PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da OSC: INSTITUTO LEO MOURA SPORTS
Nome Fantasia: LÉO MOURA SPORTS
CNPJ: 24.260.951/0001-68

Endereço: Av das Américas 3255

Complemento: Sala 314

Bairro/Cidade: Barra da Tijuca – RJ

CEP: 22631-000

Telefone: (21) 2496-8634

Telefone: (21) 99800-1714

Telefone: (DDD)

E-mail: costaadolfo@yahoo.com.br

Site: www.institutoleomourasports.com.br

Responsável da OSC: Adolfo Luiz Costa
CPF: 035.653.378-69

RG: 13.073.423-8 SSP-SP

Endereço: Av.Prefeito Dulcidio Cardoso 1700 ap
802

CEP: 22.630-011

Telefone: (21) 99800-1714

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Carlos Eduardo Martins Veras
Função na parceria: Coordenador de Projetos
RG: 111.792.23-0

Órgão Expedidor: IFP

Telefone Fixo: (21) 2496-8634

CPF: 053.426.587-13

Telefone Celular: (21) 99121-4240

E-mail do Responsável: caduveras.institutoleomoura@outlook.com

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE
O Instituto Léo Moura Sports é uma organização não governamental sem fins lucrativos, que atua na
formulação, planejamento e execução de projetos sociais que tenham como metodologia a Educação pelo
Esporte.
Em sua atuação, adota conceitos modernos e uma gestão própria na área social e no esporte,
atuando com escola de futebol desde 2012. Já tivemos 35 unidades, com atendendo de cerca de 10.500
alunos, com uma média de 300 alunos por unidade.
O Instituto possui núcleos ativos via Emenda Federal nos municípios de Piraí, Valença, Volta
Redonda, Magé, Teresópolis, Nova Friburgo, Sumidouro, Macuco, Cantagalo, Aperibé, Santo Antonio de
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Pádua, Miracema, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio. Atualmente, estamos atendendo cerca de
4.500 jovens entre 5 a 17 anos, meninos e meninas, fornecendo todo o material necessário para a prática do
futebol, acompanhando a evolução dos alunos e encaminhando para peneiras em clubes.
O projeto teve grande importância nessas cidades do interior e nas comunidades do Rio de Janeiro.
Nome do projeto/ação: Escolinha de Futebol e Cidadania Leo Moura
Entidades Parceiras: Secretária Estadual de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro e Ministério da
Cidadania
Período de Vigência: 10/2013 a 02/2021.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO: Futebol de campo, praia e quadra, masculino e feminino;
Condicionamento físico através de treinos físicos.
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Projeto Escolinha Social de Futebol
Local de realização: Ceilândia - DF
Período de execução:

30/09/2021 a 29/09/2022

Período de realização do Evento:

16/10/2021 a 29/09/2022

Enquadramento: ( ) participação ( X ) educacional ( ) rendimento
Previsão de beneficiários diretos: 300
Previsão de público indireto: 1.500 (Aqui falamos do impacto na vida dos familiares de cada aluno)
Valor Total do Projeto: R$ 400.425,02 (Quatrocentos mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dois centavos)
Valor Total do Termo de Fomento Projeto: R$ 399.825,02 (Trezentos e noventa e nove mil oitocentos e
vinte e cinco reais e dois centavos)

2.1 OBJETO DA PARCERIA
Implementação de núcleo de Esporte Educacional visando o desenvolvimento de crianças,
adolescentes e jovens (meninos e meninas entre 5 a 17 anos), por intermédio da prática do Futebol. O
Projeto Escolinha Social de Futebol busca a inclusão social, a melhora do rendimento escolar e do
condicionamento físico através do esporte.

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO
A relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa está no objetivo de atender
crianças e adolescentes, oferecendo atividades físicas, com vistas ao desenvolvimento integral, priorizando
atendimento no COP Vaquejada para até 300 crianças de vulnerabilidade social, financiando e capacitando
gestores, professores, e distribuindo material esportivo, implantando uma política de acompanhamento e
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avaliação, fomentando a realização de eventos esportivos para difusão do esporte como direito social, no
período de 30/09/2021 até 29/09/2022.

