
 

  

 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: Confederação Brasileira de Voleibol 

Nome Fantasia: Centro de Desenvolvimento do Voleibol - Saquarema 

CNPJ: 34.046.722/0001-07 Endereço: Avenida Ministro Salgado Filho, nº 7000 

Complemento: Barra Nova Bairro/Cidade: Saquarema / RJ CEP: 28.990-212 

Telefone: (DDD): (21) 2114-7200 Telefone: (DDD): (21) 2114-7213 

E-mail:projetosespeciais@volei.org.br Site/Redes Sociais: www.cbv.com.br / @cbvolei 

Responsável da OSC (Dirigente):Walter Pitombo Laranjeiras 

CPF: 003.589.324-91 RG/Órgão Expedidor:63.629 - SSP / AL Telefone do Dirigente: (21)2114-7202 

Endereço do Dirigente: Rua Desembargador Geronimo de Albuquerque, 331 ap. 501 
- Ponta Verde / Maceió 

CEP:57.035-020 

 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Camila de Carvalho e Carvalho 

Função na parceria: Gerente de Projetos Especiais  

RG/Órgão Expedidor: 1.824.721 – SSP/DF CPF:700.619.391-53 

Telefone Fixo:(21) 2114-7293 Telefone Celular:(21) 96681-1319 

E-mail do Responsável:projetosespeciais@volei.org.br 

 

  



 

  

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV, fundada em 1954, é uma associação de fins não 

econômicos, de caráter desportivo, filiada à Federação Internacional de Voleibol - FIVB e ao Comitê 

Olímpico do Brasil - COB. A CBV é responsável por administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar 

em todo país a prática do voleibol em todos os níveis, representar o voleibol brasileiro no exterior, 

em competições amistosas ou oficiais da FIVB, do COB e da Confederação Sul-Americana de Voleibol 

– CSV, além de promover ou permitir a organização e realização de competições nacionais, 

interestaduais e internacionais. 

Desta forma, a Confederação Brasileira de Voleibol tem autoridade e responsabilidade sobre todas 

as atividades que fazem parte do Calendário Oficial do Voleibol de Quadra e do Vôlei de Praia no 

país, sejam elas profissionais ou amadoras assim como as competições da Federação Internacional 

de Voleibol realizadas no Brasil.  

O Brasil é hoje uma referência no cenário do voleibol internacional. E um dos marcos mais 

importantes para isso foi a consolidação do Centro de Desenvolvimento de Voleibol – CDV, 

localizado em Saquarema, litoral norte do Rio de Janeiro. O Centro foi inaugurado no dia 25 de 

agosto de 2003. De lá para cá, todas as seleções de base e adultas já puderam desfrutar do complexo 

esportivo, contando com toda infraestrutura necessária para o treinamento do voleibol. 

As competições que integram o Calendário Oficial da CBV estão diretamente sob a sua autoridade 

e são de sua exclusiva propriedade. Esta propriedade inclui, sem estar limitada a tanto, todos os 

direitos de comercialização, publicidade, transmissão de rádio ou TV (ao vivo, VT, por cabo, fio, 

circuito fechado etc.), internet, fotografias e vídeos, filmes, publicações, posters, revistas, jornais 

(todas as formas de publicidade onde as atividades da competição existam), o uso de mascotes, 

símbolos, emblemas, slogans no geral e todos os direitos comerciais e de marketing inerentes à 

competição. 

A Confederação Brasileira de Voleibol – CBV, no intuito de realizar seus eventos com o maior êxito, 

busca firmar parcerias com instituições sólidas que representem de forma transparente o perfil 

agregador que em linhas tênues prezam pela boa gestão administrativa, organizacional e esportiva.  

O Governo do Distrito Federal vem ao longo dos últimos anos sendo um parceiro cada vez mais 

efetivo no desenvolvimento do esporte brasileiro, contribuindo de forma profissional, transparente 

e responsável para a execução dos mais diversos eventos e projetos esportivos sendo palco para 

realização de grandes competições de voleibol, no âmbito nacional e internacional, razão pela qual 

apresentamos o presente Plano de Trabalho para esta Secretaria. 

  



 

  

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Campeonato Brasileiro de Seleções - CBS 2022 

Local de realização: Ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil - AABB - Brasília/DF 

Período de execução: 02/05 a 28/06/2022  

Período de realização do Evento: 09 a 28/05/2022  

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

Previsão de beneficiários diretos: 639 

Previsão de público indireto: 142 

Valor Total do Projeto: R$ 2.045.713,84 (dois milhões quarenta e cinco mil setecentos e treze reais e oitenta 
e quatro centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 1.562.662,00 (um milhão quinhentos e sessenta e dois mil 
seiscentos e sessenta e dois reais) 

 

2.1 OBJETO DA PARCERIA 

Realizar o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais - CBS, das categorias Sub 20 Masculina, na 

Divisão Especial e na 2ª Divisão; e Sub 19 Feminino, na 1ª e 2ª Divisões, competições de nível 

nacional, no Ginásio da AABB, localizado na cidade de Brasília/DF. 

 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de Voleibol – CBS é uma competição de Vôlei de 

Quadra, organizada pela CBV há mais de 30 anos. Foi criado com a finalidade de democratizar o 

voleibol e propiciar a observação e o surgimento de novos talentos em todas as regiões do Brasil. 

Ao longo dos anos, as categorias foram sofrendo alterações em suas nomenclaturas e formatos de 

disputa, porém, a essência sempre permaneceu a mesma. São 27 (vinte e sete) federações estaduais 

participantes, que levam os melhores atletas de seus estados para a disputa, estimulando a busca 

constante de talentos por parte de cada federação.  

Por conta do cenário epidemiológico, a última competição realizada por completo foi em 2019 e 

contou com cerca de 1.300 (mil e trezentos) atletas, 160 (cento e sessenta) membros de comissão 

técnica e 96 (noventa e seis) árbitros, totalizando cerca de 1.600 (mil e seiscentas) pessoas. 

Para o ano de 2022, as equipes serão classificadas para participarem do Campeonato Brasileiro de 

Seleções em 3 (três) Divisões, considerando as seguintes categorias: Divisão Especial, 1ª Divisão e 

2ª Divisão - Masculino Sub18, Masculino Sub20, Feminino Sub19 e Feminino Sub17. 

 



 

  

A Divisão Especial e a 1ª Divisão serão compostas por 10 (dez) delegações de diferentes estados, 

desta forma uma Federação não poderá disputar com 02 (duas) equipes na mesma categoria. A 2ª 

Divisão será composta por 7 (sete) delegações de diferentes estados. 

Em Brasília serão realizadas as competições das categorias Sub 20 Masculina, na Divisão Especial e 

2ª Divisão e Sub 19 Feminino, na 1ª e 2ª Divisões. Totalizando 34 (trinta e quatro) equipes de 12 

(doze) atletas e 02 (dois) membros da Comissão Técnica. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:  

Uma das ferramentas mais importantes para a evolução esportiva de uma modalidade são as 

competições esportivas. Ao realizar um evento se permite uma troca de experiência entre os 

jogadores, o que contribui para um desenvolvimento esportivo. Ao longo das últimas três décadas, 

o Brasil foi o país que mais títulos internacionais conquistou no Voleibol de Quadra e um dos motivos 

é a realização de um calendário esportivo nacional robusto em termos de participações de atletas e 

número de competições. 

