

unidade

2.1.2
4 

Aquisição de Coletes 
em dupla face, duas 
cores logomarcado - 
poliéster, tamanho: 
Infantil e Juvenil Tecido 
Dry Fit, alta qualidade: 
Sublimação com alta 
definição, qualidade 
incomparável 

unidade

2.1.2
5 

Kit Uniforme de 
competição - Tecido 
Dry Fit, alta qualidade; 
Estampa: Sublimação, 
qualidade 
incomparável; 
numeração nas costas 
e logomarcado.  

unidade

2.1.2
6 

Aquisição de 100 Porta 
chuteiras 
 para treinamento em 
100% poliéster com 
zíper, com capacidade 
mínima de 10 L, alta 
resistência, 
compartimento interno 
amplo e com bolso 
interno alça externa 
manual, fechamento 
com zíper material em 
poliéster profissional 
dupla camada, bolso 
externo com zíper 
tamanho mínimo de 34 
cm de largura, altura 
mínima de 19cm e 
profundidade mínima 
de 15 centímetros, 
peso aproximado de 
210 g. 

unidade 

 

unidade 20 20  R$             
160,00  

 R$               
3.200,00  

40 unidades para utilização 
em revezamento dos 
atletas durante os 
treinamentos de 
condicionamento físico.

unidade 160 160  R$               
40,00  

 R$               
6.400,00  

160 unidades uma vez que 
haverá 2 jogos de 
uniformes para cada um 
dos 80 atletas p
utilização em revezamento 
durante os treinamentos de 
condicionamento físico e 
dias de semana (lavagem). 

unidade 132 132  R$             
112,00  

 R$             
14.784,00  

Cada kit contém 1 camisa 
numerada para futebol 11 
sendo 20 de jogador de 
linha e 2 de goleiros 
tamanhos: Infantil, Juvenil e 
Adulto, 1 short e 1 par de 
meiões. Esse uniforme 
distribuído para as equipes 
participantes do torneio de 
encerramento do projeto.

nidade  80 80  R$               
40,00  

 R$               
3.200,00  

Será disponibilizada 1 bolsa, 
denominada de “porta 
chuteiras”, para cada um 
dos 80 atletas alunos do 
projeto.   
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40 unidades para utilização 
em revezamento dos 
atletas durante os 
treinamentos de 
condicionamento físico. 

160 unidades uma vez que 
haverá 2 jogos de 
uniformes para cada um 
dos 80 atletas para 
utilização em revezamento 
durante os treinamentos de 
condicionamento físico e 
dias de semana (lavagem).  

Cada kit contém 1 camisa 
numerada para futebol 11 
sendo 20 de jogador de 
linha e 2 de goleiros 
tamanhos: Infantil, Juvenil e 
Adulto, 1 short e 1 par de 
meiões. Esse uniforme será 
distribuído para as equipes 
participantes do torneio de 
encerramento do projeto. 

Será disponibilizada 1 bolsa, 
denominada de “porta 
chuteiras”, para cada um 
dos 80 atletas alunos do 
projeto.    



 

2.1.2
7 

Kit de Squeeze: lisa 
com logo a ser definida 
pelo contratante. Cada 
Kit contém 10 garrafas 
squeeze 
metálicas/alumínio  

unidade

Valor Total da Etapa 2.1 

Etapa 2.2 - Material de premiação 

2.2.1 

Troféu para campeão 
do torneio interno - 
Acrílico medindo 60 cm 
– adesivado impresso 
no acrílico com quatro 
cores, contendo a logo 
do projeto e nome da 
Secretaria de Esportes 

unidade

2.2.2 

Troféu para Vice-
Campeão em Acrílico 
medindo 50 cm – 
adesivado impresso no 
acrílico com quatro 
cores, contendo a logo 
do projeto e nome da 
Secretaria de Esportes 

unidade

2.2.3 

Troféu - Terceiro Lugar 
em Acrílico medindo 45 
cm – adesivado 
impresso no acrílico 
com quatro cores, 
contendo a logo do 
projeto e nome da 
Secretaria de Esportes 

unidade

2.2.4 

Troféu para artilheiro 
do torneio interno em 
acrílico medindo 45 cm 
– adesivado impresso 
no acrílico com quatro 
cores, contendo a logo 

unidade

 

unidade 10 10  R$             
210,00  

 R$               
2.100,00  

Serão
garrafa para cada um dos 
80 atletas, mais 20 garrafas 
para a comissão técnica e 
demais prestadores de 
serviço envolvidos.

