PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE/Nome da OSC: INSTITUTO MOVIMENT-AÇÕES
Nome Fantasia: INSTITUTO MOVIMENT-AÇÕES
CNPJ: 22.905.725/0001-61

Endereço: QUADRA 29B, LOTE 19 A

Complemento: PARQUE ARAGUARI

Bairro/Cidade: CIDADE OCIDENTAL - GO

CEP: 72.885-284

Telefone: (61) 98453-9320

Telefone: (61) 99519-8045

Telefone: (DDD)

E-mail: insincdf@gmail.com

Site/Redes Sociais:@instituto_movimentacoes

Responsável da OSC (Dirigente): Meire Hellen Roseira Gonçalves de Araújo
CPF: 033.653.381-01

RG/ Órgão Expedidor:2.634.807 SSP/DF

Endereço do Dirigente: Quadra 56, conjunto F, casa
220, Vila José, Brazlândia.

CEP: 72.755-119

Telefone do Dirigente:
(61) 99519-8045

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Marcus Jacarandá
Função na parceria: Consultor
RG:09574204

Órgão Expedidor: SSP/MT

Telefone Fixo:

CPF:78241103115

Telefone Celular: (61) 99989-0813

E-Mail do Responsável:atendimento@noplanoconsultoria.com / mvmj39@gmail.com

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE O Instituto Movimentações, criado em 18 de novembro de 2014, visa aperfeiçoar e difundir a educação,
cultura esporte, promovendo ações e projetos que garantam a disseminação e propagação da qualidade de
vida realizando e participando de eventos esportivos que busquem a integração de toda comunidade
buscando sempre fazer o bem sem olhar a quem.


Nome do projeto/ação: FESTIVAL ESPORTIVO INCUBADORA 2019



Entidades Parceiras: INSTITUTO INCUBADORA / ADESC-HC SPORTS



Período de Vigência: dezembro 2019



Número de Beneficiados: 500



Local – Sest – Senat - Taguatinga



Ações/Atividades desenvolvidas –

Realizamos a competição com a presença de mais de 500 atletas e com público de mais de 1000 pessoas presentes.
O evento foi um sucesso, aonde conseguimos com os resultados alcançados com a presença de times de outros estados,
o apoio de parlamentar para que pudéssemos realizar o sonho de sediar o primeiro campeonato de queimada do DF
que contou com a Queimada, Ginástica Rítmica, JiuJitsu e Futebol
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Nome do Projeto/Ação: Amistosos de Queimada 2019



Realização: Instituto Moviment’ ações



Período de Vigência: Abril 2019



Número de Beneficiados: 350



Local – Sest – Senat -



Ações/Atividades desenvolvidas –
Os Amistosos de QueimadaemBrasília acontecem periodicamente entre os times mais bem ranqueados e ano
de 2019 foi executado pelo Instituto Movimentações o Torneio contou com 16 times, sendo 08 masculinos e
08 femininos, todos da categoria adulto (de 18 a 39 anos). Tivemos a participação de um total de 350 atletas e
em média um público de 700 pessoas nos dias do evento. O Evento ocorreu no 2º final de semana de abril,
sendo a final no dia 14 desse mesmo mês.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
No Ano de 2020 em virtude da pandemia ficamos impossibilitados de realizar mais eventos.
Nome do Projeto:Realização 1º CAMPEONATO BRASILIENSE DE QUEIMADA – CBQ 2021
Local de realização:Sest/Senat, Samambaia/DF
Período de execução:
25/10/2021 a 28/11/2021
Período de realização do Evento:

30 e 31/10, 6 e 7/11, 13 e 14/11, 20 e 21/11 e 27 e 28/11

Período de realização das Ações
25/10/2021 a 28/11/2021
custeadas pelo Fomento:
Enquadramento: ( x ) participação ( ) educacional ( ) rendimento
Previsão de beneficiários diretos:500 pessoas
Previsão de público indireto:Teremos objetivo de ter público presente de até 500 pessoas
Valor Total do Projeto: R$ 158.297,45(cento e e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e
cinco centavos)
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 152.297,45(cento e cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e
quarenta e cinco centavos)