A realização de competições nas categorias de base é fundamental para que possamos buscar o 

interesse de novos praticantes nesta modalidade e futuros atletas, dando melhores condições e 

criando oportunidade para o surgimento de novos talentos, propiciando trabalhar o potencial de 

cada atleta. Com o surgimento desses novos adeptos poderemos dar continuidade ao processo de 

renovação em nossas seleções brasileiras que representam tão bem o nosso Brasil. 

Com um campeonato organizado, bem estruturado e consolidado, e com o aumento do número de 

adeptos, daremos visibilidade aos melhores atletas dos estados participantes. É nesse Campeonato 

que são descobertos os talentos que representarão nossa seleção brasileira em campeonatos 

Mundiais e Jogos Olímpicos. 

O Campeonato Brasileiro de Seleções funciona como “berço” para o nascimento de atletas com 

potencial que podem ser trabalhados pelas seleções brasileiras de base. O Campeonato conta com 

a participação de Seleções Estaduais e tem como uma de suas finalidades a promoção do 

intercâmbio, bem como do desenvolvimento da categoria, oportunizando o surgimento e 

observação de futuros talentos para o voleibol brasileiro, além de propiciar o desenvolvimento 

técnico e físico dos atletas, fazendo-os se manter em alto nível de rendimento e disputa. 

Ademais, osCBS são organizados pela Confederação Brasileira de Voleibol, que acompanha as 

competições, avaliando, supervisionando e orientando os profissionais envolvidos no evento, de 

forma a capacitá-los para que possam, em competições futuras, realizar em seus estados um evento 

dentro do padrão da CBV. 

O Campeonato Brasileiro de Seleções permite também estabelecer uma estrutura e uma base de 

dados maior para confecção de pesquisas e delimitação de um parâmetro científico para 

aumentarmos o desenvolvimento do voleibol brasileiro. 

A parceria com o Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Esporte e 

Lazer, faz-se extremamente importante e necessária para que o evento seja realizado dentro dos 



 

  

níveis técnicos e administrativos impostos pela CBV, sendo oferecidas as condições adequadas para 

que seus atletas, comissão técnica, árbitros, comitê organizador, oficiais e demais envolvidos 

possam desenvolver o trabalho de acordo com que determina o caderno de encargos que 

regulamenta a competições. 

A capital da República, ao longo de sua história, é reconhecida nacional e internacionalmente pela 

capacidade que possui para sediar eventos de grande porte. Esse histórico se assemelha aos 

interesses dos gestores governamentais e vai ao encontro do interesse público, uma vez que a 

modalidade esportiva em epígrafe é a segunda mais praticada no país e sempre despertou grande 

interesse nos moradores do Distrito Federal. 

Incentivar e motivar o desenvolvimento da modalidade em Brasília contribuirá também para o 

surgimento e engajamento de novos talentos, encorajando jovens atletas e técnicos formadores a 

seguirem seus caminhos na busca pela realização de sonhos. 

Sendo assim, faz-se imprescindível reiterar que o apoio desta Secretaria é de suma importância para 

que todos os objetivos aqui explicitados sejam alcançados, permitindo que sejam criadas as 

condições ideais que possibilitem aos organizadores o desenvolvimento de suas atividades de forma 

satisfatória e, ainda, que proporcione aos membros das Comissões Técnicas e atletas o melhor 

desempenho possível dentro de suas áreas de atuação. 

 

2.4 OBJETIVO GERAL: 

Realizar o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais - CBS, das categorias Sub 20 Masculina, na 

Divisão Especial e 2ª Divisão e Sub 19 Feminino, na 1ª e 2ª Divisões,  

competições de nível nacional, no Ginásio da AABB, localizado na cidade de Brasília/DF, de maneira 

a fomentar, democratizar e massificar o voleibol em todos os estados brasileiros, propiciando o 

surgimento de novos talentos. 

 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Realizar competição de alto nível técnico e organizacional; 

• Proporcionar a infraestrutura necessária para a participação dos atletas, visando aprimorar 

a formação e o desenvolvimento esportivo; 

• Proporcionar aos atletas jogos competitivos, que sirvam de preparação para as principais 

competições da modalidade; 

• Manter Brasília no calendário nacional de grandes competições esportivas; e 

• Oferecer uma oportunidade de entretenimento à população de Brasília, contribuindo para 

o fomento do turismo e da economia local. 

 

 



 

  

 

 

2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ 

CUMPRIMENTO DAS METAS 

 

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

cumprimento das Metas 

Equipe completa de arbitragem 

para realização do Campeonato 

Brasileiro de Seleções - CBS 2022 

Participação dos oficiais de 

arbitragem escalados para 

atuar na competição. 

Contratação de árbitros, 

boleiros, apontadores e 

diretores técnicos. 

- Pesquisa de Satisfação a ser realizada 

com os árbitros e atletas participantes. 

- Recibos de Pagamento 

- Súmulas 

Aprimorar o desempenho esportivo 

dos atletas 

Participação efetiva dos 

atletas durante as disputas 

- Súmulas 

- Resultados 

Proporcionar estrutura de boa 

qualidade que viabilize todas as 

condições necessárias ao bom 

desenvolvimento do evento. 

Locação de ginásio, 

ambulância tipo UTI, 

Contratação de segurança, 

brigadistas, Serviço de 

limpeza e transporte 

- Pesquisa de Satisfação a ser 

realizada com os atletas participantes. 

- Fotos comprobatórias da estrutura 

montada e em uso, durante os jogos. 

- Notas Fiscais dos serviços 

contratados. 

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

cumprimento 

Hospedar e fornecer almoço e 

jantar às 34 (trinta e quatro) 

delegações que disputarão as 

competições. 

Quantidade de delegações 

que realizaram o check-in. 

- Rooming List das delegações 

hospedadas. 

- Notas Fiscais dos serviços 

contratados. 

Proporcionar a pelo menos 15 

treinadores e professores de 

educação física da cidade a 

oportunidade de participarem de 

uma Oficina de treinadores, 

Realização de Oficina de 

Treinadores, com aulas 

práticas e teóricas. 

- Fotos da Oficina e dos treinadores 

participantes. 

- Certificados emitidos para os 

participantes.  



 

  

durante 3 dias, organizada e 

realizada pela Confederação com a 

presença de 02 treinadores da 

Comissão de Treinadores da CBV. 

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 

Nome do Evento: Campeonato Brasileiro de Seleções - CBS 2022 

Descrição/Etapa: Categorias Sub 19 Feminino e Sub 20 Masculina, na Divisão Especial, 1ª 
Divisão e 2ª Divisão 

Data do Evento: 09/05/2022 a 28/05/2022 Turno: Matutino/Vespertino/Noturno 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se 
for o caso): 

02/05 a 28/06/2022 Turno: 
Matutino / 
Vespertino/Noturno 

Local: 
Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES Trecho 0 2 – Conj. 17 – Ginásio AABB 
Brasília/DF 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

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

(...) Pátio      (...) Piscina 

(X) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(...) Outro  
Qual? ________________ 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 476 
 
Atletas: 408 
Comissão Técnica: 68 

Indiretos: 163 
 
Arbitragem e RH de Apoio: 69 
Organização e Produção:11 
RH Terceirizado: 83 

Total: 639 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

() Regional 

( X ) Nacional 

Faixa etária 
Categoria-

Modalidade/Data/Turno 
Qtd. 

