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PLANO DE TRABALHO 

PLANO DE TRABALHO

 
 

1. DADOS CADASTRAIS
 
Órgão/Entidade Proponente:                       

INSTITUTO MOVER DA VIDA – IMV

Endereço:  

QNL 02 CONJUNTO A CASA 14 

Cidade: 

TAGUATINGA 

UF:  

DF 

Conta Corrente: Banco:

Nome do Responsável: 

MOACIR PINTO OSÓRIO JÚNIOR

CI/Órgão Expedidor: 

1.159.159 SSP/DF 

Cargo:  

DIRETOR PRESIDENTE

Endereço: 

QNL 02 CONJUNTO A CASA 14 

 

1.1 DADOS DO PROJETO 

Nome do Projeto: PROJETO MARAVILHA SOCIAL 

Local de realização:  
 Núcleo 1 -Campo de Futebol Society

Sintético do Bairro Sol Nascente, em 
Ceilândia – DF, situado na: SH S
128 A, Conjunto H.e 

 Núcleo 2 -Campo de Futebol Society 
Condomínio Prive Ceilândia DF

 Núcleo 3 -Campo de Futebol Society 
Sintético da M Norte localizado na 
36/38 - Área Especial 

Nome do responsável técnico do projeto:
Moacir Pinto Osório Junior 
Valor total do projeto: R$ R$,134.415,71
setenta e um centavos)    
Valor total do Termo de Fomento: R$
reais e setenta e um centavos)    
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PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO 
LEI 13.019/2014 

PLANO DE TRABALHO   1/05 

DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Entidade Proponente:                        

IMV 

 CEP:  

72.155-201 

DDD/Telefone          

(61)98532-1230 

Banco: Agência: Praça de Pagamento: 

MOACIR PINTO OSÓRIO JÚNIOR 

DIRETOR PRESIDENTE 

Função:  

GESTOR 

 

PROJETO MARAVILHA SOCIAL – 1000 GOLS DE INCLUSÃO.

Campo de Futebol Society 
do Bairro Sol Nascente, em 

: SH Sol Nascente, 

utebol Society 
Condomínio Prive Ceilândia DF 

Society 
Sintético da M Norte localizado na EQNM 

Período de realização: 
19/10/2018 a 19/12/2018 

Nome do responsável técnico do projeto: Nº do registro profissional: 

,134.415,71 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e quinze reais e 

Valor total do Termo de Fomento: R$ : R$,134.415,71 (cento e trinta e quatro mil 

- I.M.V 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
CNPJ: 10.550.936/0001-40 

 

CGC/MF:  

10.550.936/0001-40 

 E.A: 

 

Praça de Pagamento:  

CPF:  

490.765.901-68 

Matrícula: 

 

CEP: 

72.155-201 

INCLUSÃO. 

Horários de 
realização:  
Manhã das 08:00 
as12:00  e tarde das 
14:00 as 17:10 

 

cento e trinta e quatro mil quatrocentos e quinze reais e 

mil quatrocentos e quinze 
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1.2 – HISTÓRICO DO PROPONENTE:
 

O Instituto Mover da Vida – I.MV. criado em 2008 por um grupo de amigos que se juntaram para 
promover e ajudar as comunidades carentes é caracterizado como 
natureza filantrópica e assistencial, observa o principio universalização dos serviços, tendo como 
objetivo atender, promover e valorizar as pessoas e os grupos de pessoas menos favorecidas, 
assistindo coletividade, de maneira desinteressada, oferecendo oportunidades, meios e condições para 
o aperfeiçoamento humano, enaltecendo o mérito da inteligência e da virtude e pugnando pela liberdade 
e fraternidade, promovendo a ações desportivas, de lazer, cultura, educação e prese
ambiente e seus recursos naturais, associado a atividades e palestras sobre cidadania, educação 
sexual, e temas relacionados ao comportamento e dúvidas das Crianças, adolescentes, Jovens e 
idosos. Além de despertar na comunidade o espírito d
2013 teve parceria com o Instituto Comunidade Participativa no qual desenvolveu a escolinha de futebol 
do ASTEKA, ruas de lazer, através do convenio que o Instituto Comunidade Participativa tinha com o 
Ministério dos Esportes através do convenio n° n° 062714/2010 e Processo nº 58701.003321/2010
através do programa Esporte e Lazer das Cidades, na qual atendeu a 200 crianças na cidade do 
recanto das Emas no campo Sintético próximo ao ginásio Tatuzão, no ano de
desenvolver atividades na escolinha de futebol do Ceilândia Esporte Clube através do Futebol feminino 
e agora em 2018 esta realizando as 7° Olimpiadas de Ceilândia recurso este emenda parlamentar com 
apoio da Secretaria de esportes do DF. 

O Instituto Mover da Vida –
Federal, dentre elas Ligas de Futebol ajudando e organizando competições, times e escolinhas de 
futebol, Associação de Bairros organizando ruas de lazer e apoiando as 
reinvidicações, outras organizações como escolas ajudando e organizando e executando jogos Inter
classes, Administração Regional  promovendo diversas atividades como Rua de Lazer competições, 
jogos, torneios em diversas modalidades, gin
dos Idosos de Ceilândia, passeios, caminhadas dentre outras atividades.
 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto:  
PROJETO MARAVILHA SOCIAL –
Período de 

Execução:    

Início da Execução:

19/10/2018

Enquadramento: (x) participação (   )educacional   (   ) alto rendimento

Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades:

Participara deste projeto 300 Crianças e adolescentes entre 07 e 15

Faixa etária:  

Nascimento Sub 15: 01/01/2003 a 31/12/2004

Nascimento Sub 13: 01/01/2005 à 31/12/2006;

Nascimento Sub 11: 01/01/2007 à 31/12/2008; 

Nascimento Sub 09: 01/01/2009 à 31/12/2010;

Nascimento Sub 07: 01/01/2011 à 31/12/2012;
Previsão de público direto: 300 crianças e adolescentes entre 07 e 15
com no mínimo 75% de freqüência 
Previsão de Beneficiários direto e indireto:
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HISTÓRICO DO PROPONENTE: 

I.MV. criado em 2008 por um grupo de amigos que se juntaram para 
promover e ajudar as comunidades carentes é caracterizado como Organização
natureza filantrópica e assistencial, observa o principio universalização dos serviços, tendo como 
objetivo atender, promover e valorizar as pessoas e os grupos de pessoas menos favorecidas, 

neira desinteressada, oferecendo oportunidades, meios e condições para 
o aperfeiçoamento humano, enaltecendo o mérito da inteligência e da virtude e pugnando pela liberdade 
e fraternidade, promovendo a ações desportivas, de lazer, cultura, educação e prese
ambiente e seus recursos naturais, associado a atividades e palestras sobre cidadania, educação 
sexual, e temas relacionados ao comportamento e dúvidas das Crianças, adolescentes, Jovens e 
idosos. Além de despertar na comunidade o espírito de Fraternidade e Solidariedade, no ano 2010 A 
2013 teve parceria com o Instituto Comunidade Participativa no qual desenvolveu a escolinha de futebol 
do ASTEKA, ruas de lazer, através do convenio que o Instituto Comunidade Participativa tinha com o 

io dos Esportes através do convenio n° n° 062714/2010 e Processo nº 58701.003321/2010
através do programa Esporte e Lazer das Cidades, na qual atendeu a 200 crianças na cidade do 
recanto das Emas no campo Sintético próximo ao ginásio Tatuzão, no ano de
desenvolver atividades na escolinha de futebol do Ceilândia Esporte Clube através do Futebol feminino 
e agora em 2018 esta realizando as 7° Olimpiadas de Ceilândia recurso este emenda parlamentar com 
apoio da Secretaria de esportes do DF.  

