PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da OSC: FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEVÔLEI DO DISTRITO FEDERAL-FMF-DF
Nome Fantasia: FMF – DF
CNPJ: 11411036000184

Endereço: SHTQ, quadra 4, conjunto 7, casa 18

Complemento: Taquari

Bairro/Cidade: Lago Norte/Brasília

CEP: 71.551-428

Telefone: (DDD)

Telefone: (DDD) (61) 3387-5306

Telefone: (DDD)

E-mail: odilonalves.m@gmail.com

Site/Redes
Sociais:https://praiadocerrado.com
Instagram: circuitopraiadocerrado

Responsável da OSC (Dirigente): Odilon Alves de Miranda
CPF: 03966038153

RG/ Órgão Expedidor: 3604367 SSP - DF

Endereço do Dirigente: SHTQ, quadra 4,

CEP: 71.551-428

conjunto 7, casa 18

Telefone do Dirigente: (61) 98307
– 5705

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Marcus Vinicius de Mendonça e Jacarandá
Função na parceria: acompanhamento da parceria
RG:09574204

Órgão Expedidor:
SSPMT

Telefone Fixo:

CPF:78241103115

Telefone Celular (61)999890813

E-Mail do Responsável: atendimento@noplanoconsultoria.com

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE
Fundada em 2009, a Federação Metropolitana de Futevôlei do Distrito Federal -FMFUT-DF, com a intenção de
oportunizar a massificação do esporte em todo Brasil, em especial na cidade de Brasília fortalecendo as estruturas já
existentes e abrindo novas estruturas e oportunidades a todos que buscam conhecer e praticar o futevôlei.
Nosso foco principal além da organização e promoção de eventos é a difusão da modalidade e a formação de atletas
de Futevôlei, bem como proporcionar competições de alto nível para que possamos descobrir novos talentos e que
posteriormente possam representar a Federação Metropolitana de Futevôlei do Distrito Federal nas mais diversas
competições sejam elas nacionais e/ou internacionais.
Desta forma, a Federação apresenta o Projeto Praia do Cerrado, a competição mais forte e tradicional da cidade, que
já contou com 6 edições, e tem a chancela da Confederação Brasileira de Futevôlei - CBFv, como uma proposta
inovadora de alavancar e gerar novas oportunidades para esse esporte, que vem ganhando ao longo dos anos mais e

mais adeptos e que poderá se tornar olímpico se considerarmos o empenho e dedicação de ex - jogadores de futebol
adeptos ao esporte e empresários que queiram investir.

Eventos realizados pela Federação nos últimos anos.
✔

Nome do projeto/ação: Praia do Cerrado – 8ª edição 2021 – BRASÍLIA

✔

Entidades Parceiras: FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEVOLEI DO DISTRITO FEDERAL – FMF-DF

✔

Período de Vigência: 27 A 29 DE OUTUBRO -2020

✔

Número de Beneficiados: ALCANCE DE 400 ATLETAS

✔

Ações/Atividades desenvolvidas.

O maior e mais tradicional campeonato de Futevôlei de Brasília. A 8ª edição foi realizada com a presença de atletas
profissionais nacionais e amadores locais e foi transmitida em tempo real por meio da internet, com grande sucesso
de público e crítica.
Local: - Parque da Cidade Sarah Kubitschek – estacionamento 13 – próximo a administração.
Com o apoio da Cbfv – Confederação Brasileira de Futevôlei, o Campeonato Principal valerá ranking para as etapas
oficiais desta, um grande passo para o futevôlei e atletas de Brasília.
Da mesma forma como feito no ano anterior, realizamos nesta edição uma entrega de cestas básicas para famílias
carentes atingidas pela pandemia Covid-19.

✔

Nome do projeto/ação: Praia do Cerrado – 7ª edição 2020 – BRASÍLIA

✔

Entidades Parceiras: FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEVOLEI DO DISTRITO FEDERAL – FMF-DF

✔

Período de Vigência: 27 A 29 DE OUTUBRO -2020

✔

Número de Beneficiados: ALCANCE DE 200 ATLETAS

✔

Ações/Atividades desenvolvidas.

Campeonato de Futevôlei, há 7 anos o mais tradicional no calendário de Brasília. Veio com atletas de renome nacional
e não apenas atletas brasilienses.
Local: - Parque da Cidade Sarah Kubitschek – estacionamento 13 – próximo a administração.
Com o apoio da Cbfv – Confederação Brasileira de Futevôlei, o Campeonato Principal valerá ranking para as etapas
oficiais desta, um grande passo para o futevôlei e atletas de Brasília.
Tivemos nessa edição uma entrega de cestas básicas para famílias carentes atingidas pela pandemia Covid-19 com a
falta de emprego.

Nome do projeto/ação: Praia do Cerrado – 6ª Etapa 2019 – BRASÍLIA
Entidades Parceiras: FEDERACAO METROPOLITANA DE FUTEVOLEI DO DISTRITO FEDERAL-FMF-DF
Período de Vigência: 07 A 09 DE OUTUBRO -2019
Número de Beneficiados: ALCANCE DE 200 ATLETAS
Ações/Atividades desenvolvidas.
Campeonato de Futevôlei, há 6 anos o mais tradicional no calendário de Brasília. Veio com atletas de renome nacional
e não apenas atletas brasilienses.

Local: - Parque da Cidade, denominado Parque Dona Sarah Kubistchek – estacionamento 13 – próximo a
administração.
Com o apoio da Cbfv – Confederação Brasileira de Futevôlei, o Campeonato Principal valerá ranking para as etapas
oficiais desta, um grande passo para o futevôlei e atletas de Brasília.

✔

Nome do projeto/ação: I Circuito de Futevôlei Facilite

✔

Entidades Parceiras: FEDERACAO METROPOLITANA DE FUTEVOLEI DO DISTRITO FEDERAL-FMF-DF

✔

Período de Vigência: 07/08 a 12/08/2019

✔

Número de Beneficiados: 224 ATLETAS

✔

Ações/Atividades desenvolvidas

O I Circuito de futevôlei facilite é o maior evento de futevôlei a ser realizado em Águas Claras. Criado pela FMF-DF, a
organização proporciona uma série de eventos no Distrito Federal e Centro Oeste, com a presença dos melhores
atletas de Brasília e também do Brasil e além disso conta com o apoio da SEL DF (Secretaria de Estado de Esporte e
Lazer do DF), do IBRAM, e da Administração de Águas Claras.
O evento será disputado por sete categorias, Iniciante, Misto Iniciante, Série C, Série B, Misto Aberto, Profissional
Masculino e Profissional Feminino.
Este primeiro evento faz parte do calendário oficial da FMF-DF e será transmitido ao vivo por canais como Face book e
Instagram, possibilitando uma grande exposição midiática para o Distrito Federal.

✔

Nome do projeto/ação: Praia do Cerrado 5 (2018) – BRASÍLIA

✔

Entidades Parceiras: FEDERACAO METROPOLITANA DE FUTEVOLEI DO DISTRITO FEDERAL-FMF-DF

✔

Período de Vigência: 07 A 09 DE SETEMBRO -2018

✔

Número de Beneficiados: ALCANCE DE 200 ATLETAS

✔

Ações/Atividades desenvolvidas.

Campeonato de Futevôlei, há 6 anos o mais tradicional no calendário de Brasília. Veio com atletas de renome nacional
e não só atletas brasilienses.
Local: - Parque da Cidade, denominado Parque Dona Sarah Kubistchek – estacionamento 13 – próximo a
administração.
Com o apoio da Cbfv – Confederação Brasileira de Futevôlei, o Campeonato Principal valerá ranking para as etapas
oficiais desta, um grande passo para o futevôlei e atletas de Brasília.
CATEGORIAS: Masculino e Feminino (Intermediário, Principal e Máster); Apresentações com jogadores, referências do
Futebol.