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:
A cidade mais populosa do DF, denominada Ceilândia, sofre com a violência e a insegurança, com
isso os jovens e adolescentes tem cada vez menos oportunidades. O Projeto Escolinha Social de Futebol tem
o intuito de trazer esse jovem para um convívio saudável, onde serão ensinados princípios como espírito em
equipe, perseverança, superação. Apesar dos esforços contínuos em minimizar as desigualdades sociais, os
problemas que atingem a população de adolescentes e jovens tem sido alvo de preocupações, as condições
de vida permanecem estagnadas, apresentando baixos níveis de desempenho escolar e de expectativas
deste segmento, contribuindo assim para a entrada de jovens em redes de marginalização social, que por sua
vez, tem reflexos negativos tanto nos processos de auto realização destes.
Assim sendo, faz-se necessário alguns ajustes urgentes na assistência a esses jovens, principalmente
quanto ao processo de qualificação, imprescindível para o perfeito exercício da cidadania e inserção em
formas de conquista de nova identidade social e reformulação de perspectivas, sendo o esporte uma
ferramenta muito eficaz para educar e socializar essas crianças.
Por isso, o projeto vem trabalhando de acordo com pelo menos 4 dos 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, como “Erradicação da Pobreza, Saúde e Bem-estar, Educação
de qualidade”, através de parcerias e implantação das escolas de futebol que funcionará como ferramenta
de transformação social, no oferecimento de oportunidades para crianças e jovens em vulnerabilidade social,
buscando desenvolver o trabalho em equipe, espírito esportivo, saúde e bem-estar, preparando os
indivíduos para outros desafios, com a mesma gana e determinação de um jogador de sucesso.
Caracterização dos interesses recíprocos
A implementação de núcleos de Esporte Educacional visa o desenvolvimento psicofísico social de
criança, adolescentes e jovens (meninos e meninas entre 5 a 17 anos), por meio da prática do Futebol
visando buscar a inclusão social, a melhora do rendimento escolar, do condicionamento físico e da saúde,
através do esporte, contribuindo para a formação geral e integral dos beneficiários apontando o esporte
como direito social.
Público-alvo
O público-alvo são crianças e jovens entre 5 (cinco) e 17(dezessete) anos, do gênero masculino e
feminino, em vulnerabilidade social. Serão atendidas 300 crianças no núcleo COP Parque da Vaquejada tendo
disponibilidade de até 5% das vagas para jovens com deficiência leve (Altismo, Sindrome de Down, deficência
física) após avaliação do profissional de educação física, de modo que a criança possa praticar as atividades
sem correr risco por conta da sua condição.
Problema a ser resolvido
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A população atendida caracteriza-se pela falta de oportunidades e de perspectiva no ambiente onde
habitam e são dominadas por conflitos existentes na juventude, que pode piorar no tempo ocioso e
prejudicar a formação de caráter do individuo. O projeto tem como objetivo ocupar esses jovens no contra
turno escolar e contribuir para a formação geral e integral, melhorando o conjunto de capacidades
individuais e coletivas, a forma física, a saúde e a melhora do rendimento escolar.
Resultados esperados
O projeto busca contribuir com o desenvolvimento sócioeducativo, buscando assim contribuir para a
visibilidade da região e promover a inclusão social de crianças e jovens em vulnerabilidade social.
Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa
A relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa está no objetivo de atender
crianças e adolescentes, oferecendo atividades físicas, com vistas ao desenvolvimento integral, priorizando
população em áreas de vulnerabilidade social, financiando e capacitando gestores, professores, e
distribuindo material esportivo, implantando uma política de acompanhamento e avaliação, fomentando a
realização de eventos esportivos para difusão da do esporte como direito social

2.4 OBJETIVO GERAL:
Possibilitar o acesso de crianças e adolescentes ao esporte educacional de qualidade com o
desenvolvimento de atividades esportivas a partir da implantação do projeto, visando garantir ao
beneficiado o direito à cidadania, a inclusão social e contribuir para a formação humana.
2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:





Motivar a melhora do rendimento escolar (notas e comportamento);
Melhorar a forma física e a saúde através do esporte;
Contribuir para expandir a prática esportiva entre as comunidades participantes;
O Projeto visa atender pelo menos 260 jovens e adolescentes entre 5 a 17 anos.

2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS
METAS
Metas (Qualitativas)

Indicador

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento das Metas

Contribuir para o desenvolvimento

Materiais para melhorar a

Boletim escolar

integral dos beneficiados.

prática esportiva: Shorts,

Jogos amistosos e competições

Camisa, Meião, Chuteira,

Relatório da Assistente Social sobre

Caneleria, Colete.

alunos atendidos
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Atendimento psicossocial
Melhoria do condicionamento

Avaliação Trimestral dos

Relatório da Avaliação trimestral dos

físico dos beneficiários

alunos

alunos

Fornecer o material e estrutura

Equipamentos esportivos

-Notas fiscais

necessária para realização das

- Fotos

aulas
Metas (Quantitativas)

Indicador

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento

Realizar a premiação com medalha

Medalhas e Troféus

Fotos da entrega

para cada um dos alunos inscritos

Vídeos

e troféus para os campões dos

Notas fiscais

campeonatos
Atingir no mínimo 260 inscritos

Inscrições

Fichas de inscrições
Fichas de presença

2.6CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO
Nome do Evento:
Descrição/Etapa:
Data do Evento:

Projeto Escolinha Social de Futebol
Aulas e competições internas
16/10/2021 a 29/09/2022

Período Custeado pelo
Fomento (Se for o caso):

30/09/2021 a 29/09/2022

Turno:

Matutino e Vespertino

Turno:

Matutino e Vespertino

QNP 21, Área Especial, s/n, Setor "P" Norte - Ceilândia, Brasília - DF
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Praça
(...) Pátio
(...) Piscina
Espaços Físicos
(...) Ginásio
(...) Clube
Disponíveis:
( X) Outro
(...) Espaço Privado
Qual? COP Setor Parque da
Qual?__________________
Vaquejada
Quantidade de participantes neste evento
Diretos: 300
Atletas: 300
Indiretos: 1.500
Total: 1.800
Comissão Técnica: 0
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local
(X) Regional
(...) Nacional

Local:
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Faixa etária
(X) Crianças/Adolescentes (5 até 17 anos)
(X) Crianças/Adolescentes (5 até 17 anos) com deficiência e/ou
portadoras de necessidades especiais (Autismo, Síndrome de
Down, deficiência física)

CategoriaModalidade/Data/Turno
Sub 7 / Sub 9 / Sub 11/ Sub 13 /
Sub 15 e Sub 17 Manhã e Tarde
Sub 7 / Sub 9 / Sub 11/ Sub 13 /
Sub 15 e Sub 17 Manhã e Tarde

Qtd.
300
Até
5%
das
vagas

Inscrição dos participantes
(...) Escolas
(...) Em centros comunitários
(...) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(...) Pela internet. Especifique
(X) Outros. COP Parque da Vaquejada

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)
A metodologia será aplicada de acordo com os moldes da Escola Léo Moura, produzindo e
disseminando conhecimento do futebol brasileiro, contribuindo para o seu desenvolvimento técnico e social,
através da qualificação dos beneficiários, promovendo a sistematização do conhecimento teórico e prático
do futebol brasileiro e valorizando suas histórias de conquistas e suas características. Sobre a Prevenção
contra a Covid-19 os alunos devem fazer uso da máscara de proteção até o momento da entrada em campo,
realizar aferição de temperatura, haverá proibição de acesso aos treinos de alunos ou acompanhantes com a
temperatura acima de 37.5 graus, adotaremos todas as normas que por acaso seja editada pelos órgãos de
controle sanitário ou governamental



