PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da OSC:Associação Cresce DF
Nome Fantasia: CRESCE DF
CNPJ: 08.466.173/0001-01

Endereço:Qd 304 Conjunto 03 lote 01 Sala 04

Complemento:

Bairro/Cidade: Samambaia

CEP: 72300-603

Telefone: (DDD) 61 9967-4458

Telefone: (DDD)

Telefone: (DDD)
Site/Redes Sociais:associacrescedf.com.br

E-mail: crescedf@gmail.com

Instagram: @associacrescedf

Responsável da OSC (Dirigente): Eduardo Nascimento Campos
CPF: 484.075.181-15

RG/ Órgão Expedidor:809.795/ SSP

Endereço do Dirigente: Qd 10 Conjunto 02 Lote 1-3 Bloco A
Ap.1607 Samambaia Sul

CEP:72300
603

Telefone do Dirigente: 61 99674458

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Karita Pereira da silva
Função na parceria:Coordenadora administrativa do projeto
RG: 1728852
Telefone Fixo:

Órgão Expedidor: SSP-DF

CPF: 804.816.471-04
Telefone Celular: (61) 99928-9091

E-mail do Responsável: contato@criativaemprendedorismo.com.br
HISTÓRICO DO PROPONENTE
A Associação CRESCE-DF é uma associação de natureza privada que busca o resgate do indivíduo em situação de fragilidade social, através do esporte, da
culturaedaeducação. Contudo, paralelamentea todas as ações ofertadas, incluísse oensinamento básico da cidadania que consiste em direitos, deveres e responsabilidades
perante a Constituição.
O diretor e fundador da Associação Crescem – DF é o Tecnólogo em Gestão Desportiva e Lazer, o Sr. Eduardo Nascimento Campos; CRA-DF Nº 03-03270.
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EVENTOS REALIZADOS:
TAÇA DAS QUEBRADAS (2016) - Citada, como o maior torneio de futebol entre favelas do mudo, a ‘’Taça das Quebradas’’ ganhou, no DF, posteriormente o nome de Taça das
Favelas. A Associação Cresce-DF em parceria com a REDE GLOBO DF E A BANCOBRAS realizaram o evento com o apoio da Secretaria de Esporte do DF
LOCAL: Campo Sintético da Quadra 310 de Samambaia Sul;
DATA: 01 de Maio a 25 de Junho de 2016
BENEFICIADOS: 930 jogadores de regiões administrativas do DF + comissão técnica e 3500 público em geral.
TAÇA DAS FAVELAS (2017)
LOCAL: Campo Sintético da Quadra 310 de Samambaia Sul;
DATA: 03 de junho a 19 de agosto de 2017
BENEFICIADOS: 930 jogadores de regiões administrativas do DF + comissão técnica e 4.200 público em geral.
PROJETO SANTO JIU-JITSU (2018) - Projeto de luta com o objetivo de oportunizar à jovens, adultos e crianças a prática do jiu-jitsu, aulas gratuitas no período extraescolar com a
parceria de uma das escolas mais conceituadas do Brasil, escola CHECKMAT. Este projeto tem o convênio como MP – Ministério Público (SEMA).
LOCAL: Sede Associação Cresce
DATA: março àdezembro de 2018
BENEFICIADOS: 430 jovens da comunidade de Samambaia.
PROJETO SANTO JIU-JITSU (2019) - Projeto de luta com o objetivo de oportunizar à jovens, adultos e crianças a prática do jiu-jitsu, aulas gratuitas no período extraescolar com a
parceria de uma das escolas mais conceituadas do Brasil, escola CHECKMAT. Este projeto tem o convênio como MP – Ministério Público (SEMA).
LOCAL: Sede Associação Cresce
DATA: março àdezembro de 2019
BENEFICIADOS: 380 jovens e adultos da comunidade de Samambaia
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Taça das Favelas 2021
Local de realização: SESI TAGUATINGA
Período de execução:

15 de outubro a 19 de dezembro de 2021

Período de realização do Evento:

06 de novembro a 19 de dezembro de 2021
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Período de realização das Ações
15 de outubro a 19 de dezembro de 2021
custeadas pelo Fomento:
Enquadramento: ( x ) participação ( x ) educacional ( ) rendimento
Previsão de beneficiários diretos:
1.056 atletas + 213 equipe técnica
Previsão de público indireto: aproximadamente 6.0000 mil telespectadores
Valor Total do Projeto: R$ 241.802,11 (Duzentos e quarenta e um mil oitocentos e dois reais e onze centavos)
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 241.242,11 (duzentos e quarenta e um mil duzentos e quarenta e dois reais e onze
centavos)
OBJETOS DA PARCERIA
Realizar a realização Taça das Favelas 2021
APRESENTAÇÃO DO PROJETO
A Taça das Favelas é um projeto que seleciona jogadores e jogadores por meio das “peneiras” realizadas nas administrações regionais do DF, que tem como objetivo
formar 32 times masculinos e 16 times femininos para disputas em um campeonato de futebol. As inscrições sãoconduzidas pelos líderes comunitários da CUFA e CRESCE nas
diversas cidades que mobilizam jovens e formam os times.
A Associação Cresce DF em parceria com aCUFA – Central Única das Favelas se unem com o principal objetivo de promover a igualdade social, gerandooportunidade e
visibilidade por meio da prática do esporte a jovens talentos de comunidades periféricas locais. O evento reúne garotos e garotas de 15 a 29 anos moradores do DF.
Este projeto acontece também em outros estados como Ceará, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Maranhão e Goiás com muito sucesso e grande repercussão
inclusive servindo como trampolim na carreira esportiva de muitos jovens que revelados na Taça das Favelas foram selecionados para importantes times da liga oficial de futebol
brasileiro e internacional como o jogadores Patrik de Paula e Carlos Matheus do Palmeiras FC e o Allan Victor que hoje atua no futebol espanhol e assim muitos outros
campeões aguardam para serem descobertos através desta vitrine única que é a Taça das Favelas.
JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:
A Taça das Favelas promove a cidadania, ajudando comunidades em vulnerabilidade social e proporcionando entretenimento, o Projeto afasta crianças e jovens
do mundo da criminalidade, uma vez que a CRESCE e a CUFA em parceria, juntamente com seus parceiros (líderes comunitários), trabalha para criar uma relação de disciplina e
dedicação ao esporte, entre os participantes de todas as comunidades.
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O Futebol é uma paixão nacional e por sua vez atrai grande interesse de todos, seja como entretenimento, como uma possibilidade de carreira profissional.
Mediante a esse forte grande afeto por esse esporte julgamos ser este seguimento, uma valorosa ferramenta de resgate social. Por isso apresentamos a Taça das
Favelas.
Voltado para Jovens de 15 a 29 anos, predominantemente residentes em regiões de baixo poder aquisitivo, pobreza e pobreza estrema. Meninos e meninas, homens e
mulheres, trabalhadores, estudantes em sua maioria cursando ensino médio das escolas públicas do DF.
Este campeonato oferece luz e vez aos talentos submersos em nossas periferias, ofertando possibilidades de projeção além de estimular novas ações e promover um
intercâmbio entre os atletas das diferentes regiões da nossa capital.
A proposta tem um forte apelo midiático e sensibilizador junto a sociedade brasiliense em geral, reconhecendo os valores agregados que são gerados dentro das comunidades
que reverberam positivamente em médio e longo prazo em vários aspectos do cotidiano urbano.
Portanto com a participação do GDF por intermédio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer nesse trabalho, podemos expandir o alcance das transformações e
contribuir para a presença efetiva e positiva do poder público nessas comunidades, melhorando a imagem do trabalho realizado pelo governo e ressaltando sua preocupação
com o desenvolvimento, a saúde e o bem-estar de sua população onde quer que ela esteja.
Devido ao cenário de pandemia o evento será todo realizado online sem público, fazendo o uso de todo protocolo COVID necessário para sua realização da programação
planejada. Nenhum jogo é menos importante: Paixão, respeito, tudo se junta no campo. Dê boas-vindas à Taça das favelas DF 2021
OBJETIVOS GERAL:
Realizar a Taça das Favelas 2021 no Distrito Federal no período de setembro a dezembro de 2021, envolvendo jovens de 15 a 29 anos.Um campeonato de futebol entre
times formados nas Administrações Regionais mobilize jovens de baixa renda a fim de valorizar os talentos e promover resgate social.Por meio de sorteio realizadodurante o
Congresso Técnico,será montada a grade com 32 times masculinos e 16 times femininos. A seletiva será conduzida por líderes comunitários da Cresce juntamente com
aCUFA.Com os times formados, o campeonato se dará ao longo de 06 finais de semana nas dependências do Sesi Taguatinga.
Ao final os times vencedores serão premiados e esta posição os classificará para participar futuramente no Campeonato Nacional Taça das Favelas.
O projeto que acontece em dezenas de capitais de todo o Brasil, tornando-se o maior campeonato de futebol de favelas do mundo, tem como objetivo promover a
igualdade social, gerando oportunidade e visibilidade por meio da prática do esporte.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Promover o incentivo ao desenvolvimento do esporte na comunidade junto às crianças resgatando a identidade e autoestima de cada um.
 Propiciar às crianças, jovens, adolescentes e adultos o conhecimento técnico, tático, disciplinar e solidário.
 Integrar os participantes, treinadores, comissão técnica, família e comunidade, atendendo a nossa perspectiva de inclusão social.
 Estimular a prática regular de atividades físicas.
 Promover a descontração e o relaxamento físico e mental.
 Estimular o trabalho em grupo e a convivência comunitária.
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METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS

Metas (Qualitativas)

Indicador

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento das Metas

Fomentar a prática desportiva e de

Contratação de Coordenador

Fotos

lazer aos atletas praticantes do

Geral, Fotógrafo, aquisição

Notas fiscais

Futebol no Distrito Federal,

de uniformes, banner,

principalmente na base, que é o

medalhas, máscara e troféu

alvo maior de nossa competição.
Proporcionar estrutura de

Placar eletrônica

Fotos

qualidade para realização das

Assessoria de empresa

Notas fiscais

diversas modalidades

Social mídia

Metas (Quantitativas)

Indicador

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento

Realizar a premiação com
medalhas 100 e 12troféus para

Fotos da entrega
Medalhas e Troféu.

Notas fiscais

campeões e vices

Relatórios finais da competição

Atingir o número de 70% de

Fichas de inscrições

inscritos da previsão de

Inscrição

Fotos

beneficiários diretos
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CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO

Nome do Evento:
Descrição/Etapa:
Data do Evento :

Taça das Favelas 2021
Campeonato de Futebol
06 de novembro a 19 de
dezembro 2021
Período Custeado pelo Fomento (Se
11 de outubro a 19 de
dezembro de 2021
for o caso):
Local:

Turno:
Matutino / Vespertino
Turno:
Matutino / Vespertino

SESI TAGUATINGA

(...) Quadra Poliesportiva
(...) Praça
(...) Pátio
(...) Piscina
(X) Ginásio
(...) Clube
Espaços Físicos Disponíveis:
(...) Espaço Privado
(...) Outro
Qual?
Qual?
_
_
Quantidade de participantes neste evento
Diretos 1.284
Indiretos: 6.000
Atletas: 1056 jogadores
Público alcançado por meio das transmissões ao vivo que
Comissão Técnica: 213
faremos no Youtube e facebook em todas as rodadas.
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local
(X) Regional
(...) Nacional
Faixa etária
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
(X) Jovens (15 a 24 anos)

CategoriaModalidade/Data/Turno
Masculino
Feminino

Qtd.
352
176
6

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

Masculino
Feminino
Não se aplica

352
176

(...) 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
( x) Na sede de entidades parceirasAssociação CRESCE no caso de atletas que não tem internet em casa
haverá atendimento na sede da Associação
(x )Pela internet. Especifiquehttps://www.tacadasfavelas.com.br
(...) Outros. Especifique
FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS
(METODOLOGIA)PROTOCOLO DE SEGURANÇA
O evento contará com as cláusulas de segurança e proteção conforme o DECRETO Nº 41.913, DE 19 DE MARÇO DE 2021, especialmente a indicadas no item J do Anexo Único.
J) Competições esportivas profissionais:
1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5º deste Decreto.
2. As competições e os treinamentos serão realizados sem a presença de público.
3. Os atletas e demais profissionais deverão respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros, exceto para os atletas durante o treinamento e as competições.
4. Proibição de acesso ao estabelecimento de pessoas com as comorbidades assinaladas no Plano de Contingencia da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, constante do sítio:
http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/02/Plano-deContinge%CC%82nciaV.6..pdf.
5. Deverá ser realizada aferição da temperatura corporal diariamente de todas as pessoas que ingressarem nos locais de competição e treinamento.
6. Os atletas e demais profissionais que estiverem com febre ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus devem ser afastados.
7. Os locais de competição e treinamento deverão ser previamente desinfectados e higienizados antes do uso.
8. O uso de máscaras será obrigatório nos vestiários.
9. O tempo nos vestiários deverá ser minimizado.
10. Atletas no banco de reservas deverão ocupar os espaços de maneira intercalada e usar máscara.
11. Somente os atletas em campo e a arbitragem terão permissão para permanecer sem máscaras no tempo das competições.
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12. Somente terão acesso aos locais de competição as equipes de transmissão, jornalismo e demais atividades necessárias para a sua execução, em número reduzido de profissionais
identificados dentro da área de competição.
13. Deve ocorrer o afastamento de atletas e demais profissionais que estiverem com febre e suspeita ou comprovada infecção pelo novo coronavírus.
14. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer poderá editar normas complementares de protocolos e medidas de segurança específico, de acordo com as características de cada
competição esportivo respeitado os protocolos gerais e específicos estabelecidos neste Decreto.
15. Para evitar maior contato físico, cada atleta terá que colocar a medalha ao redor do próprio pescoço no pódio, sem o solene momento em que autoridades e dirigentes cumprimentam
com aperto de mão.Elas serão apresentadas ao atleta em uma bandeja e, então, o atleta colocará a medalha em si mesmo, vamos garantir que a pessoa que colocar a medalha na
bandeja o fará apenas com luvas desinfetadas para que o atleta possa ter certeza de que ninguém tocou nelas antes.
16 – Cada troféu também será disponibilizado em uma mesa com todos os cuidados de desinfecção e higienização para que um componente do time vencedor possa pegar o troféu e
mostrar para o público.