✔

Nome do projeto/ação: Praia do Cerrado 4 (2017) – BRASÍLIA

✔

Entidades Parceiras: FEDERACAO METROPOLITANA DE FUTEVOLEI DO DISTRITO FEDERAL-FMF-DF

✔

Período de Vigência: 23 A 24 DE SETEMBRO -2017

✔

Número de Beneficiados: 152 ATLETAS

✔

Ações/Atividades desenvolvidas

Local: - Parque da Cidade, denominado Parque Dona Sarah Kubistchek – estacionamento 13 – próximo a
administração. Das 9h às 16h
O CIRCUITO PRAIA DO CERRADO nasceu de uma ideia simples, realizar em Brasília o maior espetáculo de futevôlei já
visto. Após o sucesso das outras edições, o evento se tornou o mais aguardado pelos praticantes e amantes do
esporte. Acrescentou-se uma nova categoria – INTERMEDIÁRIO – deixando assim a competição mais competitiva. A
quinta edição toma a proporção realmente merecida, isso tudo com uma estrutura completa de banheiros químicos,
segurança e brigada de incêndio, geradores de energia, tendas e uma arquibancada, ótima organização que garantiu o
mesmo sucesso, com um aumento em números de praticantes, e público também.
✔ CATEGORIA INICIANTE – 16 DUPLAS
✔ CATEGORIA INTERMEDIARIO - 14
✔ CATEGORIA MÁSTER (acima de 45 anos) – 14 DUPLAS
✔ CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO – 16 DUPLAS
✔ CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO – 16 DUPLAS
Na sexta-feira dia 22, data que antecede a competição, considerando que a arena de disputas estará montada, será
disponibilizada de forma gratuita uma atividade recreativa (Clínica de Futevôlei), com noções da modalidade futevôlei
para crianças e adolescentes de baixa renda e que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social no entorno de
Brasília, tal ação tem por finalidade o desenvolvimento pleno e harmonioso desses jovens dando exemplos positivos
por intermédio do esporte tornando-os agentes transformadores da sociedade, utilizando a modalidade futevôlei
como ferramenta de inclusão social e com objetivo de incentivar o esporte no futuro de crianças e jovens do Distrito
Federal.
✔

Nome do projeto/ação: Praia do Cerrado 2 (2016) – BRASÍLIA

✔

Entidades Parceiras: FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEVÔLEI DO DISTRITO FEDERAL – FMFUT-DF

✔

Período de Vigência: 07 A 11 DE SETEMBRO -2016

✔

Número de Beneficiados: 98 ATLETAS

✔

Ações/Atividades desenvolvidas

Praia do Cerrado 2 – em 2016 - Campeonato de futevôlei, em 5 (cinco) dias de evento 07 a 11 de setembro de 2016.
O objetivo do projeto é a promoção e organização do evento de Futevôlei, para atletas e praticantes de Brasília, uma
cidade voltada para o esporte e que não tem praia, mas que cresce muito em esportes praianos principalmente em
parques do DF.
✔

CATEGORIA INICIANTE – 10 DUPLAS

✔

CATEGORIA MÁSTER (acima de 45 anos) – 12 DUPLAS

✔

CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO – 15 DUPLAS

✔

CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO – 12 DUPLAS

O Campeonato foi realizado das 09h às 16h.
Local: - Parque da Cidade, denominado Parque Dona Sarah Kubitschek.

- A categoria intermediário masculina - jogaram na quarta e quinta, dia 07 e 08 e as duplas finalistas entrarão na
categoria principal no sábado
- Na sexta-feira, dia 06 - 50 crianças da escola classe da estrutural (zona de vulnerabilidade) fizeram clínicas com as
campeãs Mundiais.
- Na sexta-feira, dia 6 – Campeonato Máster.
- Sábado e Domingo, dias 7 e 8– os melhores do Brasil e do Mundo disputaram o prêmio nas categorias Masculino e
Feminino.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: PRAIA DO CERRADO
Local de realização: Parque da Cidade Sarah Kubitschek - Estacionamento 13
Período de execução:

07/06/2022 a 20/06/2022

Período de realização do Evento:

15/06/2022 a 19/06/2022

Enquadramento: (X) participação () educacional (X) alto rendimento
Previsão de beneficiários diretos: 400 (200 duplas)
Previsão de público indireto: 5.000 pessoas (público presente e alcance nas redes sociais)
Valor Total do Projeto: R$ 675.122,39 (seiscentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e dois reais e trinta e

nove centavos)
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 593.622,39 (quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e vinte e dois reais e
trinta e nove centavos)

2.1 OBJETO DA PARCERIA
Realização do Praia do cerrado

2.2 APRESENTAÇÃO DO EVENTO
O Praia do Cerrado é o maior, mais relevante e mais tradicional evento de futevôlei realizado em Brasília. Trata-se de
campeonato de grande porte no cenário nacional, contando com atletas profissionais altamente ranqueados e atletas
amadores, advindos de Brasília de todo o país, com transmissão online ao vivo e com estrutura física equiparável aos
maiores torneios competitivos de futevôlei do país.
Criado pela Federação Metropolitana de Futevôlei do Distrito Federal - FMF-DF, o evento torna-se maior a cada nova
edição. Notadamente, ano após ano, o campeonato apresenta crescente aceitação e reconhecimento de público, dos
atletas e das mídias especializada e esportiva. Diante de tamanho sucesso, o Praia do Cerrado hoje brilha no cenário
nacional como o principal campeonato de futevôlei da Região Centro-Oeste.
Em continuidade ao processo de qualificação e ampliação do campeonato, para a edição deste ano oferecemos à
população do Distrito Federal e aos atletas um evento com superestrutura física, superior a todas as edições
anteriores, contando, por exemplo, com maior quantidade de arquibancadas, cercamento de segurança, áreas
montadas para guarda de material, espaço reservado para prestadores de serviço, como seguranças e staffs, espaço
amplo e confortável reservado para os atletas, depósito para água, alimentos e materiais de limpeza, sistema sonoro
ampliado.
Com maior estrutura serão utilizadas mais quadras, bem como serão montadas mais arquibancadas para garantir a
recepção de grande público, com oferta de bastante aconchego para acompanhar as partidas que escolherem assistir.

Afinal, acompanhar os jogos de forma mais confortável, organizada, sem obstrução de visão e com menos
aglomeração é um pedido do público do Distrito Federal. Nós entendemos e trabalharemos para que a merecedora
população de nossa cidade tenha o seu pedido atendido e receba um evento com estrutura de grande porte.
Ressalte-se ainda que para aqueles que não puderem comparecer presencialmente, ou mesmo para o público
externo, oferecemos, de forma totalmente gratuita, acesso a todos os jogos competitivos, por meio de transmissão
profissional online e ao vivo por meio da internet, contando com narração, entrevistas com os atletas e comentários.
Nossos esforços para atender a um público ainda maior do que tivemos nas edições de 2019, 2020 e 2021
(streaming/online) também fazem parte do aspecto administrativo do projeto, uma vez que agregaremos uma
quantidade maior de pessoas, todas muito bem qualificadas, para fortalecer as equipes administrativa e de produção.

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:
FUTEVÔLEI
O futevôlei é reconhecidamente uma das modalidades esportivas que mais cresce no Brasil. O Distrito Federal, por
suas condições climáticas e considerando o seu amálgama social e a juventude de sua população, abraça a
modalidade esportiva de forma ampla e com grande quantidade de praticantes.
Mais um aspecto favorável para a adesão ao esporte é o baixo custo para os atletas, uma vez que para a sua prática
não é necessário equipamentos dispendiosos e caros, a exemplo de tênis especiais, chuteiras, vestimentas de
proteção e similares.
Ademais, o futevôlei é disputado em um sistema de duplas, trios ou quartetos, tanto na categoria masculino, feminino
ou misto (inclusive com a participação de amputados), de qualquer idade.
Quando observados todos esses aspectos que permeiam o futevôlei, compreende-se as razões deste ser um esporte
altamente democrático, seja para praticar, seja para assistir e torcer, e que possui um crescimento enorme em nosso
país.
A interação entre os atletas acontece de forma amistosa, muito por influência de características do próprio futevôlei,
como por exemplo: trata-se de um jogo cadenciado, baseado na técnica e na cooperação e sem contatos físicos.
Incentivar, portanto, a prática do futevôlei e a realização do Praia do Cerrado, na sua9ª Edição significa apoiar o
desenvolvimento do esporte mais emergente do Brasil e traz benefícios diretos e indiretos de alta relevância para o
Distrito Federal, senão vejamos:
✔ Promoção de modalidade esportiva;
✔ Desenvolvimento e aprimoramento dos atletas locais;
✔ Formação de público expectador;
✔ Estímulo à prática esportiva;
✔ Atendimento aos objetivos legais pertinentes com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal;
✔ Movimentação da cadeia produtiva, do setor de serviços, transporte e de comerciantes locais (inclusive
ambulantes), gerando maior arrecadação de impostos para o GDF; e
✔ Promoção, visibilidade e consolidação de Brasília como centro de desenvolvimento do futevôlei, tanto na
formação de atletas quanto na realização de campeonato de grande porte e presente no calendário
competitivo nacional oficial.

2.4. OBJETIVO GERAL:
Realizar evento altamente qualificado e competitivo de futevôlei em Brasília, com a participação direta em sua
organização de atletas e gestores com grande experiência no universo da modalidade, garantindo assim a capital do
país como sede de grandes eventos de futevôlei.