Cronograma de conteúdos:
 Sub 6 e Sub 7
Domínio do corpo, habilidades básicas, fundamentos: passe, recepção e drible, jogos
reduzidos, jogos pré-desportivos e brincadeiras.
 Sub 9
Sistema de ataque e defesa, habilidades específicas: domínio, controle, condução de bola,
passe, recepção, finalização e drible, circuitos de atividades, jogos reduzidos.
 Sub 11

6
Instituto Leo Moura Sports | Shopping Barra Garden
Av. Das Américas, 3255 | sala 314 | Barra da Tijuca - RJ | CEP 22631-002 | TEL.: 21 2496 8634
contato@costaemouraesportes.com.br | www.costaemouraesportes.com.br

Habilidades específicas: domínio, controle, condução de bola, passe, recepção, drible,
finalização, finta,cabeceio, habilidades: marcação, jogos reduzidos, circuitos de atividades,
funções específicas de cada jogador.
 Sub 13
Habilidades específicas: domínio, controle, condução de bola, passe, recepção, drible,
finalização, finta, cabeceio, habilidades: marcação, contra ataque, jogos reduzidos, circuitos
de atividades, funções específicas de cada jogador, antecipação e proteção de bola.
 Sub 15 e Sub 17
Preparação física, técnica e tática, habilidades específicas: domínio, controle, condução de
bola, passe, recepção, drible, finalização, finta, cabeceio, habilidades: marcação, contra ataque,
jogos reduzidos, circuitos de atividades, funções específicas de cada jogador, antecipação e
proteção de bola e mini torneio interno.


O projeto vai convidar periodicamente os pais dos alunos para um aulão, onde nesse dia (sábados)
os pais vão jogar com seus filhos, essa ação já acontece em outras unidades e trás o responsável do
aluno a se envolver com o projeto;

Serão disponibilizadas 300 vagas para o COP Parque da Vaquejada.
No que se refere aos espaços físicos que serão utilizados, em parceria com a Secretaria de Esportes e
Lazer do Distrito federal que irá disponibilizar infraestrutura esportiva adequada para o desenvolvimento das
atividades no espaço comunitário.
O espaço deve ser apropriado às atividades a serem ofertadas e à quantidade de beneficiados a
serem atendidos; deve também ter condições mínimas de atendimento, a saber: banheiros (ou acesso
disponível em locais próximos), bebedouros (ou acesso à água).
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO
Para fazer parte do projeto o aluno deverá preencher uma ficha cadastral, anexar a cópia do RG, CPF
e Comprovante de residência dos responsáveis, além do atestado médico para prática esportiva. O Auxiliar
Administrativo do projeto de posse da documentação fará a entrega do kit do aluno. O Professor de
educação física ficará responsável por medir o IMC (índice de massa corporal) dos alunos e fazer o
acompanhamento pela lista de presença. Também solicitaremos o boletim escolar para acompanhar o
desenvolvimento escolar dos alunos.
As aulas serão realizadas de segunda a quinta em dois períodos, manhã 8:00 às 11:00 e a tarde de
16:00 às 20:00, conforme grade de horários abaixo, aos sábados acontecerão atividades extras: jogos
amistosos contra equipes convidadas ou entre os alunos do núcleo Ceilândia e a cada sábado poderemos ter
até três categorias participando dessas atividades, fazendo com que cada categoria participe pelo menos
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duas vezes por mês dos amistosos. Durante o período do projeto, serão realizadas duas etapas do torneio
interno para cada categoria com medalha de participação para todos os alunos, troféus para campeão, vicecampeão, terceiro colocado, troféu de artilheiro, troféu de vice-artilheiro, troféu de melhor goleiro e troféu
de destaque da copinha.
A Coordenação do Projeto será responsável pelas parcerias dos locais, contratações, logística e
entregas de materiais, pagamentos, apuração dos resultados através dos recebimentos dos materiais e dos
relatórios de entregas.
Cabe informar que o núcleo COP Parque da Vaquejada receberá oito lonas com acabamento em ilhós
3x2 com as logomarcas daSEL DF/ GDF e Instituto Léo Moura conforme exemplo abaixo.

2.7.1 Grade Horária dos Núcleos
As atividades serão desenvolvidas nos seguintes horários:
 2ª feira a Quinta > 08:00 às 11:00h
 2ª feira a Quinta > 16:00 às 20:00h
Os grupos serão divididos respeitando-se as seguintes faixas etárias:

Horários
08:00 às 9:00
09:00 às 10:00
10:00 às 11:00

SEGUNDA
16 a 17 anos
14 a 15 anos
8 a 9 anos

TERÇA
12 a 13 anos
10 a 11 anos
12 a 13 anos

QUARTA
16 a 17 anos
14 a 15 anos
8 a 9 anos

QUINTA
12 a 13 anos
10 a 11 anos
12 a 13 anos

16:00 às 17:00
17:00 às 18:00
18:00 às 19:00

14 a 15 anos
8 a 9 anos
5 a 7 anos

16 a 17 anos
12 a 13 anos
10 a 11 anos

14 a 15 anos
8 a 9 anos
5 a 7 anos

16 a 17 anos
12 a 13 anos
10 a 11 anos

19:00 às 20:00

14 a 15 anos

5 a 7 anos

14 a 15 anos

5 a 7 anos

SÁBADO
Amistoso
Amistoso
Amistoso

8
Instituto Leo Moura Sports | Shopping Barra Garden
Av. Das Américas, 3255 | sala 314 | Barra da Tijuca - RJ | CEP 22631-002 | TEL.: 21 2496 8634
contato@costaemouraesportes.com.br | www.costaemouraesportes.com.br

Sabádo> 8:00 às 11:00h
Cada categoria jogará amistoso interno ou contra outras equipes convidadas.
2.7.2 Equipe de RH

Função

Qnt.