Após a formalização do Termo, serão contratados os prestadores de serviçoCoordenação financeira, coordenação geral, coordenador de comunicação, direção executiva,
produção executiva,coordenação administrativa e secretária de produção. Toda equipe de recurso tem a responsabilidade de lançamento do projeto. "Taça das Favelas
Brasília"(conforme tabela anexa a este Plano).
A forma de contratação de profissionais para o projeto se dará por meio de contrato formulado pela Associação Cresce e os pagamentos efetuados mediante a emissão
de nota fiscal.
A realização da Taça das Favelas é um campeonato que envolve jovens da periferia, com a participação de 32 times masculinos e 16 times femininos, com 22 atletas em
cada equipe, sendo 11 titulares e 11 reservas. A seleção dos times para o campeonato oficial será feita pelos Líderes Comunitários junto aos coordenadores de ações
socioeducativos de esporte de cada região administrativa. Devido à pandemia, a seleção este ano será feita por meio de material audiovisual enviado pelos times aos Líderes
Comunitários. O campeonato acontecerá ao longo de 06 finais de semana nas dependências do Sesi Taguatinga, a prioridade de realização dos jogos aos sábados e domingos se
dá para que o público-alvo possa participar sem prejuízo das atividades educacionais e laborais. Depois de analisar os vídeos de cada time os Líderes Comunitários escolhem 32
times masculinos e 16 times femininos para se inscreverem no campeonatopor meio do sitehttps://www.tacadasfavelas.com.br. Além da seleção dos times os Líderes
Comunitários nomeiam também a equipe técnica de seus respectivos times.
Associação Cresce Fará atividade de lançamento com congresso Técnico 06 de novembroevento será online.Evento é voltado apenas para os profissionais e atletas
envolvidos diretamente ao campeonato, comissão organizadora, técnicos e atletas, com coletiva de imprensa, revelação das regras dos jogos, bem como o sorteio das chaves e
ordem dos jogos. Todos serão convocados pela coordenação e a participação é obrigatória implicando em penalidades previstas no regulamento.Todos os presentes nos locais
dos jogos terão a temperatura aferida, entrega de máscaras e kits uniformes para os atletas no início dos jogos.
Ao final do campeonato os times vencedores serão premiadoscom entrega de medalhas e troféus e estas posições os classificarão para participar futuramente no
Campeonato Nacional Taça das Favelas.
O projeto que acontece em dezenas de capitais de todo o Brasil, tornando-se o maior campeonato de futebol de favelas do mundo, tem como objetivo promover a
igualdade social, gerando oportunidade e visibilidade por meio da prática do esporte.
GERAÇÃO DE RENDA
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É de notório saber que os segmentos esportivos foram profundamente afetados pela Pandemia Globalocasionada pelo COVID-19. Esta área foi uma das mais afetadas,
tendo sido uma das primeiras a terem suasatividades interrompidas e, possivelmente, serão as últimas a retornar as suas normalidades. Tal fato ocasiona prejuízo de bilhões de
reais para o referido setor, gerando ausência de renda para ostrabalhadores desses mercados, bem como impossibilitando arrecadação em impostos na ordem de milhõesde
reais para o Governo do Distrito Federal.O evento ora proposto tanto auxiliará a retomada de trabalho a dezenas de profissionais envolvidos, comoabrirá portas para que os
interesses pelos setores esportivos da Capital Federal mantenham-se ativosdurante esse período de forçada estagnação.
EMPREGOS GERADOS (ESTIMATIVA)
Empregos diretos - a equipe realizadora contará com 228 pessoas que atuam diretamente e indiretamente no projeto, comointegrantes das fichas técnica e esportiva e
outros profissionais contratados para atuar na áreameio, como assistentes e assessores.
Empregos indiretos - haverá geração aproximada de 150 empregos indiretos, mediante contratação deempresas fornecedoras de mão-de-obra e de serviços, a exemplo
de limpeza, carregadores, equipe desmontagem, dentre outros.
Além de encontrar apoio no Art. 254 da Lei Orgânica do Distrito Federal, vejamos:
Art. 254. É dever do Distrito Federal fomentar práticas desportivas, formais e não-formais, como incentivo a educação, promoção social,
integração sócio cultural e preservação da saúde física e mental do cidadão.
E ainda, na Lei nº 5.649/2016, que cria oPrograma de Incentivo ao Esporte do Distrito Federal - Boleiros e dá outras providências, vejamos:
Art. 1.Fica criado o Programa de Incentivo ao Esporte Amador do Distrito Federal - Boleiros, com o objetivo de fomentar e apoiar o
desenvolvimento do esporte amador.
Art. 2º Para os fins desta Lei, integram o esporte amador as ligas ou as associações das seguintes modalidades, praticadas em qualquer região
administrativa do Distrito Federal:
I - futebol de campo, praticado em campo de terra, grama sintética ou grama natural no Distrito Federal;
III - futebol Society, praticado em campos de grama sintética, terra ou grama natural no Distrito Federal;
Por fim, ressalta-se que as competições, tem sido um forte aliado no combate a ociosidade das crianças, adolescentes, jovens e adultos, por inserir os mesmos em
atividades esportivas e de interação social, principalmente nas cidades mais carentes do DF.
PRÉ PRODUÇÃO
- Seleção e contratação de equipe;
- Planejamento da produção/execução;
- Planejamento dos jogos;
- Criação da identidade visual;
- Manutenção do site Taça das Favelas 2021 – Brasília;
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- Abertura de inscrições - Com a divulgação pelas redes sociais, rádios locais e com apoio da televisão, a equipe do projeto começa a receber as inscrições dos times por
vídeo, até o limite das vagas (97 times) que serão analisadas pelos líderes comunitários de cada cidade. As inscrições são feitas por meio do site exclusivo do projeto o site
exclusivo da Taça das Favelas 2021 – Brasília.
- Envio, conferência e organização da documentação dos atletas para emissão de autorizações da Vara da Infância, certidão de nascimento e/ou RG, CPF e comprovante
de residência; e assinatura dos termos de autorização de imagem.
- Reunião do diretor geral e de produção com equipe de execução e criação para estudo do cronograma, distribuição de funções e alinhamento de expectativas;
- Planejamento de divulgação com assessor de imprensa e gestor de mídias sociais, redação dos textos e das peças de divulgação, web designer e designer.
- Elaboração do plano e direcionamento de captação de imagens e fotografias;
- Envio de propostas para apoios Financeiros, Institucionais, de Produtos e Serviços.
- Obtenção de licenças e alvarás com os locais de realização;
- Desenho do croqui/projeto dos jogos;
- Planejamento de logística de backstage, montagem, técnica e produção executiva.
- Pesquisa para aluguel dos equipamentos, reserva dos equipamentos, elaboração dos contratos com os fornecedores.
- Visita técnica aos locais de realização dos jogos;
- Compra dos materiais e premiações;
- Encomenda das camisetas;
- Confeccionar o regulamento do torneio tanto feminino como masculino de acordo com o protocolo covid;
- Organizar a tabela dos jogos com dia e horário de cada jogo;
- Organizar os confrontos de cada jogo;
- Organizar a documentação dos atletas, de acordo com o regulamento;
- Treinar a equipe de staffs que estarão presentes em cada jogo afim de que possam:
- Articular e mobilizar todas as lideranças que comporão o quadro de treinadores de cada um dos times;
- Articular com os líderes para o cumprimento das atividades propostas no torneio.
- Peças de cada fase para Instagram, Facebook, WhatsApp e demais redes sociais;
- Aprovação de material gráfico, promocional, e criação de vídeo teaser de divulgação para difusão por meio de plataformas virtuais;
- Provas e impressão do material gráfico banners de sinalização e banners de divulgação;
- Layout do site e criação de conteúdo;
- Compra de insumos para alimentação dos atletas;
PRODUÇÃO
- Congresso Técnico - com coletiva de imprensa, lançamento do site exclusivo para divulgação das regras dos jogos, bem como o sorteio das chaves, ordem dos jogos se
encerrando com um Coffee Break;
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- Conferência de documentação dos atletas;
- Fichas de inscrições contemplando principalmente atletas da periferia;
- Clipping de imprensa abertura, congresso técnico, fases dos jogos, amistoso e encerramento;
- Fotografias e Filmagens de todas as ações do projeto;
- Criação de 04 vídeo teaser do evento para divulgação nas redes sociais;
- Envio de pautas e press kits para televisão, redes sociais, rádio, jornais, revistas, sites e blogs;
- Acompanhamento de pautas, marcação de entrevistas com atletas, matérias e links.
- Montagem dos banners de sinalização e banners de comunicação;
- Acompanhar cada jogo; fazer Check in dos atletas com protocolo covid de cada time antes dos jogos;
- Fazer anotações sobre cada gol, assistência dada, cartões, e demais detalhes concernentes a partida de futebol e quaisquer outras situações que permitam ao bom
andamento da competição;
- Fazer o levantamento dos destaques da competição para formação da seleção do DF na competição nacional;
- Montagem sonorização, gerador, instalação dos extintores e instalação de tendas e mobiliários.
- Posicionamento da ambulância UTI;
- Clipping de fases dos jogos, amistoso e encerramento;
- Relatórios parciais da equipe de organização;
- Realização da Taça das favelas com a participação de 16 times feminino e 32 times masculino;
- Público de 10.000 pessoas, participação de 1056 atletas e 240 integrantes das comissões técnicas dos times;
- Realizar Amistoso com a ser definido abrindo as finais;
CONGRESSO TÉCNICO - Abertura dos jogos, com presença das lideranças comunitárias, coletiva de imprensa, e a partir deste momento se inicia as mobilizações para o
campeonato. Neste evento serão divulgadas das regras dos jogos, fala institucional pelo fomentador, bem como o sorteio das chaves, ordem dos jogos.
CAMPEONATO TAÇA DAS FAVELAS 2021
a)
Fase classificatória masculino e feminino;
b)
Oitavas de final masculino
c)
Quartas de final masculino e feminino;
d)
Semifinais masculino e feminino;
e)
Amistoso à ser definido abrindo as finais;
f)
Finais masculino e feminino;
- Clipping, Follow-up de imprensa e Valoração de Mídia;
- Relatório Fotográfico;
- Relatório Virtual;
- Relatório peças gráficas;
- Relatório Financeiro.
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- Conciliação bancária;
- Prestação de contas
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Grade
TODAS AS FASES DOS EVENTOS
TIMES MASCULINOS

32

TIME FEMININO

16

TOTAL TIMES

48

QNTD ATLETAS POR TIME

22

QNTD COMISSÃO
TOTAL DE PARTICIPANTES DIRETOS NA
COMPETIÇÃO

3 X 71 = 213
1056

MASCULINO

FEMININO

1ª FASE - JOGOS DE IDA E VOLTA (MATA MATA)

1ª FASE - JOGOS DE IDA E VOLTA (MATA MATA)