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
✔ Promover o intercâmbio esportivo entre o Distrito Federal e os outros Estados dos atletas participantes;
✔ Consolidar o Distrito Federal como um dos polos nacionais do futevôlei;
✔ Promover e incentivar a prática de modalidade esportiva inclusiva, com a participação de jovens e
deficientes;

✔ Realizar um evento com estruturas físicas adequadas e com responsabilidade social e ambiental;
Gerar renda para a cadeia produtiva, fortalecendo a economia e propiciando empregos diretos e indiretos.
2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS
Metas (Qualitativas)

Parâmetro (s) para aferição de

Indicador

cumprimento das Metas

Contratar
profissionais
qualificados para realização do
evento.

Recursos Humanos

Realizar o praia do cerrado
com excelência em qualidade
nos itens contratados dando
totais condições aos atletas
participantes

locação
de
estruturas
e
equipamentos, cenografia, locação
de ambulância, bola, transmissão,
hospedagem,
alimentação,
uniformes e premiação

Metas (Quantitativas)

●

Notas Fiscais

●

Fotos

●

Identificação através de relatório

●
●

Registros fotográficos
Notas fiscais
Parâmetro (s) para aferição de

Indicador
de

cumprimento

Participação de 400 atletas de
Futevôlei

Quantidade
participantes

atletas

●
●

Ficha de inscrição
Fotos

Entre os 400 atletas ter a
participação de 100 atletas do
Distrito Federal;

Quantidade
de
atletas
representantes do Distrito Federal

●
●

Ficha de inscrição
Relatório de quantitativo de
inscritos com RG e CPF
Fotos

●
2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO EVENTO
Nome do Evento:

PRAIA DO CERRADO

Descrição/Etapa:

Futevôlei

Data do Evento:

15/06/2022 a 19/06/2022

Turno:

Matutino / Vespertino/
Noturno

Período Custeado pelo

07/06/2022 a 20/06/2022

Turno:

Fomento:
Local:

Matutino /
Vespertino/Noturno

Parque da Cidade Sarah Kubitschek – Em frente ao estacionamento nº 13 e à Sede
Administrativa

Espaços Físicos
Disponíveis:

(...) Quadra Poliesportiva

(...) Praça

(...) Pátio

(...) Piscina

(...) Ginásio

(...) Clube

(...) Espaço Privado

( X) Outro

Qual?__________________

Qual? Quadras de areia

Quantidade de participantes neste evento
Direto: 400
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(X) Local
(X) Regional

Indireto:5.000

Total: 5.400

(X )Nacional
( )Internacional
Faixa etária
( x ) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)

Categorias/Data/Turno
CATEGORIA KIDS
● KIDS (14 ANOS) - 20
DUPLAS

Qtd.

40

CATEGORIAS MASCULINO
●
●
●
(X) Adultos (entre 15 anos a 60 anos)

●
●

Profissional Série A (24
duplas) Intermediário Série B (24
duplas)
Intermediário Série C (24
duplas)
Iniciante (24 duplas)
Master (24 duplas)

360

CATEGORIAS FEMININO
● Iniciante (24 duplas)
● Intermediário (24 duplas)
● Profissional (12 duplas)

(...) idosos (a partir de 60 anos)
(...) Pessoas portadoras de necessidades especiais (limitação física,
mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)

Não se aplica

-

Não se aplica

-

*** Podendo haver alteração na quantidade de duplas por modalidade sem alterar na quantidade de atletas
Inscrição dos participantes
(...) Escolas
(...) em centros comunitários
(...) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(X) Pela internet. Site do evento:https://praiadocerrado.com/
(...) Outros.

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)
Inscrições:poderão ser realizadas por meio digital, no site https://praiadocerrado.com/. Cada dupla fará o

pagamento da inscrição no valor de R$ 220,00 (duzentos reais), incluindo uniforme (camiseta e short).
07/06/2022 a 14/06/2022: iníciodas tratativas para contratação com os fornecedores das estruturas necessárias,
criação do site do evento, divulgação e logística para a realização do evento.
Necessita-se do prazo solicitado para realizar atividades prévias e fundamentais para a execução do evento, tais como:
a criação das peças digitais, a preparação do website, a comunicação e a divulgação do campeonato, a mobilização
junto aos atletas, o fechamento das parcerias de apoio e premiação, a formalização de contratações de estruturas e
prestação de serviço e a própria inscrição e preparação dos atletas, inclusive de outros Estados da Federação.

15/06/2022 a 19/06/2022: Período do evento
Ressaltamos ainda que a participação no evento será de grande interesse tanto para atletas quanto para o público e a
mídia esportiva, uma vez que:
a) Os campeões das categorias masculino profissional e feminino profissional receberão vaga direta no mundial de
futevôlei deste ano, com data e local a ser definido;
b) Os campeões de cada categoria garantirão vaga no 10º Praia do Cerrado;
c) Aos vencedores da competição serão oferecidos, além dos troféus e medalhas, premiação financeira, produtos
esportivos e brindes diversos advindos de apoiadores diversos;
d) Realizaremos partidas de exibição com estrelas do esporte nacional e de pessoas famosas.

CATEGORIAS

GÊNERO

Profissional - Série A

Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
masculino e/ou feminino

Intermediário - Série B

Amador - Série C
Iniciante
Master
Profissional - Série A
Intermediário - Série B
Amador - Série C
Kids
TOTAL

Nº de
duplas
24
24
24
24
24
12
24
24
20
200

Nº de
atletas
48
48
48
48
48
24
48
48
40
400

As duplas participantes não trabalham com comissão técnica, não é o caso da modalidade e quando tem uma
comissão pelo custo de logística para a dupla dificilmente o técnico ou outro membro da equipe se faz presente.
O maior e mais tradicional evento de futevôlei de Brasília mais uma vez será transmitido ao vivo pela FUTEVOLEI
BRASIL e nos canais como YouTube e Instagram, possibilitando uma grande exposição midiática, garantindo
visibilidade a evento esportivo e política pública realizada com apoio do Governo do Distrito Federal.
Teremos apresentações especiais desafio de amputados entre o atleta Baresi – DF e o atleta Benigno – RJ.
Teremos também clínica de futevôlei e de futmesa e ou redinha (a definir) com a presença de crianças convidadas
pela organização.
As clínicas ocorrerão no dia 15/06/2022 no período da tarde, com noções básicas de futevôlei, passando para as
crianças a importância do esporte na formação de vida do indivíduo. Ao final, a criança receberá certificado de
participação totalmente sem custo para o fomento.
Para permitir o acompanhamento da execução da Praia do Cerrado, a OSC disponibilizará através do link
https://drive.google.com/drive/folders/13ZhQag8rGqMjlP-hNm9uT1GN7SietEq6 do Google Drive onde semanalmente
estará incluindo fotos e documentos pertinentes ao projeto.
Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios diversos à logomarca
da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL, em todo e qualquer material adquirido com recursos advindos do
Termo de Fomento, sob pena de sofrer a glosa total dos valores referentes aos itens adquiridos em descumprimento a
esta determinação

2.7.1Grade Horária
PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS*
Data

Categoria

Horário

Jogos

Jogos

Quadras

15 de junho

16 de junho
17 de junho

18 de junho

19 de junho

Classificação

finais

Masculino iniciante

17h às 22h

X

X

4

Masculino Amador - Série C

09h às 22h

X

X

4

Finais Iniciantes

09h às 22h

X

6

Masculino Master

10h às 16h

X

4

Feminino Intermediário - Série B

16h às 22h

X

4

Feminino Profissional - Série A

09h às 12h

X

3

Feminino Amador - Série C

09h às 12h

X

4

Masculino Profissional - Série A

12h às 16h

X

3

Kids (misto)

12h às 16h

X

Masculino Intermediário - Série B

16h às 22h

X

Masculino Profissional - Série A

09h às 12h

X

3

Feminino Amador - Série C

09h às 12h

X

3

Masculino Master

12h às 13h30

X

1

Feminino Profissional - Série A

13h30 às 15h

X

1

Masculino Profissional - Série A

15h às 16h30

X

1

Masculino Intermediário - Série B

16h30 às 18h

X

1

X

3
3

* Programação sujeita a alteração. Havendo, será informado ao gestor da parceria

2.7.2 Equipe de RH

Função

Qnt
.

Forma de
contrataçã
o do RH

Carga

Profissional a ser

Profissional da

Carga

contratado já

OSC é

horária de

tem vínculo com

remunerado ou

trabalho na

a OSC? Qual?

