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PLANO DE TRABALHO 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: INSTITUTO MOVER DA VIDA - IMV 

Nome Fantasia: IMV 

CNPJ: 10.550.936/0001-40 Endereço: CNN 02 Bloco B Sala 107 

Complemento: Bairro/Cidade: Ceilândia- Sul CEP: 72.220-502 

Telefone: (DDD) Telefone: (061) 98124-1621 

E-mail: institutomoverdavida@gmail.com Site/Redes Sociais: institutimoverdavida.org.br 

Responsável da OSC (Dirigente): Moacir Pinto Osório Júnior 

CPF: 490.765.901-68 RG/Órgão Expedidor: 1.159.159 
/SSP/DF 

Telefone do Dirigente: (061) 98532-1230 

Endereço do Dirigente: QNL 02 Conjunto A Casa 14 CEP: 72.155-201 

 
1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Moacir Pinto Osório Júnior 

Função na parceria: Acompanhamento 

RG/Órgão Expedidor: 1.159.159 - SSP/DF CPF: 490.765.901-68 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 061 98532-1230 

E-mail do Responsável: junioricp@gmail.com 

 
1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

 
O Instituto Mover da Vida – IMV – fundada em 06 de novembro de 2005 de 2005 e registrada em 

17/12/2008 é uma entidade jurídica sem fins lucrativos, fundada por um grupo de amigos sonhadores que se 
juntaram para promover e ajudar as comunidades carentes. Daí nasce o Instituto - IMV.  O IMV é caracterizado 
como Organização da Sociedade Civil, de natureza filantrópica e assistencial, observa o princípio universalização 
dos serviços, tendo como objetivo atender, promover e valorizar as pessoas e os grupos de pessoas menos 
favorecidas, promovendo a ações desportivas, de lazer, cultura, educação e preservação do meio-ambiente e seus 
recursos naturais, associado a atividades e palestras sobre cidadania, educação sexual, e temas relacionados ao 
comportamento e dúvidas das Crianças, adolescentes, Jovens e idosos. Além de despertar na comunidade o 
espírito de Fraternidade e Solidariedade. O Instituto Mover da Vida – IMV, em Parceria com outras Organizações 
Civis do Distrito Federal, orgulha-se de ter realizado, por enquanto, três das nove Olimpíadas de Ceilândia:  

7ª Olimpíadas de Ceilândia – 2018 - Termo de Fomento 27/2018; 
8ª Olimpíadas de Ceilândia – 2019 - Termo de Fomento n° 03/2019; 
9ª Olimpíadas de Ceilândia – 2020 - Termo de fomento 014/2020; 
Projeto Maravilha Social Mil Gols de Inclusão Termo de Fomento 47/2018 

 
Na 7ª Olimpíada de Ceilândia – 2018 

  

PROJETO – 7ª OLIMPIADA DE CEILÂNDIA – ANO 2018 

TIPO DE CONVÊNIO Termo de Fomento 27/2018 

ENTIDADE PARCEIRA Liga Poliesportiva Cultura de Ceilândia - LIPOCC 

ENTIDADE CONVENIADA Secretaria de Esportes do Distrito Federal 

PERÍODO DE VIGÊNCIA  25 de agosto de 2018 a 09 de outubro de 2018 

NÚMERO DE BENEFICIADOS 3120 atletas de todas as idades  

ATIVIDADE DESENVOLVIDA ATLETISMO, BOCHA PARALÍMPICA, FUTEVÔLEI, 
FUTSAL, FUT 7 SOCIETY, HANDEBOL, TÊNIS DE 
MESA, VOLEIBOL                                                

SITUAÇÃO Prestação de Contas Apresentada 

PROCESSO NÚMERO 00220-00002762/2018-11 
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8ª Olimpíadas de Ceilândia – 2019 

 

PROJETO – 8ª OLIMPIADA DE CEILÂNDIA – ANO 2019 

TIPO DE CONVÊNIO Termo de Fomento n° 03/2019 

ENTIDADE PARCEIRA Liga Poliesportiva Cultura de Ceilândia - LIPOCC 

ENTIDADE CONVENIADA Secretaria de Esportes do Distrito Federal 

PERÍODO DE VIGÊNCIA 03 de maio a 19junho de 2019 

NÚMERO DE BENEFICIADOS 2500 atletas de todas as idades  

ATIVIDADE DESENVOLVIDA Atletismo, Basquete, Judô, Bocha Paralímpica, 
Damas, Dominó, Encerramento, Futvôlei, 
FUTSAL, Fut 7 Society, Handebol, Karatê, Xadrez, 
Voleibol, Tênis de Mesa, Natação, Queimada. 

SITUAÇÃO Prestação de Contas Apresentada 

PROCESSO NÚMERO 00220-00001276/2019-66 

 
O IMV realizou, ainda, o Projeto Maravilha Social Mil Gols de Inclusão em 2018 

 

PROJETO – MARAVILHA SOCIAL MIL GOLS DE INCLUSÃO – ANO 2018 

TIPO DE CONVÊNIO Termo de Fomento 47/2018 

ENTIDADE PARCEIRA Liga Poliesportiva Cultura de Ceilândia – LIPOCC 

ENTIDADE CONVENIADA Secretaria de Esportes do Distrito Federal 

PERÍODO DE VIGÊNCIA de outubro de 2018 a 19 de dezembro de 2018 

NÚMERO DE BENEFICIADOS 300 Crianças diretamente 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA Futebol  

SITUAÇÃO Prestação de Contas Apresentada 

PROCESSO NÚMERO 00220-00004288/2018-61 

 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: CIRCUITO ESPORTIVO CEILÂNDIA 51 ANOS 

Local de realização: Ginásio de Ceilândia, Auditório da Adm. de Ceilândia, Ginásio e salão de jogos do SESC de 
Ceilândia, Pista de Skate do P Sul, Estádio Abadião. 

Período de execução: 26/03/2022 a 21/05/2022  

Período de realização do Evento: 27/03/2022 a 21/05/2022  

Enquadramento: ( x ) participação (   ) educacional   (   ) rendimento 

Previsão de beneficiários diretos: 2800 (2500 atletas e 300 membros das comissões técnica) 

Previsão de público indireto: 5.000 conforme decreto que estiver vigente. 

Valor Total do Projeto: R$ 265.850,54 (duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e 
quatro centavos 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 258.752,84 (duzentos cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta e dois reais 
e oitenta e quatro centavos) 

 
2.1 OBJETO DA PARCERIA 
Realização do Circuito Esportivo Ceilândia 51 anos. 
 
2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O Circuito Esportivo Ceilândia 51 Anos, acontecera entre os dias 27 de março de 2022 e 21 de maio de 
2022  e será realizado na Cidade de Ceilândia Distrito Federal, e atenderá a mais de 2500 atletas inscritos e 300 
membros das comissões técnica de todas as idades e gêneros, e terá como foco principal atletas amadores da 
Cidade de Ceilândia-DF de preferência em situação de Vulnerabilidade Social praticantes das 11(onze), 
modalidades que acontecerá no decorrer da execução do projeto como: Xadrez, Dama, Dominó, Skate, Corrida de 
Rua, Patins, Karatê, Calistenia, Futsal, Futebol de Campo e Queimada. Com este projeto esperamos abrir novas 
portas para as os atletas amadores praticante das modalidades, atraindo assim mais adeptos.  

Dentro desta perspectiva o Instituto Mover da Vida – IMV, atende a todos os pré-requisitos necessários 
para pleitear recursos da Secretaria de Esportes do Distrito Federal através de Termos Fomento ou seja e uma 
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instituição sem Fins Lucrativos, existente desde 2008, conforme comprovação, já apresentada estando de acordo 
com a legislação vigente para o recebimento de recursos para incentivar o desenvolvimento das competições das 
modalidades acima citadas e assim atrair novos adeptos a pratica do esporte de forma saudável, diante  de tudo 
isso, esperamos que com esta parceria do Instituto e a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, possamos 
conquistar novas pessoas para praticar as modalidades oferecidas e para que isso aconteça estaremos utilizando 
diverso  espaços para pratica esportiva de nossa cidade como Ginásio da Guariroba, Ginásio e Salão de jogos do 
SESC Ceilândia, Auditório da Administração de Ceilândia, pista de Skate e Patinação do P Sul e o Estádio Abadião, 
em horários a serem definidos pela coordenação do evento em conjunto com a Gerencia de Esportes da 
Administração Regional de Ceilândia. 
 
2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:  

 
A lei orgânica do distrito Federal prevê: 
 
Art. 254 É dever do Distrito Federal fomentar praticas 
desportivas, formais e não formais, como incentivo a educação, 
promoção social, integração sócio cultural e preservação da 
saúde física e mental do cidadão. 
 
Ceilândia e a Maior Cidade e a mais populosa do Distrito federal, tem na pratica do esporte a sua maior 

opção de lazer e entretenimento. O acesso a participação de competições como as que aconteceram no Circuito 
Ceilândia 51 anos, são limitadas, além de existir poucas opções de eventos em determinadas faixas etárias e 
modalidades na cidade e até mesmo no Distrito Federal, existe o alto custo, para se inscrever e manter um atleta, 
equipe ou até uma entidade esportiva em uma Federação ou em um evento esportivo e a inexistência de recursos 
de projetos que atendam as comunidades em situação de vulnerabilidades social. 

A realidade da maior parte das crianças e adolescentes adultos e idosos de nossa comunidade é a de 
carência financeira, de desestruturação familiar, de ociosidade, que vem contribuindo para o alto índice de uso de 
drogas nesta faixa etária menos favorecidas da Sociedade, tal situação traz como consequência o abandono e 
insucesso escolar, o abandono familiar e a prática de atos infracionais. 

Neste contexto de direito, a prática esportiva apresenta-se como um instrumento de auxílio no processo 
de desenvolvimento integral das crianças, adolescentes, adultos e idoso, além de favorecer a construção da 
cidadania. 

O projeto hora apresentado tem como iniciativa nobre, uma maneira sadia de canalizar a energia dos 
participantes para o esporte, contribuindo assim para o seu desenvolvimento físico, intelectual e consequentemente 
afastando-o das situações vulneráveis.  

Sendo assim o Circuito Esportivo Ceilândia 51 anos terá o papel de disseminar a prática desportivas nas 
suas mais diversas manifestações, objetivando a melhora da qualidade de vida, hábitos saudáveis são de extrema 
importância para o bem-estar físico, psicológico e afetivo social da população. 