– I.MV. em Parceria com a outras Organizações Civis do Distrito 
Federal, dentre elas Ligas de Futebol ajudando e organizando competições, times e escolinhas de 
futebol, Associação de Bairros organizando ruas de lazer e apoiando as 
reinvidicações, outras organizações como escolas ajudando e organizando e executando jogos Inter
classes, Administração Regional  promovendo diversas atividades como Rua de Lazer competições, 
jogos, torneios em diversas modalidades, ginástica para terceira idade em parceria com a Associação 
dos Idosos de Ceilândia, passeios, caminhadas dentre outras atividades. 

– 1000 GOLS DE INCLUSÃO. 
da Execução: 

/10/2018 

Término da Execução: 

19/12/2018 

participação (   )educacional   (   ) alto rendimento 

Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades:

Crianças e adolescentes entre 07 e 15 anos. 

: 01/01/2003 a 31/12/2004;  

Nascimento Sub 13: 01/01/2005 à 31/12/2006; 

Nascimento Sub 11: 01/01/2007 à 31/12/2008;  

Nascimento Sub 09: 01/01/2009 à 31/12/2010; 

01/01/2011 à 31/12/2012; 
crianças e adolescentes entre 07 e 15 anos divididos em três

 
Previsão de Beneficiários direto e indireto: 

- I.M.V 
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I.MV. criado em 2008 por um grupo de amigos que se juntaram para 
Organização da Sociedade Civil, de 

natureza filantrópica e assistencial, observa o principio universalização dos serviços, tendo como 
objetivo atender, promover e valorizar as pessoas e os grupos de pessoas menos favorecidas, 

neira desinteressada, oferecendo oportunidades, meios e condições para 
o aperfeiçoamento humano, enaltecendo o mérito da inteligência e da virtude e pugnando pela liberdade 
e fraternidade, promovendo a ações desportivas, de lazer, cultura, educação e preservação do meio-
ambiente e seus recursos naturais, associado a atividades e palestras sobre cidadania, educação 
sexual, e temas relacionados ao comportamento e dúvidas das Crianças, adolescentes, Jovens e 

e Fraternidade e Solidariedade, no ano 2010 A 
2013 teve parceria com o Instituto Comunidade Participativa no qual desenvolveu a escolinha de futebol 
do ASTEKA, ruas de lazer, através do convenio que o Instituto Comunidade Participativa tinha com o 

io dos Esportes através do convenio n° n° 062714/2010 e Processo nº 58701.003321/2010-29, 
através do programa Esporte e Lazer das Cidades, na qual atendeu a 200 crianças na cidade do 
recanto das Emas no campo Sintético próximo ao ginásio Tatuzão, no ano de 2016 passou a 
desenvolver atividades na escolinha de futebol do Ceilândia Esporte Clube através do Futebol feminino 
e agora em 2018 esta realizando as 7° Olimpiadas de Ceilândia recurso este emenda parlamentar com 

I.MV. em Parceria com a outras Organizações Civis do Distrito 
Federal, dentre elas Ligas de Futebol ajudando e organizando competições, times e escolinhas de 
futebol, Associação de Bairros organizando ruas de lazer e apoiando as comunidades em suas 
reinvidicações, outras organizações como escolas ajudando e organizando e executando jogos Inter-
classes, Administração Regional  promovendo diversas atividades como Rua de Lazer competições, 

ástica para terceira idade em parceria com a Associação 

Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades: 

divididos em três núcleos 
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310 pessoas entre crianças jovens e adultos

 
2.1- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:
Maravilha social 1000 gols de inclusão
 
2.2 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO

 
Segundo os dados da PDAD 2015, a população urbana estimada da Ceilândia é de 489.351 

habitantes. No ano de 2013, era de 451.872 q
Média Geométrica de Crescimento Anual 
Tradicional no período analisado foi de 3,25% e o Pôr do 
Ceilândia possui 63.531 Crianças de 07 a 14 anos, totalizando 12.98% da população total da Cidade , o 
Setor Sol Nascente onde funcionara o núcleo 01 do projeto possui  15.733 Crianças totalizando 9.54% 
da população,  o  núcleo 2 não possui dados específicos mas fun
parte das 63.531 crianças de 07 a 14 anos de nossa cidade. 

Taguatinga onde funcionara o núcleo n° 03
mas Segundo os dados da PDAD 2016, a população urbana estimada de Ta
habitantes. No ano de 2013, era de 212.863 que, ao comparar com a PDAD/2016, tem
Média Geométrica de Crescimento Anual (TMGCA), no período, de 1,59%. A maioria da população é 
constituída por pessoas do sexo feminino, 53,80
entre 07 e 14 anos totalizando 8,36% da população total de Taguatinga.

Apesar da região de Taguatinga ter uma melhor instrução escolar comparando com a região de 
ceilândia, segundo o PDAD 2016, a participação
pouco expressiva. Apenas 5% dos moradores afirmaram participar de sindicatos ou associações. 

Assim sendo o Projeto Maravilha Social 1000 gols de inclusão se justifica por 
desenvolvimento de hábitos de ocupação salutar nos seus tempos livres, por meio da prática do futebol, 
como uma atividade complementar em relação às suas atividades escolares, com respeito integral pelo 
crescimento harmonioso das crianças, contribuindo para a sua formação espo
possam atuar com autonomia na transformação de suas realidades. Ainda, os alunos com talentos 
diferenciados terão a oportunidade de fazer avaliações em clubes brasileiros. O esporte, principalmente 
o futebol, através da sua popularidade, se tornou uma importante ferramenta de auxílio na formação das 
crianças. 

 
2.3 – OBJETIVOS 
 
2.3.1- OBJETIVO GERAL: 
 
Desenvolver atividades esportivas baseadas na prática do futebol voltadas para crianças da 

comunidade carente onde o projeto atuará,
e a oportunidade de adquirir através do futebol em conjunto alguns dos valores fundamentais à 
sociedade, tais como, respeito, trabalho em equipe e companheirismo

 
 2.3.2 – OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 

 Proporcionar aos alunos conhecimentos específicos sobre futebol.
 
 
 
 
 

Instituto Mover da Vida -

_____________________________________________________________________________________________________________
I.M.V. E mail: institutomoverdavida@gmail.comCNPJ: 10.550.936/0001

QNL 02 Conj. A Casa 14 Taguatinga Norte – DF Cep. 72.155-201 

pessoas entre crianças jovens e adultos envolvidos no projeto 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 
Maravilha social 1000 gols de inclusão 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Segundo os dados da PDAD 2015, a população urbana estimada da Ceilândia é de 489.351 
habitantes. No ano de 2013, era de 451.872 que, ao comparar com a PDAD de 2015, tem
Média Geométrica de Crescimento Anual – TMGCA, no período, de 4,06%. A TMCGA da Ceilândia 
Tradicional no período analisado foi de 3,25% e o Pôr do Sol e Sol Nascente foi de 9,26%, assim sendo 

possui 63.531 Crianças de 07 a 14 anos, totalizando 12.98% da população total da Cidade , o 
Setor Sol Nascente onde funcionara o núcleo 01 do projeto possui  15.733 Crianças totalizando 9.54% 
da população,  o  núcleo 2 não possui dados específicos mas funcionara no Condomínio Privê que faz 
parte das 63.531 crianças de 07 a 14 anos de nossa cidade.  

tinga onde funcionara o núcleo n° 03 não possui dados especifico sobre o Setor M norte 
Segundo os dados da PDAD 2016, a população urbana estimada de Ta

habitantes. No ano de 2013, era de 212.863 que, ao comparar com a PDAD/2016, tem
Média Geométrica de Crescimento Anual (TMGCA), no período, de 1,59%. A maioria da população é 
constituída por pessoas do sexo feminino, 53,80% assim sendo Taguatinga possui 18.628 Crianças 
entre 07 e 14 anos totalizando 8,36% da população total de Taguatinga. 