Não Remunerado

OSC

Não

Não se aplica

Não se aplica

8h

Não

Não se aplica

Não se aplica

8h

Não

Não se aplica

Não se aplica

8h

Não

Não se aplica

Não se aplica

8h

horária que
será
destinada
ao projeto

Empresa de

PRODUÇÃO

1

eventos
pessoa
jurídica
Empresa de

ASSISTENTE DE
PRODUÇÃO

1

eventos
pessoa
jurídica
Empresa de

ASSESSORIA DE
IMPRENSA

1

eventos
pessoa
jurídica

COORDENADOR

2

Empresa de

eventos

TÉCNICO

pessoa
jurídica

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Proporcionar lazer para o público de Brasília e entorno;
Fortalecer ações esportivas relacionadas a categoria de Futevôlei.
Integrar os participantes do futevôlei;
Oferecer para a população do Distrito Federal um evento esportivo de qualidade;
Fortalecimento a economia e propiciando empregos diretos e indiretos.

2.9CROQUI DO EVENTO

2.10 CONTRAPARTIDA
Não se aplica

3.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Cronograma de Execução
Programação

Valor

Planejamento e Execução do Evento

R$ 593.622,39

Duração
Início
07/06/2022

Término
20/06/2022

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES
O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à
entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.
Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o
pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo;
locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do
objeto (material esportivo, lanche, uniforme etc.) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real
do quantitativo a ser adquirido.
Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a
contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art.
30 da Portaria 98/2020, a saber:
§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da
OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter
"intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos,
exceto para serviços acessórios e complementares.
§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual
regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:
Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados
por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de
boleto bancário ou cheque nominal.
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie,
limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao
objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que:
I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou
II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir

de solicitação formal da organização da sociedade civil.
Marcar as opções abaixo:
( X ) Dou ciência do acima informado
( X ) Não haverá pagamento em espécie
( ) Haverá pagamento em espécie.
4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE
Cronograma de Desembolso
Etapa/Fase

Especificação

Mês

1.1

Locação de Estrutura e Equipamentos

1.2

Cenografia

1.3

Prestação de Serviço

Meta 1

1.4

Recursos Humanos

Planejamento

1.5

Locação de Ambulância

e Execução do

1.6

Material Esportivo

Evento

1.7

Transmissão

1.8

Locação de Transporte

1.9

Hospedagem

1.10

Alimentação

1.11

Uniformes

1.12

Premiação

Junho de 2022

5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA
DIVERSA)
Receita
(O item
contrata
Descrição
Detalhada

Unid.

Quant

Valor
Unitário

Valor Total

REALIZAÇÃO

do irá
gerar
receita?
Indicar
valor)

Taxa de
Inscrição por
dupla:

Unidade

200

R$220,00

R$44.000,00

FMFUT

Despesa
(Se o item
contratado gerar
receita indicar o
item em que o
recurso será
utilizado)
Premiação em
dinheiro para as
modalidades:
FEMININO
PROFISSIONAL
1º
Lugar R$5.000,00
2º
Lugar R$4.000,00

3º
Lugar R$3.000,00
4º
Lugar R$2.000,00
FEMININO
AMADOR
1º
Lugar R$1.000,00
2º
Lugar R$750,00
3º
Lugar R$500,00
4º
Lugar R$250,00
MASCULINO
PROFISSIONAL
1º
Lugar R$5.000,00
2º
Lugar R$4.000,00
3º
Lugar R$3.000,00
4º
Lugar R$2.000,00
MASCULINO
INTERMEDIÁRIO
1º
Lugar R$1.200,00
2º
Lugar R$900,00
3º
Lugar R$600,00
4º
Lugar R$300,00
MASCULINO
AMADOR
1º
Lugar –
R$1000,00
2º
Lugar –
R$750,00
3º
Lugar –
R$500,00
4º
Lugar –
R$250,00
Premiação
iniciante
1º
Lugar –
R$600,00
2º
Lugar –
R$450,00
3º
Lugar –
R$300,00
4º
Lugar –
R$150,00
Premiação série
B intermediário
feminino

1º
Lugar –
R$1.000,00
2º
Lugar –
R$750,00
3º
Lugar –
R$500,00
4º
Lugar –
R$250,00
Premiação
Master
1º
Lugar –
R$1.200,00
2º
Lugar –
R$900,00
3º
Lugar –
R$600,00
4º
Lugar –
R$300,00
Premiação
em
dinheiro para a
modalidade:
KIDS
1º Lugar R$500,00
2ºLugar R$300,00
3ºLugar
R$200,00
Total de todas as
modalidades:
R$43.000,00
REVELAÇÃO DA
COMPETIÇÃO
R$ 1.000,00

Descrição
Detalhada

Apoio com
produtos para
atletas e
convidados
PRODUTOS
PARA ATLETAS

Unid.

Quant

Valor
Unitário

Valor Total

REALIZAÇÃO

Receita
(O item
contratad
o irá gerar
receita?
Indicar
valor)

unidade

1.000

R$2,00

R$2.000,00

Apoio Boné
Açaí

Não

unidade

1.000

R$2,50

R$2.500,00

APOIO
MALACAL

Não

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

Vitaminas para
atletas
TRANSPORTE
Transporte das
R$1.500,00
crianças que
serviço
1
participarão
das clínicas
Suco Life
Produtos para
R$2,50
unidade
1.000
atletas e área
vip
Fisioterapeutas
R$5.000,00
serviço
1
fisioterapia
Restaurante
R$2.500,00
Alimentação
serviço
1.000
área vip
Produtos
R$1.500,00
serviço
1
Higiene
MATERIAS
R$20.000,00
Matérias no
serviço
1
jornal local tv
VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO
(patrocínio e inscrições)

R$1.500,00

APOIO
BRASÍLIA
FUTEBOL
CLUBE

Não

R$2.500,00

Suco LIFE

Não

R$5.000,00

Hospital
Home

Não

R$2.500,00

Fogo de
Lenha

Não

R$1.500,00

Jundiaí
descartáveis

Não

R$20.000,00

SBT

Não

R$81.500,00

5.1 Planilha Termo de Fomento
PLANILHA TERMO DE FOMENTO
Meta 1 Planejamento e Execução do Evento
Etapa 1.1 – Locação de estruturas e equipamentos
Unidade
de
Medida
Item

Descrição Detalhada

(Diária/

Quant

Total

Mês/Mt

Valor

Valor

Unitário

Total

Justificativa para
aquisição/locação com
memória de cálculo

s/Serviç
o)
1 SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE:
10 Módulos Caixa Line-Array, 04

Locação de Som X 5 dias

SB 850, 02 Mesa Digital – LS9 ou
X32,
1.1.1

04

Microfones

de evento. Quantidade

Shure/

Sennheiser Sem fio, 01 kit DJ (02
cdjpionner

850, 900 ou 2000 +

Mixer DJM 800, ou similar), com
todos os cabos e fiação necessária
e com técnicos à disposição
durante todo o evento.

Diária

5

5

R$

R$

3.000,00

15.000,00

ideal de assessórios para
atender a necessidade do
evento.
5 diárias x R$3.000,00=R$
15.000,00

1 GERADOR:
Gerador de energia de 250 KVA locação, montagem, instalação e
retirada de conjunto de grupo
gerador, super silenciado, motor
de

400

KVA,

60

HZ,

microprocessador e quadro de
transferência, para funcionamento

Locação de Gerador X 5

em regime contínuo, para atender

dias de Evento (Incluindo

o sistema de som e sistema de

Atividade recreativa).

iluminação,

1.1.2

com

300m

de

5 diárias x R$2.400,00=

cabeamento de condutor elétrico

R$12.000,00

+ protetor de cabos tipo “passa

Item extremamente

cabo” isolantes, anti- derrapantes
e

antichama

para

áreas

de

Diária

5

5

R$
2.400,00

R$

necessário para a

12.000,00

realização do evento,

circulação de público + chave de

onde o item é o gerador

transferência manual e demais

de energia para todo o

componentes

necessários

à

evento, 5 diárias do

conexão do gerador à subestação
a

ser

Com

evento.

utilizada.