Dentro deste conceito, as Circuito Esportivo Ceilândia 51 anos se revelará uma  das competições mais 
esperadas de nossa Cidade e acontecera para que o acesso as modalidades esportivas oferecidas seja 
democratizado e possa estimular a pratica destas modalidades, além de os atletas vivenciarem competições locais 
explorando assim todas as suas potencialidades, elevando o nível técnico dos participantes, promovendo o 
fortalecimento das modalidades, em nossa Cidade estimulando a competência administrativa e esportiva, além de 
envolver toda comunidade esportiva de nossa Cidade que esteja em situação de vulnerabilidade social de forma 
acessível para todas as idades, sexo, portadores de necessidades especiais, dando qualidade de vida, bem estar 
físico e psicológico para todos os participantes que na sua maioria são atletas em situação de vulnerabilidade social, 
que por diversos motivos não tem acesso a esse tipo de evento, dessa forma o Circuito Esportivo de Ceilândia 51 
anos, será executado pelo Instituto Mover da Vida-IMV, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito 
federal e com o apoio da Administração Regional de Ceilândia, evento este de suma importância para as 
comunidades carentes de nossa Cidade que certamente oportunizara aos seus participantes uma vida mais 
saudável com a pratica das modalidades oferecidas, ajudando assim a socializar e integrar os participantes de 
classes sociais menos favorecidas, permitindo assim que todos os participantes possam interagir através de projetos 
tendo uma nova perspectiva de vida pautada no respeito as diferenças, ajudando assim a construir cada dia uma 
sociedade mais justa, solidaria e igualitária, envolvendo toda comunidade ao  seu redor, estando assim em 
conformidade com os interesses da Secretaria de Esporte e Lazer do distrito Federal. 

 
2.4 OBJETIVO GERAL:  

 
Realizar o Circuito Esportivo de Ceilândia 51 anos, com as competições Xadrez, Dama, Dominó, Skate, 

Corrida de Rua, Patins, Karatê, Calistenia, Futsal, Futebol de Campo e Queimada. 
 
2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Contribuir para diminuição da exposição dos riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez precoce, 
criminalidade, trabalho infantil, exploração sexual) e conscientização da importância da prática 
esportiva, assegurando o exercício da cidadania; 

• Descobrir novos talentos, possibilitando um ponto de partida para uma possível ascensão na 
modalidade oferecida; 

• Democratizar o acesso ao esporte, privilegiando a comunidade menos favorecidas; 
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• Incentivar a prática de atividades físicas, visando à saúde do corpo (mente sadia em corpo sadio);  

• Proporcionar oportunidades de vivência em eventos esportivos. 
 
 
 
2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS 
METAS 
2 3 Corresponde em ao ponto aonde se quer chegar em um determinado tempo em relação ao alcance de um objetivo ou 
entrega de um produto. 

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

 
Fomentar a pratica esportiva de lazer 
dos atletas praticantes de xadrez, 
Dama, Dominó, skate, Patins, 
calistenia, queimada, karatê, corrida de 
rua, Futsal, Futebol de Campo. 

 
 
 

Divulgação, aquisição de 
materiais. 

 

• Nota fiscal 

• Relatórios 

• Fotos 
 

 
Proporcionar estrutura de qualidade 
para realização das diversas 
modalidades. 

 
 
Itens adquiridos e locados. 

• Relatórios finais de cada 
modalidade 

• Fotos 

• Notas Fiscais 

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

 
Atender no mínimo  2500 participantes, 
em 11 modalidades. xadrez, Dama,  
 
Dominó, skate, Patins, calistenia, 
queimada, karatê, corrida de rua, 
Futsal, Futebol de Campo. 

  
Relação de Participantes 
 

• Fichas de Inscrições por 
modalidade  

• Súmulas das competições 

• Relatórios finais de cada 
modalidade 

• Fotos 

 
Realizar a premiação com medalhas e 
troféus para 100% dos vencedores de 
cada modalidade (1º 2º e 3º colocado).   

 
Medalhas e troféu 
 

 

• Fotos da entrega 

• Notas fiscais 

• Relatórios finais das 
modalidades 

 
2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 

Nome do Evento: Apoio a realização do Circuito Esportivo de Ceilândia 51 anos 

Descrição/Etapa: Xadrez, Dama, Dominó, Skate, Corrida de Rua, Patins, Karatê, Calistenia, Futsal, Futebol 
de Campo e Queimada. 

Data do Evento: 27/03/2022 a 21/05/2022 Turno: Matutino / Vespertino/ 
noturno 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

26/03/2022 a 21/05/2022 Turno: 
Matutino / Vespertino/ 

noturno 

Local: SESC DE CEILÂNIDA.  
GINÁSIO DA GUARIROBA  
AUDITÓRIO DA ADM. DE CEILÂNDIA 
COP SETOR O 
COP PARQUE DA VAQUEJADA 
PRAÇA DOS DIREITOS  
Pista de Skate P SUL 
ESTADIO ABADIÃO 
PRAÇA DO TRABALHADO (ao lado da adm. Ceilândia) 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(X) Quadra Poliesportiva (X) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(X) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(...) Outro  
Qual? Estádio Abadião, Pista de 
Skate, Salão SESC Ceilândia. 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 2800 
Atletas: 2500 
Comissão Técnica: 300 

Indiretos: 5000 Total: 7.800 
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Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(...) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categoria-Modalidade/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) 

27/03/2022 a 21/05/2022 
Matutino, Vespertino e Noturno 

2500 

(X) Jovens (15 a 24 anos) 

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

(X) Idosos (a partir de 60 anos) 

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

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(x) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(x) Outros. Especifique Local das Competições gerência de esporte da Adm.de Ceilândia 

 
2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

INSCRIÇÕES 
  
As inscrições serão feitas na Gerência de Esporte da Administração Regional de Ceilândia situada no Ginásio 

da Guariroba, a partir de 26/03/2022, conforme tabela dos coordenadores técnicos de cada modalidade, tabela esta que 
ficará anexada no Ginásio da Guariroba, Gerencia de Esporte de Ceilândia e demais locais onde acontecerão as disputas 
das modalidades esportivas. 

Para a modalidade Corrida de Rua, 443 participantes pagarão suas inscrições. No primeiro lote, se escreverão 
300 participantes no valor de R$ 4,54 que totalizará R$1.362,00,00 de inscrição. 

No segundo lote se escreverão 60 participantes no valor de R$ 19,90 totalizando R$ 1.194,00. 
No terceiro lote  se inscreverão 83 participantes, no valor de R$ 49,90 que totalizará R$ 4.141,70. Ao todo, as 

443 inscritos pagos totalizará R$ 6.697,70. 
Entretanto, 100 inscritos ficarão isentos de taxa de inscrição, sendo eles pessoas idosas da associações de 

idosos de Taguatinga e Ceilândia. 
Será disponibilizado semanalmente após o inicio da execução através do link Google drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/13Rh8GK3wd72QMdUlXnW6cU9YjDb3a9sI?usp=sharing, todas as fotos, fichas de 
inscrições de equipes e atletas, sumulas, relatórios e as notas fiscais que comprovem o cumprimento das metas e 
resultados. 

Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios diversos à logomarca 
da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL,  em todo e qualquer material adquirido com recursos advindos do 
Termo de Fomento, sob pena de sofrer a  glosa total dos valores referentes aos itens adquiridos em descumprimento a 
esta determinação. 

 
MODALIDADES INDIVIDUAIS 

 
(Damas, Dominó, Xadrez, Karatê, Patinação, Skate, calistenia e corrida de rua), o coordenador de cada 

modalidade ficará a cargo de receber as inscrições, no prazo estabelecido pela coordenação da modalidade, sabemos 
que em algumas modalidades (Damas, Dominó, Patinação,Skate, Xadrez e calistenia), os participantes podem se 
inscrever até o dia da competição, antes do início das mesmas, e o coordenador fará o sorteio e o chaveamento da 
modalidade no dia. Definido a quantidade de participantes de cada modalidade o coordenador definirá a forma de 
disputa: se eliminatória dupla, simples ou chaves.  

 
CORRIDA DE RUA 
Ocorrerão  as seguintes provas e categorias: 

• Corrida Masculino e Feminino 5km, 10 km idade livre. 

• Caminhada de 5km para adultos e melhor idade; 
A equipe de coordenação será composta por 1 coordenador da Modalidade, 10 árbitros,  10 staffs 

que estará dividida realizando as seguintes atribuições: 

• Entrega de Camisetas e números: 10 Staffs; 
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• Confirmação de Inscrições e chamada para as provas: árbitro e staff; 

• Árbitro central e Staff conferem os atletas participantes, realizam a largada e 
homologam o resultado final de cada prova, dando assim a classificação final; 

• Árbitros de pista e Staffs: conferem a quantidade de voltas e o tempo dos 
atletas, e repassam o resultado para o árbitro central; 

• Equipe de apoio distribuem água e lanches; 

• Equipe de Premiação staffs: após a homologação dos resultados pelo árbitro 
central, premiam os 3 primeiros colocados por prova em cada categoria. 

• Obs: nesta modalidade haverá a participação de alguns patrocinadores que 
estarão colaborando com doações para a corrida para que a mesma possa ocorrer da melhor forma 
possível como nas grandes corridas de rua que acontecem em nossa Cidade e em nosso País, 
conforme tabela 5.1 deste Plano de trabalho. 

 
CALISTÊNIA 

A modalidade calistênia acontecerá no dia 09/04/2022 das 08:00 ás 18:00hs na praça do trabalhador ao lado 
da Administração Regional de Ceilândia em sistema de eliminatoria simples. 

 
KARATÊ 

Na modalidade Karatê, o prazo de inscrição encerra-se 72 horas antes da competição, conforme regulamento 
específico da modalidade. Após os congressos técnicos e sorteios de cada modalidade, juntaremos ao processo, a 
relação de atletas participantes, o regulamento específico de cada modalidade e a tabela ou chaveamento de cada 
competição serão acrescentados a este processo. 

Amodalidade Karatê aconteceránodia 01/05/2022das 08:00as18:00hsno Ginasio de Esportes da Guarirobao 
nosistemadeeliminatória simples. 

 
DAMAS 

A modalidade damas acontecerá no dia 27/03/2022 das 08:00 ás 16:00hs no Auditorio da Administração no 
Sistema de liminatória simples. 

 
DOMINÓ 

A modalidade dominó acontecerá no dia 27/03/2022 das 08:00 ás 16:00hs no Salão de eventos do SESC 
Ceillândia Sistema de eliminatória dupla. 

 
PATINAÇÃO 

 
A Modalidade Patinação acontecera no dia 10/04/2021 na Pista de skate do Setor P Sul das 8:00as 

16:00hs,nas categorias Infanto, juvenil e adulto no sistema de eliminatória simples. 
 
