
 

PLANO

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA 

 
Nome da OSC: ASSOCIACAO CENTRO

CNPJ: 24.581.188/0001-77 Endereço:

Complemento: 

Telefone: 

E-mail: cojjcontato@gmail.com 

Responsável da OSC (Dirigente): Rodrigo

CPF: 332.828.031-68 

Endereço do Dirigente: Rua J-2, QD-17,

 
1.1 ACOMPANHAMENTO

 
 

Responsável pelo acompanhamento da parceria:

Função na parceria: Gestão Administrativa

RG: 1644-950 Órgão Expedidor:

Telefone Fixo: 

E-Mail do Responsável: Rodrigocastrovl2@gmail.com

 
 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE
 
 

A Centro-Oeste Jiu-Jitsu - COJJ, foi fundada em 26 de dezembro 

fomentar e profissionalizar o Jiu-Jitsu em Brasília e no centro

itilizando-se das seguintes estratégias: 

 Trabalhar com projetos Sociais,

 Incentivar a pratica de esporte

 Descobrir novos talentos

 Divulgar os interesses 

identificação como público

Desde sua fundação, a COJJ começou

cursos para a formação para árbitros e os
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PLANO DE TRABALHO 

 ENTIDADE 

CENTRO - OESTE JIU-JITSU / COJJ 

Endereço: ST SHCGN CR QUADRA 712/713 BLOCO

Bairro: Asa Norte 

Telefone: (62) 8499-0471 

Site/redes sociais: 
https://www.facebook.com/cojjoficial/
Instagran: @cojjoficial 
www.cojj.com.br 

Rodrigo de Castro Ribeiro 

RG/ Órgão Expedidor: 1644.950 SSP/GO

17, LT-03, N-449, SETOR JAÓ – GOIÂNIA-GO

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

da parceria: Rodrigo de Castro 

Administrativa do Projeto 

Órgão Expedidor: SSP/GO CPF: 332.828.031-68 

Telefone Celular: (62) 98499-0471 

odrigocastrovl2@gmail.com 

PROPONENTE 

COJJ, foi fundada em 26 de dezembro de 2012 e tem como objetivo organizar,

Jitsu em Brasília e no centro-Oeste usando a disciplina como ponto de partida

Sociais, ajudando na formação de bons cidadãos para

esporte como benefício à saúde;

talentos no esporte e poder projetá-los em nível nacional

 de instituições, associando-se ao esporte, tornando

público alvo;

começou a organizar os eventos no Distrito Federal 

os principais eventos como: 

BLOCO D LOJA 18 

CEP: 70.760-640 

Telefone: (DDD) 

https://www.facebook.com/cojjoficial/ 

SSP/GO 

GO 

de 2012 e tem como objetivo organizar, 

Oeste usando a disciplina como ponto de partida 

para a sociedade;

nacional e internacionalmente;

tornando automática sua 

 e em Goiânia, realizando 



 

 
 

Eventos realizados no Distrito
 
 

 Campeonato Brasiliense

 Distrito Federal Open – 

 Internacional GDF CUP

 Petrorian Pro BJJ Internacional 

 Troféu Brasil de Jiu-Jitsu 

 Summer League Internacional

 Internacional GDF CUP

 Sprng League Internacional

 Brasiliese de Jiu-Jtsu – 2021

 Master Cup de Jiu-Jtsu -
 

Eventos realizados em Goiânia:
 
 

 Centro-Oeste Brasileiro 

e 2020

 Campeonato Goiano – Goiânia

 Prime Internacional de Jiu

 UAEJJF Internacional Pro

 Troféu Brasil de Jiu-Jitsu 
 

Com estes 33 eventos realizados desde 2012 a 2020 já atendemos mais de 13 mil pessoas, tendo em

média 400 atletas por evento. Vale destacar que as 

para que atletas e membros de comissões

seleção do Distrito Federal da modalidade. A entidade crê que oportuniza muito além da 

atingindo sonhos e oportunizando trajetos

dois fomentos (48/2021 – 13/2022 – Processo: 0220

00001942/2022-61). 

 

A partir disso já se nota que a COJJ é uma entidade gabaritada para realizar eventos de Jiu

Distrito Federal e em todo o Centro - 

durante o ano no Distrito Federal e no Goiás, s

nacionais e internacionais como o Campeonato Brasileiro, Sul

PRO e Mundial IBJJF. 

 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

 

Nome do Projeto: CIRCUITO BRASILIENSE DE JIU
– 1ª Etapa: Spring CUP BJJ PRÓ / 2ª Etapa: Brasiliense de Jiu
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Distrito Federal: 

Brasiliense – Brasília – 2019/2020

 Brasília – 2019/2020

CUP de Jiu-Jitsu – Brasília – 2019

Internacional – Brasília – 2019

Jitsu – Brasília - 2019

Internacional de Jiu-Jitsu - 2020/2021

GDF CUP de Jiu-Jitsu - 2021

Internacional de Jiu-Jitsu – 2021

2021

- 2021

Goiânia: 

 de Jiu-Jitsu – Goiânia – 2012 /2013 /2014 /2015

Goiânia - 2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

Jiu-Jitsu – Goiânia - 2018/2019

Pro – Goiânia - 2017/2018

Jitsu – Goiânia - 2018/2019

Com estes 33 eventos realizados desde 2012 a 2020 já atendemos mais de 13 mil pessoas, tendo em

Vale destacar que as competições promovidas por esta entidade servem de vitrine 

comissões mostrem seu trabalho, além de fornecer parâmetros

Federal da modalidade. A entidade crê que oportuniza muito além da 

trajetos para todos ligados à modalidade. Neste ano de 2022 já

Processo: 0220-00001480/2022-82) e (155/22 - Processo SEI n° 00220

A partir disso já se nota que a COJJ é uma entidade gabaritada para realizar eventos de Jiu

 Oeste. Mas é importante frisar que a COJJ realiza dezenas de eventos 

ano no Distrito Federal e no Goiás, sempre visando preparar os atletas para os principais eventos 

internacionais como o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Pan- Americano, Grand

PROJETO 

CIRCUITO BRASILIENSE DE JIU-JITSU 2022  
Spring CUP BJJ PRÓ / 2ª Etapa: Brasiliense de Jiu-Jitsu 

/2015 /2016 /2017 /2018 /2019 

2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

Com estes 33 eventos realizados desde 2012 a 2020 já atendemos mais de 13 mil pessoas, tendo em 

competições promovidas por esta entidade servem de vitrine 

parâmetros para composição das 

Federal da modalidade. A entidade crê que oportuniza muito além da fomentação esportiva, 

Neste ano de 2022 já foram realizadas 

Processo SEI n° 00220-

A partir disso já se nota que a COJJ é uma entidade gabaritada para realizar eventos de Jiu-Jítsu no 

Oeste. Mas é importante frisar que a COJJ realiza dezenas de eventos 

empre visando preparar os atletas para os principais eventos 

Americano, Grand-Slam Jiu-Jítsu 



 

Local de realização: Ginásio do Cruzeiro
70650-402 

Período de execução: 

Período de realização do evento 

Enquadramento: ( X ) participação ( X

Previsão de Atendimento/Público-alvo
participantes da categoria mirim (7 anos)
Previsão de beneficiários no evento, diretos:

Previsão de público indireto no evento: 

Valor Total do Projeto: R$ 323.293,44 
e quatro centavos)  
Valor Total do Termo de Fomento: 
quarenta e quatro centavos) 

 

2.1 OBJETO DA PARCERIA:
 

Realização do CIRCUITO BRASILIENSE DE JIU

PRÓ / 2ª Etapa: Brasiliense de Jiu-Jitsu. 

 
 

2.2 APRESENTAÇÃO DO
 

As duas etapas (1ª Etapa: 

evento com o objetivo de garantir a participação saudável de

oportunidade aos praticantes da modalidade a interação e compe

participação de 800 atletas por etapa competindo

promoverá aos participantes a pontuação de cada categoria para composição do ranking 202

contribuição do          bem estar psiquico e social para a comunidade atendida direta e indiretamente. O Jiu

arte de defesa pessoal que como qualquer

mental. 

A parceria da COJJ com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal e

Brasiliense de Jiu-Jitsu Desportivo – FBJJD permitirá mais aderência de praticantes de diferentes níveis sociais.

Esta parceria será firmada por meio de te

possivel desta forma a contratação de empresas

ao croqui do evento, oferta da premiação, cuidados

 
2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

 
O Jiu jitsu é uma modalidade esportiva com curva ascendente de adeptos no Brasil e no mundo, esse

argumento se comprava com a meta da UAEJJF

como o ano que todos poderão se autodefender através do estudo, ensinamento e prática das técnicas provenientes

do jiu-jítsu. Observa-se a necessidade de fomento ao esporte, por meio de competições que insira o participante no

âmbito esportivo promovendo a saúde mental e física do desporto, acrescido do compartilhamento de vivências.

Além disso, esse acontecimento proporcionará integração com a sociedade envolvendo participantes provenientes

de diversas localidades que sem o apoio 

3 
Ginásio do Cruzeiro/SHCES QD 811 – CRUZEIRO, SUDOESTE OCTOGONAL | CEP: 

10/08/2022 a 21/10/2022 

1ª Etapa: 19 a 21 de agosto de 2022 
2ª Etapa: 16 a 18 de setembro de 2022 

X ) educacional ( ) rendimento 

alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades
anos) ao master 05 (limite de 55 anos), todas as faixas
diretos: 1392 participantes por Etapa, total de 2.784

Previsão de público indireto no evento: 3000  

323.293,44 (trezentos e vinte e três mil duzentos e noventa e três reais e quarenta 

 R$ 297.133,44 (duzentos e noventa e sete mil cento e trinta e três reais e 

PARCERIA: 

do CIRCUITO BRASILIENSE DE JIU-JITSU 2022 – 1ª Etapa: Spring 

  

DO PROJETO: 

1ª Etapa: Spring LEAGUE BJJ PRÓ / 2ª Etapa: Brasiliense de Jiu

evento com o objetivo de garantir a participação saudável de atletas de todo o Distrito Federal. O projeto levará a 

praticantes da modalidade a interação e competitividade saudável pelo esporte. A iniciativa prevê 

competindo entre si em suas respectivas categorias

participantes a pontuação de cada categoria para composição do ranking 202

bem estar psiquico e social para a comunidade atendida direta e indiretamente. O Jiu

qualquer esporte, auxilia na autoestima do indivíduo e

A parceria da COJJ com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal e

FBJJD permitirá mais aderência de praticantes de diferentes níveis sociais.

Esta parceria será firmada por meio de termo de fomento entre a entidadade e a Secretaria de Esportes tornando

empresas terceirizadas para o fornecimento de itens 

premiação, cuidados com a saúde, entre outros. 

PROJETO: 

O Jiu jitsu é uma modalidade esportiva com curva ascendente de adeptos no Brasil e no mundo, esse

UAEJJF – United Arabic Emirates Jiu Jitsu Federation

ano que todos poderão se autodefender através do estudo, ensinamento e prática das técnicas provenientes

se a necessidade de fomento ao esporte, por meio de competições que insira o participante no

mental e física do desporto, acrescido do compartilhamento de vivências.

Além disso, esse acontecimento proporcionará integração com a sociedade envolvendo participantes provenientes

 não participariam com efetividade. 

SUDOESTE OCTOGONAL | CEP: 

categoria/modalidades: Atendimento a 
faixas e categorias. 

2.784 nas duas etapas 

três mil duzentos e noventa e três reais e quarenta 

cento e trinta e três reais e 

1ª Etapa: Spring LEAGUE BJJ 

BJJ PRÓ / 2ª Etapa: Brasiliense de Jiu-Jitsu) será um 

atletas de todo o Distrito Federal. O projeto levará a 

titividade saudável pelo esporte. A iniciativa prevê 

categorias e graduações, bem como 

participantes a pontuação de cada categoria para composição do ranking 2022, além de ser fator de 

bem estar psiquico e social para a comunidade atendida direta e indiretamente. O Jiu-Jítsu é uma 

e provê bem-estar físico e 

A parceria da COJJ com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal e com a Federação 

FBJJD permitirá mais aderência de praticantes de diferentes níveis sociais. 

rmo de fomento entre a entidadade e a Secretaria de Esportes tornando 

 estruturais indispensáveis 

O Jiu jitsu é uma modalidade esportiva com curva ascendente de adeptos no Brasil e no mundo, esse 

Federation – que estabelece 2030 

ano que todos poderão se autodefender através do estudo, ensinamento e prática das técnicas provenientes 

se a necessidade de fomento ao esporte, por meio de competições que insira o participante no 

mental e física do desporto, acrescido do compartilhamento de vivências. 

Além disso, esse acontecimento proporcionará integração com a sociedade envolvendo participantes provenientes 



 

O evento terá abrangência de diferentes fases da vida de um indivíduo, tendo participantes desde a

categoria Kids – 7 anos até a categoria Master

além de contemplar o público amador, iniciante, intermediário e profissional caracterizados pela graduaçãoe cor de

faixa do participante – de faixa branca a faixa preta. O histórico de competições no Distrito Federal demonstra

aderência constante das equipes de Jiu-Jítsu do l

para desenvolvimento e sociabilidade dos

obtenção de conhecimento, que possibilita valor adicionado a vida de cada participan

profissional. 