2.1 OBJETO DA PARCERIA
Apoio à realização do 1º CAMPEONATO BRASILIENSE DE QUEIMADA – CBQ 2021
2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO
O CAMPEONATO BRASILIENSE DE QUEIMADA - CBQ, atenderá 24 times da categoria adulto (de 16 a 45 anos),
sendo 12 times femininos e 12 masculinos. O CBQ acontecerá na cidade de Samambaia-DF, entre os dias 09 e 31 de
outubro, sempre aos finais de semana. Serão 8 dias de competição que ocorrerá das 08:00 às 17:00 com intervalo de 01
hora (das 12:00 às 13:00).
Os interesses despertados pela queimada são oriundos das brincadeiras de infância e da prática da atividade nas
escolas que proporcionaram a grande participação de jovens e adultos em competições de alto rendimento e criação de
dezenas de times na capital do país que se tornou pioneira na oficialização da modalidade esportiva.
O esporte de forma amadora é um caminho natural para jovens que demonstram talento para uma determinada
modalidade e um trabalho específico com essa finalidade surge como algo fundamental, ainda mais quando se leva em
conta que em nossa cidade projetos desse tipo são escassos, o que resulta na pouca absorção de jovens com potencial.
Desta forma, se torna ainda mais relevante o desenvolvimento deste projeto, fomentado pela Secretaria de Estado do
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Esporte e Lazer do Distrito Federal, e que certamente oportunizará a comunidade do Distrito Federal, o conhecimento da
modalidade, a inclusão de novos interessados pelo esporte e a participação de atletas em competições amadoras e o
aprimoramento do talento de jovens e adultos de nossa cidade, de modo orientado e sem os vícios corriqueiros que
tradicionalmente fazem parte de algumas modalidades esportivas.
2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:
O jogo de queimada é um esporte coletivo muito praticado no Brasil. Recentemente foi reconhecido como
modalidade esportiva no Distrito Federal através da Sanção do PL 6.736/2020. Além de ser um esporte amado no Brasil,
a queimada é jogada em vários outros países como Estados Unidos, Japão e Portugal. A queimada se destaca junto a
outros esportes por não exigir padrões físicos específicos, a pratica deste esporte possibilita a inclusão de atletas de
diversas faixas etárias e formas de condicionamento distintas que são incluídas em uma mesma equipe alcançando, cada
vez, mais resultados expressivos.
Além de encontrar apoio no Art. 254 da Lei Orgânica do Distrito Federal, pelo 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.
Por fim, ressalta-se que os projetos do Instituto Moviment-Ações, tem sido um forte aliado no combate a
ociosidade das crianças, adolescentes, jovens e adultos das mais variadas faixas-etária, por inserir os mesmos em
atividades esportivas como Futsal, através da escolinha de futebol da Instituição que hoje atende crianças e jovens da
faixa etária entre 8 e 15 anos,na cidade do Setor Psul em Ceilândia; Ginástica Rítmica, através da nossa escola que fornece
atendimento para crianças e jovens da faixa etária de 08 a 17 anos e a modalidadeJiuJitsu, na categoria adulto acima dos
18 anos e para crianças e jovens de 08 a 17 anos em nossa Filial no SetorP.sul Ceilândia ealém disso temos ainda a
Interação Social, onde fazemos a entrega de cestas básicas à famílias carentes da cidade de Ceilândia e Por do sol no DF.
2.4 OBJETIVO GERAL:
Promover a prática esportiva da queimada, fazendo com que as crianças, jovens, adolescentes, adultos e até a
melhor idade, desenvolvam uma visão coletiva, oportunizando o desenvolvimento físico, psicológico e social, de maneira
saudável através da pratica desta modalidade esportiva.
2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.
Promover o incentivo ao desenvolvimento do esporte amador – queimada, nas categorias adultoprincipal com equipes de diversas Regiões Administrativas do DF.
2.
Propiciar a comunidade o conhecimento técnico, tático, disciplinar e solidário;
3.
Promover o aprendizado e interação em grupo, a cooperação e a parceria mutua;
4.
Estimular a prática regular de atividades físicas.
2.5METAS 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
lazer aos atletas praticantes da
queimada no Distrito Federal,
principalmente nas equipes de
competição, que é o alvo maior de
nossa competição.
Aquisição de material esportivo

O número de equipes e atletas
inscritos nas competições do
Instituto Moviment-Ações.