R$ 78.819,00

unidade 3 3  R$             
150,00  

 R$                  
450,00  

1 troféu destinado para a 
equipe campeão de cad
categoria 
sub17)
Secretaria de Esportes 
seguirão as normas 
previstas na legisllação 
vigente para o período do 
defeso eleitoral.

unidade 3 3  R$             
120,00  

 R$                  
360,00  

1 troféu destinado para a 
equipe vice
cada categoria 
sub
informações da Secretaria 
de Esportes seguirão as 
normas previstas na 
legisllação vigente para o 
período do defeso 
eleitoral.

unidade 3 3  R$             
100,00  

 R$                  
300,00  

1 troféu destinado para a 
equipe terceira colocada 
em cada categoria 
sub
informações da Secretaria 
de Esportes seguirão as 
normas previstas na 
legisllação vigente para o 
período do defeso 
eleitoral.

unidade 3 3  R$             
100,00  

 R$                  
300,00  

Premiação e estímulo de 
ampliação do nível técnico 
esportivo do atleta 
categorias do projeto: sub
13, sub
informações da Secretaria 
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Serão disponibilizadas uma 
garrafa para cada um dos 
80 atletas, mais 20 garrafas 
para a comissão técnica e 
demais prestadores de 
serviço envolvidos. 

R$ 78.819,00 

1 troféu destinado para a 
equipe campeão de cada 
categoria (sub-13, sub-15 e 
sub17) – as informações da 
Secretaria de Esportes 
seguirão as normas 
previstas na legisllação 
vigente para o período do 
defeso eleitoral. 

1 troféu destinado para a 
equipe vice-campeão de 
cada categoria (sub-13, 
sub-15 e sub17) – as 
informações da Secretaria 
de Esportes seguirão as 
normas previstas na 
legisllação vigente para o 
período do defeso 
eleitoral. 

1 troféu destinado para a 
equipe terceira colocada 
em cada categoria (sub-13, 
sub-15 e sub17) – as 
informações da Secretaria 
de Esportes seguirão as 
normas previstas na 
legisllação vigente para o 
período do defeso 
eleitoral. 

Premiação e estímulo de 
ampliação do nível técnico 
esportivo do atleta nas 3 
categorias do projeto: sub-
13, sub-15 e sub-17 – as 
informações da Secretaria 



 

do projeto e nome da 
Secretaria de Esportes 

2.2.5 

Troféu para o goleiro 
menos vazado do 
torneio interno em 
acrílico medindo 40 cm  
- adesivado impresso 
no acrílico com quatro 
cores, contendo a logo 
do projeto e nome da 
Secretaria de Esportes 

unidade

2.2.6 

Troféu para o destaque 
do torneio interno em 
acrílico medindo 40 cm 
– adesivado impresso 
no acrílico com quatro 
cores, contendo a logo 
do projeto e nome da 
Secretaria de Esportes 

unidade

2.2.7 

Medalhas em Acrílico, 
medindo 9 cm de 
largura e 3mm de 
espessura, com fita 
colorida com a 
logomarca e dizeres do 
evento resinada frente 
e costas. 

unidade

Valor Total da Etapa 2.2 

 
de Esportes seguirão as 
normas previstas na 
legisllação vigente para o 
período do defeso 
eleitoral.

unidade 3 3  R$               
90,00  

 R$                  
270,00  

Premiação e estímulo de 
ampliação do nível técnico 
esportivo do atleta 
categorias do projeto: sub
13, sub
informações da Secretaria 
de Esportes seguirão as 
normas previstas na 
legisllação vigente para o 
período do defeso 
eleitoral.