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

tem por missão “propor e executar as políticas

parcerias com a comunidade, instituições

de esporte e lazer, além de garantir e promover o esporte como inclusão social, por meio de uma ação conjunta

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

internacionais, esportivos e recreativos visando

forma a entidade apresenta similaridade 

esportiva visando incentivo a prática esportiva de crianças, jovens, adultos, idosos e de pessoas

sendo uma parceria com propósito e fins análogos. A Organização reitera o 

com a intenção de levar os alunos à prática do Jiu

como ferramenta de inclusão social e de 

 
2.4 OBJETIVO GERAL: 

 
Realização do CIRCUIRO BRASILIENS

SPRING LEAGUE BJJ PRÓ e a 2ª Etapa: 

no Distrito Federal e regiões adjacentes. O Jiu

prática de hábitos saudáveis, além daparticipação

profissionais da categoria. 

 
2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 
 Contribuir para o desenvolvimento

 Auxiliar no desenvolvimento

 Massificar a modalidade 

 Viabilizar a participação
 

 Divulgar o trabalho social feito pelas

Federal, entorno e outros Estados, através da apresentação

competição advindo dos 
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O evento terá abrangência de diferentes fases da vida de um indivíduo, tendo participantes desde a

Master 5 (limite de 55 anos), sendo tanto público feminino

público amador, iniciante, intermediário e profissional caracterizados pela graduaçãoe cor de

de faixa branca a faixa preta. O histórico de competições no Distrito Federal demonstra

Jítsu do local e do entorno, o que só reforça a salubridade das competições

sociabilidade dos praticantes. A troca de experiências é uma fonte

de conhecimento, que possibilita valor adicionado a vida de cada participante além de enriquecimento

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

políticas e diretrizes nas áreas de esporte, (..). Também

instituições esportivas e com a iniciativa privada com vistas 

de esporte e lazer, além de garantir e promover o esporte como inclusão social, por meio de uma ação conjunta

sociedade.Também são desenvolvidas ações de captação e execução de eventos, nacionais e

visando o desenvolvimento econômico e social do

 de missão no que tange a execução das políticas e

esportiva visando incentivo a prática esportiva de crianças, jovens, adultos, idosos e de pessoas

sendo uma parceria com propósito e fins análogos. A Organização reitera o intuito de promover uma competição

com a intenção de levar os alunos à prática do Jiu-Jítsu concomitantemente inserindo o cidadão a prática esportiva

 transformação. 

CIRCUIRO BRASILIENSE DE JIU-JISTU dividido em duas etapas, sendo a 

2ª Etapa: BRASILIENSE DE JIU-JITSU) com o objetivo

regiões adjacentes. O Jiu-Jitsu cumpre sua função de inclusão social ao 

saudáveis, além daparticipação no ranking da modalidade e inclusão de participantes em eventos 

ESPECÍFICOS: 

desenvolvimento da modalidade; 

desenvolvimento do Jiu-Jítsu no país, criando e desenvolvendo

 diante à população; 

participação dos atletas da modalidade em competições profissionais;

Divulgar o trabalho social feito pelas equipes, academias, professores e participantes do Distrito

Federal, entorno e outros Estados, através da apresentação dos resultados obtidos durante

 projetos sociais; 

O evento terá abrangência de diferentes fases da vida de um indivíduo, tendo participantes desde a 

feminino quanto masculino, 

público amador, iniciante, intermediário e profissional caracterizados pela graduaçãoe cor de 

de faixa branca a faixa preta. O histórico de competições no Distrito Federal demonstra 

ocal e do entorno, o que só reforça a salubridade das competições 

uma fonte de inspiração e 

te além de enriquecimento 

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

Também celebrar convênios e 

 ao fomento das atividades 

de esporte e lazer, além de garantir e promover o esporte como inclusão social, por meio de uma ação conjunta 

sociedade.Também são desenvolvidas ações de captação e execução de eventos, nacionais e 

do Distrito Federal1”. Desta 

e diretrizes da modalidade 

esportiva visando incentivo a prática esportiva de crianças, jovens, adultos, idosos e de pessoas com deficiência, 

intuito de promover uma competição 

Jítsu concomitantemente inserindo o cidadão a prática esportiva 

JISTU dividido em duas etapas, sendo a 1ª Etapa: 

objetivo de fomentar o esporte 

Jitsu cumpre sua função de inclusão social ao contribuir para a 

no ranking da modalidade e inclusão de participantes em eventos 

desenvolvendo ídolos regionais e nacionais 

profissionais; 

equipes, academias, professores e participantes do Distrito 

dos resultados obtidos durante a 



 

2.5 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E IN

MONITORAMENTO/CUMPRIMENTO

 

Metas (Qualitativas) 

Contribuir para o desenvolvimento 
da modalidade 

Contratar serviços especializados 
para completa realização do 
Campeonato Fight Club Center 

Promover estrutura completa para 
realização do projeto 

Metas (Quantitativas) 

Atingir no mínimo de 2.784  
participantes em todo evento, sendo

1392 atletas por etapa 

Premiar com 600 medalhas para 1º, 

2º e dois 3º lugares. 

 

2.6 CRONOGRAMA DO EVENTO
 

Nome do Evento: CIRCUITO BRASILIENSE DE JIU
– 1ª Etapa: 

Descrição/Etapa: Campeonato
Data do Evento: 1ª Etapa: 19 a 21 de agosto de 2022

2ª Etapa: 
Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

10/08/2022

Local: Ginásio do
CEP: 70650

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra
(...) Pátio 
(X) Ginásio
(...) Espaço
PrivadoQual?

Quantidade de participantes nos dois
Direto: 1392 por etapa 

 

Quanto à abrangência (origem dos 
(X) Local 
( X) Regional 
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METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE

MONITORAMENTO/CUMPRIMENTO DAS METAS 

Indicador 
Parâmetro(s)

cumprimento

Ranking Season 2022 - 
FBJJD.  

 

Pontuação individual;

Pontuação por

Contratação de RH, 
prestadores de serviços e 

arbitragem 

-Fotos 

-Notas Fiscais

Locação de estruturas, 
equipamentos e Aquisição de 

insumos para o 
campeonato  

- Fotos 

-Notas Fiscais

Indicador 
Parâmetro(s)

Cumprimento

participantes em todo evento, sendo  

 
Inscrições 

 
    - Ficha de Inscrição
    - Listagem de

 
Medalhas e troféus 

 
- Fotos 
- Notas Fiscais

EVENTO 

CIRCUITO BRASILIENSE DE JIU-JITSU 2022  
1ª Etapa: Spring LEAGUE BJJ PRÓ / 2ª Etapa: Brasiliense de Jiu

Campeonato de Jiu-Jítsu 
1ª Etapa: 19 a 21 de agosto de 2022 
2ª Etapa: 16 a 18 de setembro de 2022 

Turno:

10/08/2022 a 21/10/2022 Turno:

do Cruzeiro/SHCES QD 811 – CRUZEIRO, SUDOESTE OCTOGONAL | 
CEP: 70650-402 

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

Ginásio (...) Clube 
(...) Espaço 
PrivadoQual? 

(...) 
Outro 
Qual? 

nos dois evento 2.784 
Indireto: 3000 Total: 5.784

 participantes) 

DICADORES DE 

Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento das Metas 

individual; 

por equipes; 

Fiscais 

Fiscais 

Parâmetro(s) para aferição de 

umprimento 

Ficha de Inscrição 
de inscritos no evento 

Fiscais 

Brasiliense de Jiu-Jitsu 

Turno: Matutino / 
Vespertino 

Turno: Matutino / 
Vespertino 

SUDOESTE OCTOGONAL | 

5.784 



 

 

( X ) Nacional 
 

Faixa etária 

(X) Crianças/Adolescentes (até 15 anos)

(X) Jovens (16 e 17 anos) 

(X) Adultos (entre 18 anos e 55 anos)

(...) Idosos (a partir de 60 anos) 
(...) Pessoas portadoras de necessidades
especiais (limitação física, mental, sensorial 
ou múltipla - inseridas na distribuição
acima) 
Inscrição dos participantes 
(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 
(...) Na sede da entidade proponente 
(...) Na sede de entidades parceiras 
(X) Pela internet. Especifique: A inscrição será feita por meio eletrônico, de forma on line, por meio do
endereço eletrônico https://fbjjd.soucompetidor.com.br/.
cerca de 30 dias antecedentes a cada 
lotação máxima. Seguindo este padrão de inscrições como é feito em todos os eventos que organizamos
(...) Outros. Especifique 

 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO

 
A realização do CIRCUIRO BRASILIENSE DE JIU

Etapa: SPRING LEAGUE BJJ PRÓ e a 2ª Etapa: BRASILIENSE DE JIU

cada etapa, sendo que na 1ª Etapa SPRING LEAGUE BJJ PRÓ 

pesagem dos atletas, e nos dias 20 e 21 de agosto

JITSU no dia 16 de setembro também 

setembro as disputas dos atletas, as duas etapas 

Adulto/Master. 

A divulgação do campeonato se dará por meio de divulgação nas redes sociais da 

FBJJD, que emitirá aviso a todas as academias

Para a realização das inscrições

plataforma especializada para a coleta das

eletronico das chaves de competição. De acordo com categoria sexo,

variam de acordo com as informações dos participantes. Cada chave

máximo, um único gênero, um único tipo de faixa e idade entre os

chegada do campeão. 

As inscrições para as duas etapas 

demais terão um custo de R$ 140,00 (cento e vinte e seis reis)

que serão destinados às premiações (R$ 10
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Categorias/Data/Turno 

anos) 1ª Etapa: Kids 21/08/2022 matutino 
2ª Etapa: Kids 18/09/2022 matutino 
1ª Etapa: Juvenil 20/08/2022 matutino 
2ª Etapa: Juvenil 17/09/2022 matutino 

anos) 1ª Etapa: Adulto a Master 20/08/2022 Vespertino
2ª Etapa: Adulto a Máster 17/09/2022 Vespertino

 

necessidades 
(limitação física, mental, sensorial 

distribuição 

 

 

Pela internet. Especifique: A inscrição será feita por meio eletrônico, de forma on line, por meio do
endereço eletrônico https://fbjjd.soucompetidor.com.br/. Usualmente o período de inscriçõesse inicia com

 evento e se encerra 05 dias antecedentes ao evento ou
Seguindo este padrão de inscrições como é feito em todos os eventos que organizamos

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)

do CIRCUIRO BRASILIENSE DE JIU-JISTU dividido em duas etapas, sendo a 1

SPRING LEAGUE BJJ PRÓ e a 2ª Etapa: BRASILIENSE DE JIU-JITSU se dará em três dias de evento

SPRING LEAGUE BJJ PRÓ no dia 19 de agosto será exclusivamente

20 e 21 de agosto as disputas dos atletas, e na 2ª Etapa 

também será exclusivamente para a pesagem dos atletas,

disputas dos atletas, as duas etapas serão realizadas em três grandes categotrias:

A divulgação do campeonato se dará por meio de divulgação nas redes sociais da 

academias e atletas federados.  

inscrições o atleta acessará o site https://fbjjd.soucompetidor.com.br/

das inscrições, o cadastro dos atletas, bem como a organização por meio 

e acordo com categoria sexo, idade, faixa e peso. As chaves de competição 

variam de acordo com as informações dos participantes. Cada chave na modalidade regular compreende 

máximo, um único gênero, um único tipo de faixa e idade entre os atletas e formando 

para as duas etapas dos atletas nas faixas etárias de 07 a 15 anos serão gratuitas e as 

0,00 (cento e vinte e seis reis) e serão cobradas ate que se completem os valores 

10.080,00 para cada etapa que totaliza o valor de R$ 

Qt
d. 
650  
650 

 
 

  80 
80 
 

Vespertino 
/2022 Vespertino         662 

662 
 

 

Pela internet. Especifique: A inscrição será feita por meio eletrônico, de forma on line, por meio do 
Usualmente o período de inscriçõesse inicia com 

evento ou caso seja atingido a 
Seguindo este padrão de inscrições como é feito em todos os eventos que organizamos. 