SKATE 
A Modalidade skate acontecera no dia 03/04/2022 na Pista de skate do Setor P Sul das 08:00 as 

16:00hs, nas categorias Infanto, juvenil e adulto no sistema de eliminatória simples. 
 
                           XADREZ 

A modalidade damas acontecerá no dia 01/05/2022 das 08:00 ás 16:00hs no Auditorio da 
Administração no Sistema de eliminatória simples. 

 
MODALIDADES COLETIVAS 

Todas as modalidades abaixo descritas obedecerão o protocolo do decreto nº 41.913, de 19 de março 
de 2021, especialmente a indicadas no item J do Anexo Único. 

QUEIMADA 
 

A modalidade de Queimada acontecerá no dia 03, 10  e 17/04/2022, no ginásio da guariroba das 
08:00 às 18:00 hs, nacategoria feminino adulto entre 15 equipes no sistee ma de eliminatória simples.  

Entre 15 equipes na categoria adulto masculino e feminino no sistema de eliminatória simples e 
no dia 17/04/2022 as finais no ginasio a da guariroba masuculino e feminino. 

 
FUTSAL  

A Modalidade FUTSAL acontecera de 27/03  a 21/05/2022 os jogos aconteceram no Ginásio  da 
Guariroba, Quadra da QNP 13 área Especial, Quadra da Praça dos direitos, quadra da Praça da 
Administração de ceilandia  nos horários das 08:00 as 00:00hs  todos os sabados   conforme tabela que será 
anexada ao processo posteriormente:  

 Categoria Sub 07 e Sub 09 Masculino e sub 15 Feminino e Feminino  Adulto, cada categoria com 
oito equipes divididas em duas chaves de quatro equipes cada jogando dentro da chave classificando as 
duas melhores de cada chave para a semifinal e final, totalizando 60 jogos; 

  Categoria Sub11, Sub13, Sub15, Sub17 e Sub20 cada categoria com oito  equipes divididas em 
duas chaves de quatro equipes cada jogando dentro da chave classificando as quatro melhores de cada 
chave para as quartas de finais, semifinal e final, totalizando 75 jogos.  
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 Categoria Adulto Masculina a categoria terá 12 equipes divididas em duas  chaves de  seis 
equipes cada jogando dentro da chave classificando os quatros  primeiros colocados formando indo para 
quartas de finais  se enfrenterão  em confortos cruzados  entre as chaves e os quatro  melhores   
vencedores  disputarão  a  semifinal e final, totalizando 39 jogos; 

 
FUTEBOL  CAMPO FEMININO 
 

A modalidade Futebol  CAMPO FEMININO acontecera do dia 06, 07 e 08/05/2022 os jogos 
aconteceram no  Estadio Regional de Ceilandia (ABADIÃO) com  duas categoria a tabela sera anexada ao 
processo posteriormente:  

 
 Sub17e Adulto cada categoria com 6 equipes divididas em duas chaves de 3 equipes cada 

jogando dentro da chave classificando as os dois melhores de cada chave para as, semifinal e final, 
totalizando 36  jogos para as duas categorias.  

 
Para a execução do Circuito Esportivo de Ceilândia 51 Anos será utilizada a seguinte 

metodologia: 
 
Serão formados três grupos de gestores que farão parte do Núcleo de Desenvolvimento, visando 

trabalhar de forma solidária na execução das atividades a serem desenvolvidas pelo presente projeto, a 
saber: 

 
(CO) Comissão Organizadora: composta pelos organizadores, idealizadores e equipe responsável 

pela organização e coordenação do evento, acompanhamento, captaçãode recursos necessários, parcerias 
viáveis, suportee avaliar decisõesdos CT e dos CS. Comissão composta por membros do IMV, Gerência de 
Esportes da Administração Regional: 

 
Elaboração do regulamento Geral, para a realização do Circuito Esportivo; 
Preparação dos espaços físicos para a realização do Circuito Esportivo; 
Divulgação das modalidades esportivas a serem abertas as inscrições para participação do 

Circuito esportivo, feita pelo núcleo de desenvolvimento; 
 
(CT) Coordenador Técnico: composta por profissional técnico na modalidade específica. 

Responsável pela coordenação e acompanhamento técnico na realização da modalidade, se 
responsabilizando pelo regulamento técnico específico da modalidade, congresso técnico, acompanhar, 
coordenar e julgar recursos aprovado pela CO; 

 
Realização das inscrições pelos atletas e equipe na modalidade que está sob sua coordenação; 
Organização da grade horária para a realização da modalidade, com a finalidade de que todos os 

participantes tenham acesso às competições nas modalidades e no dia, turno e horário estipulado; 
 
(CA) Coordenador de atletas, projetos esportivos ou equipes: composta por treinadores, 

professores, alunos ou instituições públicas ou privada que representarão os diversos setores, ao qual irá 
representar. Responsável por inscrever as equipes ou atletas das modalidades individuais e coletivas que 
irão representar o seu setor. 

 
RELAÇÃO DOS COORDENADORES TÉCNICOS DAS MODALIDADES DO CIRCUITO EPSORTIVO 

DE CEILÂNDIA 51 ANOS. 
 

N
Nº 

MODALIDADE/EVENTO ENTIDADE RESPONSÁVEL TELEFONE 

1 COORDENAÇÃO GERAL IMV – GELAZ MOACIR 98532-1230 

2 DAMA Federação de Damas CHARLES 99243-1954 

3 DOMINO Associação de Dominó LUIZ 98411-0679 

4 XADREZ Associação de Xadrez AGNALDO 99385-0214 

5 CORRIDA DE RUA 
Assossiação  de corridores e 

amadores 
EDILSOM 

99835-1428 

6 PATINAÇÃO Grupo de Patinação de Ceilândia WASHINGTON 99807-1737 

7 QUEIMADA 
Grupo de Queimada de 

Ceilândia 
JOÃO 

99658-0059 

8 SKATE Coletivo Cultural Sol Nascente WESLEY 98451-4586 

9 XADREZ Federação de Xadrez AGNALDO 99385-0214 

10 CALISTENIA Associação me Calistenia WENDEL 99321-1800 
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11 FUTSAL LIPOOC LAYS 99832-0050 

12 FUTEBOL DE CAMPO LIPOOC SIDNEY 99193-9516 

 
O Circuito Esportivo de Ceilândia 51 anos acontecerá entre os dias 26 de março a a 21 de maio de 2022, na 

Cidade de Ceilândia-DF, nos periodos matutino, vespertino, noturno,  e atendera a 2000 atletas a partir de 09 anos de 
idade, e tera como foco principal a participação dos atletas amadores de nossa cidade, nas modalidades de, Xadrez, 
Dama, Dominó, Skate, Patins, Calistenia, Queimada, Karatê, Corrida de rua, Futsal, Futebol de Campo, de domingo a 
segunda em datas nas datas que estam inseridas neste plano de trabalho, as vagas oferecidas para as modalidades 
serão preenchidas por ordem de chegada, as inscriçoes feitas na Gerência de esporte da Administração de Ceilândia das 
09:00 as 17:00hs  de 20 a 25 de março de 2022, o Circuito Esportivo de Ceilândia 51 anos, contara com as cláusulas de 
segurança e proteção conforme Decreto nº 41.913, dde março de 2021, especialmente a indicadas no item G do anexo 
Único 

 
PROTOCOLO DE SEGURANÇA 

O projeto contará com as cláusulas de segurança e proteção conforme o DECRETO Nº 43.054, DE 03 DE 
MARÇO DE 2022, especialmente a indicadas no item G do Anexo Único. 
G) Competições esportivas profissionais e amadoras: 
1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 2º 
deste Decreto. 
2. Presença de público fica permitida nas competições esportivas profissionais em que seja 
possível o controle de entrada e saída e é restrita a: 
2.1. Pessoas imunizadas contra a COVID-19, mediante comprovação de imunização, após 
quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos 
indicados pelo fabricante. 
2.2. Ficam excluídas da apresentação do comprovante de vacinação as pessoas que não 
podem tomar a vacina em virtude das orientações das autoridades sanitárias, mediante 
comprovação da impossibilidade. 
3. Os locais de competição e treinamento deverão ser previamente desinfectados e 
higienizados antes do uso. 
4. Somente os atletas em jogo e a arbitragem terão permissão para permanecer sem 
máscaras no tempo das competições. 
5. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer poderá editar normas complementares de 
protocolos e medidas de segurança específicos, de acordo com as características de cada 
competição esportiva, respeitados os protocolos gerais e específicos estabelecidos neste 
Decreto. 
6. As competições agropecuárias devem obedecer a estes protocolos e medidas de 
segurança. 
7. A verificação e fiscalização dos cartões de vacinação do público que adquirir o ingresso 
ficará sob responsabilidade da entidade organizadora do evento e, nos casos de arenas ou 
ginásios ou estádios concedidos aos particulares, também da concessionária que 
administra o local, sem prejuízo da fiscalização contida no Capítulo III deste Decreto. 
8. Organização da entrada e saída do local de competição de modo a evitar a aglomeração 
do público. 
9. O consumo de alimentos e bebidas será feito preferencialmente em seus assentos, sendo 
vedado o consumo em áreas comuns, salvo se a área comum cumprir os protocolos 
estabelecidos no item C do Anexo Único deste Decreto. 
10. A realização, durante as competições, de qualquer evento artístico, como shows e 
apresentações, deve seguir os respectivos protocolos específicos constantes do Anexo 
Único deste Decreto 
11. Cumprimento dos protocolos estabelecidos pelas entidades representativas das 
competições esportivas, bem como por qualquer outra instituição nacional ou internacional 
organizadora da respectiva competição. 
12. Será permitida a entrada de toalhas desinfetantes e álcool em gel, exceto garrafas com 
mais de 100 ml. 

14. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer poderá editar normas complementares de protocolos e medidas 
de segurança específicos, de acordo com as características de cada competição esportiva, respeitados os protocolos 
gerais e específicos estabelecidos neste Decreto. 