Coordenador
Geral
Coordenador
Técnico
Aux. Adm

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

1

MEI

SIM, voluntário

NÃO

-------

1

MEI

SIM, voluntário

NÃO

-------

1

MEI

SIM, voluntário

NÃO

-------

Carga horária
que será
destinada ao
projeto
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA



Melhoria do rendimento escolar. Através de acompanhamento das notas escolares;
Melhoria do condicionalmente físico dos alunos. Através das atividades físicas, também falaremos
sobre a importância da alimentação saudável, dormir cedo e o quanto isso tudo pode ajudá-lo a se
tornar um atleta;

2.9 CROQUI DO EVENTO
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2.10 CONTRAPARTIDA
No mês de Outubro de 2021, em um sábado (a definir) teremos uma palestra sobre superação no
esporte, a palestra será ministrada pelo Leonardo da Silva Moura, mais conhecido como Léo Moura, exfutebolista brasileiro que atuava como lateral direito. Eleito por quatro vezes seguidas o melhor lateraldireito do Campeonato Brasileiro, fez história com a camisa do Flamengo, clube pelo qual atuou durante 10
anos.
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO
Cronograma de Execução
Programação

Valor

Duração
Início

Término

Aquisição de Material Esportivo

R$ 77.704,50

30/09/2021

16/10/2021

Aquisição de Uniformes

R$ 106.253,60

30/09/2021

16/10/2021

Aquisição de Premiação

R$ 11.626,80

30/09/2021

16/10/2021

Divulgação

R$ 1.911,28

30/09/2021

16/10/2021

Prevenção a Covid 19

R$ 3.833,00

30/09/2021

16/10/2021

Serviços via MEI

R$ 98.311,92

30/09/2021

29/09/2022

Recursos Humanos

R$ 92.220,00

30/09/2021

29/09/2022

R$ 7.963,92

30/09/2021

Passagem e Hospedagem
(Coordenador Geral)

29/09/2022

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES
O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à
entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.
Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o
pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo;
locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto
(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
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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
4.1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE
Cronograma de Desembolso
Etapa
Meta 1

Meta 2

Meta 3

Etapa/Fase

Especificação

1.1

Aquisição de Material Esportivo

1.2

Aquisição de Uniformes

2.1

Aquisição de Premiação

2.2

Divulgação

2.3

Prevenção ao Covid-19

3.1

Serviços via MEI

Mês
Setembro e Outubro/ 2021

Setembro e Outubro/ 2021

Setembro/2021 a
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3.2

Recursos Humanos

Setembro/2022

3.3

Passagem e Hospedagem (Coordenador Geral)

4.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA SEL PARA A ENTIDADE
Cronograma de Desembolso
Etapa
Meta 1

Meta 2

Meta 3

Etapa/Fase

Especificação

Mês

1.1

Aquisição de Material Esportivo

1.2

Aquisição de Uniformes

2.1

Aquisição de Premiação

2.2

Divulgação

2.3

Prevenção ao Covid 19

3.1

Serviços via MEI

3.2

Recursos Humanos

Setembro/2021 e

3.3

Passagem e Hospedagem

Março/2022

Valor

Setembro/ 2021

R$ 201.329,18

2 de R$ 99.247,92

(Coordenador Geral)
DESEMBOLSO 01 (SETEMBRO 2021) – R$ 300.577,10
DESEMBOLSO 02 (MARÇO 2022) – R$ 99.247,92
5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA
DIVERSA)

Receita

Descrição Detalhada

Hospedagem Léo
Moura - Hotel em
Ceilândia sendo 3

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

Fonte de
Custeio

(O item
contratado
irá gerar
receita?
Indicar
valor)

Unid

1

R$ 190,00

R$ 190,00

OSC

Não

Despesa
(Se o item
contratado
gerar
receita
indicar o
item em
que o
recurso será
utilizado)
Não
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estrelas com café da
manhã.
Passagem aérea ida e
volta RJ-DF / DF-RJ
para Léo Moura

Unid

1

R$ 410,00

R$ 410,00

OSC

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE
FOMENTO

Não

Não

R$ 600,00

5.1 Planilha Termo de Fomento
PLANILHA TERMO DE FOMENTO
Meta 1 Aquisição de Material
Etapa 1.1 Material Esportivo
ITEM

Descrição Detalhada

Unidade de
Medida
Quant. Total
(diária/mês/
mts/serviço)

Valor
Unitário

Bola de campo PRO – X
PERFORMANCE – TERMOFUSY

1.1.1

(gomos sem costura) forro de
três camadas de filamento multi
direcionado em polyester de alta
tenacidade evitando a
deformação da bola. Bola nº 5 /
06 gomos /68 a 70 cm / 410 a
450gr / miolo removível e
substituível / 0% de absolvição
de água / memóriaelástica no
material elástico /Logo marca do
Instituto.