(METODOLOGIA) 

JISTU dividido em duas etapas, sendo a 1ª 

se dará em três dias de evento 

será exclusivamente para a 

 BRASILIENSE DE JIU-

atletas, e nos dias 17 e 18 de 

categotrias: Kids, Juvenis e 

A divulgação do campeonato se dará por meio de divulgação nas redes sociais da entidade e pela 

https://fbjjd.soucompetidor.com.br/ que possui 

dos atletas, bem como a organização por meio 

idade, faixa e peso. As chaves de competição 

na modalidade regular compreende um peso 

 fases eliminatórias até a 

dos atletas nas faixas etárias de 07 a 15 anos serão gratuitas e as 

e serão cobradas ate que se completem os valores 

para cada etapa que totaliza o valor de R$ 20.160,00), conforme 



 

planilha global do projeto. Atingido o valor de

A data de inicio das inscrições da primeira etapa dia 10 de julho

de incio das inscrições da segunda etapa é dia 25 de agosto

A compra dos materiais necessários para realização do evento será fei

custo benefício das empresas orçadas para

da equipe de serviços se dará nos dias

fornecedor de mão de obra braçal afim de se dar a montagem e desmontagem d

no dia 19 de agosto e desmontagem no 21 de agosto / 

desmontagem no dia 18 de setembro), com

para cada etapa. 2º grupo: contratação da equipe pre

acompanhada pela COJJ em toda a sua execução

Cada etapa contará com 35 

que o evento se desenvolva. Dentre os colaboradores vale ressaltar a importância

Coordenador Geral de Evento que facilita

atuando para que o evento transcorra com tranquilidade e segurança, a Equipe de Fotografia para o registro deste

momento, do Diretor de Tecnologia da Informação responsável pelo andamento do sistema de chaveamento e dos

aparelhos de T.I. utilizados no evento e o

pelo quantitativo de tempo na faixa preta 

das regras do esporte, prevenindo possíveis

Organização das categorias 
 

Os 

chave e se confrontam até a chegada de um campeão. A premiação de cada 

categoria é composta por primeiro, segundo e dois terceiros lugar. Cada área 

de luta classificatória é conduzida po

que nas lutas finais a condução da arbitragem é feita por um árbitro central 

mais dois late

sempre dois participantes lutarão em cada uma delas simultanea

previsão de atendimento de 16

sendo, portanto, 8

feita a 

realizado as ca

categorias adulto e master (18 a 55 anos). Além da modalidade inscrita pelo 

atleta na plataforma, o campeonato também conta com uma modalidade de 

inscrição na hora, somente para os medalhistas do evento

CATEGORIA ABSOLUTO (open gi), nessa categoria agrupam

definem

em dinheiro caso o valor arrecadado com as incrições seja suficiente para tal.

As lutas geram pontuações ao l

definição dos vencedores, sendo o máximo de 6 minutos por luta podendo 

terminar antes por finalização do oponente, desclassificação ou por ordem da 

7 
planilha global do projeto. Atingido o valor definido para os prêmios as demais incrições

A data de inicio das inscrições da primeira etapa dia 10 de julho e o final das inscrições dia 16 de agosto

de incio das inscrições da segunda etapa é dia 25 de agosto, e o final das inscrições dia 13 de setembro

A compra dos materiais necessários para realização do evento será feita e determinada pelo melhor

para cada funcionalidade com 3 dias antecessores a cada etapa

dias antecedentes a cada etapa de duas formas: 1º

mão de obra braçal afim de se dar a montagem e desmontagem de cada etapa (1ª Etapa: montagem 

no dia 19 de agosto e desmontagem no 21 de agosto / 2ª Etapa: montagem no dia 

com carga horária de 8 horas para a montagem e 8

2º grupo: contratação da equipe prestadora de serviço. A equipe prestadora

em toda a sua execução. 

 colaboradores terceirizados contratados executando diversas funções para

que o evento se desenvolva. Dentre os colaboradores vale ressaltar a importância das linhas de frente sen

facilita e permite a execução do campeonato conforme o

atuando para que o evento transcorra com tranquilidade e segurança, a Equipe de Fotografia para o registro deste

Tecnologia da Informação responsável pelo andamento do sistema de chaveamento e dos

o Diretor de Arbitragem que com sua vasta experiência

 e por seus cursos de qualificação na arbitragem enfatiza

possíveis desentendimentos e servindo como agente esclarecedor

 por chave, conforme exemplo: 

Os participantes serão dispostos em eliminatórias em posições opostas da 

chave e se confrontam até a chegada de um campeão. A premiação de cada 

categoria é composta por primeiro, segundo e dois terceiros lugar. Cada área 

de luta classificatória é conduzida por um árbitro central e um auxiliar, sendo 

que nas lutas finais a condução da arbitragem é feita por um árbitro central 

mais dois laterais. Cada evento contará com 08 (oito

sempre dois participantes lutarão em cada uma delas simultanea

previsão de atendimento de 16 atletas por cada área de luta

sendo, portanto, 8 lutas em cada área. Na sexta que antecede cada etapa 

feita a  pesagem dos atletas, no sábado e domingo no período matutino será 

realizado as categorias Kids e Juvenil e nos períodos vespertinos as 

categorias adulto e master (18 a 55 anos). Além da modalidade inscrita pelo 

atleta na plataforma, o campeonato também conta com uma modalidade de 

inscrição na hora, somente para os medalhistas do evento

CATEGORIA ABSOLUTO (open gi), nessa categoria agrupam

definem-se qual é o campeão dentre os campeões que receberão prermiação 

em dinheiro caso o valor arrecadado com as incrições seja suficiente para tal.

As lutas geram pontuações ao longo de cada tempo que são usadas como 

definição dos vencedores, sendo o máximo de 6 minutos por luta podendo 

terminar antes por finalização do oponente, desclassificação ou por ordem da 

incrições também serão gratuitas. 

e o final das inscrições dia 16 de agosto, e a data 

nscrições dia 13 de setembro. 

ta e determinada pelo melhor 

a cada etapa. A contratação 

1º grupo: contratação do 

e cada etapa (1ª Etapa: montagem 

no dia 16 de setembro, e a 

8 horas para desmontagem 

prestadora do serviço será 

colaboradores terceirizados contratados executando diversas funções para 

das linhas de frente sendo elas: 

 planejado, os Seguranças 

atuando para que o evento transcorra com tranquilidade e segurança, a Equipe de Fotografia para o registro deste 

Tecnologia da Informação responsável pelo andamento do sistema de chaveamento e dos 

experiência no Jiu-Jitsu provada 

enfatiza a correta aplicação 

esclarecedor a quem interessar. 

participantes serão dispostos em eliminatórias em posições opostas da 

chave e se confrontam até a chegada de um campeão. A premiação de cada 

categoria é composta por primeiro, segundo e dois terceiros lugar. Cada área 

r um árbitro central e um auxiliar, sendo 

que nas lutas finais a condução da arbitragem é feita por um árbitro central 

rais. Cada evento contará com 08 (oito) áreas de lutas, onde 

sempre dois participantes lutarão em cada uma delas simultaneamente, com 

rea de luta a cada 5 minutos, 

que antecede cada etapa será 

pesagem dos atletas, no sábado e domingo no período matutino será 

tegorias Kids e Juvenil e nos períodos vespertinos as 

categorias adulto e master (18 a 55 anos). Além da modalidade inscrita pelo 

atleta na plataforma, o campeonato também conta com uma modalidade de 

inscrição na hora, somente para os medalhistas do evento, chamada 

CATEGORIA ABSOLUTO (open gi), nessa categoria agrupam-se pesos e 

se qual é o campeão dentre os campeões que receberão prermiação 

em dinheiro caso o valor arrecadado com as incrições seja suficiente para tal. 

ongo de cada tempo que são usadas como 

definição dos vencedores, sendo o máximo de 6 minutos por luta podendo 

terminar antes por finalização do oponente, desclassificação ou por ordem da 



 

autoridade do tatame (arbitragem), bem como o evento é regido pelas r

e normativas do jiu

regulamentadora do esporte.. Após a finalização de todas as categorias 

presentes no evento gera

sendo formado pela pontuação dos participantes

melhor equipe categoria kids (07 a 15 anos); melhor equipe categoria juvenil 

+ adulto (16 a 29 anos); melhor equipe categoria masters 1, 2, 3, 4 e 5

(30 a 55 anos ).

Para permitir o acompanhamento da execução, a OSC disponibilizar

https://drive.google.com/drive/folders/15RjoPc0

do Google Drive onde semanalmente estará incluindo fotos e documentos pertine

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, exposi

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 
 

CIRCUITO BSB/1ª ETAPA 
 

(HoráriodasLutas) 
09:00  Mirim 1 e 2 Feminino 

09:30  Mirim 1 Masculino 

10:00  Mirim 2 Masculino 

10:30  Mirim 2 Masculino 

10:45  Infantil 1 Feminino 

11:10  Infantil 1 Masculino 

11:45  Infantil 1 Masculino 

12:10  Infantil 2 Feminino 

12:50  Infantil 2 Masculino 

13:15  Infantil 2 Masculino 

13:40  Infanto Juvenil 1 

14:05  Infanto Juvenil 1 Masculino (Branca + Cinza) todas categorias

14:30  Infanto Juvenil 1 Masculino (Amarela + Laranja + Verde) todas categorias

15:00  Preta Adulto Masculino 

 Preta Máster 1 Masculino 

 Preta Máster 2+3 Masculino 

16:00  Branca Adulto Masculino 

16:25  Branca Adulto Masculino 
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autoridade do tatame (arbitragem), bem como o evento é regido pelas r

e normativas do jiu-jítsu brasileiro de acordo com a entidade 

regulamentadora do esporte.. Após a finalização de todas as categorias 

presentes no evento gera-se um ranking geral de pontuação por equipes, 

sendo formado pela pontuação dos participantes do dia e subdividida em: 

melhor equipe categoria kids (07 a 15 anos); melhor equipe categoria juvenil 

+ adulto (16 a 29 anos); melhor equipe categoria masters 1, 2, 3, 4 e 5

(30 a 55 anos ). 

Para permitir o acompanhamento da execução, a OSC disponibilizar

https://drive.google.com/drive/folders/15RjoPc0-lvUf9TuujMNrkh6H3rrwdkBZ  

do Google Drive onde semanalmente estará incluindo fotos e documentos pertine

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 

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 

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.

CIRCUITO BSB/1ª ETAPA – SPRING LEAGUE BJJ PRO

Sábado 20 de Agosto 

 (HoráriodaPesagem)
Mirim 1 e 2 Feminino – todas as faixas e categoria 

Mirim 1 Masculino – todas as faixas e categoria 

Mirim 2 Masculino – Branca – Todas as categorias 

Mirim 2 Masculino – Cinza+Amarela – Todas as categorias 

Infantil 1 Feminino – todas as faixas e categorias 

Infantil 1 Masculino - (Branca + Cinza) todas categorias 

Infantil 1 Masculino - (Amarela + Laranja) todas categorias 

Infantil 2 Feminino – todas as faixas e categoria 

Infantil 2 Masculino - (Branca + Cinza) todas categorias 

Infantil 2 Masculino - (Amarela + Laranja + Verde) todas categorias

Infanto Juvenil 1 Feminino – todas as faixas e categorias 

Infanto Juvenil 1 Masculino (Branca + Cinza) todas categorias 

Infanto Juvenil 1 Masculino (Amarela + Laranja + Verde) todas categorias

Preta Adulto Masculino – Absoluto 

Máster 1 Masculino – Absoluto 

Preta Máster 2+3 Masculino – Absoluto 

Branca Adulto Masculino – 62 kg, 69 kg, e 77 kg 

Branca Adulto Masculino – 85 kg, 94 kg, 110 kg e Acima de 110 kg 

autoridade do tatame (arbitragem), bem como o evento é regido pelas regras 

jítsu brasileiro de acordo com a entidade 

regulamentadora do esporte.. Após a finalização de todas as categorias 

se um ranking geral de pontuação por equipes, 

do dia e subdividida em: 

melhor equipe categoria kids (07 a 15 anos); melhor equipe categoria juvenil 

+ adulto (16 a 29 anos); melhor equipe categoria masters 1, 2, 3, 4 e 5 

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

 

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

Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios diversos à 

SEL, em todo e qualquer material adquirido com recursos 

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 

ção 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. 

SPRING LEAGUE BJJ PRO 

(HoráriodaPesagem) 
 08:30 

 09:00 

 09:30 

 10:00 

 10:20 

 10:40 

 11:15 

 11:40 

 12:20 

(Amarela + Laranja + Verde) todas categorias 12:45 

 13:10 

 13:45 

Infanto Juvenil 1 Masculino (Amarela + Laranja + Verde) todas categorias 14:00 

15:30 

16:00 
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16:45  Branca Máster 1, 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias      16:25 

 
 OBS: De acordo com o nosso CRONOGRAMA das 9hs ás 13hs estarão ocorrendo as categorias de Mirim 1 a Infantil 2 
(de 07 a 13 anos) no feminino e masculino em todas as faixas, essas categorias o tempo de lutas delas é de 3 minutos 
(tebela de tempo no item 2.7). Com isso a cada meia hora nas oito áreas simutaneas a cada 5 minutos (incluindo o tempo 
de 3min dessas categorias mais 2min com a entrada da proxima luta), teremos 48 lutas, totalizando das 9hs as 13:30hs um 
total de 480 lutas. 
  