(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)   

(X) Jovens (15 a 24 anos) 

Sub 20 Masculino: 09 a 14/05 
                                  23 a 28/05 
Sub 19 Feminino:  16 a 21/05 
                                 23 a 28/05 

408 

() Adultos (entre 25 anos e 59 anos)   

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



 

  

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

  

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(...) Outros. Especifique 

 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

Será realizado em Brasília o Campeonato Brasileiro de Seleções - CBS das categorias Sub 19 

Feminino, na 1ª e 2ª Divisões e Sub 20 Masculina, na Divisão Especial e 2ª Divisão.  

A Divisão Especial e a 1ª Divisão serão compostas por 10 (dez) delegações de diferentes estados. 

Dessa forma, uma Federação não poderá disputar com 02 (duas) equipes na mesma categoria. A 2ª 

Divisão será composta por 07 (sete) delegações de diferentes estados. 

O Campeonato contará com a participação de 408 (quatrocentos e oito) atletas e 68 (sessenta e 

oito) membros da comissão técnica (técnicos, auxiliares técnicos, estatísticos, preparadores físicos, 

psicólogos, dentre outros). Cada equipe é composta por12 (doze) atletas e por 02 (dois) membros 

da comissão técnica, totalizando 14 (catorze) pessoas por delegação. 

A CBV levará em consideração para participação das equipes no CBS a classificação geral do ano 

anterior, seguindo os critérios abaixo relacionados: 

 

DIVISÃO ESPECIAL 1ª. DIVISÃO 2ª. DIVISÃO 

1º colocado da Divisão Especial 8º colocado da Divisão Especial 8º colocado da 1ª Divisão 

2º colocado da Divisão Especial 9º colocado da Divisão Especial 9º colocado da 1ª Divisão 

3º colocado da Divisão Especial 10º colocado da Divisão Especial 10º colocado da 1ª Divisão 

4º colocado da Divisão Especial 4º colocado da 1ª Divisão 4º colocado da 2ª Divisão 

5º colocado da Divisão Especial 5º colocado da 1ª Divisão 5º colocado da 2ª Divisão 

6º colocado da Divisão Especial 6º colocado da 1ª Divisão 6º colocado da 2ª Divisão 

7º colocado da Divisão Especial 7º colocado da 2ª Divisão 7º colocado da 2ª Divisão 

1º colocado da 1ª Divisão 1º colocado da 2ª Divisão  

2º colocado da 1ª Divisão 2 º colocado da 2ª Divisão  

3º colocado da 1ª Divisão 3º colocado da 2ª Divisão  

 



 

  

O Campeonato será realizado em 03 (três) grandes blocos, divididos por categoria e divisões. De 09 

a 14/05, de 16 a 21/05 e por fim de 23 a 28/05. O Congresso Técnico é realizado no primeiro dia do 

evento de cada categoria. As Fases Classificatórias acontecem entre o primeiro e quarto dia do 

período. As Semifinais no quinto dia e as Finais no 6º dia.  

As inscrições dos integrantes das equipes deverão ser feitas no sistema da competição, 

disponibilizado pela CBV, com até 15 (quinze) dias antes do congresso técnico, realizado no primeiro 

dia de competição.  

Desta forma, as competições serão divididas e realizadas da seguinte maneira: 

 

09 a 14/05/2022: CBS Masculino Sub 20 - Divisão Especial 

Participantes: SP/ RJ / PR / PE / SC / DF / MG / PA / RS / MA 

 

16 a 21/05/2022: CBS Feminino Sub 19 - 1ª Divisão  

Participantes: CE / DF / PB / RN / ES / TO / AM / AL / PA / RR  

 

23 a 28/05/2022: CBS Feminino Sub 19 - 2ª Divisão 

Participantes: SE / PI / BA / AP / MA / RO / AC  

 

23 a 28/05/2022: CBS Masculino Sub 20 – 2ª Divisão  

Participantes: PI / AP / ES / AC / SE / RO / TO  

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

DATA ATIVIDADE OBSERVAÇÃO 

CBS MASCULINO SUB 20 – DIVISÃO ESPECIAL  

08/05/2022 - Montagem 
Verificação de material técnico na quadra 

e alinhamento das chegadas no hotel. 

09/05/2022 
- Chegada das Equipes Participantes;  

- Congresso Técnico. 

Início de hospedagem, alimentação e 

transporte para equipes participantes. 



 

  

10 a 14/05/2022 - Jogos 

Serviços: arbitragem, boleiros, diretor, 

ambulância, limpeza, brigadista e 

segurança. 

15/05/2022 - Partida das Equipes 
Finalização dos serviços de alimentação, 

hospedagem e transporte para equipes. 

CBS FEMININO SUB 19 –PRIMEIRA DIVISÃO 

16/05/2022 
- Chegada das Equipes Participantes; 

- Congresso Técnico. 

Início de hospedagem, alimentação e 

transporte para equipes participantes. 

17 a 21/05/2022 - Jogos 

Serviços: arbitragem, boleiros, diretor, 

ambulância, limpeza, brigadista e 

segurança. 

22/05/2022 - Partida das Equipes 
Finalização dos serviços de alimentação, 

hospedagem e transporte para equipes. 

CBS FEMININO SUB 19 E MASCULINO SUB 20 – SEGUNDA DIVISÃO 

23/05/2022 
- Chegada das Equipes Participantes; - 

Congresso Técnico. 

Início de hospedagem, alimentação e 

transporte para equipes participantes 

24 a 28/05/2022 - Jogos 

Serviços: arbitragem, boleiros, diretor, 

ambulância, limpeza, brigadista e 

segurança.  

29/05/2022 
- Partida das Equipes 

- Desmontagem do Ginásio 

- Finalização dos serviços de alimentação, 

hospedagem e transporte para equipes.  

- Encerramento das atividades.  

 

Maiores informações e detalhamentos sobre a competição e a forma de disputa podem ser 

consultadas no Regulamento Oficial da Competição, em anexo a este Plano de Trabalho.  

 

CUSTOS/NATUREZAS DE DESPESAS 

 
Buscando viabilizar a organização e realização do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais - 
CBS, das categorias Sub 20 Masculina, na Divisão Especial e 2ª Divisão e Sub 19 Feminino, na 1ª e 2ª 
Divisões, competições de nível nacional e, estando baseada nas obrigações elencadas no caderno 
de encargos da competição, a CBV executará, dentre outras, as seguintes contratações e atividades: 
 

• Contratação de serviços de hospedagem, alimentação e transporte terrestre de pessoas; 



 

  

• Contratação de prestação dos serviços de arbitragem, boleiros, apontadores e diretores de 

arbitragem, ambulância, segurança, brigada de incêndio, limpeza e conservação e pessoal 

de apoio; 

• Locação do Ginásio. 