Apesar da região de Taguatinga ter uma melhor instrução escolar comparando com a região de 
ceilândia, segundo o PDAD 2016, a participação da população de Taguatinga nos movimentos sociai

dos moradores afirmaram participar de sindicatos ou associações. 
Assim sendo o Projeto Maravilha Social 1000 gols de inclusão se justifica por 

bitos de ocupação salutar nos seus tempos livres, por meio da prática do futebol, 
como uma atividade complementar em relação às suas atividades escolares, com respeito integral pelo 
crescimento harmonioso das crianças, contribuindo para a sua formação espo
possam atuar com autonomia na transformação de suas realidades. Ainda, os alunos com talentos 
diferenciados terão a oportunidade de fazer avaliações em clubes brasileiros. O esporte, principalmente 

aridade, se tornou uma importante ferramenta de auxílio na formação das 

 

Desenvolver atividades esportivas baseadas na prática do futebol voltadas para crianças da 
comunidade carente onde o projeto atuará, proporcionando a elas acesso aos profissionais capacitados 
e a oportunidade de adquirir através do futebol em conjunto alguns dos valores fundamentais à 
sociedade, tais como, respeito, trabalho em equipe e companheirismo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Proporcionar aos alunos conhecimentos específicos sobre futebol. 

- I.M.V 
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Segundo os dados da PDAD 2015, a população urbana estimada da Ceilândia é de 489.351 
ue, ao comparar com a PDAD de 2015, tem-se uma Taxa 
TMGCA, no período, de 4,06%. A TMCGA da Ceilândia 

Sol e Sol Nascente foi de 9,26%, assim sendo 
possui 63.531 Crianças de 07 a 14 anos, totalizando 12.98% da população total da Cidade , o 

Setor Sol Nascente onde funcionara o núcleo 01 do projeto possui  15.733 Crianças totalizando 9.54% 
cionara no Condomínio Privê que faz 

não possui dados especifico sobre o Setor M norte 
Segundo os dados da PDAD 2016, a população urbana estimada de Taguatinga é de 222.598 

habitantes. No ano de 2013, era de 212.863 que, ao comparar com a PDAD/2016, tem-se uma Taxa 
Média Geométrica de Crescimento Anual (TMGCA), no período, de 1,59%. A maioria da população é 

assim sendo Taguatinga possui 18.628 Crianças 

Apesar da região de Taguatinga ter uma melhor instrução escolar comparando com a região de 
da população de Taguatinga nos movimentos sociais é 

dos moradores afirmaram participar de sindicatos ou associações.  
Assim sendo o Projeto Maravilha Social 1000 gols de inclusão se justifica por ajudar no 

bitos de ocupação salutar nos seus tempos livres, por meio da prática do futebol, 
como uma atividade complementar em relação às suas atividades escolares, com respeito integral pelo 
crescimento harmonioso das crianças, contribuindo para a sua formação esportiva e cultural, para que 
possam atuar com autonomia na transformação de suas realidades. Ainda, os alunos com talentos 
diferenciados terão a oportunidade de fazer avaliações em clubes brasileiros. O esporte, principalmente 

aridade, se tornou uma importante ferramenta de auxílio na formação das 

Desenvolver atividades esportivas baseadas na prática do futebol voltadas para crianças da 
proporcionando a elas acesso aos profissionais capacitados 

e a oportunidade de adquirir através do futebol em conjunto alguns dos valores fundamentais à 
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2.4 -METAS (quantitativas e qualitativas)
METAS QUANTITATIVAS 

META - 1 Atender 300 crianças /adolescente com 
núcleos 
Etapa 1.1 - Contratação de serviço de 
projeto, Monitorar as atividades desenvolvidas pela entidade a fim de garantir a boa execução do 
objeto pactuado, Dialogar constantemente com a Secretaria de Esportes d
professores de Educação Física e 
desenvolvidos,controla e fiscalização do pleno desenvolvimento do projeto, acompanhar e monitorar de 
forma periódica as atividades desenvolvidas nos 3(três) 
Educação Física e o os agentes Sociais o mesmo será pago por
Etapa 1.2 Contratação de 03(três) Professores de Educação Física sendo 01(um), para cada núcleo 
onde estes professores desenvolverã
crianças durante todo o período do Projeto e auxiliara o Coordenador Geral na preparação de toda 
parte burocrática e orientarão os agentes sociais na execução das atividades
por RPA 
Etapa 1.3 - Contratação de 03(três
atividades na escolinha de futebol onde 
desenvolvidas na escolinha de futebol
da Cidades do Ministério do Esporte é aqueles que atuarão com atividades físicas e esportivas devem 
ser estudantes de Educação Física ou orientados por um professor de Educação Física. Podem ser 
agentes sociais professores de Educação Física, educadores populares, líderes comunitários que já 
desenvolvem atividades recreativas, de lazer, artísticas e culturais na comunidade e, ainda, demais 
profissionais de áreas afins ao lazer e envolvidos diretam
serão pagos com RPA. 
Etapa 1.4 -Contratação de serviços de 01(um) Escritório de Contabilidade para 
toda contabilidade do projeto e auxiliar o coordenador e os agentes sociais na prestação de 
projeto; 
 
META - 2 Disponibilizar lanche para os participantes do projeto
Etapa 2.1 - Contratação de serviço de 
careca com presunto e queijo ou frutas ou barra de cereal),
projeto durante os 07(sete) semanas 
semana. 
META - 3 Adquirir material para execução do projeto
Etapa 3.1 - Aquisição de 330 (trezentos e trinta
terá 110(cento e dez) camisas sendo 10% para cad
dryice, 100% poliéster; 
Etapa 3.2 - Aquisição de 330 (trezentos e trinta
calções sendo 10% para cadastro reserva
Etapa 3.3 - Aquisição de 330 (trezentos e trinta
esportivo ou chuteiras, onde cada núcleo terá 110(cento e dez) sacolas sendo 10% para cadastro 
reserva,confeccionados em 100% poliamida com fechamento de alças de ombro e cordão duplos, 
medindo 30 x 40 cm; 
Etapa 3.4 - Aquisição de 330 (trezentos e trinta
110(cento e dez) meiões sendo 10% para cadastro reserva, 
elástodieno; 
Etapa 3.5 - Aquisição de 330 (trezentos e trinta
dez) pares de chuteira sendo 10% para cadastro reserva
paraqueda e jacar, palmilhas de não tecido (material prensado) e EVA, solado para grama sintética em 
borracha; 
Etapa 3.6 - Aquisição de 60 (sessenta) Bolas de Futebol de Campo costurada com
microfibra, câmara especial de látex, com miolo substituível, pressão entre 09 e 12 libras, peso entre 
400 e 450 gramas, circunferência entre 68 a 70 cm;
Etapa 3.7 - Aquisição de 330 (trezentos e trinta
sendo 10% para cadastro reserva confeccionados em tecido tactel modelo japonês com regulador de 
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METAS (quantitativas e qualitativas) 

crianças /adolescente com 75% de freqüência divididas em 3(três)