Unidade

100

100

R$ 60,35

Justificativa para
aquisição/
Valor Total
locação com memória de
cálculo
100 bolas para as
categorias sub 15 e 17.
Considerando que o
número médio de alunos
por turma que é de 30
alunos e alguns exercícios
são realizados com uma
bola por aluno (Condução
R$
de bola, controle de bola,
6.035,00
domínio e finalização)
considerando também o
desgaste temos a
necessidade dessa
quantidade para as duas
categorias acima utilizar
durante 12 meses.
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1.1.2

Bola de campo PRO – X
PERFORMANCE – TERMOFUSY
(gomos sem custura) forro de
três camadas de filamento multi
direcionado em polyester de alta
tenacidade evitando a
deformação da bola. Bola nº 4/
06 gomos /64 a 66 cm / 360 a
390 gr / miolo removível e
subistituível / 0% de absorvição
de água / mémoria elática no
material elástico / Logo marca do
Instituto

1.1.3

Bola de campo PRO – X
PERFORMANCE – TERMOFUSY
(gomos sem custura) forro de
três camadas de filamento multi
direcionado em polyester de alta
tenacidade evitando a
deformação da bola. Bola nº 3/
06 gomos /62 a 64 cm / 350 a
380 gr / miolo removível e
subistituível / 0% de absorvição
de água / mémoria elática no
material elástico / Logo marca do
Instituto

1.1.4

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

1.1.5

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

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

75

60

60

60

75

60

60

60

R$ 59,20

R$ 54,80

R$ 12,34

R$ 44,97

R$
4.440,00

75 bolas para as
categorias sub 13 e Sub
11. Considerando que o
número médio de alunos
por turma que é de 30
alunos e alguns exercícios
são realizados com uma
bola por aluno (Condução
de bola, controle de bola,
domínio e finalização)
considerando também o
desgaste temos a
necessidade dessa
quantidade para as duas
categorias acima utilizar
durante 12 meses.

R$
3.288,00

60 bolas para as
categorias sub 9 e Sub 7.
Considerando que o
número médio de alunos
por turma que é de 30
alunos e alguns exercícios
são realizados com uma
bola por aluno (Condução
de bola, controle de bola,
domínio e finalização)
considerando também o
desgaste temos a
necessidade dessa
quantidade para as duas
categorias acima utilizar
durante 12 meses.

R$ 740,40

Cone para demarcação e
treinamento físico. Serão
utilizados 30 unidades por
aula e teremos mais 30
unidades para reposição
devido ao desgaste
natural

R$
2.698,20

Cone para demarcação e
treinamento físico. Serão
utilizados 30 unidades por
aula e teremos mais 30
unidades para reposição
devido ao desgaste
natural
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1.1.6

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

Unidade

60

60

R$ 10,35

R$ 621,00

1.1.7

Bambolê para treinamento Bambolê 65cm diâmetro de
plástico colorido.

Unidade

50

50

R$ 2,30

R$ 115,00

1.1.8

Stocking Ball, bola de silicone
também conhecida como bola de
meia, medindo 45cm de
circunferência / 14cm diâmetro Logomarcada - Bola para treinos
de fundamentos, passes, domínio
e cabeceio utilizada pela
categoria SUB7. Também usada
para estimular coordenação
motora do aluno.

1.1.9

Par de Rede para Futebol Society,
Fio 4 MM Seda – 100%
Polipropileno malha 15X15Rede
em material SEDA Fio 4 – 100%
Polipropileno, tratamento
ultravioleta que evita degradação
dos polimeros ocasionada por
intempéres

1.1.10

Saco porta bolas - Capacidade:
Até 10 bolas Tam. 7 Material em
seda com alça complementar.

Unidade

Par

Unidade

40

2

8

40

2

8

R$ 33,79

R$ 306,34

R$ 68,65

Cone para demarcação e
treinamento físico. Serão
utilizados 30 unidades por
aula e teremos mais 30
unidades para reposição
devido ao desgaste
natural
Bambolê para
demarcação e tmento
físico. Serão utilizados 25
unidades por aula e
teremos mais 25 unidades
para reposição devido ao
desgaste natural

R$
1.351,60

É a bola ideal para a
criança iniciar a prática do
esporte. Ela é de material
flexível, não agride, não
machuca e nem cria
traumas. Muito utilizada
pela categoria Sub 7 nos
exercícios de
fundamentos e controle
da bola. 40 unidades são
suficientes para utilização
e reposição durante 12
meses de projeto.

R$ 612,68

Faz-se necessária a
utilização de duas
unidades de rede para gol
tamanho society durante
12 meses de projeto

R$ 549,20

Saco porta bolas, material
de apoio para os
professores, facilita o
deslocamento das bolas
até o campo de treino,
utilizaremos 4 unidades e
teremos mais 4 unidades
para reposição durante o
período de 12 meses.
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1.1.11

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

Unidade

6

6

R$ 20,45

R$ 122,70

Unidade

8

8

R$ 28,60

R$ 228,80

1.1.13

Par de chuteiras de futebol de
campo, ou society tamanhos
diversos cores sortidas.

Unidade

350

350

R$ 89,00

R$
31.150,00

1.1.14

Caneleira de proteção - Leve e
resistente, ela conta com alças
elásticas e ajuste em velcro, em
cores variadas.

Unidade

350

350

R$ 40,61

R$
14.213,50

1.1.15

Apito profissional com para uso
nas aulas e jogos cordão.

Unidade

10

10

R$ 12,32

R$ 123,20

Cronômetro para controle das
atividades - Especificações
Técnicas: Medidas: 7,5cm x 5cm
x 2cm, Cronometra
1.1.12
progressivamente (Horas /
minutos / segundos / milésimos),
Possui alarme, relógio e
calendário, Marca, dia, mês e
ano.

Bomba de ar para
calibragem das bolas, em
material plástico com
dupla ação, mangueira
extensora e agulha de
calibragem, teremos 6
unidades para uso e
reposição durante 12
meses
Material de apoio aos
professores e auxiliar para
cronometrar os treinos
físicos e jogos, importante
para formatação das
aulas. Teremos 4
unidades, uma para cada
profissional de campo e 4
unidades para reposição,
durante 12 meses de
projeto.
Para uso individual, cada
aluno receberá uma
unidade de acordo com o
tamanho que calça,
teremos 300 unidades e
mais 50 unidades para
reposição em caso de
perda ou desgaste.
Para uso individual, cada
aluno receberá uma
unidade para utilização
nos treinos, equipamento
de segurança 300
unidades e mais 50
unidades para reposição
em caso de perda ou
desgaste.
Para uso individual de
cada professor e auxiliar,
cada profissional receberá
duas unidades totalizando
8 unidades e teremos
mais 2 unidades para
reposição.
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1.1.16

Pares de luvas de goleiros Material Poliéster, ajuste em
velcro elástico Tamanhos
variados.