 

O descritivo e a relação completa de todos os serviços e despesas, e os valores cotados para cada 

um, constam na Planilha Orçamentária, localizada no Anexo I a este Plano de Trabalho.  

Com o objetivo ainda de promover a difusão da modalidade esportiva, além da possibilidade de 

despertar o interesse pela prática da atividade física como qualidade de vida e de oferecer uma 

oportunidade de entretenimento à população de Brasília, contribuindo para o fomento do turismo 

e da economia local, todos os ingressos e acessos aos jogos serão gratuitos. Desta forma, não existe 

previsão de receitas com a venda de ingressos.  

A Confederação possui patrocinadores globais, que fornecem desde equipamentos esportivos 

(Mikasa), descontos em passagens aéreas (GOL) e repasses financeiros (Banco do Brasil), que são 

revertidos para todas as atividades da Confederação, inclusive para as contrapartidas pré-

estabelecidas pelo Banco. São contratos globais e guarda-chuvas e que há anos incluem a 

manutenção das Seleções Brasileiras, do Centro de Desenvolvimento do Voleibol e a manutenção 

da Confederação e que não contemplam direcionamento para o pagamento das despesas do 

presente Termo de Fomento.  

O detalhamento acerca dos patrocínios e recursos próprios da Entidade foram pormenorizados no 

Ofício UPE-CBV n.º 47/2022, apensado ao Processo junto a esta Secretaria. 

Nesse sentido, reitera-se que os recursos oriundos dos patrocinadores não serão utilizados no 

pagamento das despesas do presente Termo de Fomento e que não existe sobreposição de recursos 

aos itens solicitados, conforme declarado no Ofício UPE-CBV n.º 46/2022. 

Nesse sentido, reitera-se que os recursos oriundos dos patrocinadores não serão utilizados no 

pagamento das despesas do presente Termo de Fomento.  

 

2.7.1 GRADE HORÁRIA DOS NÚCLEOS 

Não se aplica. 

 

2.7.2 RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

Não se aplica. 

 



 

  

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

• Manutenção da capital da República no calendário nacional de grandes competições 

esportivas; 

• Difusão da modalidade esportiva e consequentemente aumento do número de praticantes 

de voleibol no Distrito Federal, além da possibilidade de despertar o interesse pela prática 

da atividade física como qualidade de vida da população; 

• Fomento da economia, da rede hoteleira e do comércio local, gerando empregos e renda 

para a cidade,  

• Oportunização de vivência de grandes jogos à população do Distrito Federal, além de 

opções de lazer, confraternização e entretenimento.  

 

2.9 CROQUI DO EVENTO  

O Layout do Ginásio pode ser verificado no Anexo VI a este Plano de Trabalho.  

 

2.10 CONTRAPARTIDA 

Buscando atender às necessidades da população do GDF e viabilizar oportunidades de intercâmbio, 

aprendizado e de experiência com o voleibol, será realizada uma Oficina de Fundamentos do 

Voleibol para profissionais da educação física pertencentes à Secretaria de Educação do Distrito 

Federal.  

A oficina terá a duração de 03 (três) dias, entre os dias 17 e 20 de maio. Serão atendidos cerca de 

60 (sessenta) profissionais, sendo ministrada por 02 (dois) professores da Comissão de Treinadores 

da Confederação, especialistas em preparação e treinamento do Voleibol. 

As inscrições e o material utilizado serão gratuitos para os participantes.  

As 20 bolas utilizadas na oficina, ficarão como doação para a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito 

Federal. A Federação de Vôlei do Distrito Federal participará da ação e poderá capacitar seus 

profissionais tanto na organização de evento quanto na própria capacitação de seus professores e 

treinadores.  

Desta forma, diversos profissionais da cidade terão a chance de se capacitar e atualizar seus 

conhecimentos para posteriormente transmitir aos atletas e alunos do GDF.  

Com o objetivo de promover a difusão da modalidade esportiva e consequentemente aumento do 

número de praticantes de voleibol no Distrito Federal, além da possibilidade de despertar o 

interesse pela prática da atividade física como qualidade de vida da população e de oferecer uma 



 

  

oportunidade de entretenimento à população de Brasília, contribuindo para o fomento do turismo 

e da economia local, todos os ingressos e acessos aos jogos serão gratuitos.  

A contrapartida custará R$ R$ 6.593,80 que será totalmente custeada pela OSC. 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Meta 1 - Contratação de Pessoal R$ 83.500,00 08/05/2022 28/05/2022 

Meta 2 – Organização e Realização do Evento R$ 1.479.162,00 02/05/2022 28/05/2022 

 

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

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe 

à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.  

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de três 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 três 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 à 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 Prestadores de Serviço-Equipe de Apoio 

Maio/2022 
Meta 2 

2.1 Hospedagens 

2.2 Alimentação 

2.3 Ambulância Tipo UTI 

2.4 Brigadistas 

2.5 Serviço de Limpeza 

2.6 Segurança 

2.7 Produção de Placas 

2.8 Transporte Terrestre 

2.9 Locação de Ginásio 

2.10 Água 

2.11 Locação de Sala 

 

  



 

  

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) 

Passagens Aéreas - 

Autoridades 
Und 15 R$ 750,00 R$ 11.250,00 OSC Não N/A 

Passagens Aéreas – 

Delegações e Equipes 

Organizadoras 

Und 510 R$ 800,00 R$ 408.000,00 OSC Não N/A 

Material de Premiação – 

Produção de Medalhas e 

Troféus 

Serviço 01 R$ 10.771,20 R$ 10.771,20 OSC Não N/A 

Gelo (Saco de 10kg) Und 150 R$ 20,00 R$ 3.000,00 OSC Não  N/A 

Caixas Térmicas Und 04 R$ 378,00 R$ 1.512,00 OSC Não N/A 

Recursos Humanos – 

Equipe de Organização, 

Produção e 

Administrativa CBV 

H/H 1.084  R$ 41.924,84 OSC Não N/A 

Passagens Aéreas – 

Oficina do Voleibol 

(Contrapartida) 

Und 02 R$ 750,00 R$ 1.500,00 OSC Não N/A 

Hospedagem - Oficina do 

Voleibol (Contrapartida) 
Und 03 R$ 335,60 R$ 1.006,80 OSC Não N/A 

Alimentação - Oficina do 

Voleibol (Contrapartida) 
Und 10 R$ 84,70 R$ 847,00 OSC Não N/A 

Deslocamento Terrestre - 

Oficina do Voleibol 

(Contrapartida) 

Und 03 R$ 80,00 R$ 240,00 OSC Não N/A 

Remuneração 

Professores - Oficina do 

Voleibol (Contrapartida) 

Diária 04 R$ 350,00 R$ 1.400,00 OSC Não N/A 

Bolas - Oficina do 

Voleibol (Contrapartida) 
Und 20 R$ 80,00 R$ 1.600,00 OSC Não N/A 



 

  

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE 

FOMENTO 
R$ 483.051,84 

 

O detalhamento acerca dos patrocínios e recursos próprios da Entidade foram pormenorizados no 

Ofício UPE-CBV n.º 47/2022, apensado ao Processo junto a esta Secretaria. 