15. As competições agropecuárias devem obedecer a estes protocolos e medidas de segurança. 
Serão atendidas nesse projeto 60 mulheres de 10 a 40 anos nas modalidades de Futebol de campo, Futsal, e 

Beach Soccer, e mais 10 membros da Comissão Técnica, o projeto explicita alguns gastos que serão custeados durante o 
seu período de execução para que se mantenha uma estrutura mínima para as atletas que participaram deste projeto e 
das competições previstas, em âmbito local e Nacional, as equipe de Futebol de campo, Futsal e Beach Soccer, possuem 
um alto índice técnico profissional e investem em treinamentos destas atletas para representar bem a nossa capital nas 
competições nacionais e regionais que tem por vir, a grande maioria das atletas treinaram três vezes por semana nos 
locais pré determinado, conforme cronograma: 
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TABELA DE PREMIAÇÃO 
 

Os atletas que vencerem cada categoria nas modalidades, serão premiados com medalhas de ouro, prata e 
bronze e nas modalidades individuais todos os participantes receberam medalhas de participação (bronze); 

E o 1°, 2º e 3° colocado em cada categoria na modalidade receberam troféus; 
E às delegações classificadas em 1°, 2º, 3° gerais, serão premiadas com troféus, conforme especificado no 

regulamento geral.  

TABELA DE PREMIAÇÃO DO CIRCUITO ESPORTIVO CEILÂNDIA 51 ANOS 

Modalidade 
Medalha  

Ouro 
Medalha 

Prata 
Medalha 
Bronze 

Total 
Medalhas 

Total 
Troféus 

Corrida de rua 03 03 500 506 115 

Damas 03 03 03 09 03 

Dominó 02 02 84 88 06 

Futsal 135 135 ----- 270 92 

Futebol de Campo 40 40 ----- 80 04 

Karatê 76 76 76 228 33 

Patinação 3 3 3 09 09 

Queimada 30 30 30 90 09 

Skate 03 03 03 09 09 

Xadrez 03 03 03 09 09 

Calistenia  08 08 08 24 18 

TOTAL 1322 307 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
COORDENAÇÃO GERAL  

Profissional responsável por coordenar todos os aspectos do projeto em todas as suas etapas para que ele se 
efetive conforme o planejado. Ele desenvolverá e acompanhará o planejamento, a divulgação, a execução e a entrega 
dos produtos de todas as etapas do projeto. É quem direcionará a escolha dos profissionais e fornecedores contratados, 
organizará o cronograma das ações, fará a cobrança de prazos das equipes e participantes, definirá e acompanhará toda 
a estratégia de comunicação, auxiliará na seleção dos inscritos para as modalidades e prestará apoio a toda a equipe do 
projeto. Para que isso aconteça este coordenador terá 40 diária com uma carga horário de 8hsdiárias a durante o período 
de realização do projeto. 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Profissional responsável pelo gerenciamento de todas as demandas administrativas do projeto que envolvem o 
planejamento e controle de inscrições fichas, sumulas, contratação de serviços e fornecedores, bem como auxiliar o 
coordenador Geral e o Diretor de Prestação de contas na prestação de contas do projeto, recebimento de toda 
documentação e relatório de todos os coordenadores das modalidades além de toda a parte administrativa e ficara 
também responsável por fazer toda divulgação do projeto nas redes Sociais do Instituto. Para que isso aconteça este 
coordenador terá 40 diária com uma carga horário de 8hs diárias a durante o período de realização do projeto. 
DIRETOR DE PRETAÇÃO DE CONTAS 

Diretor de prestação de contas faz-se necessária a contratação deste profissional, pois o mesmo tem 
conhecimento abrangente com relação a realização da prestação de contas, o que de pronto nos permitirá a execução e 
prestação de contas a contento. Para que isso aconteça este coordenador terá 40 diária com uma carga horário de 8hs 
diárias a durante o período de realização do projeto. 

 
2.7.1 Grade Horária  

GRADE HORÁRIA DAS ATIVIDADES 

MODALIDADE DIA HORÁRIO LOCAL 

Corrida de rua 27/03/2022 06:00 ás 13:00 Via M 1 rua da Adm. de Ceilândia 

Damas 27/03/2022 08:00 as 18:00 Auditoria da Administração de Ceilândia 

Dominó 27/03/2022 08:00 as 18:00 Salão de festa do SESC Ceilândia 

Futsal 
 De 27/03 a 19/08/2022 De 08:00 as 22:00 SESC, Ginásio da Guariroba, Praça dos 

Direitos e COP Setor O, COP parque da 
vaquejada 

Futebol de Campo 06,07 e 08/05/2022 08:00 as 18:00 Estádio Abadião 

Karatê 01/05/2022 08:00 as 18:00 Ginásio da Guariroba 

Patinação 10/04/2022 08:00 as 18:00 Pista de Patinação P. Sul 

Queimada 03,10 e 17/04/2022 08:00 as 18:00 Ginásio da Guariroba 

Skate 31/04/2022 08:00 as 18:00 Pista de Patinação P. Sul 

Xadrez 01/05/2022 08:00 as 18:00 Auditoria da Administração de Ceilândia 

Calistenia  
09/04/2022 08:00 as 18:00 Praça do trabalhador ao lado da A\dm. 

De Ceilândia 
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2.7.2 Equipe de RH 

Função Qnt. 
Forma de 

contratação 
do RH 

Profissional a ser 
contratado já tem 

vínculo com a OSC? 
Qual? 

Profissional da 
OSC é 

remunerado ou 
Não Remunerado 

Carga horária 
de trabalho 

na OSC 

Carga horária que 
será destinada ao 

projeto 

Coordenador 
Geral 

01 
Profissional 
autônomo  

não não __________ 
8hs diárias 

Auxiliar 
administrativo 

01 
Profissional 
autônomo   

não não __________ 
8hs diárias 

Diretor de 
prestação de 

contas 
01 

Profissional 
autônomo  não não __________ 

8hs diárias 

 
2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

✓ Diminuição da exposição dos participantes a riscos sociais e melhoria no rendimento escolar dos jovens 
envolvido; 

✓ Oportunizar que os atletas envolvidos cresça profissionalmente na modalidade ofertada; 
✓ Adesão das crianças e adolescentes adultos e deficientes nas competições, melhorando inclusive a autoestima 

do participante do projeto; 
✓ Fortalecimento do esporte de Ceilândia e do Distrito Federal, como ferramenta de melhoria na saúde física e 

mental, melhorando assim qualidade de vida, capacidades e habilidades motoras da população; 
✓ Maior interação e socialização entre os beneficiários do projeto. 

 
2.9 CROQUI DO EVENTO  
 
SESC DE CEILÂNIDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GINÁSIO DA GUARIROBA 
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AUDITÓRIO DA ADM. DE CEILÂNDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COP SETOR O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COP  PARQUE DA VAQUEJADA P NORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PISTA DE SKATE PSUL 
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ESTÁDIO ABADIÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAÇA DOS DIREITOS CEILANDIA NORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAÇA DO TRABALHADOR AO LADO DA ADM. DE CEILÂNDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10 CONTRAPARTIDA 
 
 
 
 
Não se aplica 
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Divulgação do Circuito Esportivo de Ceilândia 51 Anos R$ 3.000,00 26/03/2022 27/03/2022 

Realização do Circuito Esportivo de Ceilândia 51 anos R$ 123.206,64 26/03/2022 21/05/2022 

Coordenação do Projeto Circuito esportivo de Ceilândia 51 anos R$ 22705,20 26/03/2022 21/05/2022 

Serviço R$ 109.841,00 26/03/2022 21/05/2022 
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4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES  
O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à entidade realizar a 
gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.  
Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o pagamento 
das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipamento por 
evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) 
deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido. 
Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a contratação de 
Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, a 
saber: 

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

 
Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a aplicação 
da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica 
sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta 
bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal. 
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R$ 
1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao 
território de determinada atividade ou projeto, desde que: 
I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 
II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação 
formal da organização da sociedade civil. 

Marcar as opções abaixo:  
( x ) Dou ciência do acima informado 
( x ) Não haverá pagamento em espécie 
(    ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir: 
     
4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 1.1 Inscrição e divulgação 

Março/2022 Meta 2 2.1 Aquisição de materiais 

Meta 3 3.1 Equipe de RH 

Meta 4 4.1 Serviços para o Circuito Esportivo de Ceilândia 51 anos 
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5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA) 
 

Descrição Detalhada Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Fonte de Custeio 

Receita 
(O item contratado 
irá gerar receita? 

Indicar valor) 
 

Despesa  
(Se o item 

contratado gerar 
receita indicar o item 

em que o recurso 
será utilizado) 

Inscrições de 300 atletas da corrida Unid. 300 R$ 4,54 R$ 1.362,00 Inscrições dos atletas Sim  
Será utilizado para a 

premiação 

Inscrições de 60 atletas da corrida Unid. 60 R$ 19,90 R$ 1.194,00 Inscrições dos atletas Sim 
Será utilizado para a 

premiação 

Inscrições de 83 atletas da corrida Unid. 83 R$ 49,90 R$ 4.141,70 Inscrições dos atletas Sim 
Será utilizado para a 

premiação 

Camisetas para os colaboradores e 
voluntários que responsáveis pela 
corrida 

Unid. 40 R$ 40,00 R$ 1.600,00 Inscrições  Não Não 

Corrida de 5km premiação 1º Lugar 
Masculino/feminino 

Premiação  02 R$ 500,00 R$ 1.000,00 Inscrições  
Não 

Não 

Corrida de 5km premiação 2º Lugar 
Masculino 

Premiação  
02 

R$ 300,00 
R$ 600,00 

Inscrições  Não Não 

Corrida de 5km premiação 3º Lugar 
Masculino/feminino 

Premiação  
02 

R$ 200,00 
R$ 400,00 

Inscrições  Não Não 

Corrida de 10km premiação 1º Lugar 
Masculino/feminino 

Premiação  
02 

R$ 750,00 R$ 1.500,00 Inscrições  Não Não 

Corrida de 10km premiação 2º Lugar 
Masculino 

Premiação 
2 

R$ 500,00 R$ 1.000,00 Inscrições  Não Não 

Corrida de 10km premiação 3º Lugar 
Masculino/feminino 

Premiação 
2 

R$ 298,85 R$ 597,70 Inscrições  Não Não 

Saco de Gelo 5kg  Unid. 50 R$ 8,00 R$ 400,00 Patrocínio/Brasgelo Não  Não 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO R$ 7.097,70 
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5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 Divulgação do Circuito Esportivo de Ceilândia 51 Anos 

Etapa 1.1 Inscrição e divulgação 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/
Mts/Serviço/

Unidade) 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação e memória 

de cálculo 

 1.1.1 
Banner em Lona com ilhós tamanho 3,00 de 
largura por 1,00 de altura para ficar exposto no 
local onde acontecera o Projeto. 

Unid. 08 08 R$ 150,00 R$ 1.200,00 

 Aquisição de 08 Banner de identificação 
para ser colocado onde aconteceram as 
competições 
08x150,00=1.200,00 

1.1.2 
Banner em Lona com ilhós tamanho 6,00 de 
largura por 3,00 de altura para ficar exposto no 
local onde acontecera o Projeto. 