Das 13:30hs as 14:30hs estarão ocorrendo as categorias de Infantil 1 (14 a 15 anos) feminino e masculino em todas as 
faixas, essas categorias o tempo é de luta é de 4minutos(tebela de tempo no item 2.7). Com isso a cada meia hora nas oito 
áreas simutaneas a cada 6 minutos (incluindo o tempo de 4min dessas categorias mais 2min com a entrada da proxima 
luta), teremos 40 lutas, totalizando das 13:30hs as 15hs um total de 120 lutas. 
 
Das 15hs às 16hs estarão ocorrendo às categorias dos ABSOLUTOS de preta feminino e masculino de adulto a máster,  
essas categorias o tempo é de luta é de 6minutos na adulto e 5 minutos nas másters(tebela de tempo no item 2.7). Com isso 
a cada meia hora nas oito áreas simutaneas a cada 8 minutos (incluindo o tempo de 6min dessas categoria mais 2min com 
a entrada da proxima luta) teremos 32 lutas, totalizando das 15hs as 16hs um total de 64 lutas. 
 
Das 16hs estarão ocorrendo àscategorias branca de feminino e masculino de adulto a máster, essas categorias o tempo de 
luta é de 4minutos no adulto e másters(tebela de tempo no item 2.7). Com isso a cada meia hora nas oito áreas simutaneas 
a cada 8 minutos (incluindo o tempo de 4min dessas categorias mais 2min com a entrada da proxima luta)teremos 40 lutas, 
totalizando das 16hs as 17:30hs um total de 120 lutas. 
 
De acordo com o nosso CRONOGRAMA no primeiro dia de evento das 09:00hs as 17:30 teremos um total de 784 lutas. 
 
 

CIRCUITO BSB/1ª ETAPA – SPRING LEAGUE BJJ PRO 

       Domingo 21 de Agosto 
(Horário das Lutas) (Horário da Pesagem) 

09:00  Juvenil Feminino –Branca/Azul–Todas as categorias 08:40 

09:00  Branca Feminino- Adulto e Máster–Todas as Categorias 08:40 

09:30  Azul/Roxa/Marrom-Feminino Adulto e Máster –Todas as Categorias 09:00 

09:55  Preta Adulto Masculino –Todas as Categorias 09:20 

10:20  Preta Máster 1 Masculino–Todas as Categorias 09:50 

10:45  Preta Máster 2, 3,4 e 5 Masculino –Todas as Categorias 10:20 

11:30  Marrom Adulto Masculino – Todas as Categorias 11:00 

11:55  Marrom Máster 1, 2 e3 Masculino–Todas as Categorias 11:25 

12:25  Roxa Adulto Masculino – 62kg, 69 kg e 77kg 11:55 

12:50  Roxa Adulto Masculino – 85 kg, 94 kg, 110 kg e Acima de 110 kg 12:20 

13:15  Roxa Máster 1, 2, 3 e 4 Masculino – Todas as Categorias 12:50 

13:35  JuvenilMasculino-todasasfaixasecategoria 13:10 

14:00  Azul Adulto Masculino – 62 kg, 69 kg e 77 kg 13:35 

14:30  Azul Adulto Masculino – 85 kg, 94 kg, 110 kg e Acima de 110 kg 14:00 

14:55  Preta Adulto Masculino – Final do Absoluto 

 Preta Máster 1 Masculino – Final do Absoluto 

 Preta Máster 2+3 Masculino – Final do Absoluto 

 Preta Máster 4+5 Masculino – Final do Absoluto 
15:35  Azul Máster 1, 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias 15:00 

17:05  Marrom Adulto Masculino – Absoluto 

 Marrom Máster 1 Masculino – Absoluto 
 Marrom Máster 2+3 Masculino – Absoluto 

 

17:35  Roxa Adulto Masculino–Absoluto 

 Roxa Másters Masculino 1 – Absoluto 

 



 

 Roxa Másters Masculino 2+3 

18:10  Azul/Roxa Adulto Feminino 

 Azul Adulto Masculino 

 Azul Másters Masculino 1 

 Azul Másters Masculino 2+3 
 Azul Juvenil Masculino 

  
 
OBS: De acordo com o nosso CRONOGRAMA
master no feminino e masculino em todas as faixas, e nessas categorias de acordo coma tabela de tempo citado no item 2.7 
de Juvenil Azul e Branca 4min / Adulto Azul 4min / Adulto Roxa, Marrom e Preta 
Azul, Roxa, Marrom e Preta 5min (todos esses tempos é no feminino e masculino). Por termos uma variação de tempos 
nas categoriase não ter atraso em nosso CRONOGRAMA estaremos trabalhando com um intervalo de 8 minutos de uma 
luta para outra, sendoassim teremos nas o
 
De acordo com o nosso CRONOGRAMA 
 
 

CIRCUITO BSB/2ª ETAPA 

 

(Horário das Lutas) 
09:00  Juvenil Feminino 

09:00  Branca Feminino

09:30  Azul/Roxa/Marrom

09:55  Preta Adulto Masculino 

10:20  Preta Máster 1 Masculino

10:45  Preta Máster 2, 3,4 e 5 Masculino 

11:30  Marrom Adulto Masculino 

11:55  Marrom Máster 1, 2 e3 Masculino

12:25  Roxa Adulto Masculino 

12:50  Roxa Adulto Masculino 

13:15  Roxa Máster 1, 2, 3 e 4 Masculino 

13:35  JuvenilMasculino

14:00  Azul Adulto Masculino 

14:30  Azul Adulto Masculino 

14:55  Preta Adulto Masculino 

 Preta Máster 1 Masculino 

 Preta Máster 2+3 Masculino 

15:35  Azul Máster 1, 2 e 3 Masculino 

16:00  Branca Adulto Masculino 

16:25  Branca Adulto Masculino 

16:45  Branca Máster 1, 2 e 3 Masculino 

17:05  Marrom Adulto Masculino 

 Marrom Máster 1 Masculino 

 Marrom Máster 2+3 Masculino 
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Roxa Másters Masculino 2+3 – Absoluto 

Azul/Roxa Adulto Feminino – Absoluto 

Azul Adulto Masculino – Absoluto 

Azul Másters Masculino 1 – Absoluto 

Azul Másters Masculino 2+3 – Absoluto 
Azul Juvenil Masculino – Absoluto 

OBS: De acordo com o nosso CRONOGRAMA acima das 9hs ás 18:30hs estarão ocorrendo as categorias de 
master no feminino e masculino em todas as faixas, e nessas categorias de acordo coma tabela de tempo citado no item 2.7 
de Juvenil Azul e Branca 4min / Adulto Azul 4min / Adulto Roxa, Marrom e Preta – 6min / Máster Branca 4min / 

a, Marrom e Preta 5min (todos esses tempos é no feminino e masculino). Por termos uma variação de tempos 
CRONOGRAMA estaremos trabalhando com um intervalo de 8 minutos de uma 

nas oito áreas simutanes 32 lutas, totalizando das 9hs as 18:30hs um total de 608 lutas.

De acordo com o nosso CRONOGRAMA somando os dois dias de evento teremos um total de 1392 lutas.

CIRCUITO BSB/2ª ETAPA – BRASILIENSE DE JIU-JITSU

      Sábado 17 de setembro 
 (Horário da Pesagem)

Juvenil Feminino –Branca/Azul–Todas as categorias 

Branca Feminino- Adulto e Máster–Todas as Categorias 

Azul/Roxa/Marrom-Feminino Adulto e Máster –Todas as Categorias

Preta Adulto Masculino –Todas as Categorias 

Preta Máster 1 Masculino–Todas as Categorias 

Preta Máster 2, 3,4 e 5 Masculino –Todas as Categorias 

Marrom Adulto Masculino – Todas as Categorias 

Máster 1, 2 e3 Masculino–Todas as Categorias 

Roxa Adulto Masculino – 62kg, 69 kg e 77kg 

Roxa Adulto Masculino – 85 kg, 94 kg, 110 kg e Acima de 110 kg 

Roxa Máster 1, 2, 3 e 4 Masculino – Todas as Categorias 

JuvenilMasculino-todasasfaixasecategoria 

Azul Adulto Masculino – 62 kg, 69 kg e 77 kg 

Azul Adulto Masculino – 85 kg, 94 kg, 110 kg e Acima de 110 kg 

Preta Adulto Masculino – Absoluto 

Preta Máster 1 Masculino – Absoluto 

Preta Máster 2+3 Masculino – Absoluto 

Azul Máster 1, 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias 

Branca Adulto Masculino – 62 kg, 69 kg, e 77 kg 

Branca Adulto Masculino – 85 kg, 94 kg, 110 kg e Acima de 110 kg 

Branca Máster 1, 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias 

Marrom Adulto Masculino – Absoluto 

Marrom Máster 1 Masculino – Absoluto 

Marrom Máster 2+3 Masculino – Absoluto 

 

hs estarão ocorrendo as categorias de juvenil a 
master no feminino e masculino em todas as faixas, e nessas categorias de acordo coma tabela de tempo citado no item 2.7 

6min / Máster Branca 4min / Máster 
a, Marrom e Preta 5min (todos esses tempos é no feminino e masculino). Por termos uma variação de tempos 

CRONOGRAMA estaremos trabalhando com um intervalo de 8 minutos de uma 
ito áreas simutanes 32 lutas, totalizando das 9hs as 18:30hs um total de 608 lutas. 

de 1392 lutas. 

JITSU 

(Horário da Pesagem) 

08:40 

08:40 

Todas as Categorias 09:00 

09:20 

09:50 

10:20 

11:00 

11:25 

11:55 

12:20 

12:50 

13:10 

13:35 

14:00 

15:00 

15:30 

16:00 

     16:25 



 

17:35  Roxa Adulto Masculino

 Roxa Másters Masculino 1 

 Roxa Másters Masculino 2+3 

18:10  Azul/Roxa Adulto Feminino 

 Azul Adulto Masculino 

 Azul Másters Masculino 1 

 Azul Másters Masculino 2+3 

 Azul Juvenil Masculino 

  
OBS: De acordo com o nosso CRONOGRAMA
(de 07 a 13 anos) no feminino e masculino em todas as faixas, essas categorias o tempo de lutas delas é de 3 minutos
(tebela de tempo no item 2.7). Com isso a cada meia
de 3min dessas categorias mais 2min com a entrada da proxima luta), teremos 48 lutas, totalizando das 9hs as 13:30hs um 
total de 480 lutas. 
 
Das 13:30hs as 14:30hs estarão ocorrendo as cat
faixas, essas categorias o tempo é de luta é de 4 minutos 
áreas simutaneas a cada 6 minutos (incluindo o tempo de 4min d
luta), teremos 40 lutas, totalizando das 13:30hs as 15hs um total de 120 lutas.
 
Das 15hs às 16hs estarão ocorrendo às categorias dos ABSOLUTOS de preta feminino e masculino de adulto a máster, 
essas categorias o tempo é de luta é de 6 minutos na adulto e 5 minutos nas másters 
isso a cada meia hora nas oito áreas simutane
com a entrada da proxima luta) teremos 32 lutas, totalizando das 15hs as 16hs um total de 64 lutas.
 
Das 16hs estarão ocorrendo às categorias branca de feminino e masculino de adulto a máster, essas categoria
luta é de 4 minutos no adulto e másters (tebela de tempo no
a cada 8 minutos (incluindo o tempo de 4min des
totalizando das 16hs as 17:30hs um total de 120 lutas.
 
De acordo com o nosso CRONOGRAMA no primeiro dia de evento das 09:00hs as 17:30 teremos um total 
 
 
 

CIRCUITO BSB/2ª ETAPA 
 

(HoráriodasLutas) 
09:00  Mirim 1 e 2 Feminino 

09:30  Mirim 1 Masculino 

10:00  Mirim 2 Masculino 

10:30  Mirim 2 Masculino 

10:45  Infantil 1 Feminino 

11:10  Infantil 1 Masculino 

11:45  Infantil 1 Masculino 

12:10  Infantil 2 Feminino 

12:50  Infantil 2 Masculino 

13:15  Infantil 2 Masculino 

13:40  Infanto Juvenil 1 Feminino 

14:05  Infanto Juvenil 1 Masculino (Branca + Cinza) todas 

14:30  Infanto Juvenil 1 Masculino (Amarela + Laranja + Verde) todas categorias

 
OBS: De acordo com o nosso CRONOGRAMA
master no feminino e masculino em todas as faixas, e nessas categorias de acordo com a tabela de tempo citado no item 

11 
Roxa Adulto Masculino–Absoluto 

Roxa Másters Masculino 1 – Absoluto 

Roxa Másters Masculino 2+3 – Absoluto 

Azul/Roxa Adulto Feminino – Absoluto 

Azul Adulto Masculino – Absoluto 

Azul Másters Masculino 1 – Absoluto 

Azul Másters Masculino 2+3 – Absoluto 

Azul Juvenil Masculino – Absoluto 

nosso CRONOGRAMAdas 9hs ás 13hs estarão ocorrendo as categorias de Mirim 1 a Infantil 2 
(de 07 a 13 anos) no feminino e masculino em todas as faixas, essas categorias o tempo de lutas delas é de 3 minutos

. Com isso a cada meia hora nas oito áreas simutaneas a cada 5 minutos (incluindo o tempo 
com a entrada da proxima luta), teremos 48 lutas, totalizando das 9hs as 13:30hs um 

Das 13:30hs as 14:30hs estarão ocorrendo as categorias de Infantil 1 (14 a 15 anos) feminino e masculino em todas as 
faixas, essas categorias o tempo é de luta é de 4 minutos (tebela de tempo no item 2.7). Com isso a cada meia hora nas oito 

s a cada 6 minutos (incluindo o tempo de 4min dessas categorias mais 2min
totalizando das 13:30hs as 15hs um total de 120 lutas. 