Aquisição do material esportivo

- Listagem das equipes inscritas na
competição.
- Registro fotográfico, prints e links de
reportagens.
- Relação com os nomes dos atletas de
cada equipe e idades.
- Itens elencados na planilha do plano de
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específico ou de qualidade
semiprofissional ou profissional para a
realização das competições.
Metas (Quantitativas)

que será utilizado na
competição.

trabalho do projeto.
- Registro E relatório fotográfico.
- Comprovantes de aquisição do material.
Parâmetro (s) para aferição de

Indicador

cumprimento
Ofertar a participação de 24 (Vinte e
quatro) times na competição

Equipes inscritas

Ficha de inscrição dos times
Fotos

Ter a participação 12 (Doze) times
femininos

Equipes inscritas

Ficha de inscrição dos times
Fotos

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

1º Campeonato Brasiliense de Queimada – CBQ 2021
Sest/Senat, Samambaia/DF
30 e 31/10, 6 e 7/11, 13 e 14/11, 20 e 21/11
Turno:
e 27 e 28/11
Período Custeado pelo
23/10/2021 a 28/11/2021
Turno:
Fomento (Se for o caso):
Ginásios das regiões administrativas do DF
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Pátio
Espaços Físicos Disponíveis: (X) Ginásio
(...) Espaço Privado
Qual?__________________
Quantidade de participantes neste evento
Diretos: 500 pessoas
ATLETAS: 430
Indiretos: 500
COMISSÃO TÉCNICA: 70
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local
(X) Regional
(...) Nacional

Matutino / Vespertino
Matutino / Vespertino

Local:

(...) Praça
(...) Piscina
(...) Clube
(...) Outro
Qual? ________________

Total: 500

CategoriaModalidade/Data/Turno

Faixa etária
(X) Jovens (16 a 45 anos)

ADULTO/masculino e feminino

Qtd.
430

Inscrição dos participantes
(...) Escolas
(...) Em centros comunitários
(X) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(x) Pela internet. Especifique: Por meio de cadastro via e-mail ou WhatsApp.
(...) Outros. Especifique