unidade 3 3  R$               
90,00  

 R$                  
270,00  

Premiação e estímulo de 
ampliação do nível técnico 
esportivo do atleta nas 3 
categorias do projeto: 
13, sub
informações da Secretaria 
de Esportes seguirão as 
normas previstas na 
legisllação vigente para o 
período do defeso 
eleitoral.

unidade 135 135  R$               
15,90 

 R$               
2.146,50  

Premiação aos atletas 
classificados em 1º, 2º e 3º 
lugares nas categorias sub
13, sub
até 15 atletas por equipe 
em 3 categorias: 15X3=45 
atletas. Serão premiados 
todos os atletas das 3 
primeiras colocações de 
cada categoria; 45X3=
atletas contemplados com 
medalhas
da Secretaria de Esportes 
seguirão as normas 
previstas na legisllação 
vigente para o período do 
defeso eleitoral.
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de Esportes seguirão as 
normas previstas na 
legisllação vigente para o 
período do defeso 
eleitoral. 

Premiação e estímulo de 
ampliação do nível técnico 
esportivo do atleta nas 3 
categorias do projeto: sub-
13, sub-15 e sub-17 – as 
informações da Secretaria 
de Esportes seguirão as 
normas previstas na 
legisllação vigente para o 
período do defeso 
eleitoral. 

Premiação e estímulo de 
ampliação do nível técnico 
esportivo do atleta nas 3 
categorias do projeto: sub-
13, sub-15 e sub-17 – as 
informações da Secretaria 
de Esportes seguirão as 
normas previstas na 
legisllação vigente para o 
período do defeso 
eleitoral. 

Premiação aos atletas 
classificados em 1º, 2º e 3º 
lugares nas categorias sub-
13, sub-15 e sub-17. São 
até 15 atletas por equipe 
em 3 categorias: 15X3=45 
atletas. Serão premiados 
todos os atletas das 3 
primeiras colocações de 
cada categoria; 45X3=135 
atletas contemplados com 
medalhas – as informações 
da Secretaria de Esportes 
seguirão as normas 
previstas na legisllação 
vigente para o período do 
defeso eleitoral. 

R$ 4.096,50 



 

VALOR TOTAL DA META 2 

Meta 3  – Contratação de Infraestrutura 

Etapa 3.1 – Cenografia  

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/
Mês/Mt
s/Serviç

o)

3.1.1 

BANNERS: 
Confecção de banners 
em vinil impresso com 
ilhós para 
comunicação, 
sinalização e 
divulgação. 

metro

Valor Total da Etapa 3.1 

Etapa 3.2 - Locação de estruturas para o 

3.2.1 

SONORIZAÇÃO GRANDE 
PORTE:  
4 Módulos Caixa Line-
Array, 04 SB 850, 02 
Mesa Digital – LS9 ou 
X32, 04 Microfones 
Shure/ Senheiser Sem 
fio, 02 kit DJ (02 
CdjPionner 850, 900 ou 
2000 + Mixer DJM 800, 
ou superior), com todos 
os cabos e fiação 

diária

 

Contratação de Infraestrutura para o torneio de encerramento 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/
Mês/Mt
s/Serviç

o) 

Quant. Total Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

metro 284 284 R$               
65,00 

R$             
18.460,00 

Item necessário para 
divulgação de informações 
e sinalização do evento.
Sendo:
02 banners 7,95 x 2,95 x 2=
46,90 metros
06 banners 3,10 x 1,10 x 2= 
20,46 metros
02 banners 2,95 x 4,95 x 2= 
29,20 metros
04 banners 6,00 x 3,00 x 4= 
72 metros
30 banners 2 x 1=
60 metros
30 banners 2,21X1 = 55,44
Total de banners =
metros 
18.460,00

para o torneio de encerramento 

diária 2 2  R$          
2.250,00  

 R$               
4.500,00  

Equipamento necessário 
para realizar divulgação da 
parceria, entreter os 
torcedores, realizar 
pronunciamentos, reunião 
com os pais e demais ações 
ao longo do campeonato 
de encerramento do 
projeto. Será utilizado ao 
longo dos 2 dias do evento 
de encerrament
de futebol).
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R$ 82.915,50 