Unid. 02 02 R$ 900,00 R$ 1.800,00 

Aquisição de 02 banner para ser utilizado 
no blackdroop que ficara exposto na 
entrada do Ginásio de Ceilândia onde 
acontecera as competições 
2x900,00=1.800,00 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 3.000,00 

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 3.000,00 

Meta 2 Realização do Circuito Esportivo de Ceilândia 51 anos 

Etapa 2.1 Aquisição de materiais 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 
(Diária/Mês/Mts/
Serviço) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para aquisição/locação 
com memória de cálculo 

2.1.1 

Aquisição de medalha exclusiva 9 cm Espessura 
4mm fita personalizada 3cm largura 2 faces 
personalizadas frente da medalha cunhada com 
alto/baixo relevo verso da medalha cunhada 
com alto/baixo relevo sem adesivo sem resinas 
coloridas metal zamak com metalização ouro, 
prata e bronze ou todas envelhecidas fica a 

Unid. 1322 1322 R$ 13,00  R$ 17.186,00 

Aquisição de 1322 medalhas para ser 
entregue ao 1º,2º e 3º colocado, de cada 
modalidade, medalha de participação e 
para 10 modalidades durante a execução 
do projeto 
1322x13,00=17.186,00 
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escolha 

2.1.2 

Troféus Acabamento em acrílico espelhado 
dourado Fórmica amadeirada (MDF) sem 
pintura envolvendo 4 cores diferentes Adesivos 
personalizados de alta colagem com impressão 
digital 

Unid.  235 235  R$ 118,00  R$ 27.730,00 

Aquisição de 235 troféus para ser 
entregue a 9 modalidades que 
participaram do projeto 
235x118,00=27.730,00 

2.1.3 

Troféus aço inox curvado e polido acrílico 
espelhado prata (acabamento acima da base) 
acrílico espelhado prata (em frente a base) 
adesivos personalizados de alta colagem com 
impressão digital MDF com pintura laqueada 
prata e corte laser altura 50 centímetros 

Unid. 14 14  R$  245,66  R$ 3.439,24 

Aquisição de 14 troféus para ser entregue 
ao campeão e vice campeão de cada 
categoria do futsal e do futebol de campo. 
14X245,66=3.439,24 

2.1.4 

Troféu de Goleiro menos vazado feito em 
resina modelada a mão, envolvendo pintura 
ouro velho Base em MDF com pintura preto 
laqueado Acabamento em acrílico espelhado 
prata em frente a base Adesivo personalizado 
de alta colagem com impressão digital 
aproximadamente 19CM altura 

Unid. 14 14  R$ 98,50  R$ 1.379,00 

Aquisição de 14 troféus para ser entregue 
aos goleiros menos vazado de cada 
categoria do futsal e do futebol de campo.  
14X100,00=1.400,00 

2.1.5 

Troféu de artilheiro em formato de Chuteira com 
travas feita em resina modelada a mão, 
envolvendo pintura bronze velho cano 
niquelado cromado revestido por vinil escovado 
dourado Base em MDF com pintura preto 
laqueado Acabamento em acrílico espelhado 
prata em frente a base Adesivo personalizado 
de alta colagem com impressão digital 
aproximadamente 19CM altura 

Unid. 14 14  R$ 98,50  R$ 1.379,00 

Aquisição de 14 troféus de artilheiro para 
ser entregue aos artilheiros das 
categorias do futsal e do futebol de 
campo 
14x100,00=1.400,00 

2.1.6 

Troféus de destaque da partida personalizado 
com adesivo. A matéria prima utilizada será a 
madeira, O troféu é único e personalizado. 
Base em MDF com pintura preto laqueado 
Acabamento em acrílico espelhado prata em 
frente a base Adesivo personalizado de alta 
colagem com impressão digital 
aproximadamente 19CM altura. 

Unid. 30 30  R$ 98,50  R$ 2.955,00 

Aquisição de 30 troféus para Premiar o 
destaque individual de cada partida 
realizada  no futsal e no futebol de 
campo. 
30x100,00=3.000,00 

2.1.7 
Camisetas Básica manga curta 100% para 
personalização em até 5 cores, tamanho 
Máximo da estampa 0,30x0,40 

Unid. 400 400  R$ 28,00  R$ 11.200,00 

Aquisição de 400 camisas para ser 
entregue aos participantes das 
modalidades 
400x28,00=11.200,00 

2.1.8 
Aquisição de alimentação Marmita composta 
arroz,feijão, um tipo de carne, salada, farofa. 

Unid.  175 175  R$ 16,00  R$ 2.800,00 

Aquisição de 175 almoço para ser 
entregue aos coordenadores e 
colaboradores que estarão trabalhando 
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durante o período de execução das 
modalidades sendo 40 marmitas para 
dama, 80 marmitas para o domino e 55 
marmitas para o xadrez 
175x16,00=2.800,00 

2.1.9 
Kitlanchecompostopor1barradeCereal20G 
saborvariado,frutadaestação1 isotônico de 
500 ml. 

Kit 1200 1200  R$ 10,00  R$ 12.000,00 

Aquisição de 1200 kit lanche para ser 
entregue aos participantes das 
modalidades 
1200x10,00=12.000,00 

2.1.10 

Camiseta Dry, 100% Poliéster x Colorida dryfit 
de alta qualidade, com proteção ultra violeta, 
etiqueta termo transfer, modelagem anatômica, 
acabamento de arte em alta definição. 
sublimada 

Unid. 500 500  R$ 25,50  R$ 12.750,00 

Aquisição de 500 camisetas para ser 
entregue aos corredores de rua que 
participaram do projeto 
500x25,50=12.750,00 

2.1.11 
Chip eletrônico descartável para ser utilizado 
pelos corredores de rua 
 

Unid. 
 
500 

 
500 

 R$  5,64  R$ 2.820,00 

Aquisição de 500 chips para ser utilizado 
pelos corredores durante a corrida de rua  
que será realizada no projeto 
500x5.64=2.820,00 

 

 2.1.12 

 Bola Futebol de Campo Pro a bola profissional 
e oficial das federações estaduais de futebol de 
campo, fabricada em PU High Solida Bola de 
Futebol de Campo Pro possui 6 gomos unidos 
pela tecnologia Hybrid que garante maior 
resistência para a Bola de Campo, pois além de 
ser costurada a Bola Velocity Pro possui reforço 
termo fusion. Sua câmara de ar em látex e o 
miolo removível. A Bola de futebol de campo 
velocity pró, origem nacional gomos: 6 material: 
PU High Solid construção: Híbrida (Costurada + 
termo fusion) circunferência: 68-70 cm PESO: 
410-450g TIPO: Campo Câmara: Latex Miolo: 
Substituível e Lubrificado Calibragem: 10 lbs a 
12 lbs. 

Unid. 15 15  R$ 323,65  R$ 4.854,75 

Aquisição de15 Bola de futebol de 
campo, para ser utilizada na competição 
de futebol de campo 
15x323,65=4.854,75 

2.1.13 

Bola de Futsal Profissional Modelo Fusionada 
Colada PU impermeável Futebol de Salão 0% 
de Absorção de Água, Peso do Produto: 300 - 
330 gr Costura: Sem Costura Circunferência: 62 
- 64 cm aprovada pela CBFS, para as 
competições profissionais 

Unidade 10 10  R$ 288,29  R$ 2.882,90 

Aquisição de 10Bolas de Futsal 
Profissional para ser utilizada durante a 
competição de Futsal do projeto 
10x288,29=2.880,90 

2.1.14 
Caixa com 48 unidades (Copo de 200 ml) para 
ser utilizada durante a realização de todo o 
projeto 

Caixa 200 200  R$ 25,00  R$ 5.000,00 

Aquisição de 200 caixas de água com 48 
copos cada para ser utilizada nas 
modalidades que aconteceram no projeto. 
200x25,00=5.000,00 
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2.1.15 
Aquisição Jogos de Dominó profissional em 
PVC com 28 pedras e caixa de 
acondicionamento, colorido  e esmaltado  

Unid.  10 10  R$ 110,00  R$ 1.100,00 

Aquisição de 10 jogos de dominó com 28 
pedras cada para ser utilizado pela 
modalidade dominó 
10x126,02=1.260,20 

2.1.16 

Kit Jogo De Dama De plástico ou madeira em 
cores distintas, clara e escura, 
preferencialmente branca e preta, diâmetro 
entre 30 a 38 milímetros, Altura 07 a 10 
milímetros, tabuleirosMedida padrão de 42*42 
centímetros, já com borda 64 casa.entre de 4,5 
centímetros quadrados e numeração alfa 
numérica, nas bordas. 

 
 
kit 

03 03  R$ 390,59  R$ 1.171,77 

Aquisição de 03 kit jogos de damas para 
ser utilizado pela modalidade  
3x390,59=1.171,77 

2.1.17 

Bandeirinhas Para Árbitro de queimada 
profissional Contêm duas unidades. Peso de 
115gramas cada unidade. Bandeira em material 
sintético e impermeável medindo 45cm de 
comprimento x 35cm de altura. Haste em 
Alumínio medindo 52 cm. Cabo com espuma de 
13 centímetros aplicado sobre a parte inferior da 
haste. Bandeira pode ser removida para limpeza 
acompanha fixador para a bandeira na haste  

 
 
 
 
 
 
Par  

03 03  R$ 126,00  R$ 378,00 

Aquisição de 03 pares Bandeirinhas para 
ser utilizado pela arbitragem da queimada 
durante a execução dos jogos 
3x130,00=390,00 

2.1.18 

Fita Crepe Larga 48x50m Uso Geral Adere 
Unidade Tapefix 423, não é indicada para o uso 
em pinturas imobiliárias e automotivas. Remover 
dentro de 24h após aplicação. Recomendada 
para ambiente interno. Dimensão: 48mm x 50m. 

 
 
Unid.  

20 20  R$ 13,66  R$ 273,20 

Aquisição de 20 rolos de fita crepe para 
ser utilizado na marcação das quadras de 
queimada durante a execução dos jogos 
20x13.66,00=273,20 

2.1.19 

Papel Sulfite Premium A4 75g 500 Folhas 
Branco Gramatura: 75g, Formato: A4, Cor: 
Branco Acabamento: report Premium Folhas: 
500  unidades, dimensões e pese: Largura: 21 
cm 
Altura: 29,7 cm, Profundidade: 5 cm, Peso: 2,34 
kg 

 
Unid. 