2.7FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)
Da comissão técnica:
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Após a formalização do Termo, serão adquiridos os equipamentos e demais itens necessários e contratados os
prestadores de serviço para o campeonato, como a equipe de comunicação, responsável pela transmissão dos jogos e
principalmente os serviços de arbitragem.
Será disponibilizado um quinteto de arbitragem para cada um dos 84 jogos do 1º Campeonato Brasiliense de Queimada
– CBQ 2021 (conforme tabela que será disponibilizada após o congresso técnico) e formado por:
 Um árbitro principal.
 Três árbitros assistentes.
 Um mesário.
CRONOGRAMA DE DATAS E HORÁRIOS DO CAMPEONATO:
CONGRESSO TÉCNICO
LOCAL: Sest/Senat - Samambaia DF
DATA: 02/10/2021
HORÁRIO: 20:00hs
JOGOS DO CAMPEONATO
LOCAL: Sest/Senat Samambaia DF
DATA: 30 e 31/10, 6 e 7/11, 13 e 14/11, 20 e 21/11 e 27 e 28/11
HORÁRIO: Matutino: das 08:00 ao 12:00; Vespertino: das 13:00 às 17:00
Previsão de times por categoria na competição:
No 1º Campeonato Brasiliense de Queimada – CBQ 2021 está prevista a participação de até 24 equipes, distribuídas em
suas respectivas categorias, como descrito abaixo:
* Categoria MasculinoAdulto, previsão de até 12 equipes.
* Categoria FemininoAdulto, previsão de até 12 equipes.
Sobre as inscrições:
Serãoenviados convites direcionadospara equipes representantes de clubes, projetos sociais e equipes independes
através do site do Instituto Moviment’ações, Projeto Zoee das redes sociais oficiais do Instituto. Serão disponibilizadas
até 2 vagas para as equipes de outros estados que demonstrarem interesse em participar do campeonato.
Após o envio e confirmação do recebimento destes convites, as equipes terão 15 dias para realizarem sua inscrição,
mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 250,00 por time. O pagamento da inscrição deverá ser feito na conta da
instituição e o comprovante do pagamento deverá ser enviado via e-mail ou Whatsapp ou entregue pessoalmente anexo
à ficha de inscrição com o nome dos atletas participantes do campeonato.
Sobre preparação e etapas da competição:
No Congresso Técnico cada uma das equipes inscritas receberá três bolas de jogo para que todas as equipes tenham as
mesmas condições de preparação, sendo no mínimo duas bolas para treino e uma bola em perfeitas condições de jogo.
O Campeonato será dividido entre masculino e feminino contando com 12 times de cada gênero, os times serão divididos
em grupos de 6 times que se enfrentarão no formato Grupo A x Grupo B.Os jogos terão duração de 2 tempos de 6
minutos e com um intervalo de 2 minutos.
Para cada confronto do 1º Campeonato Brasiliense de Queimada–CBQ 2021, serão realizados conforme descrito abaixo:
- ETAPA MELHOR DE 03 - ocorrerá nos dias 30 e 31/10, no período matutino e vespertino: os competidores
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jogam um máximo de três partidas, mas o confronto pode terminar antes se, ao final da segunda partida, um dos
competidores tiver estabelecido uma vantagem que não pode ser superada ou igualada na terceira partida.
- ETAPA QUARTAS DE FINAL – Ocorrerá nos dias 6 e 7/11no período matutino: Composta de 8 times, a etapa
contará com quatro confrontos onde classificarão 4 equipes.
- ETAPA SEMIFINAIS- Ocorrerá nos dias 13 e 14/11no período matutino: Composta de quatro equipes, nesta
etapa serão 2 confrontos onde serão definidos os dois times que serão classificados para a etapa final.
- ETAPA TERCEIRO E QUARTO LUGAR: Ocorrerá nos dias 20 e 21/11 no período da matutino: Nesta etapa será
realizada a disputa de terceiro e quarto lugar da competição. Participa os dois times que não foram classificados para a
final.
- ETAPA FINAIS: Ocorrerá nos dias 27 e 28/11no período matutino: Nesta etapa são decididos o primeiro e o
segundo lugar da competição
Será confeccionada uma súmula, onde estarão descritas as observações que o árbitro principal do jogo achar pertinente,
além de conterem os nomes, RG´s e assinatura de cada um dos componentes do quinteto de arbitragem.
Da premiação:
Serão confeccionados um total de 08 troféus, sendo 2 para premiação de campeões (um par cada categoria), 2
para premiação de vice (um para cada categoria), 2 para premiação de 3º colocado e 2 para os jogadores destaque de
cada modalidade.
Serão confeccionadas 108 medalhas para o Campeonato, cada uma das equipes com 18 participantes sendo 15
atletas e 3 comissão técnica (onde serão premiados os campeões, vice campeões e 3º Lugar – 45 atletas, 09 comissão
técnica para cada categoria (masculino e feminino) e 2 para atletas destaque masculino e feminino totalizando 108
medalhas, sendo 38 na cor dourada (para premiação de campeões e atletas destaque), 36 na cor prateada (para
premiação dos vice-campeões) e 36 na cor bronze (para premiação 3º lugar).
Programação do projeto:
Programação
Divulgação da Competição do INSTITUTO MOVIMENTAÇÕES
Inscrições das equipes na competição
Contratação da Empresa prestadora do serviço de
arbitragem
Compra dos materiais esportivos e premiações
Congresso Técnico do 1º CAMPEONATO BRASILIENSE
DE QUEIMADA – CBQ 2021
Cerimônia de Abertura da competição
Início dos jogos do 1º CAMPEONATO BRASILIENSE DE
QUEIMADA – CBQ 2021
Finais dos jogos Feminino e Masculino do 1º
CAMPEONATO BRASILIENSE DE QUEIMADA – CBQ
2021

Data
Outubro
Outubro

Turno
Matutino, vespertino e
noturno
Matutino, vespertino e
noturno

Outubro

Matutino

Outubro

Matutino / vespertino

Outubro

Noturno

Outubro

Noturno
Matutino, vespertino e
noturno

Outubro
Novembro

Matutino, vespertino e
noturno
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No início da pandemia, nossa instituição manteve as ações sociais como: entrega de cesta básica, material de higiene
pessoal e material de higiene sanitária, portanto adquirimos muito material de combate a Covid-19. Com isso, ainda
temos uma boa quantidade que iremos utilizar para cumprir as determinações e protocolos exigidos na realização desse
projeto.
2.7.1 Grade Horária dos Núcleos
Não se aplica
2.7.2 Equipe de RH

Função

Qnt.

COORDENADOR
GERAL

1

ASSISTENTE
COORDENADOR
GERAL:

1

Forma de
contratação do
RH
Empresa
especializada
em eventos, PJ
Empresa
especializada
em eventos, PJ

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

Não

----

----

Não

----

----

Carga horária
que será
destinada ao
evento
8h/dia

8h/dia

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA
1. Impulsionar a prática e o desenvolvimento da queimada, com foco nas equipes formadas no âmbito do Distrito
Federal, por meio de uma competição com elevado nível organizacional.
2. Despertar o interesse na prática do esporte-queimada.
3. Desenvolver habilidades de cooperação e convívio social.
4. Propiciar uma rotina de vida saudável com a prática de esportes.
2.9 CROQUI DO EVENTO
Arena de competição:

QS 420 Conjunto 8 Lote 01, Subcentro Leste - Samambaia Norte, Brasília - DF, 72320-426
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2.10 CONTRAPARTIDA
Não se aplica
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO
Cronograma de Execução
Programação

Valor

Duração
Início

Término

Prestação de serviço

R$123.244,55

25/10/2021

28/11/2021

Aquisição de material esportivo

R$13.046,40

25/10/2021

30/10/2021

Aquisição de materiais de uso

R$9.489,00

25/10/2021

28/11/2021

Recursos humanos

R$6.517,50

25/10/2021

28/11/2021

1.

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
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formal da organização da sociedade civil.
Marcar as opções abaixo:
( X ) Dou ciência do acima informado
( X ) Não haverá pagamento em espécie
( ) Haverá pagamento em espécie.
4.1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE
Cronograma de Desembolso
Meta
Meta 1
Planejamento
e execução

Etapa/Fase
1.1
1.2
1.3
1.4

Especificação
Prestação de serviço
Aquisição de Material
R.H.
Materiais de Uso

Mês
Outubro
Outubro
Outubro
Outubro

5.PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA)
Receita
Despesa
(O item
(Se o item
contratado
contratado gerar
irá gerar
Fonte de Custeio
receita
indicar o item
receita?
Indicar valor) em queorecurso será
utilizado)

Descrição Detalhada

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

Álcool em gel 70%

Litros

20

R$ 0,00

R$ 0,00

Já adquirido pelo
Instituto

Não

Álcool líquido 70%

Litros

20

R$ 0,00

R$ 0,00

Já adquirido pelo
Instituto

Não

Termômetro digital

Unid

3

R$ 0,00

R$ 0,00

Já adquirido pelo
Instituto

Não

Sabonete líquido

Litros

15

R$ 0,00

R$ 0,00

Já adquirido pelo
Instituto

Não

Máscaras descartáveis

Unid

60

R$ 0,00

R$ 0,00

Já adquirido pelo
Instituto

Não

Luvas descartáveis

Caixa

3

R$ 0,00

R$ 0,00

Já adquirido pelo
Instituto

Não

Fita zebrada para
demarcação de espaços

Unid

5

R$ 0,00

R$ 0,00

Já adquirido pelo
Instituto

Não
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Totens para os locais de
jogos

Inscrições das equipes

Unid

Unid

5

24

R$ 0,00

R$ 250,00

R$ 0,00

R$
6.000,00

Já adquirido pelo
Instituto

Inscrições

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE
FOMENTO

Não

Sim

Premiação
sendo
distribuída
da
seguinte forma:
Masculino:
2.000,00 (1° lugar)
700,00 (2° lugar)
300,00 (3° lugar)
Feminino:
2.000,00 (1° lugar)
700,00 (2° lugar)
300,00 (3° lugar)

R$ 6.000,00

5.1 Planilha Termo de Fomento.
PLANILHA TERMO DE FOMENTO
Meta 1 –Planejamento e execução
Etapa 1.1Prestação de Serviços

ITEM

Descrição Detalhada

1.1.1

EQUIPE DE ARBITRAGEM:
2 Equipes de arbitragem
para os jogos de
queimada, composta por
5 profissionais sendo 1
árbitro, 3 árbitros
assistentes e 1
mesário/cronometrista.8h

1.1.2

1.1.3

Unidade de
Medida
(Diária/Mê
s/Mts/Servi
ço/Unidade
)

Diária

BRIGADISTA:
2 brigadistas que devem
chegar junto com a equipe
de segurança, sendo
responsáveis pela
prevenção e combate a
Diária
incêndios e processos de
evacuação do ginásio e
prestação de primeiros
socorros, caso necessário.
Diária de até 8 horas.
1 FOTÓGRAFO:
Contratação de fotógrafo
com experiência em
Diária
cobertura fotográfica de
eventos. Deverá possuir
equipamentos de

Quant

42

Total

84

Valor
Unitário

R$ 300,00

Valor Total

R$25.200,00

Justificativa para
aquisição/locação e
memória de cálculo

Item necessário para
garantir que sejam
seguidas as regras do
jogo.
Sendo 2 equipes de
arbitragem para 42

jogos
5 profissionais = R$300
x 84 jogos =
R$25.200,00

10

20

R$ 180,00

R$ 3.600,00

Item necessário para
garantir o atendimento
de primeiros socorros a
todos os envolvidos no
evento.
2 brigadistas x 10
diárias = 20 diárias x
R$180 = R$3.600