Nesse sentido, reitera-se que os recursos oriundos dos patrocinadores não serão utilizados no 

pagamento das despesas do presente Termo de Fomento e que não existe sobreposição de recursos 

aos itens solicitados, conforme declarado no Ofício UPE-CBV n.º 46/2022. 

 

 

5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 - CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Etapa 1.1Despesas com Pessoal de Apoio 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA 
UND DE 
MEDIDA 

QTD TOTAL 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

JUSTIFICATIVA PARA 
AQUISIÇÃO/LOCAÇÃ

O E MEMÓRIA DE 
CÁLCULO 

1.1.1 Boleiros H/H 20 20 R$ 300,00 R$ 6.000,00 

Reduzem o tempo da 
partida, buscando as 
bolas para os atletas 
a cada ponto.  
 
12hrs/dia x 5 dias = 
60 hrs/profissional 
 
Total de 20 
profissionais 

1.1.1 Boleiros – INSS do contratado Encargo 20 20 R$ 60,00 R$ 1.200,00 

INSS patronal sobre 
pagamento de 
árbitros, cuja 
natureza é 
compulsória 

1.1.1 Boleiros – ISS do contratado Encargo 20 20 R$ 15,00 R$ 300,00 

ISS recolhido sobre 
pagamento de 
árbitros, 
recolhimento 
obrigatório 
conforme legislação 
do GDF. 



 

  

1.1.2 Árbitros H/H 34 34 R$ 1.170,00 R$ 39.780,00 

São responsáveis por 
conduzir os jogos e 
aplicar as regras 
oficiais da 
modalidade. 
 
12hrs/dia x 6 dias = 
72 hrs/profissional 
 
Total de 34 
profissionais 

1.1.2 Árbitros– INSS do contratado Encargo 34 34 R$ 234,00 R$ 7.956,00 

INSS patronal sobre 
pagamento de 
árbitros, cuja 
natureza é 
compulsória 

1.1.2 Árbitros– ISS do contratado Encargo 34 34 R$ 58,50 R$ 1.989,00 

ISS recolhido sobre 
pagamento de 
árbitros, 
recolhimento 
obrigatório 
conforme legislação 
do GDF. 

1.1.3 Apontador H/H 08 08 R$ 775,00 R$ 6.200,00 

É a pessoa da equipe 
da arbitragem 
responsável pela 
elaboração da 
súmula. 
 
6hrs/dia x 5 dias = 30 
hrs/profissional 
 
Total de 08 
profissionais 

1.1.3 Apontador– INSS do contratado Encargo 08 08 R$ 155,00 R$ 1.240,00 

INSS patronal sobre 
pagamento de 
árbitros, cuja 
natureza é 
compulsória 

1.1.3 Apontador– ISS do contratado Encargo 08 08 R$ 38,75 R$ 310,00 

ISS recolhido sobre 
pagamento de 
árbitros, 
recolhimento 
obrigatório 
conforme legislação 
do GDF. 

1.1.4 Diretor de Arbitragem H/H 04 04 R$ 1.920,00 R$ 7.680,00 

Faz as escalas da 
arbitragem durante a 
competição e avalia 
os árbitros 
participantes. 
 



 

  

12hrs/dia x 6 dias = 
72 hrs/profissional 
 
Total de 04 
profissionais 

1.1.4 
Diretor de Arbitragem – INSS do 
contratado 

Encargo 04 04 R$ 384,00 R$ 1.536,00 

INSS patronal sobre 
pagamento de 
árbitros, cuja 
natureza é 
compulsória 

1.1.4 
Diretor de Arbitragem– ISS do 
contratado 

Encargo 04 04 R$ 96,00 R$ 384,00 

ISS recolhido sobre 
pagamento de 
árbitros, 
recolhimento 
obrigatório 
conforme legislação 
do GDF. 

1.1.5 Diretor Técnico H/H 03 03 R$ 2.380,00 R$ 7.140,00 

Responsável pela 
organização dos 
profissionais 
envolvidos nas 
competições. 
 
12hrs/dia x 7 dias = 
84 hrs/profissional 
 
Total de 03 
profissionais 

1.1.5 Diretor Técnico– INSS do contratado Encargo 03 03 R$ 476,00 R$ 1.428,00 

INSS patronal sobre 
pagamento de 
árbitros, cuja 
natureza é 
compulsória 

1.1.5 Diretor Técnico– ISS do contratado Encargo 03 03 R$ 119,00 R$ 357,00 

ISS recolhido sobre 
pagamento de 
árbitros, 
recolhimento 
obrigatório 
conforme legislação 
do GDF. 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 83.500,00 

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 83.500,00 

Meta 2 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SELEÇÕES – BRASÍLIA 2022 

Etapa 2.1 - Hospedagens 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA 
UND DE 
MEDIDA 

QTD TOTAL 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

JUSTIFICATIVA PARA 
AQUISIÇÃO/LOCAÇÃ

O E MEMÓRIA DE 
CÁLCULO 

2.1.1 
Hospedagem em Hotel 3 estrelas 
RA Plano Piloto 

Diária 450 450 R$ 335,60  R$ 151.020,00  
Necessidade de 
hospedagem para a 



 

  

 
Apartamento Duplo (DBL) 
Com café da manhã 
 
75(setenta) quartos x 06 (seis) diárias 
 
Check-in: 09/05 
Check-out: 15/05 

acomodação das 
delegações, equipes 
de arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são 
residentes de Brasília 
e necessitam estar 
próximos ao local da 
realização do evento. 
 
Masculino Sub20 
Div Especial 

2.1.2 

Hospedagem em Hotel 3 estrelas 
RA Plano Piloto 
 
Apartamento Single (SGL) 
Com café da manhã 
 
01 (um) quarto x 07(sete) diárias 
 
Check-in: 08/05 
Check-out: 15/05 

Diária 07 07 R$ 302,60   R$ 2.118,20  

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes 
de arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são 
residentes de Brasília 
e necessitam estar 
próximos ao local da 
realização do evento.  
 
Masculino Sub20 
Div Especial 

2.1.3 

Hospedagem em Hotel 3 estrelas 
RA Plano Piloto 
 
Apartamento Single (SGL) 
Com café da manhã 
 
02(dois) quartos x 06 (seis) diárias 
 
Check-in: 09/05 
Check-out: 15/05 

Diária 12 12 R$ 302,60  R$ 3.631,20  

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes 
de arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são 
residentes de Brasília 
e necessitam estar 
próximos ao local da 
realização do evento.  
 
Masculino Sub20 
Div Especial 

2.1.4 

Hospedagem em Hotel 3 estrelas 
RA Plano Piloto 
 
Apartamento Duplo (DBL) 
Com café da manhã 
 
52(quarenta e nove) quartos x 06 
(seis) diárias 
 
Check-in: 23/05 
Check-out: 29/05 

Diária 312 312 R$ 335,60  R$ 104.707,20 

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes 
de arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são 
residentes de Brasília 
e necessitam estar 
próximos ao local da 
realização do evento.  
 