Unidade

30

30

R$ 48,05

R$
1.441,50

1.1.17

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

Unidade

2

2

R$ 125,00

R$ 250,00

1.1.18

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

Unidade

4

4

R$ 161,49

1.1.19

Escadinha de agilidade para
condicionamento físico.

Unidade

8

8

R$ 44,97

1.1.20

Cinto de tração Duplo 2 elásticos
com prendedor em velcro.

Unidade

60

60

R$ 145,30

Valor Total da Etapa 1.1

R$ 645,96

Para uso individual, luva
para os goleiros do
projeto em tamanhos
variados. 30 unidades
para utilização em 12
meses de projeto.
Material de apoio a
unidade com insumos
para pequenos curativos,
álcool liquido 70%,
atadura, esparadrapo,
curativos adesivos, iodo,
Anticéptico tópico, este
medicamento é indicado
no combate aos
microorganismos e no
alívio temporário da dor
de pequenos ferimentos
ou cortes e arranhões,
pomada antiinflamatóriapara dores
musculares.
Material para treino de
fundamentos e iniciação
do futebol utilizado pelas
categorias Sub 7 e Sub 9,
também usado para
treinamento tático e de
precisão.

Material para treino físico
e coordenação motora.
Nos treinos serão
utilizados 4 unidades
R$ 359,76
simultaneamente, com
mais 4 unidades de
reserva para utilização em
12 meses.
Material para treino físico,
utilizado por dois atletas
ao mesmo tempo nas
R$
categorias Sub 13 / Sub 15
8.718,00
e Sub 17 auxilia no
condicionamento físico,
explosão, arranque e
equilíbrio dos atletas.
R$ 77.704,50
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Etapa 1.2 Uniformes
ITEM

Descrição Detalhada

1.2.1

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

1.2.2

Camisa para prática de futebol,
logomarcada - Tecido Dry Fit, alta
qualidade: Sublimação com alta
definição, qualidade
incomparável; Tamanhos:
Infantil, Juvenil e Adulto

1.2.3

Shorts para pratica de futebol,
logomarcada - Tecido Dry Fit, alta
qualidade: Sublimação com alta
definição, qualidade
incomparável; Tamanhos:
Infantil, Juvenil e Adulto

1.2.4

Meião para prática de futebol Atoalhado juvenil liso Fabricado
em algodão, poliéster,
elastodieno. Tamanho: Juvenil

1.2.5

Porta material
esportivo(chuteira, uniforme)
logomarcada - Tecido em Oxford
tamanho 45 x 35 cm cordão para
fechamento. Tamanho 45 x 35
cm

Unidade de
Medida
Quant. Total
(diária/mês/
mts/serviço)

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Valor
Unitário

R$ 30,80

R$ 39,63

R$ 34,96

R$ 11,50

R$ 16,06

Valor Total

Justificativa para
aquisição/
locação com memória de
cálculo

R$
18.480,00

Colete de uso individual,
com duas cores, utilizados
para treinamento coletivo
e separação das equipes
em campo cada aluno
recebe 2 coletes para
reposição.

R$
23.778,00

Material de uso
obrigatório para as
atividades físicas. 2
unidades para cada
criança.

R$
20.976,00

Material de uso
obrigatório para as
atividades físicas. 2
unidades para cada
criança.

R$
6.900,00

Material de uso
obrigatório para as
atividades físicas. 2
unidades para cada
criança.

R$
9.636,00

Material de apoio para
carregar chuteiras e
uniforme para os treinos.
2 unidades para cada
criança.
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1.2.6

Camiseta - para professores e
demais integrantes da equipe do
projeto, logomarcada - Tecido
Dry Fit, alta qualidade;Estampa:
Sublimação com alta definição,
qualidade incomparável;
Tamanhos: Adulto

1.2.7

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

Unidade

30

30

R$ 34,96

R$
1.048,80

1.2.8

Camisa Polo - para equipe de
Coordenação, 50% algodão 50%
poliéster logomarca e bordada.
Tamanhos: Adulto

Unidade

10

10

R$ 46,79

R$ 467,90

1.2.9

Camisas Numeradas para
competições: Tecido Dry Fit, alta
qualidade; Estampa: Sublimação,
qualidade incomparável;
numeração nas costa e
logomarcado. Cada jogo de
camisas contém 12 camisas
númerdas para futebol 7 sendo
10 de jogador de linha e 2 de
goleiros tamanhos: Infantil,
Juvenil e Adulto

Unidade

Unidade

30

600

30

600

R$ 39,63

R$ 39,63

R$
1.188,90

R$
23.778,00

Cada profissional do
projeto receberá 4
unidades para utilização
durante 12 meses - 5
profissionais totalizando
20 unidades e teremos 10
unidades para reposição
Cada profissional do
projeto receberá 4
unidades para utilização
durante 12 meses - 5
profissionais totalizando
20 unidades e teremos 10
unidades para reposição
Cada profissional do
projeto receberá 4
unidades para utilização
durante 12 meses - 2
profissionais totalizando 8
unidades e teremos 2
unidades para reposição

600 unidades, pois cada
aluno terá direito a duas
unidades durante 12
meses de projeto, tendo
em vista a quantidade de
aulas durante a semana
utilizando como material
de reposição pode perda
ou desgaste

Valor Total da Etapa 1.2

R$ 106.253,60

VALOR TOTAL DA META 1

R$ 183.958,10

Meta 2 Aquisição de Material de Eventos
Etapa 2.1 Premiação
ITEM

Descrição Detalhada

Unidade de
Medida
Quant. Total
(diária/mês/
mts/serviço)

