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TRANSPARÊNCIA DA PARCERIA 

 
 

 

Termo de Fomento (MROSC) N.º 57/2021 - SEL, que entre si celebram o 
Distrito Federal, por meio da Secretaria de Esportes do DF e Instituto Mover 
da Vida-IMV. 

 
PROCESSO Nº 00220-00005706/2021-33 

 
 
 
 

Projeto: Apoio a Realização do Campeonato Brasiliense Federado de Beach 
Soccer. 
Instrumento: Termo de Fomento (MROSC) Nº 057/2021 
Órgão: Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal 
Organização da Sociedade Civil: Instituto Mover da Vida-IMV 
Valor total do Recursos: R$ 64.835,06 (sessenta e quatro mil oitocentos e 
trinta e cinco reais e seis centavos) . 
Objeto da Parceria: Realização do Campeonato Brasiliense Federado de 
Beach Soccer 
Situação da Parceria: Finalizado 
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DIVULGAÇÃO 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mts/Serviç
o/Unidade) 

Quant Total Valor Unitário Valor Total 
Justificativa para 
aquisição/locação e memória 
de cálculo 

 1.1.1 
Aquisição de 03 Banners em Lona 
Tamanho 3 metros de largura por 1 metro 
de altura em ilhóes. 

Unid. 03 03 R$ 120,00 R$ 360,00 
aquisição de banners para serem 
colocados nos campos onde 
aconteceram a competição 

 

MATERIAL 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mts/ 
Serviço) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para 
aquisição/locação com 
memória de cálculo 

2.1.1 

Aquisição de 200 medalha exclusiva 7 cm 
Espessura 4mm fita personalizada 3cm 
largura 2 faces personalizadas frente da 
medalha cunhada com alto/baixo relevo 
verso da medalha cunhada com 
alto/baixo relevo sem adesivo sem 
resinas coloridas metal zamak com 
metalização ouro, prata e bronze ou todas 
envelhecidas fica a escolha 

Unid. 200 200 R$ 15,000 R$ 3.000,00 

Aquisição de 200 medalhas para ser 
entregue aos campeões e vice 
campeões de cada categoria sendo 40 
para SUB-17 feminino, 40 para o 
Feminino Adulto e 40 SUB-17 
masculino, 40 para o masculino adulto e 
40 para o veterano totalizando assim 
200 medalhas para as equipes campeãs 
e vice Campeãs de cada categoria 
200x15,00=3.000,00 

2.1.2 

Aquisição de 10 troféus aço inox curvado 
e polido acrílico espelhado prata 
(acabamento acima da base) acrílico 
espelhado prata (em frente a base) 
adesivos personalizados de alta colagem 
com impressão digital MDF com pintura 
laqueada prata e corte laser altura 50 
centímetros 

Unid. 10 10 R$ 262,33 R$ 2.623,30 

Aquisição de 10 troféus para ser 
distribuído para o campeão e vice 
campeão de cada categoria sendo 02 
para SUB-17 feminino, 02 para o 
Feminino Adulto e 02 SUB-17 masculino 
02 para o masculino adulto e 02 para o 
veterano totalizando assim 10 troféus 
para as equipes campeãs e vice 
Campeãs de cada categoria 
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10X262,33=2.623,30 

2.1.3 

Aquisição de 10 troféu de Goleiro menos 
vazado feito em resina modelada a mão, 
envolvendo pintura ouro velho Base em 
MDF com pintura preto laqueado 
Acabamento em acrílico espelhado prata 
em frente a base Adesivo personalizado 
de alta colagem com impressão digital 
aproximadamente 19CM altura 

Unid. 10 10 R$ 88,00 R$ 880,00 

Aquisição de 10 troféus de Goleiro 
menos vazado para ser entregue sendo 
02 para SUB-17 feminino, 02 para o 
Feminino Adulto, 02 para o SUB-17 
masculino2 para o masculino adulto e 
02 para o veterano  totalizando assim 10 
troféus para ser entregue aos goleiros 
Menos Vazado de cada categoria 
10X88,00=880,00 

2.1.4 

Aquisição de 08 troféu de artilheiro em 
formato de Chuteira com travas feita em 
resina modelada a mão, envolvendo 
pintura bronze velho cano niquelado 
cromado revestido por vinil escovado 
dourado Base em MDF com pintura preto 
laqueado Acabamento em acrílico 
espelhado prata em frente a base 
Adesivo personalizado de alta colagem 
com impressão digital aproximadamente 
19CM altura 