Anotação

de

Responsabilidade Técnica (ART –
gerador,

cabeamento

aterramento

do

gerador,

e
se

houver necessidade). A empresa
deverá

disponibilizar

equipamentos sobressalentes caso
haja necessidade de substituição.
12 BANHEIROS QUÍMICOS:
Modelo Standard Polyjhon:

locação de 12 banheiros

Pia handsfree operada com bomba

para atender todos os

de pé, capacidade para 61L. Um
1.1.3

vaso

sanitário

com

tampa.Medidas: 2,20 m x 1,10 m x
1,20 m.Peso: 104 kg. Material:
polietileno de alta densidade.
Tanque

com

capacidade

para

220L.. Grades de ventilação Teto

Diária

5

60

R$

R$

160,00

9.600,00

atletas

e

público

presente.
12

BANHEIROS

X

5

DIARIAS= 60 DIARIAS X
160,0= 9.600,00

translúcido. Piso antiderrapante.
Sinalização

de

livre/ocupado.

Apoio de objetos.

1.1.4

ALAMBRADO:
Locação
e
montagem,
manutenção e desmontagem de
alambrado
disciplinador
de
público. Descrição: estrutura de
grade de alambrado disciplinador
de público, em módulo de 2,00m x
1,00m, do tipo grade metálica
tubular, com pés tubulares com
altura de 1,00m de altura, com
acabamento
em
pintura
metalizada na cor alumínio ou
zincada.

Locação de 1000 metros
de alambrado.
Quantidade

necessária

para atender a arena
montada

Metros

1000

1000

R$

R$

7,00

7.000,00

nas

quadras

abaixo da arena principal
para um isolamento da
área,

evitando

assim,

aglomeração de público
no evento.
1000

metros

de

alambrado x R$7,00 =
7.000,00

1.1.5

1.1.6

1.1.7

LED BORDA DE QUADRA:
Locação de100 metros de Painel
de led, tela broadcast Outdoor
P5mm,2 processadores de vídeo, 1
propower,4 mf ac,100 extensões,
conectores Camlok, cabos de sinal
RJ45, 04 cabos rj 45.
transporte,
operador
sênior,
técnicos para montagem e
desmontagem,
cabeamento,
notebook, processador com ART.
EQUIPE TÉCNICA
Técnico à disposição durante toda
a
realização
do
evento
Carregadores para a montagem e
desmontagem Transporte dos
painéis de LED na ida e volta
7 Tendas 3x3:
Locação,
Montagem
e
desmontagem. Tenda Branca,
medindo 3x3m, com altura mínima
de 2,5m, com estrutura em tubo
galvanizado com fechamento
lateral, afixada com cabo de aço. 6
tendas.
7 Tendas 5x5 calhada piramidal:
Locação,
Montagem
e
desmontagem.
Tenda
Branca,
medindo 5x5m, com altura Mínima
de 2,5m, com estrutura em tubo
Galvanizado
com
fechamento
lateral, afixada com cabo de aço. 7

Led que tem a função de
divulgar as marcas do
GDF,

Secretaria

Esporte,

Diária

5

5

R$

R$

23.700,00

118.500,00

de

Federação

e

demais

informações

durante

toda

a

transmissão ao vivo via
streaming do evento me
para o publico presente
5 diárias x R$ 23.700,00 =
R$ 118.500,00
7 tendas por 5 dias de

Diária

5

35

R$300,00

R$10.500,
00

evento = quantitativo de
35 diárias.
35 diárias X R$ 300,00 =
R$ 10.500,00
7 tendas por 5 dias de

Diária

5

35

R$

R$

500,00

17.500,00

evento = quantitativo de
35 diárias.
35 diárias X R$ 500,00 =
R$ 17.500,00

tendas.

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

3 Tenda 10x10 calhada piramidal:
Locação,
Montagem
e
desmontagem. Tenda Branca
calhada
piramidal,
medindo
10x10m, com altura mínima de
2,5m, com estrutura em tubo
Galvanizado com fechamento
lateral, afixada com cabo de aço.
Com ART. 2 tendas
1
ARQUIBANCADA
ARENA
PRINCIPAL:
Locação Arquibancada coberta
para 1000 pessoas contendo 4
degraus construída em sistema
modulado de aço galvanizado e
piso em compensado naval, possui
dimensões
de
2,00×2,20m
contendo passarela frontal e
guarda corpo em toda sua
extensão. Permitindo a capacidade
de até 1000kg por m 2 com
sapatas reguláveis dispensando o
uso de calços de madeira. Incluso
montagem e desmontagem, art,
aterramento.
1 ARQUIBANCADA ARENA 2:
Arquibancada coberta para 300
pessoas contendo 4 degraus
construída em sistema modulado de
aço galvanizado e piso em
compensado
naval,
possui
dimensões de 2,00×2,20m contendo
passarela frontal e guarda corpo em
toda sua extensão. Permitindo a
capacidade de até 1000kg por m 2
com sapatas reguláveis dispensando
o uso de calços de madeira. Incluso
montagem e desmontagem, art,
aterramento.
1 Área VIP:
Locação Estrutura Q30: Locação de
estrutura Q30 - Estrutura metálica
Torre Box Truss Q30 3m, para
montagem da área vip e
convidados, incluso montagem e
desmontagem, totalizando 200
metros de estrutura montada para
5 dias de evento

3 tendas por 5 dias de

Diária

5

15

R$

R$

900,00

13.500,00

evento = quantitativo de
12 diárias.
15 diárias X R$ 900,00 =
R$ 13.500,00

Diária

Diária

Diária

5

5

5

5

5

5

R$

R$

10.500,00

52.500,00

R$

R$

3.000,00

15.000,00

R$

R$

6.000,00

30.000,00

Necessário
para
comportar todo o público
presente no evento com
condições
de
atendimento
com
qualidade e acomodação
a altura do evento.
Arquibancada x5 diárias x
10.500,00= 52.000,00

Necessário
para
comportar todo o público
presente no evento com
condições
de
atendimento
com
qualidade e acomodação
a altura do evento.
Arquibancada x5 diárias x
3.000,00= 15.000,00

São
5
diárias
por
R$6.000,00 a diária. Total:
5 x R$6.000,00 = R$
30.000,00.

1.1.12

PRATICÁVEL:
LOCAÇÃO de Praticável com
módulo 2 x 1 m por 10cm de altura
(área de atletas, área de
transmissão e demais áreas
necessárias.
Inclusa
montagem,
carpete,
desmontagem

Metro

200

200

R$

R$

98,50

19.700,00

R$

R$

100,00

7.500,00

Balcão:
1.1.13

Locação de 15 balcões
alumínio medindo 2mx1m.

em

Diária

5

75

Conjunto de Mesa e Cadeiras:
Locação de 100 mesas plásticas
1X1me 400 cadeiras plásticas
1.1.14

Diária

100

500

R$

R$

15,00

7.500,00

Valor Total da Etapa 1.1

Locação de 200m para a
estrutura do evento com
diária de R$ 98,50.
200XR$98,50
=
R$
19.700,00

Locação de 15 balcões
totalizando 5 dias x 15
balcões = 75 diárias.
75 diárias X R$ 100,00 =
R$ 7.500,00.
Necessário
para
o
atendimento do público
presente na área vip,
atletas, arbitragem e
demais necessidades para
o evento.
100
conjuntos
x
15,00=1.500,00
x
5
diárias=7.500,00

R$332.066,45

Etapa 1.2 Cenografia

1.2.1

1.2.2

BACKDROP Q30: Locação de
estrutura Q30 para colocação de 2
banners para sinalização do
evento. 2 estruturas 5x3, incluído
montagem e desmontagem da
estrutura
BANNERS: Confecção de 2 banners
em vinil impresso com ilhós, 2
Banner de tamanho 4,95 larguras x
2,95 alturas.
Incluso
montagem
e
desmontagem,
totalizando
2banners
BANNERS 2x1:

M²

Metro

30

29,2

30

29,2

R$
60,00

R$
1.800,00

R$

R$

55,00

1.606,00

Confecção de 100 lonas 2x1 em
lona, sob medida, impresso nos
1.2.3

dois lados, para informações e
sinalizações do evento. Tamanho
2m de largura x 1m de altura,
sendo impressão frente e verso

Metro

200

200

R$

R$

55,00

11.000,00

Quantidade ideal para
atender a sinalização do
evento. 30 M² de
estrutura
Q30
x
R$60,00=R$ 1.800,00
Confecção de banners em
vinil, para divulgação de
informações e sinalização
do evento.
29,20 metros lona em
vinil x 55,00+ 1.606,00

Confecção de 100 lonas
frente e verso, totalizando
200 metros impressos.
Quantidade ideal para
atender a necessidade do
evento. 200 metros de
lona
x
R$55,00=R$11.000,00

1.2.4

PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO:
pulseira de papel tipo papel
“fotográfico”,
para
credenciamento
dos
atletas,
convidados, produtores, staffs,
área técnica e autoridades, em
cores variadas para sinalização de
acesso.