Valor
Unitário

Valor Total

Justificativa para
aquisição/
locação com memória de
cálculo
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2.1.1

Troféu para campeão do torneio
interno - Acrílico medindo 60 cm

Unidade

12

12

R$ 93,29

R$
1.119,48

2.1.2

Troféu para Vice-Campeão em
Acrílico medindo 50 cm

Unidade

12

12

R$ 87,37

R$
1.048,44

2.1.3

Troféu - Terceiro Lugar em
Acrílico medindo 50 cm

Unidade

12

12

R$ 87,37

R$
1.048,44

2.1.4

Troféu premiação para artilheiro
do torneio interno em acrílico
medindo 50 cm

Unidade

12

12

R$ 87,37

R$
1.048,44

2.1.5

Troféu premiação para viceartilheiro do torneio interno em
acrílico medindo 45 cm

Unidade

12

12

R$ 81,00

R$ 972,00

2.1.6

Troféu premiação para melhor
goleiro do torneio interno em
acrílico medindo 45 cm

Unidade

12

12

R$ 81,00

R$ 972,00

2.1.7

Troféu premiação destaque do
torneio interno em acrílico
medindo 45 cm

Unidade

12

12

R$ 81,00

R$ 972,00

Durante o período de
execução do projeto,
serão
realizados
dos
torneios internos para
cada
uma
das
6
categorias,
totalizando
assim 12 troféus.
Durante o período de
execução do projeto,
serão
realizados
dos
torneios internos para
cada
uma
das
6
categorias,
totalizando
assim 12 troféus.
Durante o período de
execução do projeto,
serão
realizados
dos
torneios internos para
cada
uma
das
6
categorias,
totalizando
assim 12 troféus.
Durante o período de
execução do projeto,
serão
realizados
dos
torneios internos para
cada
uma
das
6
categorias,
totalizando
assim 12 troféus.
Durante o período de
execução do projeto,
serão
realizados
dos
torneios internos para
cada
uma
das
6
categorias,
totalizando
assim 12 troféus.
Durante o período de
execução do projeto,
serão
realizados
dos
torneios internos para
cada
uma
das
6
categorias,
totalizando
assim 12 troféus.
Durante o período de
execução do projeto,
serão
realizados
dos
torneios internos para
cada
uma
das
6
categorias,
totalizando
assim 12 troféus.
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2.1.8

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

Valor Total Da Etapa 2.1
Etapa 2.2 Divulgação
Lonas coloridas 4 cores - para
identidade visual e divulgação
gráfica da parceria e demais
informações (4 lonas a cada 6
2.2.1
meses = 8 lonas para 12 meses)
Logomarca do projeto / GDF e
SEL DF. tam 3x2

Unidade

Unidade

600

8

600

8

R$ 7,41

R$ 238,91

R$
4.446,00

R$
1.911,28

Valor Total Da Etapa 2.2
Etapa 2.3 - Prevenção a Covid 19

Durante o período de
execução do projeto,
serão
realizados
dos
torneios internos para
cada
uma
das
6
categorias, cada aluno
receberá uma medalha de
participação, totalizando
600 unidades.
R$ 11.626,80
Profissionais de extrema
relevância sendo eles
professores dos alunos
beneficiários. Os
profissionais ficarão a
disposição para ensinar de
segunda a quinta e
realizar amistosos aos
sábados.
R$ 1.911,28

2.3.1

Mascara de proteção em tecido
malha dupla, pode ser lavada
com elástico e logomarca do
projeto

Unidade

600

600

R$ 4,03

R$
2.418,00

Cada aluno receberá duas
máscaras para utilização
durante o período do
projeto

2.3.2

Termômetro infra-vermelho
digital

Unidade

4

4

R$ 114,00

R$ 456,00

Teremos 4 unidade para
medir a temperatura dos
alunos

2.3.3

Totempara álcool em Gel, em
metalom, revestido em pvc
adesivo de alta qualidade,
produto com regulador de
pçressão interna. 100 Cm de
altura x 40 Cm de largura

Unidade

4

4

R$ 185,00

R$ 740,00

Equipamento para
higienização dos alunos
antes das atividades

2.3.4

Galão 5 Litro Álcool em Gel

Unidade

6

6

R$ 36,50

R$ 219,00

Material usado para
higienização das mãos dos
alunos

Valor Total Da Etapa 2.3
VALOR TOTAL DA META 2
Meta 3 Contratações
Etapa 3.1 Serviços via MEI
ITEM

Descrição Detalhada

R$ 3.833,00
R$ 17.371,08

Unidade de
Medida
Quant. Total
(diária/mês/

Valor
Unitário

Valor Total

Justificativa para
aquisição/
locação com memória de
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mts/serviço)

cálculo

3.1.1

2 Professores Ed. Física profissionais com CREF ativo e
curso de socorrista em escala
manhã e tarde realizando 20
horas semanais. (Teremos 2
professores para atuarem nos
períodos manhã e tarde em
escala no projeto)

Mês

12

24

R$
1.700,00

R$
40.800,00

3.1.2

2 Auxiliares de Professores (Staff)
- Serão responsáveis em auxiliar
os professores e coordenação
geral em funções diárias,
realizando 20 horas semanais.
(Teremos 2 Auxiliares para
atuarem nos períodos manhã e
tarde em escala no projeto)

Mês

12

24

R$
1.263,33

R$
30.319,92

3.1.3

01 Assistente Social Responsável pelo
acompanhamento dos alunos,
tem como objetivo amparar de
alguma forma aqueles alunos
que não tem total acesso à
cidadania, ajudando-os a resolver
problemas ligados a educação,
habitação, saúde, previdência
social, a habitação, a assistência
social e cultura. Irá elaborar
estratégias junto à equipe de
Coordenação nas definições de
atendimentos necessários e
viabilizando os direitos da
população. Realizando 20 horas
semanais.