Unid. 05 05 R$ 88,00 R$ 440,00 

Aquisição de 05 troféus de Goleiro para 
ser entregue sendo 01 para SUB-17 
feminino, 01 para o Feminino Adulto e 
01 SUB-17 masculino 01 para o 
masculino adulto e 01 para o veterano 
totalizando assim 05 troféus para ser 
entregue aos artilheiros de cada 
categoria 
5X88,00=440,00 

2.1.5 

Aquisição de 37 Bolas Conext 21 Pro 
Beach, Filme 100% TPU, Câmara de 
butil, Superfície costurada à máquina, 
Qualidade profissional certificada pela 
FIFA, Bola para futebol de praia, Deve ser 
inflada, Cor do artigo: Solar Orange / 
White / Black / Shock Pink, bola esta 
profissional usada pelas Federações de 
Beach Soccer. 

Unid. 37 37 R$ 280,00 R$ 10.360,00 

Aquisição de 37 bolas para ser utilizada 
durante toda a execução da competição 
a competição 
37X280,00= R$ 10.360,00 

2.1.6 

Aquisição de 15 Kits de Conjunto de 
Uniformes para árbitros contendo: 1 
camisa com bolso (blusa em dry-fit 
sublimada com Proteção Ultra violeta 
acabamento de arte em alta definição 
personalizada), 01 Bermuda 100% 
poliéster  

Kit 15 15 R$ 77,00 R$ 1.155,00 

Aquisição de 15 kits de Conjunto de 
Uniforme de Arbitro sendo 02 kit para 
cada Arbitro que estará apitando os 
jogos da competição.  
15X77,00= R$ 1.155,00 

2..1.7 
Aquisição de 50 caixas de Água (Copo de 
200 ml) - Caixa com 48 unidades  

Caixa 50 50      R$ 23,00 R$ 1.150,00 
Aquisição de 100cx de agua para ser 
utilizada durante a realização da 
competição 50x23,00= 1.150,00 
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2.1.8 

Aquisição de 1 termômetros Digital Laser 
infravermelho medidor de febre, com ISO 
13485, Emiti efeito sonoros, Tempo 
máximo para medição: 5 segundos, 
Alimentação: Pilha AAA, temperatura de 
trabalho: 32 a 40 ºC,  Mira laser para 
acertar o alvo com precisão, Temperatura 
Relativa: 85%,  Resolução mínima: 0,1 
ºC,  Precisão: ± 0,1 º C, Faixa de 
medição: 32,0 a 43,0 ºC (90 a 109 
ºF,  Erro máximo: 0,3ºC- Distância ideal 
para medidas: 5 a 15 cm,  Memória 
interna para 32 medições. 

Unid. 1 1  R$ 147,00 R$ 147,00 

Aquisição de 1 termômetros medidos de 
temperatura para ser utilizado no local 
da competição 
1X147,00 

2.1.9 Aquisição de 10 Álcool Gel 70% 
Higienizador 500ml 

Unid. 10 10 R$7,94 R$ 79,40 
Aquisição de 10 Álcool em Gel para 
serem utilizados durante a execução da 
competição.10X7,94=79,40 

Valor Total da Etapa 2.1  R$ 19.834,70 

 

EQUIPE DE RH 

Etapa 3.1 Equipe de RH  

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mts/ 
Serviço) 

Quant. Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação com 

memória de cálculo 

3.1.1 

1- Coordenação Geral responsável por 
coordenar todos os aspectos do projeto 
em todas as suas etapas para que ele se 
efetive conforme o planejado. Ele 
desenvolverá e acompanhará o 
planejamento, divulgação, execução e a 
entrega dos produtos de todas as etapas 
do projeto. É quem direcionará a escolha 
dos profissionais e fornecedores 
contratados, organizara o cronograma 
das ações, definira e acompanhara toda 
a estratégia de comunicação, auxiliará o 

Mês 02 02 R$3.879,33 R$ 7.758,66 

Contratação de uma pessoa 
responsável por coordenar todos os 
aspectos do projeto em todas as suas 
etapas com uma carga horário de 08 
horas diárias durante toda execução do 
projeto. 
2X3.879,33=7.758,66 
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coordenador decompetição na seleção 
dos escritos não será exigida formação 
acadêmica uma vez que somente se faz 
necessário o conhecimento específico 
das diretrizes da competição e demais 
regras do campeonato de futebol amador 
com carga horária 8hs diárias  