10 10  R$ 23,00  R$ 230,00 

Aquisição de 10 resmas de papel A4 para 
ser utilizado nas fichas de inscrição, 
relatórios, sumulas do projeto 
10x23,00=230,00 

2.1.20 

Toner 60bx 60fbx00 P/ Lexmark 
Mx511de/dhe/dte, Mx611de/dhe Toner 60bx 
60fbx00 P/ Lexmark Mx511de/dhe/dte, 
Mx611de/dhe 

Unid. 02 02  R$ 155,00  R$ 310,00 

Aquisição de 02 toner para confecção e 
impressão das fichas de inscrição 
sumulas relatórios e toda papelada 
relacionada ao projeto 
02x155,00=310,00 

2.1.21 

Magnésio 500gr Carbonato Magnésio Escalada 
Crossfit Ginástica Top Carbonato de magnésio 
para uso esportivo. Utilizado em escalada livre e 
esportiva indoor, powerlifting, halterofilismo, 
tênis, ginástica olímpica, crossfit etc. Produto 
auxiliar na prática esportista, inibe o suor 

Kg  02 02  R$ 49,90  R$ 99,80 

Aquisição de 2kg de magnésio para ser 
utilizado durante a modalidade de 
calistenia 
2x50,00=100,00 
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excessivo e mantém as mãos secas para maior 
aderência. 

2.1.22 

Cronômetro Digital Academia 99 Rounds 
CrossfitHiitTabata 01 - Painel Cronômetro 6 
dígitos; 
01 - Controle de RF; 01 - Fonte de alimentação 
bivolt (110/220V); 01 - Manual de instruções; 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Dimensões: 38 
x 12 x 3,5xm; tamanho dos dígitos: 6,5 x 4cm; 
-Alimentação: Bivolt 110V/220V;  Frequência 
RF: 433.92MHz;  Distância de recepção: 20 
metros em campo aberto;  Precisão do relógio: 
pode atrasar/adiantar até 1 minuto por mês.  

Unid. 01 01  R$ 363,50  R$ 363,50 

Aquisição de 01 cronomêtro digital para 
ser utilizado pela modalidade Calistenia 
para marca o tempo de cada atleta 
durante a execução dos movimentos 
1x363,50=363,50 

2.1.23 

Placar De Mesa Marcador Manual Dobrável 
Contador De Pontos, Marcação de 7 sets até 31 
pontos. Numeração: 1 a 31 pontos. Sets: 1 ao 7.  
Os números são estampados na frente e no 
verso da placa, se um número estiver de um 
lado, o outro lado estará igual.  Material: PVC 
(estrutura) e papelão (plaquinhas).  Dimensões: 
Aberto- Altura: 21 cm, Largura: 20 cm, 
Comprimento: 38 cm, Fechado-Altura: 21 cm 
Largura: 4 cm Comprimento: 38 cm, Placa 
maior- Altura: 13,5 cm 
Comprimento: 10,5 cm, Placa menor- Altura: 5,8 
cm 

Unid. 01 01  R$ 180,00  R$ 180,00 

 
 
 
Aquisição de 01 placar de mesa para ser 
utilizado durante os jogos de futsal 
01x180,00=180,00 

2.1.24 

Shape Profissional Cisco Skate Liso 8.125 + 
Lixa De Brinde Medidas Aproximadas: 19,5CM 
7.75 X 31,69 80,5 CM, 20,30CM 8 X 31,88 - 
81CM, 20,63CM 8.125 X 32,08 - 81,5CM, 21CM 
8.25 X 32,28 X 82CM, 21,5CM 8.5 X 32,48 X 
82,5CM, Confeccionado em 7 lâminas de Marfim 

Unid. 03 03  R$ 120,00  R$ 360,00 

Aquisição de 03 shape de skate para ser 
entregue aos vencedores da 
modalidadeskate 
3x120=360,00 

2.1.25 

Capacete Esportivo Adulto Skate, Patins 
Patinete Preto entradas de ar que proporcionam 
melhor ventilação Estofamento interno em 
espuma confortável que ajuda absorver impacto  
Abertura por fivela regulável, Ideal para todas 
atividades esportivas, Dimensões: 
Aproximadamente: 14cm de altura x 21cm de 
largura x 24 cm de comprimento, Composição 
Material: EPS, casco em plástico injetado, 
Isopor e Espuma, Peso Bruto: 
Aproximadamente 200g 

Unid. 04 04  R$ 100,00  R$ 400,00 

Aquisição de 04 capacete de skate para 
ser entregue aos vencedores da 
modalidade Skate 
4x100,00=400,00 
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2.1.26 

Rodinha Skate + Rolamento Skate + Parafusos 
De Base + Espaça 4 RODAS BLACK SHEEP 51 
OU 53 MM 97 A 8 ROLAMENTOS ABEC 5 
mportado 

Jogo  04 04  R$ 100,00  R$ 400,00 

Aquisição de 4 jogos de rodinhas para ser  
entregue aos vencedores da modalidade 
Skate 
4x100,00=400,00 

2.1.27 
Kit Proteção Adulto Skate, Patins Longboard 
Segurança átrio 

kit 04 04  R$ 166,12  R$ 664,48 

Aquisição de 04Kit proteção para ser 
entregue aos vencedores da modalidade 
patins 
4x166,12=664,48 

2.1.28 Gelo Artificial Bolão Saco 5 Kg  Saco 50 50  R$ 8,00  R$ 400,00 

Aquisição de 50 sacos gelo para ser 
utilizado nas modalidades que 
aconteceram durante a execução do 
projeto 
50x8,00=400,00 

2.1.29 
Mochilas saco medindo 30x40 100% 
Poliésterconfeccionadas em tactel com as logo 
institucionais 

Unid. 500 500  R$ 10,00  R$ 5.000,00 

Aquisição de 500 sacolas em taquetel 
para ser entregue aos participantes da 
corrida de rua sendo 01 para cada 
participante 
500x10,00=5.000,00 

2.1.30 
Viseira em 100% poliéster tecido em tactel   com 
as logos institucionais 

Unid. 500 500  R$ 7,00  R$ 3.500,00 

Aquisição de 500 viseiras para ser 
entregue aos participantes da corrida de 
rua sendo 01 para cada participante 
500x7,00=3.500,00 

Valor Total da Etapa 2.1 R$ 123.206,64 

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 123.206,64 

Meta 3 Coordenação do Projeto Circuito esportivo de Ceilândia 51 anos 

Etapa 3.1 Equipe de RH 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 
(Diária/Mês/Mts
/Serviço) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para aquisição/locação 
com memória de cálculo 

3.1.1 

Coordenação Geral 01 profissional 
responsável por coordenar todos os 
aspectos do projeto em todas as suas 
etapas para que ele se efetive conforme o 
planejado. Ele desenvolverá e 
acompanhará o planejamento, divulgação, 
execução e a entrega dos produtos de 
todas as etapas do projeto. É quem 

Diária 40 40 R$ 294,63   R$ 11.785,20  

Contratação de 01 coordenador Geral 
com40 diárias para trabalhar em todos os 
aspectos do projeto e em todas as suas 
etapas durante toda sua execução 
40x294,63=11.785,20 
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direcionara a escolha dos profissionais e 
fornecedores contratados, organizara o 
cronograma das ações, definira e 
acompanhara toda a estratégia de 
comunicação, auxiliara não será exigida 
formação acadêmica uma vez que somente 
se faz necessário o conhecimento 
especifico das diretrizes da modalidade de 
Futebol de campo e Beach Soccer com 
uma carga horária de 08hs diária  

3.1.2 

Auxiliar administrativo01 Profissional que 
auxiliará nas demandas administrativas do 
Projeto, que envolvem o planejamento e 
controle do projeto, cotação de 
fornecedores, contratação de serviços e 
fornecedores, organização de pagamento, 
e elaboração das planilhas de prestação de 
contas, não será exigida formação 
acadêmica e terá uma carga horária DE 8 
horas diárias 

Diária 40 40  R$ 150,00   R$ 6.000,00  

Contratação de 01 auxiliar administrativo 
com 40 diárias, para cuidar de todos os 
aspectos administrativos e financeiro do 
projeto durante todo o seu período de 
execução 
40x150,00=6.000,00 

3.1.3 

Contratação de serviços de 01 Diretor de 
prestação de contas Faz-se necessária a 
contratação, pois o mesmo tem 
conhecimento abrangente com relação a 
realização da prestação de contas, o que 
de pronto nos permitirá a execução e 
prestação de contas a contento. Carga 
horária da diária: 8 horas. 

 
Diária 

32 32 
 R$ 
2.460,00  

 R$ 4.920,00  

Contratação de 01 Profissional em 
prestação de contas que acompanhará a 
execução e posteriormente auxiliará nas 
informações pertinentes a execução do 
projeto, para a elaboração do Relatório 
de Prestação de Contas. 
32x2.460,00=4.920,00 

Valor Total da Etapa 3.1   R$ 22.705,20 

META 4.1 Serviço 

Etapa 4.1Serviços para o Circuito Esportivo de Ceilândia 51 anos 

4.1.1 

Serviço de 01 equipe dearbitragem de 
corrida de rua composta por 10 Árbitros 
de Campo que estarão espalhados pelo 
local a corrida, com a carga horária de 
8hs diárias. 