Contratação de serviço de 01 Coordenador Geral para coordenar a fase de estruturação do 
projeto, Monitorar as atividades desenvolvidas pela entidade a fim de garantir a boa execução do 
objeto pactuado, Dialogar constantemente com a Secretaria de Esportes do DF, bem como, auxiliar
professores de Educação Física e os agentes Sociais na execução das atividades por eles 
desenvolvidos,controla e fiscalização do pleno desenvolvimento do projeto, acompanhar e monitorar de 

ades desenvolvidas nos 3(três)  núcleos, em parceria com 
o os agentes Sociais o mesmo será pago por RPA.; 

Contratação de 03(três) Professores de Educação Física sendo 01(um), para cada núcleo 
desenvolverão toda metodologia do projeto e ministrarão as aulas para as 

crianças durante todo o período do Projeto e auxiliara o Coordenador Geral na preparação de toda 
e orientarão os agentes sociais na execução das atividades os 

três) agentes sociais sendo 01(um), para cada núcleo,
onde auxiliaram os professores de Educação Física nas atividades 

desenvolvidas na escolinha de futebol, Agentes sociais conforme o PELC - Programa Esporte e Lazer 
da Cidades do Ministério do Esporte é aqueles que atuarão com atividades físicas e esportivas devem 
ser estudantes de Educação Física ou orientados por um professor de Educação Física. Podem ser 
agentes sociais professores de Educação Física, educadores populares, líderes comunitários que já 
desenvolvem atividades recreativas, de lazer, artísticas e culturais na comunidade e, ainda, demais 
profissionais de áreas afins ao lazer e envolvidos diretamente com a execução

Contratação de serviços de 01(um) Escritório de Contabilidade para 
toda contabilidade do projeto e auxiliar o coordenador e os agentes sociais na prestação de 

lanche para os participantes do projeto 
ontratação de serviço de 6.800kits lanche(suco de 200ml ou achocolatado,sanduíche:pão 

o ou frutas ou barra de cereal), para alimentar as crianças participantes do 
07(sete) semanas e 03(três) dias de atividades sendo estas atividades 3

para execução do projeto 
trezentos e trinta) camisas de identificação do projeto

terá 110(cento e dez) camisas sendo 10% para cadastro reserva em sublimação e em gola V em 

trezentos e trinta) calções onde cada núcleo terá 
calções sendo 10% para cadastro reserva em dryice, 100% poliéster; 

trezentos e trinta) sacolas personalizadas para o transporte do material 
onde cada núcleo terá 110(cento e dez) sacolas sendo 10% para cadastro 

confeccionados em 100% poliamida com fechamento de alças de ombro e cordão duplos, 

trezentos e trinta) pares de meiões lisos on
110(cento e dez) meiões sendo 10% para cadastro reserva, 65% poliamida, 30% algodão e 5% 

trezentos e trinta) pares de chuteiras onde cada núcleo terá 110(cento e 
10% para cadastro reserva em laminado sintético, forrado com nylon 

paraqueda e jacar, palmilhas de não tecido (material prensado) e EVA, solado para grama sintética em 

Aquisição de 60 (sessenta) Bolas de Futebol de Campo costurada com
microfibra, câmara especial de látex, com miolo substituível, pressão entre 09 e 12 libras, peso entre 
400 e 450 gramas, circunferência entre 68 a 70 cm; 

trezentos e trinta) bonés,onde cada núcleo terá 110(cento e
confeccionados em tecido tactel modelo japonês com regulador de 
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75% de freqüência divididas em 3(três) 

01 Coordenador Geral para coordenar a fase de estruturação do 
projeto, Monitorar as atividades desenvolvidas pela entidade a fim de garantir a boa execução do 

o DF, bem como, auxiliar os 
os agentes Sociais na execução das atividades por eles 

desenvolvidos,controla e fiscalização do pleno desenvolvimento do projeto, acompanhar e monitorar de 
em parceria com os Professores de 

Contratação de 03(três) Professores de Educação Física sendo 01(um), para cada núcleo 
ministrarão as aulas para as 

crianças durante todo o período do Projeto e auxiliara o Coordenador Geral na preparação de toda 
os mesmos serão pagos 

para cada núcleo, para as 
auxiliaram os professores de Educação Física nas atividades 

Programa Esporte e Lazer 
da Cidades do Ministério do Esporte é aqueles que atuarão com atividades físicas e esportivas devem 
ser estudantes de Educação Física ou orientados por um professor de Educação Física. Podem ser 
agentes sociais professores de Educação Física, educadores populares, líderes comunitários que já 
desenvolvem atividades recreativas, de lazer, artísticas e culturais na comunidade e, ainda, demais 

ente com a execução do Projeto mesmos 

Contratação de serviços de 01(um) Escritório de Contabilidade para emitir as RPA e fazer 
toda contabilidade do projeto e auxiliar o coordenador e os agentes sociais na prestação de contas do 

kits lanche(suco de 200ml ou achocolatado,sanduíche:pão 
para alimentar as crianças participantes do 

de atividades sendo estas atividades 3 vezes por 

) camisas de identificação do projeto onde cada núcleo 
em sublimação e em gola V em 

onde cada núcleo terá 110(cento e dez) 

sacolas personalizadas para o transporte do material 
onde cada núcleo terá 110(cento e dez) sacolas sendo 10% para cadastro 

confeccionados em 100% poliamida com fechamento de alças de ombro e cordão duplos, 

onde cada núcleo terá 
65% poliamida, 30% algodão e 5% 

onde cada núcleo terá 110(cento e 
em laminado sintético, forrado com nylon 

paraqueda e jacar, palmilhas de não tecido (material prensado) e EVA, solado para grama sintética em 

Aquisição de 60 (sessenta) Bolas de Futebol de Campo costurada com material de 
microfibra, câmara especial de látex, com miolo substituível, pressão entre 09 e 12 libras, peso entre 

onde cada núcleo terá 110(cento e dez) bonés 
confeccionados em tecido tactel modelo japonês com regulador de 
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fivela; 
Etapa 3.8 - Aquisição de 330 (trezentos e trinta
núcleo terá 110(cento e dez) coletes dupla 
boa qualidade tactel e Piquet do tipo PA (Poliester e Algodão);
Etapa 3.9 - Aquisição de 90 (noventa
material plástico de boa qualidade; 
Etapa 3.10 - Aquisição de 9(nove) Sacos para transporte de bola, confeccionados em material de boa 
qualidade tactel e Piquet do tipo PA (Poliester e Algodão);
Etapa 3.11 - Aquisição de 06 (seis) Cronômetros, para uso nos trabalhos e treinamentos diversos;
Etapa 3.12 - Aquisição de 06 (seis) Apitos Fox 40 profissionais, para uso nos trabalhos e treinamentos 
diversos. 
Etapa 3.13 - Aquisição de 06 (seis
treinamentos diversos; 
Etapa 3.14 - Aquisição de 30(trinta
palma em látex dorso em poliuretano, punho ajustável, de 
Etapa 3.15 - Aquisição de 03(três) garrafa térmica de 19 litros com parte externa e interna de plástico;
Etapa 3.16 - Aquisição de 06(seis) pares de rede de campo fio 6mm na cor branca;
Etapa 3.17 - Aquisição de 06(seis
importado e totalmente impermeável uma vez que o local de treinamento e em campo 
se faz necessário para que uma tenda possa ser utilizada para guarda os materiais dos alunos 
professores e agentes sociais e a outra para que os alunos possa fazer seu lanche após o treino e se 
abrigar em caso de chuva; 
Etapa 3.18 - Aquisição de 03(três) bolsas 
para guarda os materiais como atadura, spray que serão comprados com recursos próprios
Etapa 3.19 - Aquisição de 06(seis)Kit com 5 Barreira 4 Níveis Ajustável Obstáculos
Etapa 3.20 - Aquisição de 06(seis) escadas de agilidade para treinamento;
Etapa 3.21 - Aquisição de 03(três) 
manter a temperatura da água nas squizer dos alunos 
Etapa 3.22 -Aquisição de 15(quinze
Etapa 3.23 - Aquisição de 60(sessenta)
treinamento, 
Etapa 3.24 - Aquisição de 330(trezentos e trinta
110(cento e dez) squizer sendo 10% para cadastro reserva 
projeto; 
Etapa 3.25 - Aquisição de 03(três) 
instrução dos professores; 
Etapa 3.26 - Aquisição de 01(um) Quadros Tático Magnético Futebol Campo C/ Tripé e mala para 
ensinamento das posições dos atletas dentro de campo
 