Unidade

2000

2000

R$

R$

1,65

3.300,00

Valor Total da Etapa 1.2

Previsão
de
2000
Pulseiras, tendo em vista
a
distribuição
para
atletas, staff e produção
durante os 05 dias de
evento. Sendo necessário
a alteração de cores por
dia de evento.
2.000
pulseiras
x
R$1,65=R$3.300,00

R$17.706,00

Etapa 1.3 Prestação de Serviço

1.3.1

6
CARREGADORES/MONTADORES:
pessoas que prestarão serviço de
carregador/montador.
Diária
de
8
horas.
sendo 10 diárias,totalizando2
pessoas por dia.

1.3.2

10 STAFFS:
pessoas que
prestarão serviços de Staff
durante a realização do evento,
onde serão responsáveis por
coordenar a entrada do evento e
dos
estandes;
limpando/organizando caso haja
necessidade, auxiliar durante o
evento no que for necessário.
Diária
de
8
horas.
sendo 5 diárias por dia,
totalizando 10 pessoas por dia

1.3.3

20 SEGURANÇA DESARMADA:
seguranças que prestarão
serviços
nos
dias
de
montagem, no período diurno
e noturno e no período de
realização do evento. Os
seguranças
devem
se
apresentar duas horas antes
do início do evento e serão
responsáveis pelo controle de
acessos, revista do público,
orientação e segurança geral
do público presente. Diária de
8 horas.

Diária

5

Diária

5

Diária

5

30

50

100

R$
140,00

R$4.200,00

R$

R$

170,00

8.500,00

R$
200,00

R$
20.000,00

ÁRBITRO: Equipe de 10 árbitros
profissionais
1.3.4

formados

pela

FMFDF responsáveis em arbitrar
todas as partidas e assinar os
resultados oficiais das mesmas.
Valores pré-definidos em tabela

Diária

5

50

R$
310,00

R$

Contratação
de
Carregadores
durante
evento, 5 dias de evento
e desmontagem
6 carregadores x 5
diárias = 30 diárias x
R$140,00 =
R$4.200,00

Contratação de Staffs
para os 5 dias de
competição sendo 10
staffs x 5 dias=50 diárias
x R$170,00 =
R$ 8.500,00.

Contratação
de
Segurança no período
diurno e noturno, desde
a montagem até o dia de
conclusão do evento.
20 seguranças por dia,
durante 5 dias.
100 diárias x R$ 200,00=
R$ 20.000,00

10 árbitro por dia
distribuídos pelas 6
quadras – em sistema
rotativo.

15.500,00
50 diárias R$310,00=
R$13.500,00

pelo Departamento Arbitral da
Federação

Metropolitana

de

Futevôlei do Distrito Federal.
Serão 3 arenas totalizando 6
quadras.
8

MESÁRIOS:

Equipe

de

8

profissionais responsáveis pela
1.3.5

marcação no placar dos jogos e
súmulas

com

assinatura

dos

Diária

5

40

R$

R$

160,00

6.400,00

atletas durante dias de jogos.

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

2 MESTRES DE CERIMÔNIA: 2
Profissionais responsáveis pela
apresentação e animação de todo
evento. Referente ao Mestre de
Cerimônia, sendo o anfitrião do
público presente. O MC faz em
conjunto com as informações
repassadas pelos árbitros, a
apresentação das características
de cada atleta, e principalmente
para a transmissão Nacional e
internacional e dessa forma,
precisa
ter
conhecimento
específico do regulamento do
evento. Diária de 8 horas.
Brigadistas: 3 Brigadistas que
devem chegar junto com a
equipe de segurança, sendo
responsáveis pela prevenção e
combate a incêndios e processos
de evacuação do evento e
prestação de primeiros socorros,
caso necessário. Diária de 8
horas.
3 Fotógrafos:
Contratação de 3 fotógrafos com
experiência
em
cobertura
fotográfica de eventos esportivos
de futevôlei. Deverá possuir
equipamentos de qualidade e
entregar as fotos em resolução
HD.
Diária de 8 horas.
EQUIPE DE LIMPEZA: 8 Pessoas
que serão responsáveis pela
limpeza dos vestiários dos
atletas, área vip, banheiros e
demais áreas necessárias com
todo material de consumo
necessário (rodos, pano de chão,

Diária

Diária

Diária

Diária

5

5

5

5

10

15

15

40

R$700,00

R$
160,00

R$
500,00

R$
185,00

R$7.000,00

R$
2.400,00

Quantidade ideal para
atender a necessidade
do evento.
8 mesários distribuídos
por 6 quadras – em
sistema rotativo.
8 mesários x 5 dias= 40
diárias x R$ 160,00=
R$6.400,00

Importante destacar que
para o evento, por suas
especificidades, se faz
necessário que o MC
tenha
total
conhecimento
do
formato do evento,
Contratação de 2 Mestre
de Cerimônia X 5 dias de
evento= 10 diárias x
700,00=R$7.000,00

Contratação
de
3
Brigadistas X 5 dias de
competição.
Quantidade ideal para
atender a necessidade
do evento.
3 brigadistas x 5 dias=15
diárias x R$160,00=
R$2.400,00

R$
7.500,00

Necessário para atender
a necessidade do evento
com registro fotográfico
de todo o evento.
3 fotógrafos x 5 dias= 15
diárias x R$500,00=
R$7.500,00

R$
7.400,00

Contratação de Equipe
de 8 pessoas de Limpeza
x 5 dias de competição.
Quantidade ideal para
atender a necessidade
do evento.
8 pessoas x 5 dias= 40

detergente, desinfetante, papel
toalha, papel higiênico, material
esse para os 5 dias de evento).
Diária de até 8 horas.

diárias x R$185,00=
R$7.400,00

Valor Total da Etapa 1.3

R$78.900,00

Etapa 1.4 Recursos Humanos

1.4.1

PRODUÇÃO: 1 produtores com
capacidade técnica em eventos
esportivos responsável por toda a
montagem e desmontagem do
evento. Divisão das funções feita
por setores, da seguinte forma:
produtor geral do evento e
produtor de ativação atuando no
período de 8h.

1.4.2

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO: 4
assistentes de produção com
capacidade
técnica
em
eventos
esportivos
responsável por atender todas
as demandas necessárias a
pedido do produtor durante
toda
a
montagem
e
desmontagem do evento.
Divisão das funções feita por
setores, da seguinte forma:
produtor geral do evento e
produtor de ativação atuando
no período de 8h.

1.4.3

1.4.4

ASSESSORIA DE IMPRENSA
2 Profissional responsável por
divulgar o evento em todos os
meios
de
comunicação,
elaborando relatório e clipping
após o evento. Intermediar junto
às emissoras, divulgação de
chamadas e transmissão. Diária
de 8h.

COORDENADOR TÉCNICO: 2
Profissionais com capacidade
técnica em coordenar evento de
Futevôlei,
responsável
pela
metodologia adotada no projeto
e pela execução técnica, tabelas e
andamento
dos
jogos,
acompanhando todas as fases de
desenvolvimento,
inclusive

Diária

Diária

10

5

10

20

R$294,63

R$
196,70

R$2.946,30

R$
3.934,00

Contratação
de
2
Produtor
responsável
por toda a montagem,
evento e desmontagem.
10 diárias x R$294,63=
R$2946,30

Contratação
de
Assistente de Produção
para atender todas as
demandas necessárias a
pedido
do
produtoredemais
atendimentos
nas
quadras do evento, área
dos atletas e demais
necessidades do evento
4 Assistentes x 5 diárias=
20
diárias
x
350,00=R$7.000,00

Diária

10

20

R$
750,00

Diária

5

10

R$
380,00

R$
15.000,00

R$
3.800,00

Contratação
de
2
Assessores de Imprensa
responsáveis
por
divulgar o evento em
todos os meios de
comunicação, durante o
período
pré-evento,
evento e pós-evento.
2
assessores
de
imprensa por 10 dias =
20diárias
X R$ 750,00 a diária =
R$15.000,00
Contratação de 3
Coordenadores nos 5
dias de Competição.
Quantidade ideal para
atender a necessidade
do evento.
3 coordenadores x 5
dias= 15 diárias x
R$380,00=

acompanhando o evento em sua
execução. Atuará liderando o
corpo
técnico,
planejando,
orientando e ajudando na
execução
das
atividades
cotidianas, preparação e horários
dos
eventos/competições.
Deverá ter atribuições voltadas
para a parte técnico-tática e
estratégica, sobretudo liderar e
comandar os trabalhos fora e
dentro das quadras. 8h/dia