 
Diária 

01 10 R$ 200,00 R$ 2.000,00 

Contratação de serviços de 10 árbitros de 
corrida de rua que trabalhara 01 diária 
durante o dia 27/03/22 na modalidade 
corrida de rua 
10x200,00=2.000,00 

4.1.2 
Serviço de 01 equipe de arbitragem de 
xadrez composta por 03 árbitros de campo 
com a carga horária de 8horas diárias  

Diária  01 03 R$ 150,00 R$ 450,00 

Contratação de serviço de diárias de 3 
árbitros de xadrez que trabalhara 01 
diária no dia 21/04/22 na modalidade 
xadrez. 
3x150,00=450,00 
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4.1.3 
Serviço de01 equipe de arbitragem de 
dama composta por 02 árbitros de campo 
com a carga horária de 8horas diárias  

Diária  01 02 R$ 150,00 R$ 300,00 

Contratação de serviço de 02 árbitros de 
dama que trabalhara 01 diária no dia 
27/03/22na modalidade dama. 
2x150,00=300,00 

4.1.4 
Serviço de 01 equipe de arbitragem de 
domino composta por 02 árbitros de campo 
com a carga horária de 8horas diárias  

Diária  01 02 R$ 150,00 R$ 300,00 

Contratação de serviço de 02 árbitros de 
dominó que trabalhara 01 diária no dia 
27/03/2022 na modalidade dominó. 
2x150,00=300,00 

4.1.5 
Serviço de 01 equipe de arbitragem de 
patins composta por 4 árbitros de campo 
com a carga horária de 8horas diárias  

Diária  01 04 R$ 150,00 R$ 600,00 

Contratação de serviço de 04 árbitros de 
Skate que trabalhara 01 diária dia 
10/04/22 na modalidade patins. 
4x150,00=600,00 

4.1.6 
Serviço de 01 equipe de arbitragem de 
skate composta por 04 árbitros de campo 
com a carga horária de 8horas diárias  

Diária  01 04 R$ 150,00 R$ 600,00 

Contratação de serviço de 04 árbitros de 
patins que trabalhara 01 diária dia 
03/04/22 na modalidadeskate. 
4x150,00=600,00 

4.1.7 
Serviço de arbitragem de queimada 
composta por 2 árbitros de campo com a 
carga horária de 8horas diárias 

Diária  03 06 R$ 365,38 R$ 2.192,28 

Contratação de serviço de 06 árbitros de 
queimada que trabalhará em 03 diárias 
na modalidade queimada. 
6x365,38=2.192,28 

4.1.8 
Serviço de arbitragem de calistenia 
composta por 3 árbitros de campo com a 
carga horária de 8 horas diárias  

Diária  01 03 R$ 150,00 R$ 450,00 

Contratação de serviço 03 árbitros de 
calistenia que trabalhara 01 diária no dia 
09/04/22 na modalidade calistenia 
3x150,00=450,00 

4.1.9 
Contratação de serviços de Arbitragem de 
Futsal (composta por 02 árbitros de quadra 
e 01 árbitro apontador)  

Jogos 174 174 R$ 180,00 R$ 31.320,00 

Contratação deserviço de 174 Arbitragem 
que apitara a modalidade Futsal 
174x180,00=31.320,00 

4.1.10 

Contratação e Serviço de arbitragem de 
futebol de campo (composta por 3 árbitros 
por jogo sendo 1(um) arbitro principal e 2 
(dois) Auxiliares e 1(um) mesário) para 
apitar os jogos de todas as categorias que 
aconteceram na competição 

Jogos 36 36 R$ 200,00 R$ 7.200,00 

Contratação de serviço de 36 Arbitragem 
para apitar todos os jogos da modalidade 
futebol de campo 
36x200,00=7.200,00 

4.1.11 
Serviço de01 equipe de arbitragem de 
Karatê composta por 30árbitros de campo 
com a carga horária de 8horas diárias  

Diária  01 30 R$ 2.487,50 R$ 2.487,50 

Contratação de serviço 30 árbitros de 
Karatê que trabalhara 01 diárias no dia 
01/05/22 na modalidade Karatê. 
1x2.487,50=2.487,50 

4.1.12 

Serviço de 01Coordenador Técnico 
responsável pela realização organização 
da modalidade corrida de rua com a carga 
horaria de 8hs diárias 

 
 
 
Diária  

 
 
 
01 

 
 
 
01 

R$ 300,00 R$ 300,00 

Contratação de serviço 01 Coordenador 
técnico da modalidade Corrida de Rua 
que trabalhara 01 diária que acontecera 
no dia 27/03/22 na modalidade corrida de 
rua que organizara toda modalidade de 
corrida de rua 
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01x300,00=300,00 

4.1.13 

Serviço de 01 Coordenador Técnico 
responsável pela realização organização 
da modalidade xadrez com a carga horaria 
de 8hs diárias 

 
 
Diária  

 
 
01 

 
 
01 

R$ 300,00 R$ 300,00 

Contratação de serviço 01 Coordenador 
técnico da modalidade xadrez que 
trabalhara 01 diáriaque acontecera no dia 
21/04/22 na modalidade xadrezque 
organizara toda modalidade de xadrez 
01x300,00=300,00 

4.1.14 

Serviço de 01Coordenador Técnico 
responsável pela realização organização 
da modalidade damas com a carga horaria 
de 8hs diárias 

Diária  01 01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Contratação de serviço 01 Coordenador 
técnico da modalidade Damas que 
trabalhara 01 diária que acontecera no 
dia 27/03/22 na modalidade Damaque 
organizara toda modalidade de damas 
01x300,00=300,00 

4.1.15 

Serviço de 01Coordenador Técnico 
responsável pela realização organização 
da modalidade dominó com a carga horaria 
de 8hs diárias 

Diária  01 01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Contratação de serviço 01 Coordenador 
técnico da modalidade dominó que 
trabalhara 01 diária, acontecera no dia 
27/03/22 na modalidade dominóque 
organizara toda modalidade de dominó 
01x300,00=300,00 

4.1.16 

Serviço de 01 Coordenador Técnico 
responsável pela realização organização 
da modalidade patins com a carga horaria 
de 8hs diárias 

Diária  01 01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Contratação de serviço 01 Coordenador 
técnico da modalidade patins que 
trabalhara 01 diária que acontecera no 
dia 10/04/22 que organizara toda 
modalidade de patins 
01x300,00=300,00 

4.1.17 

Serviço de 01Coordenador Técnico 
responsável pela realização organização 
da modalidade skate com a carga horaria 
de 8hs diárias 

Diária  01 01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Contratação de serviço 01 Coordenador 
técnico da modalidade skate que 
trabalhara 01 diária que acontecera no 
dia 03/04/22 que organizara toda 
modalidade de skate 
01x300,00=300,00 

4.1.18 

Serviço de 01Coordenador Técnico 
responsável pela realização organização 
da modalidade queimada com a carga 
horaria de 8hs diárias 

Diária 01 03 R$ 300,00 R$ 900,00 

Contratação de serviço 01 Coordenador 
técnico da modalidade queimada que 
trabalhara nos 03 diária que acontecera 
nos dias 03/,10,17/04/22 que organizara 
toda modalidade de  queimada 
03x300,00=900,00 

4.1.19 

Serviço de 01 Coordenador Técnico 
responsável pela realização organização 
da modalidade calistenia com a carga 
horaria de 8hs diárias 

Diária 01 01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Contratação de serviço 01 Coordenador 
técnico da modalidade calistenia que 
trabalhara 01 diária que acontecera no 
dia 09/04/22 que organizara toda 
modalidade de   
01x300,00=300,00 
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4.1.20 

Serviço de 01 Coordenador Técnico 
responsável pela realização organização 
da modalidade futsal com a carga horaria 
de 8hs diárias 

Diária  01 08 R$ 300,00 R$ 2.400,00 

Contratação de serviço 01 Coordenador 
técnico da modalidade futsal que 
trabalhara 08 diária que acontecera 
durante o período de realização da 
modalidades que acontecera entre 
26/03/22 a 21/05/22 que organizara toda 
modalidade de   Futsal 
8x300,00=2.400,00 

4.1.21 

Serviço de 01 Coordenador Técnico 
responsável pela realização organização 
da modalidade futebol de campo com a 
carga horaria de 8hs diárias 

Diária 03 03 R$ 300,00 R$ 900,00 

Contratação de serviço 01 Coordenador 
técnico da modalidade futebol de campo 
que trabalhara 03 diária que acontecera 
do dia  06,07 e 08 de maioque organizara 
toda modalidade de  futebol de campo 
03x300,00=900,00,00 

4.1.22 

Serviço de Coordenador Técnico 
responsável pela realização organização 
da modalidade karatê com a carga horaria 
de 8hs diárias 

Diária  01 01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Contratação de serviço de 01 diária de 01 
Coordenador técnico da modalidade 
Karatê que trabalhara 08 diária que 
acontecera do dia 01/05/2022que 
organizara toda modalidade de  karatê 
1x300,00=300,00 

4.1.23 

Serviço de 01 produtor executivo 
profissional responsável pela produção das 
ações do Projeto em conjunto com o 
Coordenador Geral. Acompanhará todas as 
ações dos coordenadores de área, 
garantindo um bom fluxo de trabalho. 
Organiza o planejamento de todas as 
coordenações, bem como faz o link entre 
as necessidades de cada área e a planilha 
orçamentária do projeto. Responsável pela 
entrega do produto final ao públicoPeríodo 
de contratação com a carga horaria de 
08hs diárias 

Diária 28 28 R$ 294,63 R$ 8.249,64 

Contratação de 28 diárias de serviçode01 
produtor executivo que trabalhara durante 
o período de execução do Circuito 
Ceilândia 51 anos produzindo a execução 
de todo o projeto em todos os seus 
aspectos 
28x294,63=8.249,64 

4.1.24 

Contratação de serviços 01 de um fotografo 
com equipamento digital profissional 
reflexa, mínimo de 8,5 megapixel. O 
fotógrafo deverá realizar cobertura 
fotográfica com qualidade jornalística 
editada e tratada, imagens de montagem e 
desmontagens de estruturas para 
prestação de contas do campeonato, 
devendo ser entregue em material digital. 
Material deverá ser entregue organizado 
em mídia. Com uma carga horária de 08hs 

 
 
 
 
 
Diária 

 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
12 

R$ 200,00 R$ 2.400,00 

Contratação de serviços de 12 diárias de 
1 Fotógrafo para registrar toda o circuito 
Ceilândia 51 anos sendo um dia em cada 
modalidade sendo eu na modalidade 
fusalesta 02 dias, entregar todo material 
fotográfico organizado por modalidade 
em um pen driver. 
 12X200,00=2.400,00 
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diaria 

4.1.25 

Serviço de 01 jornalista profissional 
responsável por fazer toda a cobertura, do 
projeto, divulgar em todos os meios de 
comunicação buscando matérias sobre o 
projeto trabalhando em conjunto com o 
Coordenador Geral, Fotografo e o 
Coordenador de núcleo fazendo cobertura 
jornalística para divulgação nas mídias 
sociais e no site da Instituição de 
comunicação.Com uma carga horária de 
08hs diaria 

 
 
 
 
Diárias  

12 12 R$ 100,75 R$ 1.209,00 

Contratação de  12diárias de serviço de 
01 jornalista para fazer toda cobertura do 
projeto durante a sua execução 
12x100,75=1.209,00 

4.1.26 

Contratação de serviços de um diretor de 
Arbitragem pessoa responsável pelo 
gerenciamento de todas as demandas 
especificamente esportivas do projeto que 
envolvem o planejamento, controle 
organização do cronograma dos jogos, 
acompanhamento e organização da escala 
dos árbitros não será exigido formação 
acadêmica uma vez que este profissional 
se faz necessário o conhecimento 
específico das diretrizes do Instituto Mover 
da Vida e das regras do campeonato 
amador com a carga horária de 8horas 
diárias 

 
 
 
 
 
 