 
 
 
 
Quadro Tático Magnético com Tripé(foto Ilustrativa)
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trezentos e trinta) Coletes dupla face para treinamento, 
núcleo terá 110(cento e dez) coletes dupla face sendo 10% para cadastro reserva
boa qualidade tactel e Piquet do tipo PA (Poliester e Algodão); 

noventa) Cones furados 24cm para treinamento, confeccionados em  
) Sacos para transporte de bola, confeccionados em material de boa 

qualidade tactel e Piquet do tipo PA (Poliester e Algodão); 
Aquisição de 06 (seis) Cronômetros, para uso nos trabalhos e treinamentos diversos;

) Apitos Fox 40 profissionais, para uso nos trabalhos e treinamentos 

seis) Bombas de Ar, para enchimento das bolas e uso nos trabalhos e 

trinta) pares de Luva de Goleiro com corte tradicional costura externa 
em poliuretano, punho ajustável, de diversos tamanho 

) garrafa térmica de 19 litros com parte externa e interna de plástico;
) pares de rede de campo fio 6mm na cor branca;

seis) tendas sanfonada 6x3 personalizada Produzidas em Nylon PVC 
importado e totalmente impermeável uma vez que o local de treinamento e em campo 
se faz necessário para que uma tenda possa ser utilizada para guarda os materiais dos alunos 
professores e agentes sociais e a outra para que os alunos possa fazer seu lanche após o treino e se 

3(três) bolsas Térmica de massagem grande com 3 bolsos nas laterais
como atadura, spray que serão comprados com recursos próprios

Kit com 5 Barreira 4 Níveis Ajustável Obstáculos
) escadas de agilidade para treinamento; 
) Caixa Coleman Térmica 56,7L 60 QT Com Rodas

da água nas squizer dos alunos ; 
quinze) cintos de tração duplos para treinamento; 

sessenta) pratos cone para treinamento e montagem de circuito de 

trezentos e trinta)Squizer tipo Gatorade G02 
110(cento e dez) squizer sendo 10% para cadastro reserva para hidratação dos participantes do 

) Prancheta Tática Magnética Futebol De Campo Imã/ Caneta p

) Quadros Tático Magnético Futebol Campo C/ Tripé e mala para 
ensinamento das posições dos atletas dentro de campo que será utilizado nos 3 nú

Quadro Tático Magnético com Tripé(foto Ilustrativa) 
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Coletes dupla face para treinamento, onde cada 
face sendo 10% para cadastro reserva confeccionados em 

) Cones furados 24cm para treinamento, confeccionados em 

) Sacos para transporte de bola, confeccionados em material de boa 

Aquisição de 06 (seis) Cronômetros, para uso nos trabalhos e treinamentos diversos; 
) Apitos Fox 40 profissionais, para uso nos trabalhos e treinamentos 

) Bombas de Ar, para enchimento das bolas e uso nos trabalhos e 

) pares de Luva de Goleiro com corte tradicional costura externa 

) garrafa térmica de 19 litros com parte externa e interna de plástico; 
) pares de rede de campo fio 6mm na cor branca; 

Produzidas em Nylon PVC 
importado e totalmente impermeável uma vez que o local de treinamento e em campo aberto e tal item 
se faz necessário para que uma tenda possa ser utilizada para guarda os materiais dos alunos 
professores e agentes sociais e a outra para que os alunos possa fazer seu lanche após o treino e se 

de massagem grande com 3 bolsos nas laterais 
como atadura, spray que serão comprados com recursos próprios; 

Kit com 5 Barreira 4 Níveis Ajustável Obstáculos para treinamento; 

Caixa Coleman Térmica 56,7L 60 QT Com Rodas para guardar e 

 
cone para treinamento e montagem de circuito de 

 onde cada núcleo tera 
para hidratação dos participantes do 

Prancheta Tática Magnética Futebol De Campo Imã/ Caneta para 

) Quadros Tático Magnético Futebol Campo C/ Tripé e mala para 
utilizado nos 3 núcleos. 
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2.5 - INDICADORES DE MONITORAMENTO

Etapa META – 

1 

1 Atender 300 crianças /adolescente com 
75% de freqüência divididas em 3(três)
núcleos 

2 
Disponibilizar lanche para os participantes 
do projeto 

3 Adquirir material para execução do projeto

 
2.6 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS 
METAS A ELES ATRELADAS 
ATIVIDADES 
Selecionar o local das atividades 
         A escolha das 300 crianças/adolescentes
e deverão estar matriculadas e frequ

 
METODOLOGIA 

         A escolha das 300 crianças
deverão estar matriculados apresentando uma declaração escolar
O projeto se desenvolverá utilizando um método de iniciação simplificado do jogo de futebol, adaptado 
às capacidades e necessidades das cr
crianças de 7 a 15 anos, e adequação das características do jogo às faixas etárias.
Terá o futebol como estratégia e com foco na ludicidade e treinamento físico, técnico e tático específicos 
da modalidade esportiva. 
As aulas/treino ocorrerão de forma sist
vespertino, onde receberão 1:30hs de 
sociais dividirão as turmas por idade e confor
O Projeto será realizado nos Núcleos 1 e 2 
feira(matutino e Vespertino) e aos sábados (
Nascente, e Condomínio Prive  Ceilândia
quintas-feiras(matutino e Vespertino)

As crianças serão acompanhadas quanto à sua freqüência e desempenho geral e té
aulas/treino do projeto com a obrigatoriedade de freqüência de 75% ao mês em relação às sessões 
desenvolvidas. 
Trabalhos a serem realizados: 
 Alongamento e aquecimento específicos para prática do futebol;
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INDICADORES DE MONITORAMENTO 

 1  
INDICADORES DE 
MONITORAMENTO

crianças /adolescente com 
75% de freqüência divididas em 3(três) Quantidade de Crianças 

atendidas 

META – 02 

Disponibilizar lanche para os participantes 
Quantitativo de lanche 
entregue nos núcleos
com controle de entrada 
e saída 

META – 03 

para execução do projeto 
Quantitativo de 
Materiais 
Adquiridos/Entregues 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS 

/adolescentes que participaram do projeto será por ordem cronológica 
verão estar matriculadas e frequentando a escola. 

crianças/adolescentes que participaram do projeto será por ordem 
apresentando uma declaração escolar;  