Das 15hs às 16hs estarão ocorrendo às categorias dos ABSOLUTOS de preta feminino e masculino de adulto a máster, 
o tempo é de luta é de 6 minutos na adulto e 5 minutos nas másters (tebela de tempo no item 2.7

isso a cada meia hora nas oito áreas simutaneas a cada 8 minutos (incluindo o tempo de 6min des
luta) teremos 32 lutas, totalizando das 15hs as 16hs um total de 64 lutas.

Das 16hs estarão ocorrendo às categorias branca de feminino e masculino de adulto a máster, essas categoria
tebela de tempo no item 2.7). Com isso a cada meia hora nas oito áreas simutane

a cada 8 minutos (incluindo o tempo de 4min dessas categorias mais 2min com a entrada da proxima luta)teremos 40 lutas, 
totalizando das 16hs as 17:30hs um total de 120 lutas. 

nosso CRONOGRAMA no primeiro dia de evento das 09:00hs as 17:30 teremos um total 

CIRCUITO BSB/2ª ETAPA – BRASILIENSE DE JIU-JITSU

Domingo 18 de setembro 

 (HoráriodaPesagem)
Mirim 1 e 2 Feminino – todas as faixas e categoria 

Mirim 1 Masculino – todas as faixas e categoria 

Mirim 2 Masculino – Branca – Todas as categorias 

Mirim 2 Masculino – Cinza+Amarela – Todas as categorias 

Infantil 1 Feminino – todas as faixas e categorias 

Infantil 1 Masculino - (Branca + Cinza) todas categorias 

Infantil 1 Masculino - (Amarela + Laranja) todas categorias 

Infantil 2 Feminino – todas as faixas e categoria 

Infantil 2 Masculino - (Branca + Cinza) todas categorias 

Infantil 2 Masculino - (Amarela + Laranja + Verde) todas categorias

Infanto Juvenil 1 Feminino – todas as faixas e categorias 

Infanto Juvenil 1 Masculino (Branca + Cinza) todas categorias 

Infanto Juvenil 1 Masculino (Amarela + Laranja + Verde) todas categorias

OBS: De acordo com o nosso CRONOGRAMA acima das 9hs ás 18:30hs estarão ocorrendo as categorias de 
master no feminino e masculino em todas as faixas, e nessas categorias de acordo com a tabela de tempo citado no item 

das 9hs ás 13hs estarão ocorrendo as categorias de Mirim 1 a Infantil 2 
(de 07 a 13 anos) no feminino e masculino em todas as faixas, essas categorias o tempo de lutas delas é de 3 minutos 

s a cada 5 minutos (incluindo o tempo 
com a entrada da proxima luta), teremos 48 lutas, totalizando das 9hs as 13:30hs um 

eminino e masculino em todas as 
. Com isso a cada meia hora nas oito 

min com a entrada da proxima 

Das 15hs às 16hs estarão ocorrendo às categorias dos ABSOLUTOS de preta feminino e masculino de adulto a máster,  
tebela de tempo no item 2.7). Com 

s a cada 8 minutos (incluindo o tempo de 6min dessas categoria mais 2min 
luta) teremos 32 lutas, totalizando das 15hs as 16hs um total de 64 lutas. 

Das 16hs estarão ocorrendo às categorias branca de feminino e masculino de adulto a máster, essas categorias o tempo de 
. Com isso a cada meia hora nas oito áreas simutaneas 

com a entrada da proxima luta)teremos 40 lutas, 

nosso CRONOGRAMA no primeiro dia de evento das 09:00hs as 17:30 teremos um total de 784 lutas. 

JITSU 

(HoráriodaPesagem) 
 08:30 

 09:00 

 09:30 

 10:00 

 10:20 

 10:40 

 11:15 

 11:40 

 12:20 

(Amarela + Laranja + Verde) todas categorias 12:45 

 13:10 

 13:45 

Infanto Juvenil 1 Masculino (Amarela + Laranja + Verde) todas categorias 14:00 

hs estarão ocorrendo as categorias de juvenil a 
master no feminino e masculino em todas as faixas, e nessas categorias de acordo com a tabela de tempo citado no item 



 

2.7 de Juvenil Azul e Branca 4min / Adulto Azul 4min / Adulto Roxa, Marrom e Preta 
Máster Azul, Roxa, Marrom e Preta 5min (todos esses tempos é no feminino e masculino). Por termos uma variação de 
tempos nas categorias e não ter atraso em nosso
de uma luta para outra, sendo assim teremos 
608 lutas. 
 
De acordo com o nosso CRONOGRAMA 
 

 
2.7.3 - EQUIPE DE RH 
 

 
 

Função 

 
 

Qnt. 

 
Forma
contratação do
RH

Diretor Geral  
1 

 
Pessoa

Coordenação 
Administrativa e 

Financeira 

1 Pessoa

 
 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS
 

 Desenvolver a qualidade

 Revelar novos atletas

 Acesso ao esporte através

 Fomentar a prática 

a qualidade do jiu-jitsu a nível

 Aderência dos projetos

 
 

2.9 CROQUI  DO  EVENTO
 

GINASIO DO CRUZEIRO, SHCES QD 811 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10 CONTRAPARTIDA 
 

Estaremos custeando três aulas 

essas crianças participantes. O valor do porfessor de R$ 600,00

unidade, totalizando R$ 2.400,00,  chegando 

total da contrapartida será R$6.000,00 (seis mil reais). O 

12 
2.7 de Juvenil Azul e Branca 4min / Adulto Azul 4min / Adulto Roxa, Marrom e Preta – 6min / Máster Branca 4min / 

xa, Marrom e Preta 5min (todos esses tempos é no feminino e masculino). Por termos uma variação de 
e não ter atraso em nosso CRONOGRAMA estaremos trabalhando com um intervalo de 8 minutos 

assim teremos nas oito áreas simutanes 32 lutas, totalizando das 9hs as 18:30hs um total de 

De acordo com o nosso CRONOGRAMA somando os dois dias de evento teremos um total de 1392 lutas.

Forma de 
contratação do 
RH 

Profissional a 
ser contratado 
já tem vínculo 
com a OSC? 
Qual? 

Profissional da 
OSC é 
remunerado ou 
Não 
Remunerado 

Pessoa Jurídica 
 

Não 
 

Não se aplica 

Pessoa Juridica Não Não se aplica 

IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA

qualidade de vida, física e emocional dos praticantes;

atletas a nível regional, nacional e internacional;

através da realização de Campeonato de  alto nível;

 desportiva mensurada através da aderência de atletas

nível organizacional profissional para o público em

projetos sociais do Distrito Federal e entorno ao evento 

EVENTO  

SHCES QD 811 – CRUZEIRO, SUDOESTE OCTOGONAL | CEP:

staremos custeando três aulas de Jiu-Jitsu para crianças com deficiência e 

valor do porfessor de R$ 600,00 para as três aulas, e os kimonos de R$ 160,00 a 

chegando ao valor final da contrapartida de R$ 3.000,00 por ETAPA.

total da contrapartida será R$6.000,00 (seis mil reais). O beneficiado é o “Projeto Social Spartans”, fica na cidade 

6min / Máster Branca 4min / 
xa, Marrom e Preta 5min (todos esses tempos é no feminino e masculino). Por termos uma variação de 

CRONOGRAMA estaremos trabalhando com um intervalo de 8 minutos 
s oito áreas simutanes 32 lutas, totalizando das 9hs as 18:30hs um total de 

de 1392 lutas. 

 

Carga 
horária de 
trabalho na 
OSC 

Carga 
horária que 
será 
destinada ao 
projeto 

 
Não se aplica 

6 a 8 horas 

por diária 

Não se aplica 6 a 8 horas 
por diária 

PARCERIA 



nível;

atletas ao evento, demonstrando 

em geral;

evento para os presentes.

OCTOGONAL | CEP:70650-402 

e doando 15 kimonos para 

e os kimonos de R$ 160,00 a 

da de R$ 3.000,00 por ETAPA. O valor 

ocial Spartans”, fica na cidade 



 

de São Sebastião (Quadra 305 conj 15. Lote 03 setor residencial Oeste), coordenado pelo porfessor Christhian 

Brandão, e os horários dessas aulas serão nos dias 22, 24 e 26 de agosto nos horarios de Segunda/ quarta e sexta 

das 19:00hs as 20:00hs. 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
 

Programação 

Realização do Circuito 
Brasiliense de Jiu-Jitsu - 1ª 
Etapa – SPRING LEAGUE 
BJJ PRÓ 

R$ 

Realização do Circuito 
Brasiliense de Jiu-Jitsu  - 2ª 
Etapa – BRASILIENSE DE 
JIU-JITSU 

R$ 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
 

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

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 

adquirido. 

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

contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da 

Portaria 98/2020, a saber: 

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da 
OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela 
"intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, 
exceto para serviços acessórios e complementares.
§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.

 

Quanto a movimentação financeira, ressalta

regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência 
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados 
por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto 
bancário ou cheque nominal.
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pag
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.
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de São Sebastião (Quadra 305 conj 15. Lote 03 setor residencial Oeste), coordenado pelo porfessor Christhian 

Brandão, e os horários dessas aulas serão nos dias 22, 24 e 26 de agosto nos horarios de Segunda/ quarta e sexta 

DE EXECUÇÃO DO EVENTO 

Cronograma de Execução   

Valor 
Duração

Início 

R$ 148.566,72 10/08/2022 
 
 
 

R$ 148.566,72 10/08/2022 
 
 

DESEMBOLSO DAS ETAPAS FINANCIADAS PELO

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 

Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da 

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

tação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual 

regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência 
jeita 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 pag
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 
erida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir 

de solicitação formal da organização da sociedade civil. 

de São Sebastião (Quadra 305 conj 15. Lote 03 setor residencial Oeste), coordenado pelo porfessor Christhian 

Brandão, e os horários dessas aulas serão nos dias 22, 24 e 26 de agosto nos horarios de Segunda/ quarta e sexta 

Duração 

Término 

30/08/2022 
 
 
 

30/08/2022 
 
 

 

 

PELO FOMENTO 

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 

Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da 

§ 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, 

se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.  

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

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência 
jeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados 

por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto 

§ 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: 

erida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir 



 

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
 
 

Meta Etapa/Fase 

 
 
 

  Meta 1 
 
 
 

 

1.1 Equipe RH

1.2 Prestação de serviços

1.3 
Locação de estruturas e equipamentos
campeonato

1.4 
Aquisição de insumos para o campeonato (material de 
consumo)

1.5 
  Contrataçã

1.6 
Aquisição de premia

 
 

Meta 2 

2.1 Equipe RH

  2.2 Prestação de serviços

2.3 
Locação de estruturas e equipamentos para realiza
campeonato

2.4 Aquisição de insumos para o campeonato (material de 
consumo)

2.5   Contrataçã

2.6 Aquisição de premia
 

5. - PLANILHA DE MATERIAIS/SERVI

RECEITA DIVERSA)  

CIRCUITO BRASILIENSE DE JIU

Descrição Detalhada Unid. 