3.1.2 

1- Auxiliar administrativo 1 Profissional 
que auxiliará nas demandas 
administrativas do Projeto, que envolvem 
o planejamento e controle do projeto, 
cotação de fornecedores, contratação de 
serviços e fornecedores, organização de 
pagamento, e elaboração das planilhas 
de prestação de contas, não será exigida 
formação acadêmica e terá uma carga 
horária de 8hs diárias  

Mês 02 02 R$ 2.156,85 R$ 4.313,70 

Contratação de um Profissional 
responsável pelo gerenciamento de 
todas as demandas administrativas do 
projeto com uma carga horária de oito 
horas diárias durante toda execução do 
projeto. 
2X2.156,85=4.313,70 

                                                                              Valor Total da Etapa 3.1  R$ 12.072,36 

 

 

SERVIÇOS 

Etapa 3.2 Prestação de Serviços 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mts/ 
Serviço) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para 
aquisição/locação com 
memória de cálculo 

3.2.1 
Equipes de Arbitragem de Beach Soccer 
(composta por 02 árbitro de campo e 01 
árbitro apontador) 

Jogo 40 40 R$ 340,00 R$ 13.600,00 

Contratação de arbitragem para apitar 
todos os jogos da competição sendo 05 
para SUB-17 feminino, 09 para o 
Feminino Adulto, 09 para o SUB-17 
masculino 12 para o masculino adulto e 
05 para o veterano, totalizando assim40 
jogos durante toda a competição. 
40x340,00=13.600,00 
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3.2.2 

Contratação de serviço de Assessoria de 
Contabilidade - fazer toda contabilidade 
do projeto e auxiliar o coordenador na 
prestação de contas do projeto. 

Mês 02 02 R$ 1.100,00 R$ 2.200,00 

Empresa responsável pela 
contabilidade do projeto, confecção de 
relatórios contábeis, processo de 
compra dos materiais e contratação dos 
profissionais que participaram da 
competição 
02x1.100,00=2.200,00 

3.2.3 

Coordenação de Arbitragem pessoa 
responsável pelo gerenciamento de todas 
as demandas especificamente esportivas 
do projeto que envolve o planejamento, 
controle organização do cronograma dos 
jogos, acompanhamento e organização 
da escala dos árbitros não será exigido 
formação acadêmica uma vez que este 
profissional se faz necessário o 
conhecimento específico das diretrizes 
do Instituto Mover da Vida e das regras 
do campeonato amador com a carga 
horária de 8horas diárias 

Mês 02 02 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 

Contratação de um Coordenador de 
arbitragem que fará a escala dos 
árbitros e receberá as sumulas dos 
jogos para serem inseridas na 
prestação de contas do projeto 
2X2.000,00=4.000,00 

3.2.4 

1-Fotografo capacitado com equipamento 
digital profissional reflexa, mínimo de 8,5 
megapixel. O fotógrafo deverá realizar 
cobertura fotográfica com qualidade 
jornalística editada e tratada, imagens de 
montagem e desmontagens de estruturas 
para prestação de contas do evento, 
devendo ser entregue em material digital. 
Material deverá ser entregue organizado 
em mídia.  

Diária 8 8 R$ 400,00 R$ 3.200,00 

Fotógrafo para registrar todo o evento 
durante sua execução sendo 30 diárias 
durante toda execução do projeto e 
entregar todo material fotográfico da 
competição 
8X400,00=3.200,00 

3.2.5 

Serviço de transmissão esportiva ao vivo 
com narração, utilizando uma câmera 
profissional, a ser transmitido no 
facebook ou Instagram do Instituto. 

Jogo 40 40 R$ 239,20 R$ 9.568,00 

Serviço de 40 transmissão dos jogos 
das 05 categorias, durante toda a 
competição nas mídias digitais da 
Federação de Beach Soccer do Distrito 
Federal. Totalizando a transmissão de 
40 jogos.  

Valor Total da Etapa 3.2 R$ 32.568,00 

Valor Total da Meta 3 R$ 44.640,36 

Valor Total do Projeto R$ 64.835,06 

 

mailto:institutomoverdavida@gmail.com