O projeto se desenvolverá utilizando um método de iniciação simplificado do jogo de futebol, adaptado 
às capacidades e necessidades das crianças e adolescentes, tendo formação lúdic

anos, e adequação das características do jogo às faixas etárias.
Terá o futebol como estratégia e com foco na ludicidade e treinamento físico, técnico e tático específicos 

As aulas/treino ocorrerão de forma sistemática, com a formação de turma
1:30hs de aulas por onde os Professores de Educação Física e os

sociais dividirão as turmas por idade e conforme atividades a serem realizadas no local
Núcleos 1 e 2 às segunda-feira(matutino e Vespertino)

e aos sábados (matutino) nos campo de Futebol Society do Bairro Sol 
e Condomínio Prive  Ceilândia – DF e no Núcleo 3 as terças-feiras

(matutino e Vespertino) e aos sábados (matutino)na M norte Taguatinga
As crianças serão acompanhadas quanto à sua freqüência e desempenho geral e té

aulas/treino do projeto com a obrigatoriedade de freqüência de 75% ao mês em relação às sessões 

Alongamento e aquecimento específicos para prática do futebol; 
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INDICADORES DE 
MONITORAMENTO 

MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

Quantidade de Crianças 
Ficha de inscrição 
Pauta de Chamada 
e Fotos 

lanche 
nos núcleos 

com controle de entrada 
Nota fiscal,fotos 
folha de chamada 

 

Nota fiscal, 

fotos  

ficha  de entrega de 
material assinada 
pelo responsável 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS 

que participaram do projeto será por ordem cronológica 

participaram do projeto será por ordem cronológica e 

O projeto se desenvolverá utilizando um método de iniciação simplificado do jogo de futebol, adaptado 
, tendo formação lúdica, com turmas 

anos, e adequação das características do jogo às faixas etárias. 
Terá o futebol como estratégia e com foco na ludicidade e treinamento físico, técnico e tático específicos 

turma no período matutino e 
Professores de Educação Física e os Agentes 

me atividades a serem realizadas no local. 
(matutino e Vespertino), quarta-
de Futebol Society do Bairro Sol 

feiras(matutino e Vespertino), 
M norte Taguatinga-DF 

As crianças serão acompanhadas quanto à sua freqüência e desempenho geral e técnico nas 
aulas/treino do projeto com a obrigatoriedade de freqüência de 75% ao mês em relação às sessões 
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 Fundamentos do futebol (domínios, passes, 
 Preparação física, posicionamento em campo e regras;
 Treinamento específico para goleiro;
 Jogos coletivos; 
Fases das aulas 
Os atletas evoluirão de uma forma sistemática e gradual cumprindo todas as etapas
forma resumida as várias etapas de aulas desse projeto
1. Técnica de Passe iniciação. 
1.1 Passe (e suas variações); 
1.2 Recepção/Passe;  
1.3 Chutes à gol; 
1.4 Cabeceios (ofensivo e defensivo)
1.5 Condução de Bola; 
1.6 Técnicas de Goleiro; 
1.7 jogos e regras; 
2. Tática de Base 
2.1 Marcação; 
2.2 Desmarcação; 
2.3 Posicionamento; 
2.4 Envolvimentos; 
Para melhor identificação, as turmas foram divididas em 
Nascente e, com atendimento a 
segunda feira, quarta feira período matutino e vespertino e sábado matutino,
Do Condomínio Prive  Ceilândia – 
com atendimento as segunda feira, quarta feira período matutino e vespertino e sábado matutino
BRANCA e AZUL, as terças,quintas período matutino e vespertino e sábados período matutino, 
atendendo a 100 crianças/adolescentes entr
sendo o projeto atendera o total de 300
     As aulas acontecerão 3 vezes por semana as crianças serão distribuídas por faixa etária dentro do 
campo conforme as atividades que aconteceram em cada aula e no sábado os jogos aconteceram 
conforma cada faixa etária dos alunos.
 

 NUCLEO SOL NASCENTE

TURMA VERDE 
SEGUNDA QUARTA 

08:30  às 10:00hs 08:30  às 10:00hs
Quant. Alunos Quant. alunos 

25 alunos sub 07 e 
Sub 09 

25 alunos sub 07 
e Sub 09 

10:10 às  11:40hs 10:10 às  11:40hs
25 alunos sub 11, 
13 e 15 

25 alunos sub 11, 
13 e 15 

 
NUCLEOCONDOMINIO PRIVE CEILANDIA 

TURMA PRETA 
SEGUNDA QUARTA 

08:30  às 10:00hs 08:30  às 10:00hs
Quant. Alunos Quant. alunos 

25 alunos sub 07 e 
Sub 09 

25 alunos sub 07 
e Sub 09 

10:10 às  11:40hs 10:10 às  11:40hs
25 alunos sub 11, 
13 e 15 

25 alunos sub 11, 
13 e 15 

 
NUCLEO M NORTE TAGUATINGA 

TURMA BRANCA 
TERÇA QUINTA 

08:30  às 10:00hs 08:30  às 10:00hs 
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Fundamentos do futebol (domínios, passes, condução de bola, cabeceio, chutes a gol);
Preparação física, posicionamento em campo e regras; 
Treinamento específico para goleiro; 

Os atletas evoluirão de uma forma sistemática e gradual cumprindo todas as etapas
resumida as várias etapas de aulas desse projeto.  

Cabeceios (ofensivo e defensivo); 

Para melhor identificação, as turmas foram divididas em 6 cores: VERDE, AMARELA,
com atendimento a 100 crianças/adolescentes entre 07 e 15 anos 

período matutino e vespertino e sábado matutino,PRETO E LARANJA
 DF, com atendimento a 100 crianças/adolescentes entre 07 e 15 anos 

segunda feira, quarta feira período matutino e vespertino e sábado matutino
AZUL, as terças,quintas período matutino e vespertino e sábados período matutino, 

0 crianças/adolescentes entre 07 e 15 anos no Núcleo da M norte Tag
sendo o projeto atendera o total de 300 crianças/ adolescentes nos três núcleos

vezes por semana as crianças serão distribuídas por faixa etária dentro do 
campo conforme as atividades que aconteceram em cada aula e no sábado os jogos aconteceram 
conforma cada faixa etária dos alunos. 

NUCLEO SOL NASCENTE CEILANDIA – DFDISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS

 TURMA AMARELA
SABADO SEGUNDA QUARTA

08:30  às 10:00hs 08:30  às 10:00hs 14:00 às 14:30hs 14:00 às 15
Quant. alunos Quant. alunos Quant. alunos

25 alunos sub 07 
e Sub 09 

25 alunos sub 07 
e Sub 09 

25 alunos sub 07
e Sub 09

0hs 10:10 às  11:40hs 15:40 às  17:10hs 15:40 às  17:1
25 alunos sub 11, 
13 e 15 

25 alunos sub 11, 
13 e 15 

25 alunos sub 11, 
13 e 15 

NUCLEOCONDOMINIO PRIVE CEILANDIA – DF DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS

 TURMA 
SABADO SEGUNDA QUARTA

08:30  às 10:00hs 08:30  às 10:00hs 14:00 às 14:30hs 14:00 às 15:3
Quant. alunos Quant. alunos Quant. alunos

25 alunos sub 07 
e Sub 09 

25 alunos sub 07 
e Sub 09 

25 alunos sub 07
e Sub 09

0hs 10:10 às  11:40hs 15:40 às  17:10hs 15:40 às  17:1
25 alunos sub 11, 
13 e 15 

25 alunos sub 11, 
13 e 15 

25 alunos sub 11, 
13 e 15 

TAGUATINGA – DF DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS 10
 TURMA AZUL