5

5

R$498,83

R$2.494,15

Item necessário para
registro fotográfico de
todos os jogos, times e
estruturas contratadas
para a competição.
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1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

qualidade e entregar as
fotos em HD, em alta
resolução. Diária de até 8
horas
EQUIPE DE LIMPEZA: 3
Pessoas que serão
responsáveis pela limpeza
dos vestiários dos atletas,
área vip, banheiros e
demais áreas necessárias
com todo material de
Diária
consumo necessário
(rodos, pano de chão,
detergente, desinfetante,
papel toalha, papel
higiênico, material esse
para os 8 dias de evento).
Diária de até 8 horas.
STAFFS:
5 pessoas que prestarão
serviços de Staff durante a
realização do evento,
dando apoio a orientação
do público na abertura do
evento, durante e pós
Diária
evento. Serão
responsáveis por auxiliar
os atletas, secar a quadra
caso haja necessidade;
auxiliar durante o evento
no que for necessário.
Diária de até 8 horas
1 Narrador de
eventoesportivo –
Contratação de
Diária
profissional especializado
em narração esportiva.
1 Comentarista de
eventoesportivo –
Contratação de
profissional especializado
Diária
em jiu-jitsu para comentar
as partidas na
transmissão.
2 SEGURANÇAS
DESARMADOS:
seguranças desarmados
para serviços no dia do
evento. Toda equipe de
segurança deve se
apresentar duas horas
antes da abertura dos
Diária
portões e serão
responsáveis pelo controle
de acessos, revista do
público, controle de
ingressos, orientação e
segurança geral do
público presente. Diária
de até 8 horas

1 fotógrafo x 5 diárias =
5 diárias x R$498,83 =
R$2.494,15

10

10

30

50

R$152,99

R$152,99

R$4.589,70

R$ 7.649,50

Contratação de Equipe
de 3 pessoas de
Limpeza x 10 dias de
competição.
Quantidade ideal para
atender a necessidade
do evento.
3 pessoas x 10 dias= 30
diárias x R$152,99=
R$4.589,70

Item necessário para
auxiliar todas as
atividades e serviços
realizados nos dias de
competição.
5 staffs x 10 diárias = 50
diárias x R$152,99= R$
7.649,50

10

10

10

10

R$380,56

R$380,56

R$3.805,60

Necessário para
narrador todos os jogos.
1 narrador x 10 diárias x
R$380,56= R$3.805,60

R$3.805,60

Necessário
comentarista para
comentar todos os
jogos.
1 comentarista x 10
diárias x R$380,56=
R$3.805,60

R$3.800,00

10

20

R$190,00

Item necessário para
garantir a segurança e
controle de acesso dos
locais de competição
2 seguranças x 10 diária
= 20 diárias x R$190 =
R$3.800
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1 TRANSMSSÃO AO VIVO
STREAMING:
Serviço de streaming,
transmissão de áudio e
vídeo via internet,
transmissão ao vivo com 3
câmera via internet em
Brasília, transmissão via
youtube, transmissão via
facebook, usuários
ilimitados, tráfego
1.1.9
Diária
ilimitado, internet full
duplex, link de internet via
rádio, servidor de
streaming, transmissão ao
vivo e ondemand. Sendo
necessário 2 câmeras,
com 2 cinegrafistas, 1
técnico de operação e 1
diretor de streaming com
todos os equipamentos
necessários ao serviço.
1 EQUIPAMENTO DE
SOM:
Sonorização para
evento de médio porte.
Locação de um
equipamento de som
contendo: 6 caixas, 20
1.1.10 metros de cabos, 15
Diária
metros de fio de
eletricidade, 3 microfones
sem fio. 1 mesa de som 16
canais, 1 kit dj e 1
notebook.
Incluso técnico,
montagem e
desmontagem.
1 AMBULÂNCIA DE
REMOÇÃO:
Veículo destinado
ao
transporte de pacientes
que não apresentam risco
de vida e são utilizados
para remoção simples e de
caráter eletivo.
Obrigatoriamente deverá
1.1.11
Diária
dispor:
Sinalizador
ótico
e
acústico
Maca com rodas
Suporte para soro
Oxigênio medicinal
Motorista e um técnico de
enfermagem
8 horas.