Masculino Sub20 



 

  

2ª Divisão 

2.1.5 

Hospedagem em Hotel 3 estrelas 
RA Plano Piloto 
 
Apartamento Single (SGL) 
Com café da manhã 
 
03(três) quartos x 06(seis) diárias 
 
Check-in: 23/05 
Check-out: 29/05 

Diária 18 18 R$ 302,60  R$ 5.446,80  

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes 
de arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são 
residentes de Brasília 
e necessitam estar 
próximos ao local da 
realização do evento. 
 
Masculino Sub20 
2ª Divisão 

2.1.6 

Hospedagem em Hotel 3 estrelas 
RA Plano Piloto 
 
Apartamento Duplo (DBL) 
Com café da manhã 
 
75(setenta) quartos x 06 (seis) diárias 
 
Check-in: 16/05 
Check-out: 22/05 

Diária 450 450 R$ 335,60  R$ 151.020,00  

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes 
de arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são 
residentes de Brasília 
e necessitam estar 
próximos ao local da 
realização do evento.  
 
Feminino Sub19 
1ª Divisão 

2.1.7 

Hospedagem em Hotel 3 estrelas 
RA Plano Piloto 
 
Apartamento Single (SGL) 
Com café da manhã 
 
01(um) quarto x 07(sete) diárias 
 
Check-in: 15/05 
Check-out: 22/05 

Diária 07 07 R$ 302,60 R$ 2.118,20 

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes 
de arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são 
residentes de Brasília 
e necessitam estar 
próximos ao local da 
realização do evento. 
 
Feminino Sub19 
1ª Divisão 

2.1.8 

Hospedagem em Hotel 3 estrelas 
RA Plano Piloto 
 
Apartamento Single (SGL) 
Com café da manhã 
 
01(um) quarto x 06 (seis) diárias 
 
Check-in: 16/05 

Diária 06 06 R$ 302,60 R$ 1.815,60 

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes 
de arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são 
residentes de Brasília 
e necessitam estar 



 

  

Check-out: 22/05 próximos ao local da 
realização do evento. 
 
Feminino Sub19 
1ª Divisão 

2.1.9 

Hospedagem em Hotel 3 estrelas 
RA Plano Piloto 
 
Apartamento Duplo (DBL) 
Com café da manhã 
 
52(quarenta e nove) quartos x 06 
(seis) diárias 
 
Check-in: 23/05 
Check-out: 29/05 

Diária 312 312 R$ 335,60  R$ 104.707,20 

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes 
de arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são 
residentes de Brasília 
e necessitam estar 
próximos ao local da 
realização do evento. 
 
Feminino Sub19 
2ª Divisão 

2.1.10 

Hospedagem em Hotel 3 estrelas 
RA Plano Piloto 
 
Apartamento Single (SGL) 
Com café da manhã 
 
04 quartos x 06 diárias 
 
Check-in: 23/05 
Check-out: 29/05 

Diária 24 24 R$ 302,60  R$ 7.262,40  

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes 
de arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são 
residentes de Brasília 
e necessitam estar 
próximos ao local da 
realização do evento. 
 
Feminino Sub19 
2ª Divisão 

Valor Total da Etapa 2.1 R$ 533.846,80 

Etapa 2.2 - Alimentação 

2.2.1 

Fornecimento de refeições para as 
delegações, equipes de arbitragem e 
organização, conforme o seguinte 
cronograma: 
 
09/05: 153 almoços 
10/05: 153 almoços 
11/05: 153 almoços  
12/05: 153 almoços  
13/05: 153 almoços  
14/05: 153 almoços 
15/05: 01 almoço 
16/05: 152 almoços 
17/05: 152 almoços 
18/05: 152 almoços  
19/05: 152 almoços  
20/05: 152 almoços  

Und 3.127 3.127  R$ 84,50  R$ 264.231,50 

Fornecimento de 
refeições para as 
delegações (atletas e 
comissões técnicas), 
equipes de 
arbitragem, 
organização e 
produção uma vez 
que não são 
residentes de Brasília 
e precisam realizar 
suas refeições 
durante os dias do 
evento. 
 
As refeições deverão 
ser fornecidas no 



 

  

21/05: 152 almoços  
22/05: 1 almoço 
23/05: 215 almoços 
24/05: 215 almoços  
25/05: 215 almoços  
26/05: 215 almoços  
27/05: 215 almoços  
28/05: 215 almoços  
29/05: 05 almoços 
 
Total: 3.127 refeições 
 
O cardápio deverá seguir as seguintes 
orientações:  

• Saladas variadas ex. (alface, 
agrião, rúcula, tomate, milho, 
palmito, ervilha, cenoura, 
beterraba, atum etc.) 

• Legumes variados 

• Arroz branco, arroz integral 

• Batata, Farofa 

• Sempre feijão, sendo sem 
carnes (lingüiça, carne seca, 
toucinho, etc.) 

• Sempre um tipo de Carne 
branca (Frango ou Peixe) 
além da Carne Vermelha (as 
carnes devem ser grelhadas e 
não podem vir 
acompanhadas de molhos ou 
óleo) 

• Sucos de frutas, água 

• Massas (variar o tipo de 
massa e os molhos – 
exemplos: nhoque, talharim, 
espaguete, canelone, 
parafuso, fettuccine; molhos 
ao sugo, bolonhesa) 

• Caldos (batata baroa, 
inhame, frango, etc) 

• Sobremesas magras 

ITENS PROIBIDOS: 

• Preparos com maionese 

• Frituras 

• Molhos condimentados 

• Gordura 

• Empadão 

 

OBS: VARIAR SEMPRE O PREPARO DO 

mesmo local de 
hospedagem, para 
que não percam 
tempo com 
deslocamentos e 
possíveis atrasos 
para os jogos, além 
de ser de extrema 
importância que 
sigam um cardápio 
estabelecido por 
nutricionista visando 
uma melhor 
performance 
esportiva e saúde 
física. 
Deverá haver um 
buffet que 
mantenha a 
temperatura correta 
para cada alimento, 
devendo existir 
mesas frias para 
conservação de 
saladas e alimentos 
frescos e réchauds e 
aquecedores 
elétricos para 
manter os alimentos 
quentes, sendo 
aferidos por meio de 
termometro 
periodicamente. 
 
 



 

  

CARDÁRIO 

 

O serviço deverá ser fornecido entre 
11:30 e 15:00, devendo ser reposto 
durante todo o período. 

2.2.2 

Fornecimento de refeições para as 
delegações, equipes de arbitragem e 
organização, conforme o seguinte 
cronograma: 
 
09/05: 153 jantares 
10/05: 153 jantares 
11/05: 153 jantares  
12/05: 153 jantares 
13/05: 153 jantares 
14/05: 153 jantares 
15/05: 01 jantar 
16/05: 152 jantares 
17/05: 152 jantares 
18/05: 152 jantares 
19/05: 152 jantares 
20/05: 152 jantares 
21/05: 152 jantares 
22/05: 01 jantar 
23/05: 215 jantares 
24/05: 215 jantares 
25/05: 215 jantares 
26/05: 215 jantares 
27/05: 215 jantares 
28/05: 215 jantares 
 
Total: 3.122 refeições 
 
 
O cardápio deverá seguir as seguintes 
orientações:  

• Saladas variadas ex. (alface, 
agrião, rúcula, tomate, milho, 
palmito, ervilha, cenoura, 
beterraba, atum etc.) 