Justificativa para 
aquisição/locação com 

memória de cálculo 

Item necessário para 
divulgação de informações 
e sinalização do evento. 
Sendo: 
02 banners 7,95 x 2,95 x 2= 
46,90 metros 
06 banners 3,10 x 1,10 x 2=  
20,46 metros 
02 banners 2,95 x 4,95 x 2=  
29,20 metros 
04 banners 6,00 x 3,00 x 4=  
72 metros 
30 banners 2 x 1= 
60 metros 
30 banners 2,21X1 = 55,44 
Total de banners =284 
metros x 65,00 =R$ 
18.460,00 

R$ 18.460,00 

Equipamento necessário 
para realizar divulgação da 
parceria, entreter os 
torcedores, realizar 
pronunciamentos, reunião 
com os pais e demais ações 
ao longo do campeonato 
de encerramento do 
projeto. Será utilizado ao 
longo dos 2 dias do evento 
de encerramento (torneio 
de futebol). 



 

necessária e com 
técnicos à disposição 
durante todo o evento. 

3.2.2 

SONORIZAÇÃO DE 
MEDIO PORTE: 
Equipamento a ser 
utilizado nos dias de 
aulões, palestras e 
reuniões conjuntas com 
familiares e atletas, 
consistindo em: 01 
mesa digital de 12 
canais, 02 microfones 
SM, 8 caixas acústicas 
ativas de 700watts rms, 
2 sub woffers ativos de 
1000 watts, 
cabeamento, técnico de 
som) 

Diária

3.2.3 

PAINEL DE LED: 
Locação de Painéis de 
Led P3 outdoor, 
(máximo 3 mm) 30m², 
Tela led de alta 
resolução P3mm com 
20m², dividido em 
painéis para 
transmissão, e demais 
necessidades de 
divulgação e informação 
aos competidores e 
público presente 
Mapping integrado com 
media center 4K 
Operadores de vídeo 
 

diária

3.2.4 

SERVIÇO DE 
STREAMING: 
Gerenciamento de 
mídia, convergência 
digital e direção técnica; 
Plataforma de 
Convergência digital; 
Servidor de Mídia para 
gerenciamento de 
painel de LED e 

Diária

 

Diária 3 3 R$ 
1.500,00 

R$ 
4.500,00 

Equipamento necessário 
para comunicação dos 
professores e assistente 
social nas reuniões com as 
famílias, para mini
aulões e para a organização 
das partidas dos dias de 
aulões.

diária 2 2  R$          
9.000,00  

 R$               
18.000,0

0  

Equipamento para ajudar 
na transmissão das partidas 
simultâneas que 
acontecerão nos 2 dias de 
torneio de encerramento 
do projeto (competição de 
futebol de campo). Será 
montado fixação box truss, 
estrutura e técnico durante 
todo
montagem e 2 dias do 
evento.

Diária 2 2 R$ 
8.275,00 

R$ 
16.550,0

0 

Equipamento, equipe e 
estrutura para viabilizar a 
transmissão gratuita das 
partidas na internet para 
apreciação da comunidade 
em geral, especialmente 
aos demais familiares dos 
jovens alunos atletas e dos 
competidores convidados, 
do pú

32 

Equipamento necessário 
para comunicação dos 
professores e assistente 
social nas reuniões com as 
famílias, para ministrar os 
aulões e para a organização 
das partidas dos dias de 
aulões. 

Equipamento para ajudar 
na transmissão das partidas 
simultâneas que 
acontecerão nos 2 dias de 
torneio de encerramento 
do projeto (competição de 
futebol de campo). Será 
montado fixação box truss, 
estrutura e técnico durante 
todo o período de 
montagem e 2 dias do 
evento. 

Equipamento, equipe e 
estrutura para viabilizar a 
transmissão gratuita das 
partidas na internet para 
apreciação da comunidade 
em geral, especialmente 
aos demais familiares dos 
jovens alunos atletas e dos 
competidores convidados, 
do público do futebol de 



 

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. 
5 câmeras e 5 
cinegrafistas. 