SABADO TERÇA  QUINTA 
 08:30  às 10:00hs 14:00 às 14:30hs 14:00 às 15:3
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condução de bola, cabeceio, chutes a gol); 

Os atletas evoluirão de uma forma sistemática e gradual cumprindo todas as etapas, em seguida de 

cores: VERDE, AMARELA, núcleo do Sol 
07 e 15 anos com atendimento as 

PRETO E LARANJA,núcleo 
, com atendimento a 100 crianças/adolescentes entre 07 e 15 anos 

segunda feira, quarta feira período matutino e vespertino e sábado matutino turmas 
AZUL, as terças,quintas período matutino e vespertino e sábados período matutino, 

M norte Taguatinga-DF, assim 
núcleos.  

vezes por semana as crianças serão distribuídas por faixa etária dentro do 
campo conforme as atividades que aconteceram em cada aula e no sábado os jogos aconteceram 

DAS TURMAS 100 ALUNOS 

TURMA AMARELA 
QUARTA SABADO 

às 15:30hs 08:30  às 10:00hs 
Quant. alunos Quant. Alunos 

alunos sub 07 
e Sub 09 

50 alunos sub 07 e 
Sub 09 

15:40 às  17:10hs 10:10 às  11:40hs 
25 alunos sub 11, 

 
50 alunos sub 11, 
13 e 15 

TURMAS 100 ALUNOS 

TURMA LARANJA 
QUARTA SABADO 

14:00 às 15:30hs 08:30  às 10:00hs 
Quant. alunos Quant. Alunos 
alunos sub 07 

e Sub 09 
50 alunos sub 07 e 
Sub 09 

15:40 às  17:10hs 10:10 às  11:40hs 
25 alunos sub 11, 

 
50 alunos sub 11, 
13 e 15 

DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS 100 ALUNOS 
TURMA AZUL 

QUINTA  SABADO 
14:00 às 15:30hs 08:30  às 10:00hs 
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Quant. Alunos Quant. alunos 
25 alunos sub 07 
e Sub 09 

25 alunos sub 07 
e Sub 09 

10:10 às  11:40hs 10:10 às  11:40hs 
25 alunos sub 11, 
13 e 15 

25 alunos sub 11, 
13 e 15 

As atividades do projeto acontecerão no
em Ceilândia – DF, SH SOL NASCENTE, 12
Condomínio Prive Área Especial e 
especial. 

Cronograma de execução das atividades
Condução de Bola 

Passe e suas variações 

Recepção/Passe 

Chute a Gol 

Cabeceios (ofensivo e defensivo);

Técnicas de Goleiro 

Jogose regras 

Marcação 

Desmarcação 

Posicionamento  

Envolvimentos  

 
2.7- RESULTADOS ESPERADOS:

 Esperamos com este projeto que 
sabendo fundamentos do futebol, regras e

  
 * Apesar do projeto inicial do Instituto Mover Vida ser contemplado apenas durante 07 semanas, a 

instituição irá dar continuidade as atividades buscando recursos na iniciativa privada, entre a
emenda parlamentar.Por estes motivos estamos comprando alguns 
rodinha, tendas sanfonadas), que contribuirá
daremos continuidade. Por isso, aproveitamos p
secretaria, após o final do Termo de Fomento.

 

2.8 - PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO PROJETO

PROGRAMAÇÃO
Contratação de 1 Coordenador G
coordenação com os professores de Educação Física e
20h semanais e visita nos núcleos
de Educação Física com carga horária de 20h semanais para
organização das aulas dos alunos e 
Sociais com carga horária de 20h semanais dividas 
Coordenador Geral e os Professores de educação Física divididos 
os 03 (três) núcleos. E a contratação
contabilidade para prestar todos serviços de contabilidades do proj
Aquisição de Material que será utilizado

A escolha das 300 crianças que participaram do projeto será por ordem 
cronológica e deverão estar matriculadas 
Inicio das atividades e distribuição dos materiais p
projeto. 
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Quant. alunos Quant. Alunos Quant. alunos
25 alunos sub 07 
e Sub 09 

25 alunos sub 07 
e Sub 09 

25 alunos sub 07
e Sub 09

 10:10 às  11:40hs 15:40 às  17:10hs 15:40 às  17:1
25 alunos sub 11, 
13 e 15 

25 alunos sub 11, 
13 e 15 

25 alunos sub 11, 
13 e 15 

atividades do projeto acontecerão no Núcleo 01 - Campo de Futebol Society do Bairro Sol Nascente, 
SOL NASCENTE, 128 A, CONJUNTO H, Núcleo 02

Condomínio Prive Área Especial e Núcleo – 03Campo Sintético da M Norte na EQNM 36/38 área 

execução das atividades 1ª Sem 2ª Sem 3ª Sem 4ª Sem 

    

    

    

    

Cabeceios (ofensivo e defensivo);     

    

    

    

    

    

    

RESULTADOS ESPERADOS: 
que as crianças/adolescentes atendidas possam ao final 

fundamentos do futebol, regras e táticas de futebol.  

* Apesar do projeto inicial do Instituto Mover Vida ser contemplado apenas durante 07 semanas, a 
dar continuidade as atividades buscando recursos na iniciativa privada, entre a

or estes motivos estamos comprando alguns materiais permanentes (
que contribuirá e muito para o bom andamento de todas as atividades que 

. Por isso, aproveitamos para solicitar a doação destes materiais por parte dess
secretaria, após o final do Termo de Fomento. 

PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO PROJETO 

PROGRAMAÇÃO 
Coordenador Geral 40h semanais divididas entre 

professores de Educação Física e agente sociais 
e visita nos núcleos,contratação de 03(três) professores 

ga horária de 20h semanais para 
organização das aulas dos alunos e contratação de 03 (três)Agentes 

com carga horária de 20h semanais dividas para auxiliar o 
Coordenador Geral e os Professores de educação Física divididos entre 

. E a contratação de 01(uma) empresa de 
serviços de contabilidades do projeto. 

19

Aquisição de Material que será utilizado no projeto 22 à 30

crianças que participaram do projeto será por ordem 
cronológica e deverão estar matriculadas na escola 

22 à 2

atividades e distribuição dos materiais para os participantes do 2
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Quant. alunos Quant. Alunos 
alunos sub 07 

e Sub 09 
50 alunos sub 07 
e Sub 09 

15:40 às  17:10hs 10:10 às  11:40hs 
25 alunos sub 11, 

 
50 alunos sub 11, 
13 e 15 

Campo de Futebol Society do Bairro Sol Nascente, 
úcleo 02 campo Futebol Society 

tico da M Norte na EQNM 36/38 área 

5ª sem 6ª Sem 7ª Sem 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

possam ao final compreender 

* Apesar do projeto inicial do Instituto Mover Vida ser contemplado apenas durante 07 semanas, a 
dar continuidade as atividades buscando recursos na iniciativa privada, entre amigos e por 

materiais permanentes (caixa com 
e muito para o bom andamento de todas as atividades que 

a solicitar a doação destes materiais por parte dessa 

DATA TURNO 
19/10/2018 DIURNO 

à 30/10/2018 DIURNO 

2 à 26/10/2018 DIURNO 

29/10/2018 DIURNO 
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2.9 DIVULGAÇÃO 
Nas escolas da região principalmente as mais próximas do campo e pelas redes sociais
PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS: 
Ao final do projeto, será encaminhada prestação de contas à concedente, facebook.
 