 

Taxa de Inscrição 

 

Un 

 

PREMIAÇÃO - MASCULINO
/ ADULTO / AZUL / 
ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 
MASCULINO / ADULTO / 
ROXA / ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 
MASCULINO / ADULTO / 
MARROM / ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 1° lugar 
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(  x  ) Dou ciência do acima informado 

(  x  ) Não haverá pagamento em espécie 

to em espécie. Sendo as despesas a seguir: 

DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

Cronograma de Desembolso 

Especificação 

Equipe RH 

Prestação de serviços 
o de estruturas e equipamentos para realização do 

campeonato 
o de insumos para o campeonato (material de 

consumo) 
ção da equipe de arbitragem 

o de premiação 

Equipe RH 

Prestação de serviços 
de estruturas e equipamentos para realização do 

campeonato 
o de insumos para o campeonato (material de 

consumo) 
ção da equipe de arbitragem 
o de premiação 

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

CIRCUITO BRASILIENSE DE JIU-JITSU - 1ª Etapa: SPRING LEAGUE BJJ PR

Qtd 
Valor 

Unitário Valor total 
Fonte de 
Custeio 

72 

 

140,00 

 

R$ 10.080,00 

 

Taxa de 
Inscrição 

2 
320,00 

R$ 540,00 
Taxa de 
Inscrição 

220,00 

2 
420,00 

R$ 640,00 
Taxa de 
Inscrição 

220,00 

2 
500,00 

R$ 800,00 
Taxa de 
Inscrição 

300,00 

2  1.100,00 R$ 1.600,00 Taxa de 

Mês 

 
 
 

Agosto 
 

o do 

 
 
 
 

Setembro 

o do 

CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE 

Etapa: SPRING LEAGUE BJJ PRÓ 

Receita 

(O item 
contratad
o irá gerar 
receita? 
Indicar 
valor) 

Despesa 
(Se o item 
Contratado 

gerar receita 
indicar o item 

em que o 
recurso será 

utilizado) 

 

Sim 

 
 

 
Item da 

premiação 

 
Item da 

premiação 

 
Item da 

premiação 

 Item da 



 

MASCULINO / ADULTO / 
PRETA / ABSOLUTO 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 
MASCULINO / MASTER 1 / 
PRETA / ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 
MASCULINO / MASTER 2 
+3 / PRETA / ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 
MASCULINO / MASTER 4 
+5 / PRETA / ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – FEMININO / 
ADULTO /AZUL+ROXA / 
ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 
MASCULINO / MASTER 1 / 
AZUL / ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 
MASCULINO / MASTER 1 / 
ROXA / ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

Estaremos custeando um 
professor para dar três aulas 
em um projeto social com 
crianças com nescessidades 
especiais. - Contrapartida 

Un 

Estaremos doando 15 
kimonos para essas crianças 
- Contrapartida 

Un 

TOTAL 1ª Etapa: SPRING LEAGUE BJJ PR

CIRCUITO BRASILIENSE DE JIU

Descrição Detalhada Unid. 

 

Taxa de Inscrição 

 

Un 

 

PREMIAÇÃO - MASCULINO
/ ADULTO / AZUL / 
ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 
MASCULINO / ADULTO / 
ROXA / ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 
MASCULINO / ADULTO / 
MARROM / ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 
MASCULINO / ADULTO / 
PRETA / ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 
MASCULINO / MASTER 1 / 
PRETA / ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 1° lugar 
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 500,00 Inscrição 

2 
1.100,00 

R$ 1.600,00 
Taxa de 
Inscrição 

500,00 

2 
 1.100,00 

R$ 1.600,00 
Taxa de 
Inscrição 

 500,00 

2 
1.100,00 

R$ 1.600,00 
Taxa de 
Inscrição 

500,00 

2 
 500,00 

R$ 700,00 
Taxa de 
Inscrição 

 200,00 

2 
300,00 

R$ 500,00 
Taxa de 
Inscrição 

 200,00 

2 
 300,00 

R$ 500,00 
Taxa de 
Inscrição 

 200,00 

3 R$ 200,00 R$ 600,00 Contrapartida

15 R$ 160,00 R$ 2.400,00 Contrapartida

Etapa: SPRING LEAGUE BJJ PRÓ R$ 13

CIRCUITO BRASILIENSE DE JIU-JITSU – 2ª Etapa: BRASILIENSE DE JIU

Qtd 
Valor 

Unitário Valor total 
Fonte de 
Custeio 

72 

 

140,00 

 

R$ 10.080,00 

 

Taxa de 
Inscrição 

2 
320,00 

R$ 540,00 
Taxa de 
Inscrição 

220,00 

2 
420,00 

R$ 640,00 
Taxa de 
Inscrição 

220,00 

2 
500,00 

R$ 800,00 
Taxa de 
Inscrição 

300,00 

2 
 1.100,00 

R$ 1.600,00 
Taxa de 
Inscrição 

 500,00 

2 
1.100,00 

R$ 1.600,00 
Taxa de 
Inscrição 

500,00 

2  1.100,00 R$ 1.600,00 Taxa de 

premiação 

 
Item da 

premiação 

 
Item da 

premiação 

 
Item da 

premiação 

 
Item da 

premiação 

 
Item da 

premiação 

 
Item da 

premiação 

Contrapartida  

 

Contrapartida  
 

 

13.080,00 

 

Etapa: BRASILIENSE DE JIU-JITSU 

Receita (O 
item 

contratad
o irá gerar 
receita? 
Indicar 
valor) 

Despesa 
(Se o item 
Contratado 

gerar receita 
indicar o item 

em que o 
recurso será 

utilizado) 

 

Sim 

 
 

 
Item da 

premiação 

 
Item da 

premiação 

 
Item da 

premiação 

 
Item da 

premiação 

 
Item da 

premiação 

 Item da 



 

MASCULINO / MASTER 2 
+3 / PRETA / ABSOLUTO 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 
MASCULINO / MASTER 4 
+5 / PRETA / ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – FEMININO / 
ADULTO /AZUL+ROXA / 
ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 
MASCULINO / MASTER 1 / 
AZUL / ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

PREMIAÇÃO – 
MASCULINO / MASTER 1 / 
ROXA / ABSOLUTO 

1° lugar 

2°lugar 

Estaremos custeando um 
professor para dar três aulas 
em um projeto social com 
crianças com nescessidades 
especiais. - Contrapartida 

Un 

Estaremos doando 15 
kimonos para essas crianças 
- Contrapartida 

Un 

TOTAL 2ª Etapa: BRASILIENSE DE JIU

VALOR TOTAL  

 
5.1 - Planilha Termo de Fomento 

 

Meta 1 – Realização do Circuito Brasiliense de Jiu

Etapa 1.1 - Equipe de RH 

ITEM Descrição Detalhada  
de Medida

1.1.1 

1 Coordenador de Produção e 
montagem - profissional para 
coordenar a montagem técnica 
de som, televisões em relação 
com as empresas contratadas e o 
diretor geral do projeto. (30 
horas semanal) 

1.1.2 

1 Coordenação 
Administrativa e Financeira - 
profissional responsável pela 
administração burocrática e 
financeira, devendo acompanhar 
a formalização de todas as 
contrataçoes, conferência dos 
produtos entregues (1 
profissional por 30 dias de 
trabalho – 30 horas semanais) 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.1

Etapa 1.2 - Prestação de Serviços  

16 
 500,00 Inscrição 

2 
1.100,00 

R$ 1.600,00 
Taxa de 
Inscrição 

500,00 

2 
 500,00 

R$ 700,00 
Taxa de 
Inscrição 

 200,00 

2 
300,00 

R$ 500,00 
Taxa de 
Inscrição 

 200,00 

2 
 300,00 

R$ 500,00 
Taxa de 
Inscrição 

 200,00 

3 R$ 200,00 R$ 600,00 Contrapartida

15 R$ 160,00 R$ 2.400,00 Contrapartida

Etapa: BRASILIENSE DE JIU-JITSU R$ 13.080,00

 R$ 26.160,00

Planilha Termo de Fomento  

PLANILHA TERMO DE FOMENTO  

rcuito Brasiliense de Jiu-Jitsu - 1ª Etapa – SPRING LEAGUE BJJ PRÓ

Unidade 
de Medida 

Quant Total 
 Valor 

Unitário  
 Valor Total 

Serviço 1 1 
               
R$ 
1.200,00  

  R$ 1.200,00 

Mês 1 1 
R$ 
1.500,00  

                    
R$ 1.500,00 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.1 
  R$ 2.700,00 

 

premiação 

 
Item da 

premiação 

 
Item da 

premiação 

 
Item da 

premiação 

 
Item da 

premiação 

Contrapartida  

 

Contrapartida  
 

 

13.080,00 

 

R$ 26.160,00 

SPRING LEAGUE BJJ PRÓ 

Valor Total  
Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

1.200,00  

serviço necessario para 
montagem dos eventos. 1 
profissional x 1 semana de 
trabalho. Serão 
apresentados relatórios  de 
coordenação / processos da 
coordenação,  quanto a 
montagem, desmontagem e 
acompanhamento 

                    
1.500,00  

Acompanhar a 
formalização de todas as 
contrataçoes, conferência 
dos produtos entregues e 
coordenação da elaboração 
(1 profissional x 1 mês de 
trabalho) 

2.700,00  
  



 

ITEM Descrição Detalhada  
de Medida 

1.2.1 

3 Fotógrafos para captar 
imagens do evento como um 
todo por meio de técnicas de 
iluminação e enquadramento, 
com o uso de máquinas 
fotográficas e lentes. Carga 
horária 8hs/dia. 

1.2.2 

1 designer - Profissional 
responsável pela identidade 
visual do projeto e pelas peças 
que serão desenvolvidas nas 
redes sociais e peças off line. 

1.2.3 

Social Midia - profissional 
responsavel pelo trabalho de 
divulgação do projeto nas redes 
socias, incluindo cobertura dos 
3 dias do evento fazendo 
postagens e transmissões ao 
vivo.  (1 profissional por uma 
semana de trabalho –30 horas 
semanais) 

1.2.4 

10 Staffs para Montagem e 
Desmontagem. Mão de obra 
utilizada para armação da 
estrutura a ser usada no dia do 
evento. Carga horária 8hs/dia. 
Qualificação: sem exigência(10 
profissionais por 2 dias de 
trabalho) 

1.2.5 

30 Staffs de apoio ao evento 
composto de coordenadores de 
área, mesários, coordenador de 
pódio, entregador de medalha e 
coordenador central. (10 
Profissionais por 2 dias de 
trabalho) 

1.2.6 

1 Diretor de Tecnologia da 
Informação, responsável pela 
manutenção do sistema, 
averiguação dos equipamentos 
eletrônicos, auxílio e suporte 
para os usuários do sistema. 
Necessária formação técnica na 
área de TI. 8hs/dia 
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Unidade 
de Medida  

Quant Total 
 Valor 

Unitário  
 Valor Total 

Diária 2 6 
 R$                   

450,00  
 R$                            

2.700,00 

Serviço 1 1 
 R$               

1.500,00  
 R$                            

1.500,00 

Semana 1 1 
 R$               

1.500,00  
 R$                            

1.500,00 

Diária 2 20 
 R$                   

150,00  
 R$           

3.000,00 

Diária 2 60 
 R$                   

172,66  
 R$                         

10.359,60 

Diária 3 3 
 R$                   

400,00  
 R$                            

1.200,00 

Valor Total  
Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

R$                            
2.700,00  

Responsável pelo registro 
fotográfico do evento 03 
fotógrafos com 
equipamento de registro 03 
profissionais x 2 dias de 
evento = 6 diárias 
Profissionais para 
cobertura oficial total do 
evento, fotos e reportagens 

R$                            
1.500,00  

profissional para 
desenvolvimento da 
identidade visual e as artes 
do projeto. 

R$                            
1.500,00  

profissional para atuar na 
divulgação do projeto junto 
as redes socias - 1 
profissional x 1 semana. 
serão apresentados os 
competentes relatórios de 
acompanhamento das 
frentes de trabalho e de 
alcance nas mídias digitais 
e internet (prints de tela, 
Google Analytics, e demais 
produtos e serviços que 
serão entregues 

R$           
3.000,00  

Operação realizada anterior 
a data do evento. Mão de 
obra braçal, sendo 
montadores de tatame, 
montagem dos banners e   
montagem do alambrado. 
(10 profissionais x 2 dias 
de montagem e 
desmontagem = 20 diárias) 

R$                         
10.359,60  

Serviços essenciais para a 
produção e execução do 
evento - 10 coordadores de 
área - 8 mesários - 1 
medidor de kimono - 1 
coordenador de podio - 3 
entregadores de medalhar - 
3 coordenadores central - 
mesa do podio - 4 Staff de 
apoio (alimentação, 
registro de pontuação, 
recepção) - total 30 x 2 
diárias = 60 diarias 

R$                            
1.200,00  

serviço necessário para 
instalar e dar manutenção 
no sistema de placar do 
evento 01 colaborador por 
3 dias de evento com teste 
do sistema. 



 

1.2.7 

3 Brigadistas - Contratação de 
empresa especializada para 
prestação de serviços de mão de 
obra de socorrista/brigadista: 
serviço de brigada anti-pânico 
para atuar em primeiro 
socorro.(diária de 8 horas de 
trabalho) 

1.2.8 

5 Seguranças desarmada com 
diária de 12h – Profissional 
responsável pelo controle de 
entrada e saída do local, manter 
a integridade dos 
atletas, controle de armas ou 
objetos de risco, retirada de 
pessoas não autorizadas do 
evento, contenção em caso de 
brigas os tumultos e auxílio, se 
necessário, em casos 
emergenciais. (diária de 8 horas 
de trabalho) 

1.2.9 

5 profissionais da Limpeza - 
profissionais de limpeza com 
diaárias de 8h, serviço incluido 
material básico (sacos de lixos, 
detergente, desinfetante com 
papel higienico) 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.2

Etapa 1.3 - Locação de estruturas e equipamentos para realização do campeonato

ITEM Descrição Detalhada  
de Medida

1.3.1 

1 Ambulância - UTI móvel - 
responsável pela ambulância e 
equipe; 1 enfermeiro e 1 
socorristas. (diária de 8 horas de 
trabalho) 

1.3.2 

18 Televisores Digital de 
43”com saída HDMI ou 
superior e cabeamento 
necessário para distâncias de 
02m até 20 metros + base de 
estrutura 

1.3.3 11 notbook - I3 – 3217 U - 1.8 
GHZ - HD 500 GB - 4GB 
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Diária 2 6 
 R$                   

190,00  
 R$                            

1.140,00 

Diária 3 15 
 R$                   

200,00  
 R$                            

3.000,00 

Diária 3 15 
 R$                   

190,00  
 R$                            

2.850,00 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.2 R$ 27.249,60

Locação de estruturas e equipamentos para realização do campeonato 

Unidade 
de Medida 

Quant Total 
 Valor 

Unitário  
 Valor Total 

Diária 2 2 
 R$               

2.800,00  
 R$                            

5.600,00 

Diária 2 36 
 R$                   

224,50  
 R$                            

8.082,00 

Diária 2 22 
 R$                   

120,00  
 R$                            

2.640,00 

R$                            
1.140,00  

serviço conforme exigencia 
da legislação e exigencia 
de serviço de brgadas 
conforme o porte do evento 
- 03 profissionais x 2 dias 
de evento, 

R$                            
3.000,00  

5 profissionais x 3 dias 

R$                            
2.850,00  

serviço necessário para 
limpeza do ginasio antes, 
durante e após o evento - 5 
profissionais x 3 dias - 15 
diárias - incluindo material 
basico de limpeza. 