TOTAL DE JOGOS
TEMPO CADA
JOGO
INTERVALO

32
02 TEMPOS DE 35 MINUTOS
5 MINUTOS

CLASSIFICAÇÃO

VENCEDOR NO PLACAR FINAL

TOTAL DE JOGOS
TEMPO CADA
JOGO
INTERVALO
CLASSIFICAÇÃO

OITAVAS DE FINAL
TOTAL DE JOGOS
TEMPO CADA
JOGO
INTERVALO

8
02 TEMPOS DE 35 MINUTOS
ELIMINATÓRIA

TOTAL DE JOGOS
TEMPO CADA
JOGO
INTERVALO
CLASSIFICAÇÃO

QUARTAS DE FINAL
TOTAL DE JOGOS

02 TEMPOS DE 25 MINUTOS
5 MINUTOS
VENCEDOR NO PLACAR FINAL
QUARTAS DE FINAL

10 MINUTOS

CLASSIFICAÇÃO

16

4

4
02 TEMPOS DE 30 MINUTOS
10 MINUTOS
ELIMINATÓRIA
SEMI FINAL

TOTAL DE JOGOS

2
13

TEMPO CADA
JOGO

02 TEMPOS DE 35 MINUTOS

INTERVALO
CLASSIFICAÇÃO

10 MINUTOS
ELIMINATÓRIA

TEMPO CADA
JOGO
INTERVALO
CLASSIFICAÇÃO

SEMI FINAL
TOTAL DE JOGOS
TEMPO CADA
JOGO
CLASSIFICAÇÃO

02 TEMPOS DE 40 MINUTOS
10 MINUTOS
ELIMINATÓRIA
FINAL

TOTAL DE JOGOS
TEMPO CADA
JOGO
INTERVALO
CLASSIFICAÇÃO

10 MINUTOS
ELIMINATÓRIA
FINAL

2

INTERVALO

02 TEMPOS DE 35 MINUTOS

TOTAL DE JOGOS
TEMPO CADA
JOGO
INTERVALO
CLASSIFICAÇÃO

1
02 TEMPOS DE 35 MINUTOS
10 MINUTOS
ELIMINATÓRIA
23 jogos femininos

1
02 TEMPOS DE 40 MINUTOS
15 MINUTOS
ELIMINATÓRIA
47 jogos masculinos
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11/out
13/out
14/out

13/out

18/out

23/out

TÉRMINO ATIVIDADES E METAS
INÍCIO DO PROJETO - "TAÇA DAS FAVELAS BRASÍLIA"
1.1 - Seleção e contratação de cada pessoa da ficha técnica para participação no projeto mediante os
11/out valores previstos e firmar contrato com toda a equipe do projeto;
13/out REUNIÃO TÉCNICA COM OS LÍDERES DAS FAVELAS
15/out REUNIÃO DE EQUIPE E ELABORAÇÃO DOS CONTRATOS
1.1 - PLANEJAMENTO DA COMUNICAÇÃO: criação da identidade visual, criação dos textos de imprensa e
redes sociais; projeto do website “TAÇA DAS FAVELAS” 2021 (diagramação e layout); Planejamento da
criação de conteúdo do website “TAÇA DAS FAVELAS”; Criação dos templates das peças de divulgação do
projeto para as plataformas virtuais como: Youtube, Facebook, Instagram, WhatsApp e site;
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DOS TIMES no site: 2.1 Abertura de inscrições para o DIPE - Peneira nas RA’s –
48 times x 22 atletas de cada time = 1.056 atletas DIPE - Peneira nas RA’s, cada time fará o material
audiovisual de sua performance e enviará para o líder comunitário fazer a seleção dos times que serão
17/out
inscritos no campeonato oficial.
Continuação do RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS 97 TIMES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS.
1.1 - PLANEJAMENTO PRODUÇÃO
- Compra de materiais
- Documentação necessária para liberação do evento.
- Elaborar estratégias logísticas, criação de agenda de execução, busca de apoios para o projeto.
- Elaboração de novo regulamento do campeonato de acordo com protocolo COVID
- Organizar a tabela dos jogos com dia e horário de cada jogo;
- Organizar os confrontos de cada jogo;
22/out
- SELEÇÃO DE TIMES para o campeonato, serão assistidos pela equipe esportiva e líderes comunitários o
material audiovisual enviado por cada time.
2.1 Líderes comunitários se reúnem para assistir o material audiovisual enviado pelos times das
comunidades e então selecionar os 48 times que participarão do campeonato oficial TAÇA DAS FAVELAS
2021 BRASÍLIA
- ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DOS SELECIONADOS.
1.1 - PLANEJAMENTO DOS JOGOS
Visitas técnicas, definição e reserva de locais para realização da abertura, congresso técnico e jogos. Início
da divulgação do campeonato: redes sociais, imprensa e envio de convites para autoridades.
29/out
- Provas e impressão do material gráfico banners de sinalização e banners de divulgação;

TAÇA DAS FAVELAS
2021

INÍCIO

15

06/nov

08/nov
13/nov
14/nov
20/nov
21/nov

12/nov

FASE 1 - JOGOS IDA MASC. e JOGOS VOLTA FEM

4

3

71 JOGOS COM AMISTOSO

01/nov 05/nov

- SELEÇÃO DE TIMES para o campeonato, serão assistidos pela equipe esportiva e líderes comunitários o
material audiovisual enviado por cada time.
2.1 Líderes comunitários se reúnem para assistir o material audiovisual enviado pelos times das
comunidades e então selecionar os 48 times que participarão do campeonato oficial TAÇA DAS FAVELAS
2021 BRASÍLIA
- ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DOS SELECIONADOS.
- ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS dos 48 times e dos 1056 atletas selecionados para o campeonato
oficial. RG, Termo de autorização de imagem, termo de responsabilidade em caso de menores, alvará vara
da infância, comprovante de residência
CONGRESSO TÉCNICO
2.1 - Convite ao time amistoso.
LANÇAMENTO DO PROJETO - "TAÇA DAS FAVELAS 2021 BRASÍLIA" - Cerimônia de abertura: com coletiva de
imprensa, lançamento do site exclusivo e a partir deste momento se iniciam as mobilizações para o
campeonato oficial.
- Monitorar divulgação de acordo com o Plano de divulgação com Designer e Assessoria de imprensa;
QUANTIDADE DE JOGOS
-Manutenção do web site “TAÇA DAS FAVELAS”; Preparação do protocolo COVID.
- DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO E DOS SELECIONADOS: Redes Sociais
Acompanhar e fazer contato com os 48 times selecionados;
- CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DOS ATLETAS - Montagem do kit dos atletas;
2.3 MÃO DE OBRA JOGOS
– Contratação Mão de obra para suprir as necessidades de capital humano durante os jogos.
- Treinamento de Staffs
- Envio de pautas e press kits aos editoriais de televisão, redes sociais, rádio, jornais, revistas, sites e blogs.
- Acompanhamento de pautas, marcação de entrevistas com os atletas, matérias e links.
- Alimentação e acompanhamento da campanha de divulgação.
- Montagem
TOTAL DE
2.4 ESTRUTURA JOGOS
JOGOS
Aluguel de equipamentos e contrato com os fornecedores.
MASCULINO FEMININO
FASE 1 - JOGOS IDA MASC. e FEM.
4
2
6
FASE 1 - JOGOS IDA MASC. e FEM.
3
4
7
FASE 1 - JOGOS IDA MASC. e JOGOS VOLTA FEM
4
3
7
7

16

27/nov
28/nov
04/dez
11/dez
12/dez
12/dez
18/dez
19/dez

05/dez

FASE 1 - JOGOS VOLTA MASC.

5

2

7

FASE 1 - JOGOS VOLTA MASC.
FASE 1 - JOGOS VOLTA MASC.
OITAVAS MASCULINO e QUARTAS FEMININO
OITAVAS MASCULINO
QUARTAS MASCULINO
SEMIFINAL - MASC e SEMIFINAL FEMI
FINAL MASCULINO E FEMININO E AMISTOSO

5
7
2
6
4
2
1
47

2

7
7
6
6
4
4
2
70

Programação Detalhada
1.1 - Seleção e contratação de cada pessoa da ficha técnica para participação no projeto mediante os valores previstos e firmar
contrato com toda a equipe do projeto;
1.1 - PLANEJAMENTO DA COMUNICAÇÃO: criação da identidade visual, criação dos textos de imprensa e redes sociais; projeto
do website “TAÇA DAS FAVELAS” 2021 (diagramação e layout); Planejamento da criação de conteúdo do website “TAÇA DAS
FAVELAS”; Criação dos templates das peças de divulgação do projeto para as plataformas virtuais como: Youtube, Facebook,
Instagram, WhatsApp e site;
DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS TIMES
Continuação do RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS 97 TIMES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS.
1.1 - PLANEJAMENTO PRODUÇÃO
- Compra de materiais
- Documentação necessária para liberação do evento.
- Elaborar estratégias logísticas, criação de agenda de execução, busca de apoios para o projeto.
- Elaboração de novo regulamento do campeonato de acordo com protocolo COVID
- Organizar a tabela dos jogos com dia e horário de cada jogo;
- Organizar os confrontos de cada jogo;
- SELEÇÃO DE TIMES para o campeonato, serão assistidos pela equipe esportiva e líderes comunitários o material audiovisual