R$5.700,00

Valor Total da Etapa 1.4

R$ 25.680,30

Etapa 1.5 Locação de Ambulância

1.5.1

1.5.2

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 dispor:
Sinalizador ótico e acústico
Maca com rodas
Suporte para soro
Oxigênio medicinal
Motorista e um técnico de
enfermagem
8 horas.
1 AMBULÂNCIA UTI: Ambulância
UTI móvel – ambulância equipada
de acordo com as normas da
vigilância sanitária, contendo
maca retrátil, cinto de segurança,
cilindro de oxigênio com válvulas,
bomba de infusão, monitor
cardíaco, respirador, material
para intubação (adulto e infantil),
desfibrilador
(cardioversor),
umidificador,
nebulizador,
oxímetro, prancha longa, colar
cervical, talas de imobilização,
cadeira de rodas, laringoscópio.
Os serviços devem compreender
a Assistência de Pronto Socorro
Móvel
de
Emergências
e
Urgências
Médicas
aos
participantes,
e
eventuais
deslocamentos até um centro
hospitalar.
• Maleta de medicamentos uso
oral e injetável.
•
Kits
para
imobilização
provisória
• Kits Queimadura
• Equipe: 01 médicos, 01 (um)
técnico de enfermagem e 01 (um)

Diária

Diária

5

5

5

5

R$
1.300,00

R$
2.500,00

R$
6.500,00

R$
12.500,00

Locação de 1
Ambulância remoção
para os 5 dias de
competição.
Quantidade ideal para
atender a necessidade
do evento.
5 diárias x R$1.300,00=
R$6.500,00

Locação de 1
Ambulância UTI para os
5 dias de competição.
Quantidade ideal para
atender a necessidade
do evento.
5 diárias x
R$2.500,00=R$12.500,00

motorista/socorrista.8h

Valor Total da Etapa 1.5

R$19.000,00

Etapa 1.6 Material Esportivo

1.6.1

BOLA: 18 bolas importadas de
futevôlei com as especificações
necessárias conforme
determinação da Confederação
Internacional de Futevôlei (FIFv)
modelo FT-5.
32 painéis
• Tamanho 5 –OFICIAL
• Circunferência: 68-70cm
• Peso: 410-450g
• Laminada com uma tecnologia
diferenciada para um melhor
deslize.

Unidade

18

18

R$

R$

458,48

8.252,64

Valor Total da Etapa 1.6

3 bolas para cada campo
x 4 campos principais =
12 e 4 bolas para
aquecimento e 2 bolas
reservas=
18 bolas x R$458,48=
R$8.252,64

R$8.252.64

Etapa 1.7 Transmissão

1.7.1

SERVIÇO
DE
STREAMING:
SISTEMA DE STREAMING
Gerenciamento
de
mídia,
convergência digital e direção
técnica;
Plataforma de Convergência
digital;
Servidor
de
Mídia
para
gerenciamento de painel de LED
e
Convergência digital;
Computador codificador de vídeo
com placa de captura padrão
broadcast para streaming;
Serviço de customização de tela
de acordo com a identidade
visual do cliente.
1 Vinheta de abertura
1Vinheta de encerramento.
6 câmeras e 6 cinegrafistas.

Diárias

5

5

R$
6.000,00

Valor Total da Etapa 1.7

R$
30.000,00

Transmissão ao vivo dos
5 dias de competição,
todo conteúdo
transmitido no youtube,
Instagram e no canal
oficial da transmissão
Transmissão x 5 dias de
competições x
R$6.000,00=
R$30.000,00

R$30.000,00

Etapa 1.8 Locação de Transporte

1.8.1

TRANSPORTE:
Locação de 01 vans por 3 dias
com diária de 8 horas para
atender atletas, comissão técnica,
staff. Transporte interno para
atletas
e
staff
(aeroporto/hotel/Parque
da

Diária

3

3

R$
639,00

R$
1.917,00

1 van para levar e buscar
os atletas e staff durante
os dias do evento.
1 vans x 3 diárias x
R$650,00=R$1.917,00

cidade/hotel). Van com protocolo
de saúde interno.
Valor Total da Etapa 1.8

R$1.917,00

Etapa 1.9 Hospedagem

1.9.1

HOSPEDAGEM: Contratação de
hospedagem hotel 4 estrelas para
hospedagem em quartos singles
dos beneficiários do projeto.
Incluso café da manhã sendo
necessário na região Hoteleira
Norte e ou Sul.
Atenderemos 30 pessoas durante
os 3 dias de competição
profissional, sendo 15 masculinos
e 15 femininos.

Diária

3

90

R$
250,00

Valor Total da Etapa 1.9

R$
22.500,00

Hospedagem
para
atletas fora de Brasília.
Após a definição das
inscrições e acomodação
dos atletas profissionais
que participarão do
evento, apresentaremos
relação
dos
atletas
contemplados com a
hospedagem.
30 pessoas x 3 diárias=
90 diárias x R$250,00=
R$22.500,00
.

R$22.500,00

Etapa 1.10 Alimentação
ALIMENTAÇÃO:
Alimentação
para pessoas (técnicos, staffs e
dirigentes do evento), sendo
marmitex (cardápio contendo
arroz, feijão, uma ou duas
proteínas, massa, e legumes
cozidos), sobremesa e bebidas
não
alcoólicas
(água,
refrigerantes e sucos).
1.10.1

1.10.2

Unidade

KIT LANCHE: contendo uma barra
de cereal, bolacha doce, bolinho,
bolacha água e sal, suco, fruta
Banana e maçã, que atenderá
todos os atletas e equipe de
trabalho

Unidade

300

300

R$
15,00

R$
4.500,00

800

800

R$
11,00

R$
8.800,00

60 marmitas x 5 dias.
Logística de entrega
devem
ser
disponibilizadas
seguindo
a
recomendação
de
protocolo de saúde do
evento.
60 marmitex x 5 dias de
evento=300 marmitex x
R$15,00=R$4.500,00
marmitex para todo
staff, e responsáveis
pelo
evento,
para
atender as clínicas de
futevôlei com as pessoas
convidadas e demais
necessidades
de
alimentação durante o
evento
Necessário
para
alimentar os atletas,
equipe de trabalho,
crianças convidadas para
a clínica de futevôlei e
convidados
800 kits lanches x 5 dias
= 800 kits x R$11,00=
R$8.800,00

1.10.3

ÁGUA MINERAL: Água mineral
para todas as pessoas envolvidas
no evento. (Caixa com 48 copos
de 200ml)

1.10.4

Gelo: Potável, triturado para
refrigeração de água e bebida
para hidratação. Entrega no dia e
local do evento, Saco com 10 kg
de gelo.

1.10.5

Freezer horizontal
Locação
de
2
Freezer
Horizontal com 1 Tampa
superior
articuladas
que
garantem a vedação adequada
para manter a temperatura
dos consumos

Caixa

100

Unidade

200

Diária

5

100

R$
35,00

R$
3.500,00

200

R$
15,00

R$
3.000,00

10

R$
250,00

R$
2.500,00

Valor Total da Etapa 1.10

100 caixas de água,
Quantidade ideal para
atender a necessidade
do evento.
100 caixas x R$35,00=
R$3.500,00
200 sacos para os 5 dias
de evento ideal para
atender a necessidade
do evento.
200 sacos de gelo x
R$15,00 = R$3.000,00
Locação de 2 freezers x 5
dias = 10 diárias x
R$250,00 a
diária=R$2.500,00
Necessário para
armazenar gelo e
bebidas durante todo o
período do evento

R$22.300,00

Etapa 1.11 Uniformes

1.11.1

1.11.2

UNIFORME:
400 Kits de uniforme, contendo 1
camisa e 1 short personalizado
com logo do evento e da
Secretaria de Esporte do DF, que
serão entregues a todos atletas
participantes
do
evento.
Sendo:Regata de malha dryfit
100%, estampa 100% em
sublimação digital
Calção esportivo, sem bolso,
malha dryfit 100% poliéster,
estampa em sublimação digital
40 CAMISETAS:
Camiseta manga curta, malha
pique, gramatura mínima de
0,185g/m2, cor a ser definida
(colorida), punho composição
48% algodão e 52% poliéster,
peitilho funcional com 12cm, com
fechamento em 2 botões, com
impressão personalizadas em
serigrafia, formato a ser definido
ou estampa total de acordo com
a necessidade do evento, sendo
frente 2 cores, costa 2 cores.
Tamanhos pp, p, m, g, gg, xgg,
exgg.
Será
utilizada
para
identificação de todos staffs que
irão trabalhar no evento.