R$ 27.249,60   

Valor Total  
Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

R$                            
5.600,00  

Atendimento inicial 
emergencial demandado 
por eventos envolvendo 
luta para os participantes 
do evento 1 locação x 2 
dias 

R$                            
8.082,00  

Necessário para conexão 
no notebook com o sistema 
de gerenciamento de placar 
e andamento de lutas. Um 
par para cada área de luta 
com visibilidade interna e 
externa para 
acompanhamento e 
transparência de pontuação 
para os envolvidos diretos 
e indiretos do evento, 
totalizando 08 unidades, 
mais 02 Tv’s na área de 
premiação e 02 TV’s na 
área de aquecimento dos 
participantes. 18 locações x 
2 dias = 36 diárias 

R$                            
2.640,00  

Necessário para conexão 
na TV, com o sistema de 
gerenciamento de placar e 
andamento de lutas. Um 
par para cada área de luta 



 

1.3.4 
Locação 60 mt de gradil - para 
contenção na area de 
aquecimento 

1.3.5 

Locação - 224 metros de 
Carpete Forração Textura: 
Plana Construção: Agulhado 
Composição: 100% 
polipropileno Gramatura: 
260g/m2 Espessura/tufo: 2,5 - 
3,00 mm Largura da peça: 
2,00m Comprimento da peça: 
70,00m cor azul – incluído 
transporte  montagem, 
manutenção e desmontagem  

1.3.6 

Locação - 567 metros de 
Tatame Oficial EVA duas 
cores. Dimensão: 100 x 100 x 
40mm  - incluído transporte  
montagem, manutenção e 
desmontagem  

1.3.7 
1 Banner - Banner para o 
Pódio, de 5m de largura por 3,5 
de altura 

1.3.8 

Locação 35 box truss - 
estrutura para fixação de 
banners e telão de LED, 
backdrop do evento 

M

1.3.9 

Locação - 1 Som de GRANDE 
porte-sonorização de medio 
porte, comjogo de microfones 
sem fio, operador, transporte, 
montagem e desmontagem 

1.3.10 
Locação - 45 jogos de mesa 
com cadeiras - Mesa e cadeira 
em polipropileno. 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.3

Etapa 1.4  - Aquisição de insumos para o campeonato (material de consumo)

ITEM Descrição Detalhada  
de Medida

1.4.1 

800 Camisas de uniforme, 
material: tricoline 100% 
algodão, tipo manga: comprida, 
tipo colarinho: simples, cor: 
preta com logo exclusivo do 
evento (camiseta destinada aos 
atletas e comissão técnica) 

1.4.2 

50 Camisas para equipe STAFF 
e COORDENAÇÃO:, material: 
tricoline 100% algodão, tipo 
manga: comprida, tipo 
colarinho: simples, cor: preta 
com logo exclusivo do evento 
(camiseta destinada aos atletas e 
comissão técnica) 
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Metro 3 180 
 R$                     

12,57  
 R$                            

2.262,60 

Metro 2 448 
 R$                     

36,40  
 R$                         

16.307,20 

Metro 2 1134 
 R$                     

18,50  
 R$                         

20.979,00 

m2 17,5 17,5 
 R$                     

62,45  
 R$                            

1.092,88 

Metro/dia 2 70 
 R$                     

29,90  
 R$                            

2.093,00 

Diária 2 2 
 R$               

3.800,00  
 R$                            

7.600,00 

Diária 3 135 
 R$                        

9,60  
 R$                            

1.296,00 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.3 R$ 67.952,68

Aquisição de insumos para o campeonato (material de consumo) 

Unidade 
de Medida 

Quant Total 
 Valor 

Unitário  
 Valor Total 

Unidade 2 800 
                    

R$ 30,00  
R$ 24.000,00 

Unidade 2 50 
                    

R$ 30,00  
                    

R$ 1.500,00 

R$                            
2.262,60  

Necessário para divisão 
dos atletas na área de 
aquecimento, e área restrita 

R$                         
16.307,20  

Forração utilizada ao redor 
do tatame como área de 
espera de luta. 224 metros 
x 2 dias = 448 metros 

R$                         
20.979,00  

Usado para arena das lutas 
do campeonato placas para 
tamanho de área oficial *8 
áreas = 567 metros  X 2 
dias = 1.134m  

R$                            
1.092,88  

1 Banner de 3,5 de altura 
por 5m de largura por - 
total de 17,5 m2 

R$                            
2.093,00  

35 metros x 2 dias de 
evento = 70 metros  

R$                            
7.600,00  

sonorização de medio 
porte, com jogo de 
microfones sem fio, 
operador, transporte, 
montagem e desmontagem. 
1 som x 2 dias = 2 diárias 

R$                            
1.296,00  

45 jogos x 2 dias = 90 
jogos de mesa e cadeiras. 

R$ 67.952,68   

Valor Total  
Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

.000,00  

Serão distribuidas 
camisetas padronizadas aos 
atletas, a camiseta valoriza 
a identidade visual do 
campeonato, bem como 
amplia o reconhecimento. 
(serão 800 unidades de 
camisetas divididas nos 
tamanhos P, M, G, GG) 

                    
0,00  

Distribuição padroniada 
para idenfiticação da 
equipe com e as funções a 
serem desenvolvidas para 
utilização nos dias do 
evento 



 

1.4.3 

65 almoços - marmita para 
equipe de trabalho do projeto 
contendo arroz, feijão, 2 tipos 
de carne, salada e verdura. 

unidade/dia

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.4

Etapa 1.5 - Contratação da equipe de arbitragem

1.5.1 

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

1.5.2 

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

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.5

Etapa 1.6 - Aquisição de premiação 

1.6.1 

600 Medalhas - Medalha em 
liga metálica com 9 cm de 
diâmetro e 5,5mm de espessura. 
Acabamento de superfície nas 
cores: ouro, pra a e bronze. Arte 
gravada no metal em alto e 
baixo relevo conforme layout 
em ambos os lados. Fita em 
tafetá plus com impressão 
sublimada nas duas faces com 
85cm de comprimento e 3cm de 
largura. 

1.6.2 

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

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.6

VALOR TOTAL DA META 1

Meta 2 - Realização do Circuito Brasiliense de Jiu

Etapa 2.1- Equipe de RH 

ITEM Descrição Detalhada  
de Medida

20 

unidade/dia 65 65 
                    

R$ 25,00  
                    

R$ 1.625,00 

TOTAL DA ETAPA 1.4 
R$ 27.125

 

Contratação da equipe de arbitragem 

Diária 2 4 
 R$                   

550,00  
 R$                            

2.200,00 

Diária 2 32 
 R$                   

377,17  
 R$                         

12.069,44 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.5 R$ 14.269,44

Unidade 1 600 
                    

R$ 15,00  
                    

R$ 9.000,00

Unidade 1 3 
                    

R$ 90,00  
                       

R$ 270,00 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.6 
 R$                            
9.270,00  

VALOR TOTAL DA META 1 
 R$                       
148.566,72 

Realização do Circuito Brasiliense de Jiu-Jitsu  - 2ª Etapa – BRASILIENSE DE JIU

Unidade 
de Medida 

Quant Total 
 Valor 

Unitário  
 Valor Total 

                    
1.625,00  

alimentação para equipes 
de trabalho nos 3 dias de 
evento. 

,00 
  

R$                            
2.200,00  

Responsável por fazer 
cumprir as regras, 02 
profissionais x 2 diárias = 4 
diárias.  

R$                         
12.069,44  

Desempenha a aplicação 
das regras inerentes a luta 
no momento da mesma 
8hs/dia. Necessário Dois 
árbitros por área de luta 
mais 02 para revezamento. 
18 profissionais x 2 dias de 
evento = 32 diárias. 
Necessário Dois 
profissionais por cada área 
de luta para revezamento 

14.269,44   

                    
9.000,00  

Premiação para 1º, 2º e 
dois 3º lugares: Será 
premiado cada vencedor 
das 150 categorias 
possíveis de existência no 
evento sendo 4 medalhas 
por categorias. 
150X 4 = 600 

                       
270,00  

1 para a 1º equipe 
colocada, das 03 categorias 
premiadas kids; 
adulto+juvenil; master. 

R$                            
 

  

R$                       
148.566,72  

  

BRASILIENSE DE JIU-JITSU  

Valor Total  
Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 



 

2.1.1 

1 Coordenador de Produção e 
montagem - profissional para 
coordenar a montagem técnica 
de som, televisões em relação 
com as empresas contratadas e o 
diretor geral do projeto. (30 
horas semanal) 

2.1.2 

1 Coordenação Administrativa 
e Financeira - profissional 
responsável pela administração 
burocrática e financeira, 
devendo acompanhar a 
formalização de todas as 
contrataçoes, conferência dos 
produtos entregues e 
coordenação da elaboração e 
entrega da prestação de contas 
(1 profissional por 30 dias de 
trabalho – 30 horas semanais) 

VALOR TOTAL DA ETAPA 2

Etapa 2.2 - Prestação de serviços 

ITEM Descrição Detalhada  
de Medida 

2.2.1 

3 Fotógrafos para captar 
imagens do evento como um 
todo por meio de técnicas de 
iluminação e enquadramento, 
com o uso de máquinas 
fotográficas e lentes. Carga 
horária 8hs/dia. 

2.2.2 

1 designer - Profissional 
responsável pela identidade 
visual do projeto e pelas peças 
que serão desenvolvidas nas 
redes sociais e peças off line. 

2.2.3 

Social Midia - profissional 
responsavel pelo trabalho de 
divulgação do projeto nas redes 
socias, incluindo cobertura dos 3 
dias do evento fazendo 
postagens e transmissões ao 
vivo.  (1 profissional por uma 
semana de trabalho –30 horas 
semanais) 

2.2.4 

10 Staffs para Montagem e 
Desmontagem. Mão de obra 
utilizada para armação da 
estrutura a ser usada no dia do 
evento. Carga horária 8hs/dia. 
Qualificação: sem exigência(10 
profissionais por 2 dias de 
trabalho) 
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Semana 1 1 
R$ 
1.200,00  

R$ 1.200,00 

Mês 1 1 
R$  
1.500,00  

                    
R$  1.500,00 

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.1 
R$  2.700,00 

 

Unidade 
de Medida  

Quant Total 
 Valor 

Unitário  
 Valor Total 

Diária 2 6 
 R$                   

450,00  
 R$                            

2.700,00

Serviço 1 1 
 R$               

1.500,00  
 R$                            

1.500,00 

Semana 1 1 
 R$               

1.500,00  
 R$                            

1.500,00 

Diária 2 20 
 R$                   

150,00  
 R$           

3.000,00 

1.200,00  

serviço necessario para 
montagem dos eventos. 1 
profissional x 1 semana de 
trabalho. 

                    
1.500,00  

Acompanhar a 
formalização de todas as 
contrataçoes, conferência 
dos produtos entregues e 
coordenação da elaboração 
e entrega da prestação de 
contas (1 profissional x 1 
mês de trabalho) 

2.700,00  
  

Valor Total  
Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

R$                            
2.700,00  

Responsável pelo registro 
fotográfico do evento 03 
fotógrafos com 
equipamento de registro 03 
profissionais x 2 dias de 
evento = 6 diárias 
Profissionais para cobertura 
oficial total do evento, 
fotos e reportagens 

R$                            
1.500,00  

profissional para 
desenvolvimento da 
identidade visual e as artes 
do projeto. 