4

2
1
23

Duração
Início

Término

15/out

19/out

17/out

21/out

18/out
23/out

22/out
29/out
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enviado por cada time.
2.1 Líderes comunitários se reúnem para assistir o material audiovisual enviado pelos times das comunidades e então selecionar
os 48 times que participarão do campeonato oficial TAÇA DAS FAVELAS 2021 BRASÍLIA
- ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DOS SELECIONADOS.
1.1 - PLANEJAMENTO DOS JOGOS
Visitas técnicas, definição e reserva de locais para realização da abertura, congresso técnico e jogos. Início da divulgação do
campeonato: redes sociais, imprensa e envio de convites para autoridades.
- Provas e impressão do material gráfico banners de sinalização e banners de divulgação;
- SELEÇÃO DE TIMES para o campeonato, serão assistidos pela equipe esportiva e líderes comunitários o material audiovisual
enviado por cada time.
2.1 Líderes comunitários se reúnem para assistir o material audiovisual enviado pelos times das comunidades e então selecionar
os 48 times que participarão do campeonato oficial TAÇA DAS FAVELAS 2021 BRASÍLIA
- ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DOS SELECIONADOS.
- ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS dos 48 times e dos 1056 atletas selecionados para o campeonato oficial. RG, Termo de
autorização de imagem, termo de responsabilidade em caso de menores, alvará vara da infância, comprovante de residência
CONGRESSO TÉCNICO
2.1 - Convite ao time amistoso.
LANÇAMENTO DO PROJETO - "TAÇA DAS FAVELAS 2021 BRASÍLIA" - Cerimônia de abertura: com coletiva de imprensa,
lançamento do site exclusivo e a partir deste momento se iniciam as mobilizações para o campeonato oficial.
- Monitorar divulgação de acordo com o Plano de divulgação com Designer e Assessoria de imprensa;
-Manutenção do web site “TAÇA DAS FAVELAS”; Preparação do protocolo COVID.
- DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO E DOS SELECIONADOS: Redes Sociais
Acompanhar e fazer contato com os 48 times selecionados;
- CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DOS ATLETAS - Montagem do kit dos atletas;
2.3 MÃO DE OBRA JOGOS
– Contratação Mão de obra para suprir as necessidades de capital humano durante os jogos.
- Treinamento de Staffs
- Envio de pautas e press kits aos editoriais de televisão, redes sociais, rádio, jornais, revistas, sites e blogs.
- Acompanhamento de pautas, marcação de entrevistas com os atletas, matérias e links.
- Alimentação e acompanhamento da campanha de divulgação.
- Montagem
2.4 ESTRUTURA JOGOS
Aluguel de equipamentos e contrato com os fornecedores.

01/nov

05/nov

06/nov

08/nov

12/nov
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13 e 14/nov - FASE 1 - JOGOS IDA MASC. e FEM.
2.3 MÃO DE OBRA JOGOS
- Envio de pautas e press kits às editorias de cultura de televisão, redes sociais, rádio, jornais, revistas, sites e blogs.
- Acompanhamento de pautas, marcação de entrevistas com os atletas, matérias e links.
- Alimentação e acompanhamento da campanha de divulgação.
- Manutenção do site com súmula dos jogos e confrontos;
- Montagem e Desmontagem;
20 e 21/nov - FASE 1 - JOGOS Classificatória MASC. e JOGOS VOLTA FEM
20 e 21/nov - FASE 1 - JOGOS Classificatória MASC. e JOGOS VOLTA FEM
2.3 MÃO DE OBRA JOGOS
- Envio de pautas e press kits às editorias de cultura de televisão, redes sociais, rádio, jornais, revistas, sites e blogs.
- Acompanhamento de pautas, marcação de entrevistas com os atletas, matérias e links.
- Alimentação e acompanhamento da campanha de divulgação.
- Manutenção do site com súmula dos jogos e confrontos;
- Montagem e Desmontagem;
27 e 28/nov- FASE 1 - JOGOS Classificatória MASC.
04 e 05/dez- FASE 1 - JOGOS Classificatória MASC.
2.3 MÃO DE OBRA JOGOS
- Envio de pautas e press kits às editorias de cultura de televisão, redes sociais, rádio, jornais, revistas, sites e blogs.
- Acompanhamento de pautas, marcação de entrevistas com os atletas, matérias e links.
- Alimentação e acompanhamento da campanha de divulgação.
- Manutenção do site com súmula dos jogos e confrontos;
- Montagem e Desmontagem;
11/dez - OITAVAS MASC e QUARTAS FEM
12/dez - QUARTAS MASC e QUARTAS FEM
11 e12/dez - QUARTAS MASC
2.3 MÃO DE OBRA JOGOS
- Envio de pautas e press kits aos editoriais de cultura de televisão, redes sociais, rádio, jornais, revistas, sites e blogs.
- Acompanhamento de pautas, marcação de entrevistas com os atletas, matérias e links.
- Alimentação e acompanhamento da campanha de divulgação.
- Manutenção do site com súmula dos jogos e confrontos;
- Montagem e Desmontagem;
18/dez - SEMIFINAL - MASC e SEMIFINAL FEMI

15/nov
15/nov

19/nov
19/nov

22/nov
29/nov

26/nov
03/dez

06/dez
06/dez
06/dez

10/dez
10/dez
10/dez

13/dez

17/dez
19

AMISTOSO
FINAL MASCULINO E FEMININO
12 DIAS DE JOGOS

19/dez

19/dez
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Equipe de RH

Função

Coordenação Financeira

Qnt.

1

Forma de contratação
do RH

Pessoa física

1
Coordenação Geral
Coordenador de
Comunicação

Profissional
da OSC é
remunerado
ou Não
Remunerado

Sim

Sim

4Hrs por dia.

Não

4 Hrs por dia

Não

4 Hrs por dia

Não

Sob demanda

Não

Sob demanda

Não

2Hrs por dia

Sim
Pessoa Física

1

Sim
Pessoa jurídica

1
Direção Executiva

Sim
Pessoa Física

1
Produção Executiva
Coordenação
Administrativa

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

Sim
Pessoa Física

1

Sim
Pessoa Física

Carga horária de
trabalho na OSC

Carga
horária que
será
destinada
ao projeto

6Hrs por
dia.
6Hrs por
dia.
6Hrs por
dia.
6 Hrs por
dia
6 Hrs por
dia
6 Hrs por
dia

BENEFÍCIOSE IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA



Fortalecimento do vínculo entre os participantes e a CUFA E CRESCER;
Incentivar a prática esportiva nas várias faixas etárias 15 A 29 anos, fomentando assim a prática desta
modalidade tão querida, que é o futebol;
 Propiciar as regiões administrativas, uma experiência esportiva organizada, como um meio de transformação
social, de lazer, já que o futebol é uma paixão nacional;
 Contribuir com a melhoria da qualidade de vida por meio da prática de esporte coletivo;
 O benefício conquistado através do esporte se reflete também na saúde dos familiares dos jovens inseridos
neste projeto, pois sua influência se multiplica com os novos saberes agregados ao estilo de vida;
- CROQUI DO EVENTO
Endereço; St. F Norte QNF 24 - Taguatinga, Brasília
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CONTRAPARTIDA SOCIAL
A CUFA e Associação Cresce DF, irá doar a APADA-DF(Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos do
Distrito Federal), 8 bolas esféricas, com circunferência entre 60 e 62 centímetrosde couro ou qualquer outro
material adequado. A sua grande particularidade reside no som que ela emite, para que as crianças com
deficiência visual possam percebê-la na quadra. A contrapartida será totalmente custeado por esta Entidade.
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos - APADA-DF
Endereço: SDS Ed. Venâncio Jr, Bloco M - CEP.: 70394-900
Horário de atendimento
Segunda a quinta - 8h às 12h / 14h às 18h
Sexta - 8h às 12h
Telefone: +55 (61) 3346-8025
E-mail: apada@apadadf.org.br
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Cronograma de Execução
Programação

Valor

Início

Duração Término

Meta 1 - Pré Produção
1.1 RH
1.2 - Materiais

R$ 46.466,10
R$ 15.835,38

15/out
15/out

19/dez
05/nov

Meta 2 - Produção
2.1 – Divulgação Jogos
R$ 79.443,12
15/out
19/dez
2.2 - Estrutura Jogos
R$ 48.160,00
01/nov
19/dez
2.3– Mão de Obra Jogos
R$ 51.337,51
01/nov
19/dez
4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES
O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à entidade
realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.
Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o pagamento
das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipamento por
evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme,
etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido.Para projetos
continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a contratação de Recursos
Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber:
§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas
no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu personae" da
relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e
complementares.
§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.
Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a
aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:
Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica
sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta
bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal.
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R$
1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao
território de determinada atividade ou projeto, desde que:
I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou
II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de
solicitação formal da organização da sociedade civil.
Marcar as opções abaixo:
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( x ) Dou ciência do acima informado
( x ) Não haverá pagamento em espécie
( ) Haverá pagamento em espécie.
4.1. - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE

Meta

Mês

Contratação RH
Materiais jogos

Outubro

1.2
2.1

Divulgação jogos

2.2

Estruturas jogos

2.3

Mão de obra jogos

Outubro, novembro a
dezembro
Outubro, novembro a
dezembro
Outubro, novembro a
dezembro

Meta 1

Meta 2

Cronograma de Desembolso
Especificação

Etapa/Fase
1.1

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

Descrição Detalhada
Unid.