Mês

12

12

R$
2.022,00

R$
24.264,00

Profissionais de extrema
relevância sendo eles
professores dos alunos
beneficiários. Os
profissionais ficarão a
disposição para ensinar de
segunda a quinta e
realizar amistosos aos
sábados.
O projeto contará com
dois auxiliares de
professor para apoio as
aulas sobre a liderança do
professor de educação
física, de grande
relevância na área de
monitoria e auxílio a
montagem dos
treinamentos
1 profissional para auxiliar
na resolução de
problemas/conflitos e
realizar o atendimento
aos participantes e
famíliares interessados
para a melhora no dia a
dia do aluno do projeto.
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3.1.4

3 Fotógrafos – Contratação de
fotógrafo com experiência em
cobertura fotográfica de eventos.
Deverá possuir equipamentos de
qualidade e entregar as fotos em
HD, em alta resolução. Diária de
06horas. Irá para competições
internas nos eventos que
acontecerão em Outubro 2021 e
Março 2022

3 profissionais de
fotografia para cobertura
de dois torneios internos

Diária

2

6

R$ 488,00

Valor Total Da Etapa 3.1
Etapa 3.2 Recursos Humanos

R$
2.928,00

R$ 98.311,92
Unidade de
Medida
Quant. Total
(diária/mês/
mts/serviço)

Valor
Unitário

ITEM

Descrição Detalhada

3.2.1

01 Coordenador Geral Responsável por coordenar todos
os aspectos do projeto em todas
as suas etapas para que ele se
efetive conforme o planejado. Ele
desenvolverá e acompanhará o
planejamento, a divulgação, a
execução e a entrega dos
produtos de todas as etapas do
projeto. Com carga horária
40h/semanais.

Mês

12

12

R$
3.538,00

3.2.2

01 Coordenador Técnico Profissional responsável pelo por
áreas específicas, assim como
pelo seu planejamento e
execução e apoio a prestação de
contas. Com carga horária
40h/semanais.

Mês

12

12

R$
2.750,00

Justificativa para
aquisição/
Valor Total
locação com memória de
cálculo
Responsável pela escolha
dos profissionais e
fornecedores contratados,
organizará o cronograma
das ações, fará a cobrança
de prazos da equipe,
definirá a acompanhará
toda a estratégia de
R$
comunicação. Não será
42.456,00
exigida formação
acadêmica, uma vez que
somente se faz necessário
o conhecimento específico
das diretrizes do Instituto
Léo Moura e demais
regras dos campeonatos e
do futebol amador.
1 Coordenador Técnico
será responsável por
alimentar qualquer
necessidade dos
coordenadores do núcleo,
fazendo a ponte com o
R$
coordenador geral do
33.000,00
projeto, buscando
relatórios, material e
qualquer outra
informação da sede ao
núcleo com pelo menos 1
ano de experiência.
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3.2.3

01 Auxiliar Administrativo profissional que auxiliará nas
demandas administrativas do
projeto, que envolvem o
planejamento e controle do
projeto, cotações de
fornecedores, contratação de
serviços e fornecedores,
organização de cronograma de
pagamentos, e elaboração das
planilhas de prestação de contas.
Não será exigida formação
acadêmica. Carga horária diária:
40 horas/semanais

Mês

12

12

R$
1.397,00

R$
16.764,00

Valor Total Da Etapa 3.2

Executar tarefas gerais de
escritório como seleção,
organização,
preenchimento e emissão
de documentos, digitação,
arquivo, cálculos simples.
1 Aux. Administrativo por
12 meses de projeto.

R$ 92.220,00

Etapa 3.3 Passagem e Hospedagem (Coordenador Geral)

3.3.1

2 Hospedagens – Hotel em
Ceilândia sendo 3 estrelas com
café da manhã para o
Coordenador Geral, que irá
visitar o projeto durante 12
meses.

Diária

12

24

R$ 145,33

R$
3.487,92

3.3.2

Passagem aérea ida e volta RJ-DF
/ DF-RJ para o Coordenador
Geral. O coordenador tem a
intenção e a previsão de ir na
primeira semana de cada mês,
durante 12 meses.

Unidade

12

12

R$ 373,00

R$
4.476,00

Valor Total Da Etapa 3.1

Hospedagem para visita
técnica, acompanhamento
e avaliação dos
profissionais do núcleo
COPParque da Vaquejada
pelo coordenador Geral
do Projeto. A cada mês o
coordenador fará uma
visita técnica ao projeto
essa visita se dará em dois
dias sempre
acompanhando as aulas
de segunda e terça ou
quarta e quinta
possibilitando
acompanhar as aulas de
todas as categoria do
projeto, 12 visitas por dois
dias, totalizando 24
hospedagens.
Passagem para visita
técnica, acompanhamento
e avaliação dos
profissionais do núcleo
COP Parque da
Vaquejadapelo
Coordenador Geral do
Projeto, durante os 12
meses de projeto.
R$ 7.963,92
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VALOR TOTAL DA META 3

R$198.495,84
R$ 399.825,02

TOTAL GERAL
6.DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

A divulgação será iniciada com 15 dias de antecedência ao evento de inauguração com a presença do
atleta Leo Moura dando mais visibilidade ao projeto e contando com a divulgação espontânea dos veículos de
comunicação da região. Placas – Serão feitas lonas com os logos medindo 3x2. Haverá Duas placas em cada
núcleo.
7. Previsão de Receitas
PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)
QTD.

Nome

Receitas

1

Emenda Parlamentar do Deputado Rodrigo Delmasso

R$ 399.825,02

2

Contrapartida

R$ 600,00
Total

R$400.425,02

Brasília, 23 de Setembro de 2021

_____________________________
Dirigente da Entidade
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