• Legumes variados 

• Arroz branco, arroz integral 

• Batata, Farofa 

• Sempre feijão, sendo sem 
carnes (lingüiça, carne seca, 
toucinho, etc.) 

• Sempre um tipo de Carne 
branca (Frango ou Peixe) 
além da Carne Vermelha (as 
carnes devem ser grelhadas e 
não podem vir 

Und 3.122 3.122  R$ 84,50  R$ 263.809,00 

Fornecimento de 
refeições para as 
delegações (atletas e 
comissões técnicas), 
equipes de 
arbitragem, 
organização e 
produção uma vez 
que não são 
residentes de Brasília 
e precisam realizar 
suas refeições 
durante os dias do 
evento. 
 
As refeições deverão 
ser fornecidas no 
mesmo local de 
hospedagem, para 
que não percam 
tempo com 
deslocamentos e 
possíveis atrasos 
para os jogos, além 
de ser de extrema 
importância que 
sigam um cardápio 
estabelecido por 
nutricionista visando 
uma melhor 
performance 
esportiva e saúde 
física. 
Deverá haver um 
buffet que 
mantenha a 
temperatura correta 
para cada alimento, 
devendo existir 
mesas frias para 
conservação de 
saladas e alimentos 
frescos e réchauds e 
aquecedores 
elétricos para 
manter os alimentos 
quentes, sendo 



 

  

acompanhadas de molhos ou 
óleo) 

• Sucos de frutas, água 

• Massas (variar o tipo de 
massa e os molhos – 
exemplos: nhoque, talharim, 
espaguete, canelone, 
parafuso, fettuccine; molhos 
ao sugo, bolonhesa) 

• Caldos (batata baroa, 
inhame, frango, etc) 

• Sobremesas magras 

ITENS PROIBIDOS: 

• Preparos com maionese 

• Frituras 

• Molhos condimentados 

• Gordura 

• Empadão 

 

OBS: VARIAR SEMPRE O PREPARO DO 
CARDÁRIO 

 
O serviço deverá ser fornecido entre 
19:00 e 22:00, devendo ser reposto 
durante todo o período. 

aferidos por meio de 
termometro 
periodicamente. 
 
 

Valor Total da Etapa 2.2 R$ 528.040,50 

Etapa 2.3 - Ambulância Tipo UTI 

2.3.1 

Locação de Ambulância Tipo UTI 
 
01 (uma) ambulância completa (tipo 
UTI móvel) equipada de acordo com as 
normas da vigilância sanitária, 
contendo maca retrátil, cinto de 
segurança, cilindro de oxigênio com 
válvulas, bomba de infusão, monitor 
cardíaco, respirador, material para 
intubação (adulto e infantil), 
desfibrilador (cardioversor), 
umidificador, nebulizador, oxímetro, 
prancha longa, colar cervical, talas de 
imobilização, cadeira de rodas, 
laringoscópio.   
      • Maleta de medicamentos uso 
oral e injetável  
      • Kits para imobilização provisória  
      • Kits Queimadura  
      • Kit parto  
      • Equipe: 01 (um) médico, 02 (dois) 
enfermeiros e 01 (um) motorista. 
Todos os profissionais citados deverão 

Diária 15 15 R$ 2.400,00 R$ 36.000,00 

Prerrogativa legal de 
contratação de 
serviço de 
ambulância para os 
dias de jogos, com a 
responsabilidade de 
zelar pelo socorro e 
bem-estar de todos 
os participantes. 



 

  

se apresentar com as devidas 
documentações comprobatórias 
referentes à atividade profissional pela 
qual estão sendo contratados. 
 
Observações: 
A empresa contratada deverá firmar 
convênios com clínicas e hospitais, 
visando o atendimento de emergência 
dos atletas e demais envolvidos no 
evento.  
Caso haja alteração na programação 
dos jogos, será necessária a 
permanência da ambulância até o 
término do último jogo do dia vigente. 
 
CRONOGRAMA / JORNADA: 
07h30 às 20h00 

• 10 a 14/05/2022 

• 17 a 21/05/2022  

• 24 a 28/05/2022  
Total de 15 diárias 

Valor Total da Etapa 2.3 R$ 36.000,00 

Etapa 2.4 - Brigadistas 

2.4.1 

Prestação de Serviços de Brigadistas.  
 
A equipe deve conter 04 (quatro) 
brigadistas uniformizados por dia 
Jornada: 08 às 20 horas (12h) 
 
PERÍODO: 

• 10 a 14/05/2022 

• 17 a 21/05/2022  

• 24 a 28/05/2022  
Total: 15 dias x 04 brigadistas = 60 
diárias 
 

Diária 60 60 R$ 220,00 R$ 13.200,00 

Contratação 
necessária para 
prevenção de 
combate a incêndio 
prestação de socorro 
e primeiros 
socorrosaos 
participantes do 
evento, e se caso 
necessário, conduzi-
los à ambulância. 

Valor Total da Etapa 2.4 R$ 13.200,00 

Etapa 2.5 - Serviço de Limpeza 

2.5.1 

Contratação de Equipe de Limpeza, 
responsável por realizar serviços de 
conservação e limpeza das áreas do 
evento e por realizar a separação dos 
resíduos. 
 
04 (quatro) profissionais por dia 
Carga Horária: 12h/dia 
 
PERÍODO  

• 10 a 14/05/2022 

• 17 a 21/05/2022  

Diária 60 60 R$ 192,57 R$ 11.554,20 

Realizar serviços de 
conservação e 
limpeza das áreas do 
evento e realizar a 
separação dos 
resíduos. 
A empresa deverá 
realizar a limpeza de 
toda arena antes, 
durante e depois do 
evento. Efetuar a 
reposição constante 



 

  

• 24 a 28/05/2022  
 
Total: 15 dias x 04 profissionais = 60 
diárias 
 
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 
(PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, 
SABONETE LÍQUIDO, SACOS DE LIXO 
etc.) DEVERÁ SER INCLUSO, ESTES SÃO 
DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 
CONTRATADA. 

dos insumos e 
retirada do lixo 
dentro do complexo 
esportivo durante as 
partidas. 
Todos os prestadores 
de serviço devem 
estar uniformizados, 
com identificação de 
equipe de limpeza. 

Valor Total da Etapa 2.5 R$ 11.554,20 

Etapa 2.6 - Segurança 

2.6.1 

Contratação de empresa de 
segurança desarmada para controle 
patrimonial e de público. 
 
Jornada: 15h (08 às 20 horas) 
08 (oito) seguranças por dia 
 
PERÍODO 

• 10 a 14/05/2022 

• 17 a 21/05/2022  

• 24 a 28/05/2022  
 

Total de 15 dias x 08 profissionais = 
120 diárias 

Diária 120 120 R$ 243,50 R$ 29.220,00 

Contratação de 
segurança 
desarmada para 
guarda do 
patrimônio, para 
contenção de acesso 
de pessoas não 
cadastradas/autoriza
das a entrarem nas 
áreas privativas, bem 
como garantir a 
segurança de todos 
os participantes 

Valor Total da Etapa 2.6 R$ 29.220,00 

Etapa 2.7 - Produção de Placas de Quadra 

2.7.1 

Produção de 02 (duas) placas de 
quadra. 
 