Contrapartida Social
A Bola Penalty Futebol
de 5 Guizo é um
modelo criado
especialmente para
pessoas com deficiência
visual Desenvolvida
com guizos internos
facilita a localização da
bola em campo por
meio do som. A Bola
Unidade
para Futebol de 5
possui tecnologia
airbility e válvula slip
system, além de ser
confeccionada em PVC,
material resistente e
menos propenso a
sofrer alterações com o
tempo de uso.

Valor
Unitário

Valor
Total

Fonte de Custeio

R$ 140,00

R$
560,00

OSC

Quant.

4

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE
FOMENTO

Receita
(O item
contratado irá
gerar receita?
Indicar valor)

NÃO

Despesa
(Se o item
contratado
gerar receita
indicar o item
em queo
recurso será
utilizado)

****

R$560,00
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5.1 Planilha Termo de Fomento

PLANILHA TERMO DE FOMENTO
Meta 1 - PRÉ PRODUÇÃO
Etapa 1.1 contratação RH

ITEM

Descrição Detalhada

COORDENAÇÃO GERAL - Responsável por coordenar
todos os aspectos do projeto em todas as suas
etapas para que ele se efetive conforme o planejado.
1.1.1
Ele desenvolverá e acompanhará o planejamento, a
Divulgação, a execução e a entrega dos produtos de
todas as etapas do projeto.
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO- Profissional
responsável pela definição das estratégias e
1.1.2 planejamento da comunicação do projeto, bem como
da divulgação das oficinas nas redes sociais e em
outros meios de comunicação.
DIRETOR EXECUTIVO. - a responsabilidade de
resolver e tomar decisões importantes, gerenciar as
1.1.3
operações gerais do projeto e atuar como o ponto
central de comunicação entre o operacional e o
administrativo.
PRODUTOR EXECUTIVO - Profissional responsável
1.1.4 pela produção das ações do Projeto em conjunto com
a Direção de produção
1.1.6

1.1.7

COORDENAÇÃO FINANCEIRA - Responsável pelo
monitoramento e controle financeiro do projeto de
acordo com o cronograma de desembolso
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - Profissional
responsável pelo gerenciamento de todas as
demandas administrativas do projeto que envolvem

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

Quant

Total

SEMANA

1

10

SEMANA

1

10

R$ 690,00

R$6.900,00

Orquestrar e integrar todos os responsáveis pela comunicação
e suas áreas, monitorando prazos e identificando mudanças de
estratégia

SEMANA

1

10

R$ 400,00

R$4.000,00

Sistematizar todas as necessidades de produção do evento e
delegar as funções entre a equipe. Organizar o planejamento
de todas as coordenações e alinhamento de expectativas.

Valor
Unitário

Valor Total

R$ 1.097,47 R$ 10.974,70

SEMANA

1

10

R$ 1.080,00

R$10.800,00

SEMANA

1

10

R$ 450,00

R$4.500,00

SEMANA

1

10

R$929,14

R$ 9.291,40

Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo

É quem direcionará a escolha dos profissionais e fornecedores
contratados, organizará o cronograma das ações, fará a
cobrança de prazos da equipe.

Acompanhará todas as ações dos coordenadores de área,
garantindo um bom fluxo de trabalho. faz a integração entre as
necessidades de cada área, responsável pela documentação do
evento, alvarás, licenças. e entrega do produto ao público.
Possíveis readequações caso seja necessário, criação de
estratégias para conseguir os preços aprovados no projeto,
pagamentos e transferência dos fornecedores.
Organização de cronograma de pagamentos,
acompanhamento da inserção de pagamentos e prestação de
contas, acompanhamento dos indicadores e metas do projeto.
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o planejamento e controle financeiro do projeto,
cotações de fornecedores, contratação de serviços e
fornecedores

Valor Total da Etapa 1.1 - R$ 46.466,10
Etapa 1.2 MATERIAIS JOGOS

ITEM

Descrição Detalhada

TERMOMETRO DIGITAL - Termômetro Digital Laser
Infravermelho Corporal Kodyee Sem toque / Sem
contato com Tela LED Tela grande LED, luz de fundo
com alerta de três cores (verde, amarelo, vermelho) e
fonte de alto brilho para facilitar a visualização pelos
idosos. Medição sem contato A medição da
temperatura apontando o termômetro para a testa,
sem contato com a pele, aprimora a prática de
1.2.1
higiene. Medição em dois modos. Medição do corpo
e da temperatura da superfície de qualquer objeto.
Alarme de febre quando exposto a anomalias de
temperatura, emite um alarme sonoro. A cor da tela
muda com base na gravidade da temperatura
corporal: 35 ° C ~ 37,3 ° C: VERDE 37,4 ° C ~ 42 ° C:
VERMELHO Distância para medição: 1cm a 5cm
Tempo de Medição: 1s (01 segundo)
Máscaras descartáveis - Máscara tipo cirúrgicaAltíssima qualidade- Capacidade de Filtração- 3
camadas de tecido 100% Polipropileno hidrofóbico- 1
Camada interna com elemento filtrante de
tecnologia Spumbond- com fios entrelaçados de
capacidade filtrante.- Fixação ao rosto com elástico
1.2.2
roliço macio e fino (não machuca a orelha)- Possui
Clipe Nasal para ajuste e segurança- HipoalergênicoAntisséptico- Isenta de fibra de vidro- Uso único e
descartável- Atóxica e não estéril- Tamanho: 17,5 cm
x 9 cm (fechada)- Materiais:Camada interna: tecido
polipropileno Camada intermediária: tecido com

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

Quant

Total

Valor
Unitário

Valor Total

Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo

Unidade

2

2

R$ 65,00

R$130,00

Termômetro Digital para aferição de temperatura no local de
entrada para as quadras, local da imprensa, local da equipe de
produção e vestiários.

R$1.400,10

A máscara descartável protege contra doenças de transmissão
aérea, por gotículas e da projeção de fluídos corpóreos que
possam atingir as vias respiratória. Dessa forma será utilizada
como uma das medidas de prevenção à COVID 19 durante
todos os dias do campeonato pelos atletas reserva, equipe
técnica e equipe de produção.

Caixa

30

30

R$ 46,67
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filtro de polipropileno Camada externa: tecido
polipropileno Clipe de nariz: clipe de metal com
revestimento plástico Elástico de orelha: elastano,
poliéster e/ou nylon Aplicação Utilizada para cobrir a
boca, nariz e queixo. Com 100 unidades.

Álcool em gel - 500ml- 70% Antisséptico e
bactericida, mata 99,9% dos germes, bactérias e
vírus, validade de 2 anos
JOGO DE UNIFORME - Uniforme de Futebol
totalmente personalizado para os times masculinos e
femininos utilizarem na Final local (Blusa, calção e
meião) - Cada kit contém 01 camisas masculina ou
1.2.4
feminina em dryfit com proteção UV com
personalização da logo da entidade, 01 bermuda em
tecido dryfit com bolsos laterais e a traz
personalização da logo da entidade em sublimação
com alta definição e 01 par de meião
BOMBA DE AR - Para bola de campo de dupla ação
Main part - Manómetro integrado para encher as
bolas com as medidas precisas. Enchimento nos dois
1.2.5
sentidos => princípio de dupla ação facilita o
enchimento. 100% - Policarbonato - acrilonitrila
butadieno estireno (PC-ABS) Cabo 100% Polipropileno (PP) Parafusos 100% - Liga de zinco
1.2.3

1.2.6

1.2.7

1.2.8

BOLA OFICIAL - Bola futebol Society Penalty Brasil 70
pró 7 e Bola futebol campo C8 ultra pro
TROFÉU CAMPEÃO (FEM. E MASC.) - personalizado
em Acrílico 6mm medindo 80cm base em mdf
medindo 68 x 15 x 7cm e impressão resinada
TROFÉU VICE-CAMPEÃO (FEM. E MASC.) personalizado em Acrílico 6mm medindo 60cm base
em mdf medindo 58 x 13 x 5cm e impressão resinada

Unidade

50

50

R$ 12,00

R$600,00

Proporcionar higienização e desinfecção de superfícies e à
todos os envolvidos no evento.