KIT

Unidade

400

40

400

R$
65,00

R$
26.000,00

40

R$
30,00

R$
1.200,00

Valor Total da Etapa 1.11

R$ 27.200,00

Uniforme para as 200
duplas participantes do
evento, totalizando 400
pessoas
400 kits xR$65,00=
R$26.000,00

Camisetas para
coordenação, staffs
40 camisetas x R$30,00=
R$1.200,00

Etapa 1.12 Premiação

1.12.1

TROFÉUS:
Personalizados com logo do
evento e da secretaria de esporte
medindo 50 cm, em acrílico com
base de madeira para premiação
das duplas por categoria até 4º
lugar

Unidade

81

81

R$
100,00

Valor Total da Etapa 1.12
VALOR TOTAL DA PLANILHA TERMO DE FOMENTO

R$
8.100,00

Aquisição de 81 troféus
sendo da seguinte forma
a distribuição:
Categoria amador
Masculino:9 troféus
Categoria intermediário
masculino: 9 troféus
Categoria intermediário
Feminino: 9 troféus
Categoria
Principal
Masculino: 9 troféus
Iniciante 9 troféus
Máster 9 troféus
Categoria
Principal
Feminino: 9 troféus
série C feminino – 9
troféus
KIDS - 9 Troféus
Troféu destaque de cada
categoria – 9 troféus

R$ 8.100,00

R$ 593.622,39

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO
A identificação e divulgação do evento Praia do Cerrado acontecerá nas redes sociais, site, e transmissão
ao vivo online. Divulgando e destacando transparência da parceria.

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

Receitas

Nome

1

Emenda Parlamentar do Deputado Rodrigo Delmasso

R$ 593.622,39

2

Inscrição

R$81.500,00
Total

R$ 675.122,39

Brasília, 02 de maio de 2022.

_____________________________
Odilon Alves de Miranda
Presidente

ANEXO I – se ainda for necessário
REGULAMENTO
DA ORGANIZAÇÃO

O 8º PRAIA DO CERRADO – Edição por etapas será realizada pela Federação Metropolitana de Futevôlei do Distrito
Federal - FMF-DF e regida pelas regras dispostas neste Regulamento e, supletivamente, pelas regras da Confederação
Brasileira de Futevôlei (CBFv).

II – DAS INSCRIÇÕES

⮚

As inscrições serão realizadas pelo site www.praiadocerrado.com, a partir de 02 de maio de 2022

⮚

Ao inscreverem-se, os atletas cedem todos os direitos de utilização de imagem e voz, a título gratuito, à
organização do evento e seus parceiros, que poderá utilizá-los para fins comerciais, promocionais e
publicitários.

⮚

Ao inscreverem-se, os atletas declaram suas plenas condições físicas para a competição esportiva, isentandose a organização por quaisquer problemas antes, durante e após o torneio.

⮚

Se apenas um dos atletas da dupla desistir, o outro mantém o direito à vaga, devendo, no entanto, substituir
seu parceiro e informar à Organização outro nome até 15 dias antes da etapa de inscrição. Se os dois atletas
desistirem ou em caso de não ser informado outro nome com essa antecedência a vaga retorna para a lista
de espera, não podendo ser cedida pela dupla que perdeu o direito.

III – DAS REGRAS

O 9º Praia do Cerrado – Edição por etapas, com relação as regras do jogo, caso não haja previsão distinta neste
Regulamento, serão as mesmas usadas pela Confederação Brasileira de Futevôlei (CBFv).

Tratar-se-á de dupla eliminatória, sendo cada jogo formado por um set de 18 (dezoito) pontos, fazendo-se necessário
abrir uma diferença de 02 (dois) pontos para fechar o jogo, mas no limite máximo de 21 (vinte e um) pontos.

A final de cada categoria será de set único de 21 (vinte e um) pontos, necessitando abrir uma diferença de 02 (dois)
pontos, sem limite máximo de pontuação. Na categoria Profissional será melhor de 3 sets, sendo que os dois
primeiros sets serão de 18 pontos e se necessário teremos os 3 sets de 15 pontos.

Haverá tolerância de 05 (cinco) minutos para a aplicação de W.O., após o nome da dupla ser anunciado para o jogo,
sem possibilidade de aquecimento dentro da quadra.

As duplas precisam estar completamente uniformizadas (short e camisa) para entrar em quadra, sob pena de
desclassificação.
Cconsiderando que a arena de disputas estará montada, será disponibilizada uma atividade recreativa (Clínica de
Futevôlei), com a presença da jogadora brasiliense dez vezes campeã mundial de futevôlei Lana Miranda, onde
acontecerá aula experimental com a atleta e ex-jogadores convidados com noções da modalidade futevôlei, utilizando
a modalidade futevôlei como ferramenta de inclusão social e com objetivo de incentivar o esporte no futuro de
crianças e jovens do Distrito Federal.
Teremos também apresentação da modalidade FUTMESA com a presença da atleta Natalia Guitler, conhecida
mundialmente como a Primeira mulher campeã Mundial da modalidade com crianças da cidade.
Teremos ainda o plantio de mudas de Ipê Amarelo no Parque da Cidade Sarah Kubitschek com a presença de atletas
profissionais.
A realização do 9º PRAIA DO CERRADO – EDIÇÃO POR ETAPAS tem como objetivo de incentivar e motivar ainda mais
o desenvolvimento da modalidade em Brasília, podendo mostrar um novo caminho para crianças e adolescentes.
Além de ajudar no bem-estar dos cidadãos, a modalidade de futevôlei como política integrada reduz os gastos de
saúde, diminui a criminalidade, melhora a educação e a produtividade das pessoas.
Importante justificar que após o término do evento, toda a areia adquirida para a construção das quadras, após ser
feito todo o tratamento de revitalização da mesma, ficará de legado para uso da comunidade do parque da cidade.

IV – DAS CATEGORIAS

⮚

MASCULINO: Série A- Profissional (24 duplas), Série B - intermediário (24 duplas), Série C (24 duplas) e
Iniciante (24 duplas), Master (24 duplas)
FEMININO: Série A -Profissional (12 duplas), Série B - intermediário (24 duplas), série C - iniciante (24 duplas)
KIDS (20 DUPLAS)

⮚

O atleta masculino série A ou profissional apenas poderá jogar a categoria Profissional.

⮚

A Comissão Organizadora avaliará antes e durante o campeonato o nível técnico das duplas, estando elas
cientes que poderão, a qualquer momento, ter sua categoria alterada ou serem desclassificadas da
competição, caso não se enquadrem no nível técnico correspondente da categoria para a qual se
inscreveram.

⮚

Para fins de averiguação do nível técnico, deverão os atletas, sempre que solicitado, apresentar foto da dupla
e indicação de professor ou atleta profissional como referência para a indagação da Comissão Avaliadora.

V – PREMIAÇÕES

⮚

Os quatro primeiros colocados de cada categoria receberão troféus e brindes a título de premiação.

⮚

Todas as categorias terão premiação em dinheiro.
●

⮚

Toda a Premiação em dinheiro será através de patrocínio.

Os atletas apenas receberão as premiações caso compareçam no momento da entrega e estejam
devidamente uniformizados.

VI – DISPOSIÇÕES FINAIS E DISCIPLINA

⮚

Não será admitida qualquer ofensa, física ou verbal, aos adversários, à equipe de arbitragem ou a qualquer
envolvido no campeonato PRAIA DO CERRADO.

⮚

Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

⮚

A Comissão Organizadora é soberana e poderá desclassificar as duplas que descumpram este regulamento.

⮚

Os atletas, ao se inscreverem, manifestam sua concordância quanto ao exposto no presente Regulamento,
estando sujeitos às penalidades aqui previstas e outras a serem aplicadas a critério da Comissão
Organizadora.

⮚

Todos os atletas passarão por uma análise de nível técnico, podendo este, ser trocado de categoria mesmo
que esteja dentro do critério de pódios.

Importante destacar que adotaremos todas as medidas necessárias para o controle da Covid 19,
conforme informado abaixo.

PROTOCOLO DE HIGIENE E SEGURANÇA

Para garantir a segurança sanitária de todos os envolvidos no projeto, atenderemos todas as
determinações legais, os protocolos preventivos e as recomendações esportivas aplicáveis ao evento e que
versem sobre a pandemia da COVID-19 vigentes na ocasião da realização do campeonato.

Tendo em vista que embora a pandemia persista há 2 anos, as condições impostas (pessoas contaminadas,
óbitos, distanciamento e restrição de mobilidade são variáveis e imprevisíveis. Dessa forma, não podemos
determinar exatamente as medidas a serem adotadas, mas garantimos que cumpriremos com todas as
condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal.