3.2.5 

Estrutura em Q30: 
Estrutura metálica para 
fixação de sinalização 
do evento, sonorização 
e demais estruturas de 
cenografia conforme 
necessidade do evento  

metros

3.2.6 

10 Tenda chapéu de 
bruxa 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

3.2.7 

2 Tenda 10x10 
piramidal: 
Locação, Montagem e 
desmontagem. Tenda 
Branca Piramidal, 
medindo 10x10m, com 
altura Mínima de 2,5m, 
com estrutura em tubo 
Galvanizado com 
fechamento lateral, 

diária

 
campo, especialmente 
aqueles que apreciam o 
Fut7 e demais interessados.
 
Ademais, com a 
transmissão o projeto 
ganhará ainda maior 
divulgação para o esporte e 
projetos sociais com viés 
esportivos no Distrito 
Federal. 
 
Locação pelos 2 di
realização da competi
de encerramento do 
projeto

metros 100 100  R$               
55,00  

 R$               
5.500,00  

Estrutura em quantidade 
mínima necessária para a 
fixação dos 
banneres de divulgação da 
parceria.

diária 2 20  R$             
500,00  

 R$             
10.000,0

0  

10 tendas 5x5m é a 
quantidade de estrutura 
mínima para oferecer 
proteção de tempo (sol ou 
chuva) para a quantidade 
de atletas prevista, atletas, 
equipe técnica, 
equipamentos eletrônicos e 
espectadores.
 
São 10 tendas instaladas ao 
longo de 2 dias. 10 d
2 dias = 20 diárias.

diária 2 4  R$             
800,00  

 R$               
3.200,00  

Utilizaremos 2 tendas 
10x10m para oferecer 
abrigo e cobertura para o 
público que ocupar a 
arquibancada fixa que 
existe no local do 
campeonato.
 
São 2 tendas instaladas ao 
longo de 2 dias. 2 diárias x 
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campo, especialmente 
aqueles que apreciam o 
Fut7 e demais interessados. 
 
Ademais, com a 
transmissão o projeto 
ganhará ainda maior 
divulgação para o esporte e 
projetos sociais com viés 
esportivos no Distrito 
Federal.  
 
Locação pelos 2 dias de 
realização da competição 
de encerramento do 
projeto. 

Estrutura em quantidade 
mínima necessária para a 
fixação dos 100 metros 
banneres de divulgação da 
parceria. 

10 tendas 5x5m é a 
quantidade de estrutura 
mínima para oferecer 
proteção de tempo (sol ou 
chuva) para a quantidade 
de atletas prevista, atletas, 
equipe técnica, 
equipamentos eletrônicos e 
espectadores. 
 
São 10 tendas instaladas ao 
longo de 2 dias. 10 diárias x 
2 dias = 20 diárias. 

Utilizaremos 2 tendas 
10x10m para oferecer 
abrigo e cobertura para o 
público que ocupar a 
arquibancada fixa que 
existe no local do 
campeonato. 
 
São 2 tendas instaladas ao 
longo de 2 dias. 2 diárias x 



 

afixada com cabo de 
aço. 

3.2.8 

4 árbitros da 
modalidade futebol 
responsáveis em 
arbitrar todas as 
partidas e assinar os 
resultados oficiais delas.  

 
 
 

diária

3.2.9 

2 MESARIOS -  
responsáveis pela 
marcação no placar dos 
jogos e súmulas com 
assinatura dos atletas 
durante os 2 dias de 
campeonato. 

 
 
 

diária

3.2.1
0 

GERADOR - Gerador de 
energia de 250 KVA - 
locação, montagem, 
instalação e retirada de 
conjunto de grupo 
gerador, super 
silenciado, motor de 
400 KVA, 60 HZ, 
microprocessador e 
quadro de 
transferência, para 
funcionamento em 
regime contínuo, para 
atender o sistema de 
som e sistema de 
iluminação, com 300m 
de cabeamento de 
condutor elétrico + 
protetor de cabos tipo 
“passa cabo” isolantes, 
ante- derrapantes e 
antichama para áreas 
de circulação de público 
+ chave de transferência 
manual e demais 
componentes 
necessários à conexão 
do gerador à subestação 
a ser utilizada. 

diária

 
2 di

 
 