Kit com 22
Uniformes

22

22

R$ 360,00

R$7.920,00

Uniformizar os atletas finalistas como forma de premiação,
para identificá-los no campeonato nacional.

Unidade

2

2

R$ 49,63

R$99,26

Para encher as bolas durante os jogos

Unidade

18

18

R$ 150,00

R$2.700,00

Para utilizar durante os jogos, essa quantidade se faz
necessária pois além de acontecerem jogos simultâneos, muitas
bolas se estouram durante o campeonato.

Unidade

2

2

R$ 322,33

R$644,66

Premiação dos times vencedores da categoria feminino e
masculino.

Unidade

2

2

R$ 200,00

R$400,00

Premiação dos times vice-campeões da categoria feminino e
masculino.
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1.2.9

1.2.1
0

TROFÉU MELHOR, GOLEIRO, ARTILHEIRO, TÉCNICO E
REVELAÇÃO (FEM. E MASC.) - personalizado em
Acrílico 6mm medindo 30cm base em mdf medindo
35 x 11 x 4cm e impressão resinada
MEDALHA - personalizada em metal 4mm medindo
80x60mm fita sublimada 25mm espessura e
impressão resinada

Unidade

8

8

R$ 92,67

R$741,36

Premiações de melhores, goleiro, artilheiro, técnico e revelação
(fem. e masc.)

Unidade

100

100

R$ 12,00

R$1.200,00

Premiações dos times nas outras fases do campeonato.

Valor Total da Etapa 1.2 - R$ 15.835,38
Valor total da META 1 - R$ 62.301,48
Meta 2 - Produção
Etapa 2.1 - DIVULGAÇÃO JOGOS

ITEM

Descrição Detalhada

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTAÇÃO E EDIÇÃO
DE IMAGEM- serão disponibilizados profissionais 02
operadores, com 02 câmeras, tripés, iluminação se
necessário, visando captar imagem dos jogos, bem
2.1.1
como do congresso técnico, a empresa será
responsável direção de gravação, direção
cinematográfica, montador e carregador, mesa de
transmissão e internet.

2.1.2

ASSESSORIA DE IMPRENSA - Profissional responsável
por divulgar o projeto nos veículos de imprensa

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

Quant

Total

Valor
Unitário

Valor Total

Serviço

1

13

R$2.937,00

R$38.181,00

MÊS

1

2

R$ 2.000,00

R$4.000,00

Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo

Serão necessários 1 diretor de gravação e pelo menos 2
cinegrafistas. Prestação de serviços profissionais qualificados
em edição/alteração de conteúdo de vídeo, de material
institucional e/ou publicitário, análogo à montagem
cinematográfica ou videográfico, assim como imagens não
sequenciais.
- 10 transmissões ao
vivo de jogos selecionados por sorteio.
- 4 vídeos promos, com captação e edição com duração de 2 a 3
minutos das etapas (congresso técnico, fase classificatória,
oitavas de final, quarta de final, semifinal, final e premiação)
- 1 vídeo final com resumo de todo o campeonato com duração
entre 4 a 5 minutos.
A edição será digital, com finalização computadorizada,
produção de vinheta, elaboração de trilha sonora especial, em
consonância com as necessidades da contratante.
Fornecimento de matriz em betacam e 01 cópia da
documentação em DVD, para a edição estima-se a necessidade
de 20 horas de edição das imagens. Serão transmitidos ao vivo
10 jogos, entregues 10 vídeos dos jogos de 01h hora.
Envio de press kits e releases do projeto para jornais, revistas,
TV, sites e agendas. Marcação de entrevistas.
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2.1.3

WEB DESIGNER - Empresa especializada em
prestação de serviço para desenvolvimento de site
com alimentação dos conteúdos e manutenção.
Criação de layouts, banners, projetos, scripts e
melhoramento da estrutura do site.

SERVIÇO

1

2

R$ 2.627,00

2.1.4

DESIGNER - Responsável pela criação da identidade
visual do projeto

SERVIÇO

1

2

R$ 3.000,00

2.1.5

SOCIAL MEDIA - Criação de cronograma de
publicações, criação de estratégia de engajamento
digital, adequação das peças gráficas aos formatos
digitais.

MÊS

1

2

R$ 1.500,00

2.1.6

REGISTRO FOTOGRÁFICO (COM EDIÇÃO) - 02
Profissionais capacitados com equipamento digital
profissional reflexa, mínimo de 8,5 megapixel.
Realizarão cobertura fotográfica com qualidade
jornalística editada e tratada.12 dias de jogos, mais
montagem e desmontagem e congresso técnico.

Diária

2

36

R$546,67

BANNER - Confecção e instalação de banners em
lona de PVC, branco fosco, 380g, impressão digital e
alta qualidade de acabamento gráfico, até 4/0 cores
com acabamento. podendo ser: a) com ilhós em
todos os lados da peça com espaçamento a cada
10cm; b) perfis lisos nas partes inferior e superior, em
2.1.7
plástico, e cordão de nylon ou similar, em metragem
compatível para correta fixação; c) com fita-banana
ou similar, de alta qualidade e compatível com o
peso da peça; d) com canaletas e cordonete. (2
banners grandes contendo 14 m2 cada = 28 m2 e 01
pequenos medindo 1x2 para transparência da

M²

30

30

R$70,00

O WEB vai trabalhar principalmente no site, organizará os
bancos de dados que receberão as inscrições digitais
compilando em um relatório, atualização do site com os
resultados dos jogos em cada fase, layout de fotos das ações do
R$5.254,00 projeto e jogos, vai atuar trabalhando no design e diagramação
para acolher o conteúdo no site do campeonato até o final,
criar layout para organização da tabela dos jogos com dia e
horário de cada jogo, confrontos de cada jogo, destaques da
competição.
1 - Criação das peças de divulgação e ilustrativas que serão
desenvolvidas para utilizar nas redes sociais e site do projeto.2 Panfletos e Banner Virtuais, Artes para instagram e facebook
R$6.000,00
de cada fase do campeonato (classificatória, Oitavas, quartas,
semifinal e final), arte para banner impresso, arte para
camisetas,
Publicação de peças de divulgação e acompanhamento nas
redes sociais, levantamento dos relatórios qualitativos e
R$3.000,00
quantitativos das atividades do projeto na internet. Respostas
ao público.
Registros dos melhores momentos de cada jogo, entregue para
publicação no site do evento, congresso técnico, premiações,
equipe técnica nos 12 dias de jogos, Imagens de montagem e
R$19.680,12
desmontagens de estruturas para prestação de contas do
evento, equipe trabalhando, materiais do projeto, devendo ser
entregue em material digital organizado em mídia. Cada
serviço entrega em média 100 fotos com 08 horas de edição

R$2.100,00

Peças para sinalização dos locais de realização das ações do
evento e divulgação do projeto para o público durante as
filmagens nas quadras, vestiários, locais de circulação e
convivência
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parceria). Backdrops para o Congresso técnico e para
final, banner transparência para todo o projeto.

2.1.8

CAMISETAS - Confecção, Descrição: Camiseta malha
fio 30, 4/0 cores, nos tamanhos P/M/G/GG/XXG e
baby look G, gola em viés, meia manga, gravação
frente e verso

Unidade

50

50

R$24,56

R$1..228,00

Identificação da equipe de produção e staff do campeonato nas
dependências

Valor Total da Etapa 2.1 - R$ 79.443,12
Etapa 2.2- ESTRUTURAS JOGOS

ITEM

Descrição Detalhada

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

2.2.1

TENDA 6X6 – POSTO LOUNGE - Com armação em ferro
quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas e
revestida em lona de PVC Branca antichama, com altura
mínima de 2 metros e máxima de 3 metros de seus pés de
sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas
arredondadas de no mínimo 40 cm de profundidade, de
conformidade com o projeto básico do evento. As tendas
deverão estar devidamente estabilizadas e aterradas (caso
necessário), serão ao todo 12 dias de campeonato

Diária

1

14

R$ 400,00

R$5.600,00

Proteção do sol para os atletas reservas, equipe técnica (trio de
arbitragem), técnicos dos times, equipe de produção, filmagem
e equipamentos.