Material: Tecido Oxford com velcro 
macho no verso de toda borda com 
tamanho de 3,00 x 1,1m, impressa em 
alta resolução sem limite de cores. 

Unidade 02 02 R$ 350,00 R$ 700,00 

Ação para divulgação 
da parceria firmada 
entre CBV e GDF. 
 
A montagem é 
realizada pela equipe 
organizadora da CBV. 

Valor Total da Etapa 2.7 R$ 700,00 

Etapa 2.8 - Transporte Terrestre 

2.8.1 

Contratação de 38 Vans de 15 (quinze) 
lugares, com motorista, ar-
condicionado e com quilometragem 
livre, em período integral, total de 16 
horas, do aeroporto, hotel, ginásio 
durante a permanência da 
organização na cidade com uso diário, 
conforme cronograma abaixo: 
 
 

• 09 a 15/05 
(11 vans / dia x 07 dias) 

Diária 266 266 R$ 1.092,00 R$ 290.472,00 

O transporte 
terrestre é 
responsável pelo 
deslocamento das 
equipes participantes 
e comitê organizador 
durante a 
competição já que 
todos estão em um 
local fora de sua 
cidade. 
 



 

  

• 16 a 22/05 
(11 vans / dia x 07 dias) 

• 23 a 29/05  
(08 vans / dia x 07 dias) 

• 23 a 29/05 
(08 vans / dia x 07 dias) 
 

Total: 266 diárias 

 
 
Utilização: 
09 a 15/05: 
Masculino Sub 20 
Divisão Especial 
16 a 22/05: Feminino 
Sub 19 1ª Divisão  
23 a 29/05: Feminino 
Sub 19 - 2ª Divisão  
23 a 29/05: 
Masculino Sub 20 – 
2ª Divisão 

Valor Total da Etapa 2.8 R$ 290.472,00 

Etapa 2.9- Locação do Ginásio 

2.9.1 

Locação de espaço de voleibol de 
quadra que contenha pelo menos 02 
quadras para utilização simultânea 
para realização de treinos e jogos. 
 
O espaço deverá conter material 
técnico de voleibol necessário, quais 
sejam: quadra com marcação de 
voleibol com piso de madeira 
flutuante, postes, rede, cadeira de 
árbitro. 
 
Montagem: 08/05/2022  
Dias de Jogos: 10 a 14/05/2022; 17 a 
21/05; 24 a 28/05  
Desmontagem: 28/05/2022 

Serviço 01 01 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

 

Considerando que os 
espaços precisam 
contar com altura 
mínima de oito 
metros medida a 
partir da superfície 
da quadra, livre de 
qualquer obstáculo, 
tem-se queas arenas 
do Clube AABB são 
adequadas ao 
atendimento da 
demanda. 

Valor Total da Etapa 2.9 R$ 25.000,00 

Etapa 2.10 - Água 

2.10.1 
Fornecimento de Água Mineral 300 
(trezentas) caixas com 48 (quarenta e 
oito) copos de 200ml em cada caixa. 

Und 300 300 R$ 28,90 R$ 8.670,00 

Contratação 
necessária para 
hidratação dos 
atletas e de toda 
equipe participante 
do evento. 

Valor Total da Etapa 2.10 R$ 8.670,00 

Etapa 2.11–Locação de Sala 

2.11.1 

Locação de Sala de Reunião no setor 
hoteleiro do Plano Piloto (RA Plano 
Piloto) para realização dos Congressos 
Técnicos.  
 
Capacidade para 150 pessoas em 
formato auditório, com mesa diretora 
para membros da organização do 
congresso (05 pessoas).  

Diária 03 03 R$ 819,50 R$ 2.458,50 

Necessária a locação 
de sala de reunião 
para realização do 
Congresso Técnico, 
momento em que se 
explanadas as regras 
dispostas no 
Regulamento Oficial 
da Competição 



 

  

 
A sala deverá possuir Ar-
condicionado, internet cabeada (01 
ponto de acesso) disponível e rede wi-
fi. 
 
Cronograma (03 diárias): 
• 09/05  
• 16/05  
• 23/05 

atualizações que 
porventura se façam 
necessárias. 
É uma prática 
recorrente do meio 
esportivo e dos 
clubes de voleibol. 

Valor Total da Etapa 2.11 R$ 2.458,50 

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 1.479.162,00 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 1.562.662,00 

 

 

 

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

O planejamento da cobertura começa de 30 a 40 dias antes de cada evento. Nesta fase, são definidas as 

mensagens-chave para o desenvolvimento de uma percepção positiva – tanto institucional quanto esportiva 

-, e um plano de comunicação multiplataforma, com ações para mídia impressa, sites, rádios, colunas, TVs, 

redes sociais da CBV e perfis de influenciadores. O trabalho com a imprensa e nas redes sociais da CBV é 

dividido em dois momentos. O primeiro, prévio, tem como objetivo despertar o interesse pelo evento, para 

que o público local se programe para assistir ao vivo; e o torcedor de outras cidades, para acompanhar nos 

canais oficiais, gerando engajamento e audiência. O segundo, durante a competição, abastece jornalistas e 

público com resultados, material de bastidor, estatística e as grandes histórias que marcaram o evento. Em 

ambos, a participação e a importância dos parceiros são contempladas, com citações em texto e posts, e em 

imagens de divulgação.  

O trabalho prévio com a mídia começa cerca de 10 dias antes e segue até o início da competição, com ações 

de relacionamento, notas e matérias em veículos especializados em esporte ou não. Durante o evento, além 

da divulgação diária de resultados e estatísticas, são produzidos textos com histórias que gerem interesse 

do público, criem identificação com os atletas e ampliem a narrativa positiva. O material é enviado para a 

imprensa e disponibilizado no site da CBV. Os jornalistas também têm acesso a uma galeria de fotos com 

imagens das partidas, de bastidores, das ações dos patrocinadores e da estrutura do evento.  

De 10 a 15 dias antes da competição, as redes sociais da CBV (Instagram, Facebook, Twitter e Tik Tok) 

começam as postagens diárias chamando para o evento. O material, que inclui a cobertura de treinos e 

bastidores, destaca a relevância do evento e os ídolos envolvidos, dando também visibilidade aos parceiros. 

Os formatos incluem fotos, artes com layout especial para cada competição, vídeos dos atletas, animações 

e conteúdo interativo para gerar engajamento. Durante cada dia do evento, são feitas de cinco a 10 

postagens, em diferentes redes sociais. 

 



 

  

 

7. Previsão de Receitas  

 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Recursos Próprios da Confederação  R$ 483.051,84 

2 Termo de Fomento R$ 1.562.662,00 

Total R$ 2.045.713,84 

 

 

Rio de Janeiro/RJ, 29 de abril de 2022 

 

 

Walter Pitombo Laranjeiras 

Presidente  
Confederação Brasileira de Voleibol 

 