10

10

R$4.000,00

R$ 40.000,00

Item necessário para
garantir a transmissão
online e ao vivo das
competições.
10 diárias x R$4.000,00
= R$40.000

10

10

R$1.500,00

R$ 15.000,00

Item necessário para a
sonorização de todo o
evento, incluindo
divulgação de
resultados e convocação
de equipes.
10 diárias x R$1.500,00
= R$15.000,00

10

10

R$1.330,00

R$13.300,00

Locação de 1
Ambulância remoção
para os 8 dias de
competição.
Quantidade ideal para
atender a necessidade
do evento.
10 diárias x
R$1.330,00=
R$13.300,00

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.1 R$123.244,55
Etapa 1.2 – Aquisição de material
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ITEM

1.2.1

Descrição Detalhada

BOLA DE QUEIMADA:
Material PU. Miolo: slip
system – removível e
lubrificado, câmara
airbility 410-450g 6870cm
Sendo 3 bolas para cada
time, para treino e jogo.

1.2.2

TROFÉUS:
Para premiação das
equipes, com estatueta
medindo 150cm a 180cm
de altura com base
quadrada em MDF com
impressão fotográfica.

1.2.3

MEDALHAS:
Medalha em liga de
zamac, medindo 9 cm de
largura e 3mm de
espessura, com fita
personalizada com a
logomarca e dizeres do
evento, resinada na frente
e verso com os dizeres do
evento.

Unidade de
Medida
(Diária/Mê
s/Mts/Servi
ço/Unidade
)

Unid.

Quant.

72

Total

72

Valor
Unitário

R$ 120,00

Valor Total

R$ 8.640,00

Justificativa para
aquisição/locação com
memória de cálculo

Item necessário para os
treinos das equipes e
jogos da competição.
72 unidades x R$120 =
R$8.640

Unid

Unid

6

108

6

108

R$ 450,00

R$ 15,80

R$ 2.700,00

R$ 1.706,40

Item necessário para
premiação para os
times
6 troféus x
450,00=2.700,00
Sendo para premiar na
seguinte configuração:
1 trofeu 1º lugar
masculino
1 trofeu 2º lugar
masculino
1 trofeu 3º lugar
masculino
1 trofeu 1º lugar
feminino
1 trofeu 2º lugar
feminino
1 trofeu 3º lugar
feminino

Item necessário para
premiação dos atletas
108 medalhas x 15,80=
1.706,40

VALOR TOTAL DA ETAPA1.2 R$13.046,40
Etapa 1.3 – R.H.

ITEM

Descrição Detalhada

1.3.1

1 COORDENADOR GERAL:
Responsável
Por coordenar todos
os aspectos do projeto
em todas as suas
etapas para que ele se
efetive conforme o

Unidade de
Medida
(Diária/Mê
s/Mts/Servi
ço/Unidade
)

Quant.

Total

Valor
Unitário

Valor Total

R$4.744,50

Diária

15

15

R$316,30

Justificativa para
aquisição/locação com
memória de cálculo
Item necessário para
garantir o sucesso de
todas as entregas e
serviços contratados.
15 diárias x R$316,30 =
R$4.744,50
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1.3.2

planejado. Ele
desenvolverá e
acompanhará o
Planejamento, a
Divulgação, a execução e
a entrega dos produtos de
todas as etapas do
projeto.
Abrangendo dias de
montagem e de
competição. 8h
1 ASSISTENTE
COORDENADOR GERAL:
Profissionalque auxiliará
nas
demandasadministrativas
do projeto,que envolvem
oplanejamento 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.
8h/dia

Diária

15

15

R$ 316,30

R$4.744,50

Item necessário para
auxiliar o coordenador
geral em todas as
demandas do evento e
no sucesso de todas as
entregas e serviços
contratados.
15 diárias x R$316,30 =
R$4.744,50

VALOR TOTAL DA etapa 1.3 R$9.489,00
Etapa 1.4– Materiais de uso

ITEM

1.4.1

1.4.2

Descrição Detalhada

2 BANNERS:
Confecção de 2 banners
em vinil impresso com
ilhós, para divulgação e
sinalização do evento com
logo do evento e
apoiadores. Banners de
tamanho 2m x 1,20m.
Totalizando 4,80m².
2 BANNERS:
Confecção de 2 banners
em vinil impresso com
ilhós, para divulgação e
sinalização do evento com
logo do evento e
apoiadores. Banners de
tamanho 5m x 3m.
Totalizando 30m².

Unidade de
Medida
(Diária/Mê
s/Mts/Servi
ço/Unidade
)

Metro

Quant.