Diária

48

48

R$ 10,00

R$480,00

Mobiliário para utilizar como apoio da equipe técnica com
anotações, auxílio do staff com hidratação dos atletas e apoio
de equipamentos e materiais.

Diária

1

12

R$ 1.100,00

R$13.200,00

Serviço para atendimento de primeiros socorros dos atletas.

2.2.2

2.2.3

LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS - ( 5 JOGOS DE
MESA COM 4 CADEIRAS) - MESA PLÁSTICA redonda
ou quadrada em PVC; CADEIRA PLÁSTICA com braço
em PVC serão ao todo 12 dias de campeonato - 4
jogos de mesa X 12 dias = 48 diárias
SERVIÇO DE UTE MÓVEL - Contratação de Serviço de
Ambulância Tipo UTE Móvel - Equipe formada por 01
enfermeiro e 01 motorista socorristas 8hrs por dia x
12 dias

Quant

Total

Valor
Unitário

Valor Total

Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo
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2.2.4

SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - 04 Caixas (altas e
médias frequências), 02 por lado; - 01 Mix Console
Digital com no mínimo 32 canais para P.A (LS 9, X 32
ou similar); - 01 Processador digital; - 01 Aparelhos
de CD Player;- serão 12 diárias de som nos dias de
jogos e congresso técnico

Diária

1

13

R$ 1.060,00

R$13.780,00

Equipamentos para dar suporte ao DJ que tocará nos intervalos
dos jogos e entre um tempo e outro, e transmissão do jogo pelo
narrador da partida

2.2.5

LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - Com 45 lugares motorista e
combustível para disponibilizar aos times da periferia

Diária

1

5

R$ 500,00

R$2.500,00

Alguns atletas não possuem recursos para se locomover para os
locais de jogos, este meio de transporte será utilizado para este
fim.10 horas de disponibilidade de serviço.

GERADOR 85 KVA - Grupo gerador singular de 85kva
– Container tratado acusticamente (nível de 75 db a
5mt de distância), com regulador automático de
tensão frequência, painel elétrico completo
(voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor geral
tripolar, nas tensões de 220 volts, 380 volts ou 440
volts. Com potência máxima de regime de trabalho
2.2.6
de 180kvas, com combustível, operador, cabos
elétricos com comprimento de até 50 metros, até 50
metros de passa cabos, extintor de incêndio ABC,
caixa intermediária de distribuição elétrica com
medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05
barras de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra
isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo
de 10cm para os dias de jogos.

Diária

1

12

R$ 1.050,00

R$12.600,00

Fornecer energia para o funcionamento de equipamentos
elétricos durante os jogos como sonorização, placar eletrônico,
equipamentos de filmagem e baterias.

Valor Total da Etapa 2.2 - R$ 48.160,00
Etapa 2.3 - MÃO DE OBRA JOGOS
Unidade de
Medida
(Diária/Mês/
Mts/Serviço/
Unidade)

Quant

Total

Valor
Unitário

ITEM

Descrição Detalhada

Valor Total

2.3.1

02 ASSISTENTES DE PRODUÇÃO – 02 profissionais
para auxiliar o produtor dos jogos e a produção
executiva

DIÁRIA

2

24

R$ 100,00

R$2.400,00

2.3.2

OPERADOR DE SOM - Operar o som durante o jogo
da final

Diária

1

24

R$ 150,00

R$1.800,00

Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo

Assistente responsável por organizar a produção dos
campeonatos, organizar as fichas de inscrição, montar o espaço
dos atletas e acompanhar a execução dos jogos monitorando e
fiscalizando o protocolo COVID. DIÁRIA DE 10 HS
Sincronizar vozes dos narradores e músicas nos intervalos por
meio da mesa de som
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2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

02 BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA DE PRIMEIROS
SOCORROS -prestação de serviços de mão de obra de
socorrista/brigadista com certificado uniformizado
com carga horária de 12h, de acordo com a portaria
n° 016 - CBMDF, de 28 de fevereiro de 2011., serão 2
brigadistas por 12 dias de evento, exceto o
encerramento- 24 diárias
02 SEGURANÇAS - prestação de serviços de mão de
obra de segurança desarmada, para atuar como
segurança em área específica de eventos,
uniformizado com camiseta e identificação da
empresa, com carga horária de 12h, com registro na
Secretaria de Segurança Pública ou Órgão
equivalente, conforme previsto no art. 14 c/c art. 20
da Lei no Lei No 7.102, de 20 de Junho de 1983.,
Unidade de fornecimento: serão 2 seguranças por 12
dias de evento, exceto o encerramento- Totalizando
24 diárias
PRODUTOR DOS JOGOS - Acompanhar cada jogo;
fazer Check in dos atletas de cada time antes dos
jogos; Fazer anotações sobre cada gol, assistência
dada, cartões, e demais detalhes concernentes a
partida de futebol e quaisquer outras situações que
permitam ao bom andamento da competição.
03 STAFF JOGOS – Equipe especializada em eventos
esportivos para Equipe de apoio aos jogos, que
atenderão às demandas ordenadas pelo coordenador
geral e social, bem como equipe de produção. - 03
profissionais x 12 diárias= 36

Diária

2

24

R$ 166,67

R$4.000,08

Brigada anti pânico atuar na prevenção e no combate direto
aos incêndios, além de terem condições para prestar os
primeiros socorros em casos de emergência, avaliar os riscos e
elaborar relatórios, combater ao princípio de incêndio; atuar na
recepção do Corpo de Bombeiros.

Diária

2

24

R$ 174,00

R$4.176,00

exercer preventivamente a proteção das pessoas e do
patrimônio que se encontram nos limites da área, imóvel ou
estabelecimento sob vigilância

R$3.600,00

Organizar os confrontos de cada jogo; Organizar a
documentação dos atletas, de acordo com o regulamento;
treinar a equipe de staffs que estarão presentes em cada jogo
afim de que possam fazer o levantamento dos destaques da
competição para formação da seleção do DF na competição
nacional.

R$2.880,00

Preparar e monitorar os equipamentos esportivos antes e
depois de cada jogo, informar a produção substituição de
materiais, manter contato e ordem com os jogadores no
vestiário.

MÊS

Diária

1

3

3

36

R$ 1.200,00

R$ 80,00

2.3.7

TIME DE ARBITRAGEM - Será contratado a
arbitragem contando com árbitro e 2 bandeirinhas
por cada jogo. No total de 71 jogos

Unidade/Jog
o

71

71

R$ 338,33

2.3.8

NARRADOR DE JOGOS - Repórter narrador das
partidas

Jogo

1

71

R$ 60,00

A bandeirinha indica quando a bola sai da linha do campo e
como o jogo deve continuar. Depois que o juiz apita, indica o
procedimento: Sea bandeirinha ficar perto do final da linha
R$24.021,43 lateral e apontar para o gol, ele está sinalizando tiro de meta.O
árbitroassegura o cumprimento das leis do jogo de forma
imparcial, estando atento às faltas dos jogadores e controlando
o tempo de duração da partida
apresenta uma posição importante na transmissão esportiva de
R$4.260,00
futebol, pois é a ele que é dado o poder de interpretar o que vê
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e comunicar ao telespectador.

2.3.9

SERVIÇO DE LIMPEZA - Apoio para serviços gerais
com pessoa uniformizada e capacitada para
realização do serviço de limpeza com diária de 6
horas de serviço. Será necessário a disponibilização
de 2 profissionais para cada dia de jogo. 12 dias de
jogos

Diária

2

24

R$ 100,00

Manutenção dos locais de evento com higienização,
desinfecção dos vestiários, banheiros etc.

R$2.400,00

Valor Total da Etapa 2.3 - R$ 51.337,51
R$ 241.242,11

TOTAL

6DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO
A divulgação será feita por meio de Mídias Sociais facebook,bannner virtual e do Site: brInstagram: @associacrescedf com fotos que serão tiradas pelo fotografo e com
Banner a ser produzido por este termo de fomento e que serão colocados nos locais onde acontecera o evento, durante todo período de realização da competição.
7. Previsão de Receitas
PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)
QTD.

Nome

Receitas

1

Emenda Parlamentar do Deputado Rodrigo Delmasso

R$ 241.242,11

5

Contrapartida

R$ 560,00

Total

R$ 250.560,00

Brasília, 13 de outubro de 2021
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