 

diária 2 8  R$             
210,00  

 R$                  
1.680,00  

Serão 2
necessário para a 
competição, sendo 2 
árbitros para cada campo. 4 
árbitros por dia de 
campeonato, totalizando 8 
diárias (4 árbitros X 2 dias 
de evento= 8 diárias)

 
 
 

diária 2 4  R$             
150,00  

 R$                  
600,00  

2 mesários em todos os 2 
dias de competição = 4 
diárias.

diária 2 2  R$          
2.500,00  

 R$               
5.000,00  

 
Locação de gerador para 
fornecimento de energia 
para todo os
de iluminação e 
sonorização / mesa de 
controle. 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. 2 diárias, po
serão 2 dias de competição 
de encerramento.
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2 dias = 4 diárias. 

Serão 2 campos de futebol 
necessário para a 
competição, sendo 2 
árbitros para cada campo. 4 
árbitros por dia de 
campeonato, totalizando 8 
diárias (4 árbitros X 2 dias 
de evento= 8 diárias) 

2 mesários em todos os 2 
dias de competição = 4 
diárias. 

 
Locação de gerador para 
fornecimento de energia 
para todo os equipamentos 
de iluminação e 
sonorização / mesa de 
controle. 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. 2 diárias, pois, 
serão 2 dias de competição 
de encerramento. 



 

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 

Valor total da etapa 3.2 

Etapa 3.3 – Alimentação 

3.3.1 ÁGUA - caixa com 48 
copos 200ml  

unidade

3.3.2 GELO - sacos de gelo de 
10kg 

unidade

Valor Total da Etapa 3.3 

VALOR TOTAL DA META 3 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO

 
 

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

A entidade deverá detalhar como será realizada a divulgação do projeto: período previsto, metodologia, 
instrumentos utilizados, dentre outros. 
  
A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por 
similar a serem fixadas junto aos campos de futebol, arquibancadas e locais de acesso público, respeitando as 
regras vigentes estabelecidas tanto pela SELDF quanto pelo GDF, inclusive quando relacionadas ao per
defeso eleitoral. 

 
 

 

unidade 

88 88 R$               
30,00 

R$               
2.640,00 

Serão disponibilizados 
4.224 copos de água aos 
atletas e comissão técnica 
ao longo do projeto. 

unidade 

30 30 R$               
15,00 

R$                  
450,00 

Quantidade de 300kg
gelo para resfriar a água 
dos atletas e da comissão 
técnica ao longo da 
execução do projeto.

             

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO 

DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A entidade deverá detalhar como será realizada a divulgação do projeto: período previsto, metodologia, 
instrumentos utilizados, dentre outros.  

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de banners, lonas, faixas ou outra forma 
similar a serem fixadas junto aos campos de futebol, arquibancadas e locais de acesso público, respeitando as 
regras vigentes estabelecidas tanto pela SELDF quanto pelo GDF, inclusive quando relacionadas ao per
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R$ 69.530,00 

Serão disponibilizados 
4.224 copos de água aos 
atletas e comissão técnica 
ao longo do projeto.  

Quantidade de 300kg de 
gelo para resfriar a água 
dos atletas e da comissão 
técnica ao longo da 
execução do projeto. 

R$ 3.090,00 

             R$ 91.080,00 

 R$ 299.995,50 

A entidade deverá detalhar como será realizada a divulgação do projeto: período previsto, metodologia, 

meio de banners, lonas, faixas ou outra forma 
similar a serem fixadas junto aos campos de futebol, arquibancadas e locais de acesso público, respeitando as 
regras vigentes estabelecidas tanto pela SELDF quanto pelo GDF, inclusive quando relacionadas ao período de 



 

 

 

Cledson Marques Soares da Silva

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)

QTD. Nome

1 Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Rodrigo Delmasso

2 Contrapartida  

Total 

 
 
Brasília, 26 de Julho de 2022 
 
 

 

 

 

Cledson Marques Soares da Silva 

DIRETOR PRESIDENTE 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)

Nome 

Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Rodrigo Delmasso R$ 299.995,50

 R$ 302
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PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

Receitas 

R$ 299.995,50 

R$ 3.000,00 

R$ 302.995,50 