R$                            
1.500,00  

profissional para atuar na 
divulgação do projeto junto 
as redes socias - 1 
profissional x 1 semana 

R$           
3.000,00  

Operação realizada anterior 
a data do evento. Mão de 
obra braçal, sendo 
montadores de tatame, 
montagem dos banners e   
montagem do alambrado. 
(10 profissionais x 2 dias 
de montagem e 
desmontagem = 20 diárias) 



 

2.2.5 

30 Staffs de apoio ao evento 
composto de coordenadores de 
área, mesários, coordenador de 
pódio, entregador de medalha e 
coordenador central. (10 
Profissionais por 2 dias de 
trabalho) 

2.2.6 

1 Diretor de Tecnologia da 
Informação, responsável pela 
manutenção do sistema, 
averiguação dos equipamentos 
eletrônicos, auxílio e suporte 
para os usuários do sistema. 
Necessária formação técnica na 
área de TI. 8hs/dia 

2.2.7 

3 Brigadistas - Contratação de 
empresa especializada para 
prestação de serviços de mão de 
obra de socorrista/brigadista: 
serviço de brigada anti-pânico 
para atuar em primeiro 
socorro.(diária de 8 horas de 
trabalho) 

2.2.8 

5 Seguranças desarmada com 
diária de 12h – Profissional 
responsável pelo controle de 
entrada e saída do local, manter 
a integridade dos 
atletas, controle de armas ou 
objetos de risco, retirada de 
pessoas não autorizadas do 
evento, contenção em caso de 
brigas os tumultos e auxílio, se 
necessário, em casos 
emergenciais. (diária de 8 horas 
de trabalho) 

2.2.9 

5 profissionais da Limpeza - 
profissionais de limpeza com 
diaárias de 8h, serviço incluido 
material básico (sacos de lixos, 
detergente, desinfetante com 
papel higienico) 

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.2

Etapa 2.3 - Locação de estruturas e equipamentos para realização do campeonato

2.3.1 

1 Ambulância - UTI móvel - 
responsável pela ambulância e 
equipe; 1 enfermeiro e 1 
socorristas. (diária de 8 horas de 
trabalho) 
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Diária 2 60 
 R$                   

172,66  
 R$                         

10.359,60 

Diária 3 3 
 R$                   

400,00  
 R$                            

1.200,00 

Diária 2 6 
 R$                   

190,00  
 R$                            

1.140,00 

Diária 3 15 
 R$                   

200,00  
 R$                            

3.000,00 

Diária 3 15 
 R$                   

190,00  
 R$                            

2.850,00 

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.2 R$ 27.249,60

Locação de estruturas e equipamentos para realização do campeonato 

Diária 1 2 
 R$               

2.800,00  
 R$                            

5.600,00 

R$                         
10.359,60  

Serviços essenciais para a 
produção e execução do 
evento - 10 coordadores de 
área - 8 mesários - 1 
medidor de kimono - 1 
coordenador de podio - 3 
entregadores de medalhar - 
3 coordenadores central - 
mesa do podio - 4 Staff de 
apoio (alimentação, registro 
de pontuação, recepção) - 
total 30 x 2 diárias = 60 
diarias 

R$                            
1.200,00  

serviço necessário para 
instalar e dar manutenção 
no sistema de placar do 
evento 01 colaborador por 
3 dias de evento com teste 
do sistema. 

R$                            
1.140,00  

serviço conforme exigencia 
da legislação e exigencia de 
serviço de brgadas 
conforme o porte do evento 
- 03 profissionais x 2 dias 
de evento, 

R$                            
3.000,00  

5 profissionais x 3 dias 

R$                            
2.850,00  

serviço necessário para 
limpeza do ginasio antes, 
durante e após o evento - 5 
profissionais x 3 dias - 15 
diárias - incluindo material 
basico de limpeza. 

R$ 27.249,60   

R$                            
5.600,00  

Atendimento inicial 
emergencial demandado 
por eventos envolvendo 
luta para os participantes 
do evento 1 locação x 2 
dias 



 

2.3.2 

18 Televisores Digital de 
43”com saída HDMI ou 
superior e cabeamento 
necessário para distâncias de 
02m até 20 metros + base de 
estrutura 

2.3.3 11 notbook - I3 – 3217 U - 1.8 
GHZ - HD 500 GB - 4GB 

2.3.4 

Locação - 60 mt de gradil - 
para contenção na area de 
aquecimento- incluído 
transporte  montagem, 
manutenção e desmontagem 

2.3.5 

Locação - 224 metros de 
Carpete Forração Textura: 
Plana Construção: Agulhado 
Composição: 100% 
polipropileno Gramatura: 
260g/m2 Espessura/tufo: 2,5 - 
3,00 mm Largura da peça: 
2,00m Comprimento da peça: 
70,00m cor azul - incluído 
transporte  montagem, 
manutenção e desmontagem 

2.3.6 

Locação - 567 metros de 
Tatame Oficial EVA duas 
cores. Dimensão: 100 x 100 x 
40mm  - incluído transporte  
montagem, manutenção e 
desmontagem 

2.3.7 
1 Banner - Banner para o 
Pódio, de 5m de largura por 3,5 
de altura 

2.3.8 

Locação - 35 box truss - 
estrutura para fixação de 
banners e telão de LED, 
backdrop do evento 

2.3.9 

Locação - 1 Som de GRANDE 
porte-sonorização de medio 
porte, comjogo de microfones 
sem fio, operador, transporte, 
montagem e desmontagem 

2.3.10 
Locação - 45 jogos de mesa 
com cadeiras - Mesa e cadeira 
em polipropileno. 

VALOR TOTAL DA
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Diária 2 36 
 R$                   

224,50  
 R$                            

8.082,00 

Diária 2 22 
 R$                   

120,00  
 R$                            

2.640,00 

Metro 3 180 
 R$                     

12,57  
 R$                            

2.262,60 

Metro 2 448 
 R$                     

36,40  
 R$                         

16.307,20 

Metro 2 1134 
 R$                     

18,50  
 R$                         

20.979,00 

m2 17,5 17,5 
 R$                     

62,45  
 R$                            

1.092,88 

Metro/dia 2 70 
 R$                     

29,90  
 R$                            

2.093,00 

Diária 2 2 
 R$               

3.800,00  
 R$                            

7.600,00 

diária 3 135 
 R$                        

9,60  
 R$                            

1.296,00 

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.3 R$ 67.952,68

R$                            
8.082,00  

Necessário para conexão no 
notebook com o sistema de 
gerenciamento de placar e 
andamento de lutas. Um 
par para cada área de luta 
com visibilidade interna e 
externa para 
acompanhamento e 
transparência de pontuação 
para os envolvidos diretos e 
indiretos do evento, 
totalizando 08 unidades, 
mais 02 Tv’s na área de 
premiação e 02 TV’s na 
área de aquecimento dos 
participantes. 18 locações x 
2 dias = 36 diárias 

R$                            
2.640,00  

Necessário para conexão na 
TV, com o sistema de 
gerenciamento de placar e 
andamento de lutas. Um 
par para cada área de luta 

R$                            
2.262,60  

Necessário para divisão dos 
atletas na área de 
aquecimento, e área restrita 

R$                         
16.307,20  

Forração utilizada ao redor 
do tatame como área de 
espera de luta. 224 metros 
x 2 dias = 448 
metros/diárias 

R$                         
20.979,00  

Usado para arena das lutas 
do campeonato placas para 
tamanho de área oficial *8 
áreas = 567 um *2 dias = 
1.134m diárias 

R$                            
1.092,88  

1 Banner de 3,5 de altura 
por 5m de largura por - 
total de 17,5 m2 

R$                            
2.093,00  

35 metros x 2 dias de 
evento  

R$                            
7.600,00  

sonorização de medio 
porte, com jogo de 
microfones sem fio, 
operador, transporte, 
montagem e desmontagem. 
1 som x 2 dias = 2 diárias 

R$                            
1.296,00  

45 jogos x 2 dias = 90 
jogos de mesa e cadeiras. 

R$ 67.952,68   



 

Etapa 2.4 - Aquisição de insumos para o campeonato (material de consumo)

2.4.1 

800 Camisas de uniforme, 
material: tricoline 100% 
algodão, tipo manga: comprida, 
tipo colarinho: simples, cor: 
preta com logo exclusivo do 
evento (camiseta destinada aos 
atletas e comissão técnica) 

2.4.2 

50 Camisas para equipe STAFF 
e COORDENAÇÃO:, material: 
tricoline 100% algodão, tipo 
manga: comprida, tipo 
colarinho: simples, cor: preta 
com logo exclusivo do evento 
(camiseta destinada aos atletas e 
comissão técnica) 

2.4.3 

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

unidade/dia

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.4

Etapa 2.5- Contratação da equipe de arbitragem

2.5.1 

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

2.5.2 

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

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.5

Etapa 2.6 - Aquisição de premiação 

2.6.1 

600 Medalhas - Medalha em 
liga metálica com 9 cm de 
diâmetro e 5,5mm de espessura. 
Acabamento de superfície nas 
cores: ouro, pra a e bronze. Arte 
gravada no metal em alto e 
baixo relevo conforme layout 
em ambos os lados. Fita em 
tafetá plus com impressão 
sublimada nas duas faces com 
85cm de comprimento e 3cm de 
largura. 
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Aquisição de insumos para o campeonato (material de consumo) 

Unidade 800 800 
                    

30,00  
                  

24.000,00 

Unidade 2 50 
                    

30,00  
                    

1.500,00 

unidade/dia 65 65 
                    

25,00  
                    

1.625,00 

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.4 
27.125,00

 

Contratação da equipe de arbitragem 

Diária 2 4 
 R$                   

550,00  
 R$                            

2.200,00 

Diária 2 32 
 R$                   

377,17  
 R$                         

12.069,44 

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.5 R$ 14.269,44

Unidade 1 600 
                    

15,00  
                    

9.000,00

                  
24.000,00  

Serão distribuidas 
camisetas padronizadas aos 
atletas, a camiseta valoriza 
a identidade visual do 
campeonato, bem como 
amplia o reconhecimento. 
(serão 800 unidades de 
camisetas dividisas nos 
tamanhos P, M, G, GG) 

                    
1.500,00  

Distrivuição padroniada 
para idenfiticação da 
equipe com e as funções a 
serem desenvolvidas (essas 
50 camisetas serão usadas 
pela comissão técnica nos 
dois dias de evento) 

                    
1.625,00  

 Alimentação para equipes 
de trabalho sendo 15 
marmitas para a pessagem, 
+ 50 marmita x 2 dias de 
evento - total de 65 
marmitas 

27.125,00 
  

R$                            
2.200,00  

Responsável por fazer 
cumprir as regras, 
02profissional x 2 diárias= 
4 diárias.  

R$                         
12.069,44  

Desempenha a aplicação 
das regras inerentes a luta 
no momento da mesma 
8hs/dia. Necessário Dois 
árbitros por área de luta 
mais 02 para revezamento. 
18 profissionais x 2 dias de 
evento = 32 diárias. 
Necessário Dois 
profissionais por cada área 
de luta para revezamento 

R$ 14.269,44   

                    
9.000,00  

Premiação para 1º, 2º e dois 
3º lugares: Será premiado 
cada vencedor das 150 
categorias possíveis de 
existência no evento sendo 
4 medalhas por categorias 
(as 600 medalhas são para 
os dois dias de evento) 



 

2.6.1 

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

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.4

VALOR TOTAL DA META 2

VALOR TOTAL FOMENTO 
 
 

6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES

 
 
6.1 DIVULGAÇÕES 
A estratégia de divulgação do Circuito BSB de Jiu
material promocional alusivo ao evento. Haverá postagem de conteúdo com o branding do evento e
imagens nos perfis das mídias sociais:
promoção durante o mês de Setembro

 

7. Previsão de Receitas 
 

QTD. 

1 Emenda Parlamentar do Reginaldo Sardinha

2 Inscrições 

3 Contrapartida em bens e serviços

Total

 

Brasília, 04 de agosto de 2022 
 
 
 

Professor Faixa
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Unidade 1 3 
                    

90,00  
                       

270,00 

TOTAL DA ETAPA 2.4 9.270,00

VALOR TOTAL DA META 2 
R$ 

148.566,72

VALOR TOTAL FOMENTO  R$ 297.133,44

IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

Circuito BSB de Jiu-Jitsu inicia-se pela sua identificação,
material promocional alusivo ao evento. Haverá postagem de conteúdo com o branding do evento e

sociais: facebook e instagram @fbjjdoficial /@cojjoficial,
Setembro e outubro, já nas proximidades do evento. 

PREVISÃO DE 
RECEITAS 

Nome Receitas

Reginaldo Sardinha R$ 297.133,44

R$ 20.160,00 

Contrapartida em bens e serviços R$ 6.000,00 

Total R$ 323.293,44

Rodrigo de Castro Ribeiro 

Presidente da COJJ 

Faixa Preta 6º Grau pela CBJJ/IBJJF – nº 21055 

                       
270,00  

1 para a 1º equipe colocada, 
das 03 categorias 
premiadas kids; 
adulto+juvenil; master. 

9.270,00   

148.566,72 
  

R$ 297.133,44 

identificação, por meio de 
material promocional alusivo ao evento. Haverá postagem de conteúdo com o branding do evento e 

/@cojjoficial, com ênfase na 

Receitas 

297.133,44 

 

323.293,44 

 