2,4

Total

4,8

Valor
Unitário

R$ 47,00

Valor Total

R$ 225,60

Justificativa para
aquisição/locação com
memória de cálculo

Item necessário para
divulgar informações e
sinalizar o evento assim
como divulgar a
parceria.
4,8 metros x R$47 = R$
225,60

Metro

15

30

R$ 47,00

R$1.410,00

Item necessário para
divulgar informações e
sinalizar o evento assim
como divulgar a
parceria.
30 metros x R$47 =
R$1.410,00
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1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

BOXTRUSS Q20:
Locação para fixação de
lonas de sinalização e
identificação do evento,
incluo instalação

Metro

CONJUNTO DE MESA E
CADEIRAS:
Locação de 40 mesas
plásticas 1X1me 160
cadeiras plásticas

Conjunto

CAMISAS DE
COORDENAÇÃO / STAFF:
Aquisição das camisetas
polo em Tecido Piquet,
composição 100% algodão
com estampa sublimada
com logo do evento e
apoiadores. Que serão
utilizadas pelas pessoas
que estarão na
organização do evento
durante os três dias.
ÁGUA MINERAL:
Água mineral para todas
as pessoas envolvidas no
evento.
Cada caixa com 48 copos
de 200ml.

R$1.905,50
50

40

50

40

R$ 38,11

R$9,16

R$ 366,40

Item necessário para
suportar e estruturar
equipamentos, banners
e sinalizações do
evento.
Locação de 50 metros x
R$38,11= R$1.905,50
Item necessário para
dar suporte para todos
os envolvidos no evento,
times nos vestiários e
arbitragem na arena de
competição.
40 conjuntos de mesa
com cadeiras x 9,16=
366,40

Unid

20

20

R$ 22,50

R$450,00

Item necessário para
identificar a equipe de
trabalho da
organização do evento.
20 unidades x R$22,50 =
R$450,00

Caixa

80

80

R$ 27,00

R$2.160,00

Item necessário para
garantir hidratação e
bem-estar de todos os
envolvidos com a
realização do evento.
80 caixas x R$27 =
R$2.160

VALOR TOTAL DA etapa 1.4 R$6.517,50
VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO

R$152.297,45

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

Serão utilizadas as mídias sociais@instituto_movimentacoes, incluindo o site do Instituto Moviment’ações e do Projeto
Zoe de queimada @projetozoedf, por onde divulgaremos massivamente as competições e a parceria com a Secretaria
de Esportes.
Divulgação maciça durante as transmissões ao vivo e reportagens gravadas durante a competição.
A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de banners, faixas ou outra forma similar.

7. Previsão de Receitas
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PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)
QTD.

Nome

Receitas

1

Emenda Parlamentar do Deputado Martins Machado

R$ 152.297,45

4

Inscrição

R$ 6.000,00
Total

R$ 158.297,45

Brasília, 15 de Outubro de 2021
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PROTOCOLO COVID-19
Medidas de segurança adotadas durante a competição em prevenção à Covid-19:
1.

Todos os presentes nos locais de jogo (organização, atletas e comissão técnica) terão a temperatura
aferida durante os dias de competição e na entrada da arena, ficando proibido acesso de pessoas com a
temperatura acima de 37.5 graus.

2.

Os atletas e demais membros das equipes e coordenação que estiverem com febre ou suspeita de
infecção pela COVID-19 serão afastados da competição e orientados a buscar maiores cuidados.

3.

Será disponibilizado, em diversos pontos da arena de competição e suas dependências, álcool em gel para
higienização das mãos.

4.

Os jogos, até o presente momento, serão sem presença de público (apenas será permitida a presença do
acompanhante do atleta que for menor de idade nos locais de jogos, atentando para as regras de
distanciamento e utilização de máscara todo o tempo).

5.

Os atletas e demais membros deverão respeitar o distanciamento de 2 metros e a utilização de máscara,
exceto para atletas durante o jogo.

6.

Todo equipamento esportivo de uso comum nas competições, como bolas e outros, serão desinfetados e
higienizados antes de todas as partidas e no intervalo de cada jogo.

7.

O uso de máscara será obrigatório nos vestiários e em todos os locais ao redor dos campos;

8.

O tempo nos vestiários deverá ser minimizado e com acesso controlado.

9.

Somente os atletas em campo, a arbitragem e o técnico terão permissão para permanecer sem máscara
apenas durante os jogos.

10.

Adotaremos todas as normas que por acaso sejam editadas pelos órgãos de controle sanitário ou
governamental.
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