Diárias  

 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
12 

R$ 170,00 R$ 2.040,00 

Contratação de 12 diárias de serviços de 
01 diretor de arbitragem que fará a escala 
dos árbitros e receberá as sumulas dos 
jogos que aconteceram no projeto 
12x170,00=2.040,00 

4.1.27 

Contratação de serviços de 01 diretor de 
comunicação Profissional responsável pela 
definição das estratégias e planejamento 
da comunicação do projeto, bem como da 
divulgação dos eventos nas redes sociais e 
em outros meios de comunicação com a 
carga horária de 8hs diária 

Diária 15 15 R$ 146,33 R$ 2.194,95 

Contratação de 15 diárias de serviço de 1 
diretor de comunicação para cuidar de 
toda parte de divulgação do projeto 
15X 146,33=2.194,95 

4.1.28 

Contratação de STAFFs  
Serão contratados pessoas para atuarem 
em funções diversas dentro das 
modalidades, Cuidara dos materiais, 
Banners, equipamentos, dos protocolos da 
COVID19, organização da entrada e saída 
dos jogadores o profissional trabalhara em 
média 8hs diárias 
- 10 staff com 01 diária para corrida de rua; 
=10 

Diárias 36 36 R$ 130,00 R$ 4.680,00 

Contratação de 36 staff com 36 diárias  
sendo: 
- 10 staff com 01 diária para corrida de 
rua; =10 
- 01 staff com 01 diária  para skate; =1 
- 01 staff com 01 diária para patins; =1 
- 01 staff com 01 diária para calistenia; =1 
- 03 staff com 01 diária para o Karatê; =3 
- 01 staff com 01 diária para dama; =1 
- 01 staff com 01 diária para dominó; =1 
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- 01 staff com 01 diária  para skate; =1 
- 01 staff com 01 diária para patins; =1 
- 01 staff com 01 diária para calistenia; =1 
- 03 staff com 01 diária para o Karatê; =3 
- 01 staff com 01 diária para dama; =1 
- 01 staff com 01 diária para dominó; =1 
- 01 staff com 01 diária para Xadrez; =1 
- 06 staff com 01 diária para queimada; =6 
- 01 staff com 03 diária para o futebol de 
campo; =3 
- 01 staff com 08 diárias para o Futsal para 
auxiliar em todos os aspectos das 
modalidades do circuito. =8  
TOTAL DE  36 DIÁRIAS 

- 01 staff com 01 diária para Xadrez; =1 
- 06 staff com 01 diária para queimada; 
=6 
- 01 staff com 03 diária para o futebol de 
campo; =3 
- 01 staff com 08 diárias para o Futsal 
para auxiliar em todos os aspectos das 
modalidades do circuito. =8 
= 36 DIÁRIAS 
36x130,00=4.680,00 

4.1.29 

Contratação prestação e serviço de uma 
dupla de Brigadista (bombeiro 
civil)primeirossocorros -prestação de 
serviços de mão de obra 
desocorristabrigadista com certificado 
uniformizado, de acordo com a portarian° 
016 - CBMDF, de 28 de fevereiro de 2011. 
com carga horária de 12h diária 
16 Brigadistas sendo: 
-02 brigadistas com 01 diária na corrida de 
rua; 
-02 brigadistas com 01 diária na queimada; 
-02 brigadistas com 01 diária no skate; 
-02 brigadistas com 01 diária no patins; 
-02 brigadistas com 01 diária no karatê; 
-02 brigadistas com 01 diária na calistenia; 
-02 brigadistas com 01 diária no futsal; 
-02 brigadistas com 01 diária no futebol de 
campo do circuito. 

Diária 01 16 R$ 229,50 R$ 3.672,00 

Contratação de serviço 02 Brigadistas 
(Bombeiro Civil) 16 diárias sendo: 
-02 brigadistas com 01 diária na corrida 
de rua; 
-02 brigadistas com 01 diária na 
queimada; 
-02 brigadistas com 01 diária no skate; 
-02 brigadistas com 01 diária no patins; 
-02 brigadistas com 01 diária no karatê; 
-02 brigadistas com 01 diária na 
calistenia; 
-02 brigadistas com 01 diária no futsal; 
-02 brigadistas com 01 diária no futebol 
de campo do circuito Ceilândia 51 anos 
16X229,50=3.672,00 

4.1.30 

Contratação de prestação de serviços de 
02 segurança de mão de obra de 
segurança desarmada, para atuar 
comosegurança em área específica de 
eventos,uniformizado com camiseta e 
identificação daempresa, com carga horária 
de 12h, com registro na Secretaria de 
Segurança Pública ou Órgão equivalente, 
conforme previsto no art. 14 c/c art. 20da 
Lei no Lei No 7.102, de 20 de Junho de 
1983 com a carga horaria de 12hs diária 

Diária  02 04 R$ 243,50 R$ 974,00 

Contratação de serviço de 02 segurança  
com 04 diária para exercer 
preventivamente a proteção das pessoas 
e do patrimônio que se encontram nos 
limites da área, imóvel ou 
estabelecimento sob vigilância 
04x243,50=974,00 
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4.1.31 

Locação 10 Banheiros Químicos: Locação 
de banheiro químico (masculino/feminino), 
para utilização do público direto e indireto. 
sendo: 
-02 para o patins,  
-02 para skate, 
-02 para calistenia, 
-04 para corrida de rua 

Diária 01 10 R$ 180,00 R$ 1.800,00 

Locação de 10 diárias de banheiro 
químico que seráutilizados durante a 
execução das modalidades sendo: 
-02 para o patins,  
-02 para skate, 
-02 para calistenia, 
-04 para corrida de rua 
10x180,00=1.800,00 

4.1.32 

1 Gerador: 150 KVA para suporte de som e 
luz, sendo: 
-01 para calistenia,  
-01 para corrida de rua,  
-01 para skate,  
-01 para o patins. 
 

Locação  01 04 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 

Locação de 4 diárias de geradores para 
ser utilizado durante a realização das 
modalidades sendo:  
-01 para calistenia,  
-01 para corrida de rua,  
-01 para skate,  
-01 para o patins. 
04x1.500,00=6.000,00 

4.1.33 
Buffet para 100 pessoas contendo 
salgadinhos diversos, refrigerantes, agua, 
suco. 

Serviço 01 01 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

Contratação de 01 buffet para 100 
pessoas para o encerramento e entrega 
das premiações 
1x2.000,00=2.000,00 

4.1.34 

Serviço de Locação de 01 ambulância tipo 
“D” com tripulação - UTE móvel: 
Ambulância equipada de acordo com as 
normas da vigilância sanitária, (conforme 
portaria MS nº 2.048/02). Descrição da 
tripulação: 01 enfermeiro/técnico de 
médico/enfermagem e um 
motorista/socorrista 8hs diária 
Sendo: 
-01 para skate,  
-01 para patinação,  
-01 para katatê, 
-01 para corrida de rua,  
-01 para as finais da queimada,  
-01 para as finas do futsal,  
-01 para as finais do futebol de campo,  
-01 para calistenia. 

Locação  01 08 R$ 1.400,00 R$ 11.200,00 

Locação de 08 diárias de ambulância 
para transporte de pacientes durante a 
realização Sendo: 
-01 para skate,  
-01 para patinação,  
-01 para katatê, 
-01 para corrida de rua,  
-01 para as finais da queimada,  
-01 para as finas do futsal,  
-01 para as finais do futebol de campo,  
-01 para calistenia.  
A locação se faz necessário para 
prevenção de primeiros socorros e 
transporte de algum participante caso 
seja 
necessário. 
8x1.400,00=11.200,00 

4.1.35 

Locação de 01 sistema de sonorização 
pequeno porte com 02 caixas ativa e tripe 1 
par de Microfone sem fio demais 
equipamentos necessários e um 
profissional capacitado para 
operacionalizar os equipamentos. Para 
atender o evento de abertura do projeto 

Diária  01 13 R$ 150,00 R$ 1.950,00 

Locação de01 sistema de som com 
08diárias sendo:  
-02 para queimada,  
-01 para karatê, 
-01 para patins,  
-01 para skate,  
-01 para calistenia, 
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08hs diária -01 para dama, 
-01 para o xadrez,  
Locação necessária para ser usado no 
decorrer das modalidades. 
13x150=1.950,00 

4.1.36 

Locação de 07 Tendas:  
Aluguel, montagem e manutenção de 
tendas tipo pirâmide, em estrutura de 
alumínio fechada (6mx6m), de lona branca 
de PVC de alta tenacidade com 
propriedades antichama, antimofo e 
proteção contra raio sendo: 
-02 no skate,  
-02no patins,  
-02 na calistenia,  
-01 na corrida de rua; 
 

Locação  01 07 R$ 448,09 R$ 3.136,63 

Locação de 07 tendas para ser utilizado 
nas modalidades sendo: 
-02 no skate,  
-02no patins,  
-02 na calistenia,  
-01 na corrida de rua; 
Locação necessária para abrigar os 
participantes destas modalidades e a 
arbitragem das mesmas 
07x448,09=3.136,63 

4.1.37 

Contratação de serviço 1 narrador para as 
modalidades Skate e Patins narrador das 
modalidades patins e skate apresenta uma 
posição importante na transmissão 
esportiva de, pois é a ele que é dado o 
poder de interpretar o que vê e comunicar 
ao telespectador. 8hs diária sendo:                            
-01 para o patins, 
-01 para o skate. 
 

Diária 02 02 R$ 200,00 R$ 400,00 

Contratação de serviço de 01 narrador 
para 2 diárias de narração das 
modalidades sendo: 
-01 para o patins, 
-01 para o skate. 
2x200,00=400,00 

4.1.38 

Serviço de locação de Gaiola de Calistenia 
pro móvel para um dia de evento (inclui 
frete de Betim MG/Brasília-DF e mão de 
obra necessária da equipe) 08hs diária 

Locação  01 01 R$ 3.435,00 R$ 3.435,00 

Locação de 01 Gaiola de Calistenia para 
ser utilizada no dia da execução da 
modalidade 
Locacão=3.435,00=3435,004 

Valor Total da Etapa 4.1 R$ 109.841,00 

VALOR DA META 4 R$ 109.841,00 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 258.752,84 
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6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A divulgação acontecerá pelas redes sociais, banners, Site Institucional, Facebook, instagram e mídia especializadas 
antes do início do projeto e durante toda a sua realização, bem como haverá a identificação física no local onde 
acontecerá as atividades 

 
 
7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Guarda Jânio 
R$ 258.752,84 

2 Recursos provenientes de inscrições dos atletas da corrida de 
rua 

R$ 7.097,70 

Total R$ 265.850,54 

 
Brasília, 24/03/2022 
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