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Descrição 

RECUROS HUMANOS E EMPRESA DE CONTABILIDADE
Valor total da meta 01 

Descrição 

Contratação de serviço de fornecimento de lanche

Valor total da meta 02 

Descrição 

Aquisição de material para projeto 

Valor total da meta 03 
Valor total do DESEMBOLSO 
 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta Etapa/Fase 

Meta 1 

1.1 

Contratação de serviço de 01 Coordenador Geral para 
coordenar a fase de estruturação do projeto, Monitorar as 
atividades desenvolvidas pela entidade a fim de garantir a boa 
execução do objeto pactuado, Dialogar constantemente com a 
Secretaria de Esportes d
professores de Educação Física e os agentes Sociais na 
execução das atividades por eles desenvolvidos,controla e 
fiscalização do pleno desenvolvimento do projeto, acompanhar 
e monitorar de forma periódica as atividades desenvolv
3(três)  núcleos, em parceria com os Professores de Educação 
Física e o os agentes Sociais o mesmo será pago por RPA.;

1.2 

Contratação de 03(três) Professores de Educação Física sendo 
01(um), para cada núcleo onde estes professores
desenvolverão toda metodologia do projeto e  ministrarão as 
aulas para as crianças durante todo o período do Projeto e 
auxiliara o Coordenador Geral na preparação de toda parte 
burocrática e orientarão os agentes sociais na execução das 
atividades os mesm

1.3 Contratação de 03(três) agentes sociais sendo 01(um), para 
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Nas escolas da região principalmente as mais próximas do campo e pelas redes sociais
PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS:  
Ao final do projeto, será encaminhada prestação de contas à concedente, facebook.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Valor 

 Início

RECUROS HUMANOS E EMPRESA DE CONTABILIDADE 28.011,20 19/10/2018
28.011,20 19/10/201

Valor 
Início

de fornecimento de lanche 26.860,00 19/10/201

26.860,00 19/10/201

Valor 
Início

 79.544,51 22/10/2018

79.544,51 22/10/2018
OUTUBRO         -               

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Especificação 

Contratação de serviço de 01 Coordenador Geral para 
coordenar a fase de estruturação do projeto, Monitorar as 
atividades desenvolvidas pela entidade a fim de garantir a boa 
execução do objeto pactuado, Dialogar constantemente com a 
Secretaria de Esportes do DF, bem como, auxiliar os 
professores de Educação Física e os agentes Sociais na 
execução das atividades por eles desenvolvidos,controla e 
fiscalização do pleno desenvolvimento do projeto, acompanhar 
e monitorar de forma periódica as atividades desenvolvidas nos 
3(três)  núcleos, em parceria com os Professores de Educação 
Física e o os agentes Sociais o mesmo será pago por RPA.;
Contratação de 03(três) Professores de Educação Física sendo 
01(um), para cada núcleo onde estes professores
desenvolverão toda metodologia do projeto e  ministrarão as 
aulas para as crianças durante todo o período do Projeto e 
auxiliara o Coordenador Geral na preparação de toda parte 
burocrática e orientarão os agentes sociais na execução das 
atividades os mesmos serão pagos por RPA; 
Contratação de 03(três) agentes sociais sendo 01(um), para 

- I.M.V 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
CNPJ: 10.550.936/0001-40 

Nas escolas da região principalmente as mais próximas do campo e pelas redes sociais 

Ao final do projeto, será encaminhada prestação de contas à concedente, facebook. 

Duração 

Início Término 

/10/2018 19/12/2018 
/10/2018 19/12/2018 

Duração 

Início Término 

/10/2018 19/12/2018 

/10/2018 19/12/2018 
Duração 

Início Término 

/10/2018 30/10/2018 

/10/2018 30/10/2018 
               R$ 134.415,71 

Mês 

Contratação de serviço de 01 Coordenador Geral para 
coordenar a fase de estruturação do projeto, Monitorar as 
atividades desenvolvidas pela entidade a fim de garantir a boa 
execução do objeto pactuado, Dialogar constantemente com a 

o DF, bem como, auxiliar os 
professores de Educação Física e os agentes Sociais na 
execução das atividades por eles desenvolvidos,controla e 
fiscalização do pleno desenvolvimento do projeto, acompanhar 

idas nos 
3(três)  núcleos, em parceria com os Professores de Educação 
Física e o os agentes Sociais o mesmo será pago por RPA.; 

Outubro /2018 

Contratação de 03(três) Professores de Educação Física sendo 
01(um), para cada núcleo onde estes professores 
desenvolverão toda metodologia do projeto e  ministrarão as 
aulas para as crianças durante todo o período do Projeto e 
auxiliara o Coordenador Geral na preparação de toda parte 
burocrática e orientarão os agentes sociais na execução das 

Outubro /2018 

Contratação de 03(três) agentes sociais sendo 01(um), para Outubro /2018 
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cada núcleo, para as atividades na escolinha de futebol onde 
auxiliaram os professores de Educação Física nas atividades 
desenvolvidas na escolinha de futebol, 
conforme o PELC 
Ministério do Esporte é
físicas e esportivas devem ser estudantes de Educação Física 
ou orientados por um professor de Educação Física. Podem 
ser agentes sociais professores de Educação Física, 
educadores populares, líderes comunitários que já 
desenvolvem atividades recreativas, de lazer, artísticas e 
culturais na comunidade e, ainda, demais profissionais de 
áreas afins ao lazer e envolvidos diretamente com a execução 
do Projeto mesmos serão pago

1.4 

Contratação de serv
para emitir as RPA e fazer toda contabilidade do projeto e 
auxiliar o coordenador e os agentes sociais na prestação de 
contas do projeto;

Meta 2 2.1 

Contratação de serviço de 6.800kits lanche(
achocolatado,sanduíche:pão careca com presunto e queijo ou 
frutas ou barra de cereal), para alimentar as crianças 
participantes do projeto durante os 07(sete) semanas 
dias de atividades sendo estas atividades 3 vezes por semana.

Meta 3 

3.1 

Aquisição de 330 (trezentos e trinta) camisas de identificação 
do projeto onde cada núcleo terá 110(cento e dez) camisas 
sendo 10% para cadastro reserva em sublimação e em gola V 
em dry ice, 100% poliéster;

3.2 

Aquisição de 
terá 110(cento e dez) calções sendo 10% para cadastro 
reserva em dry
 

3.3 

Aquisição de 
para o transporte do material esportivo ou chuteiras, 
núcleo terá 110(cento e dez) sacolas sendo 10% para cadastro 
reserva, confeccionados em 100% poliamida com fechamento 
de alças de ombro e cordão duplos, medindo 30 x 40 

3.4 

Aquisição de 
onde cada núcleo terá 110(cento e dez) meiões sendo 10% 
para cadastro reserva, 
elástodieno;

3.5 

Aquisição de 
núcleo terá 110(cento e dez) pares de chuteira sendo 10% para 
cadastro reserva em laminado sintético, forrado com nylon 
paraqueda e jacar, palmilhas de não tecido (material prensado) 
e EVA, solado para grama sintética em
 

3.6 

Aquisição de 60 (sessenta) Bolas de Futebol de Campo 
costurada com material de microfibra, câmara especial de 
látex, com miolo substituível, pressão entre 09 e 12 libras, peso 
entre 400 e 450 gramas, circunferência entre 68 
para cada nú

3.7 

Aquisição de 
terá 110(cento e dez) bonés sendo 10% para cadastro reserva
confeccionados em tecido tactel modelo japonês com regulador 
de fivela; 
 

3.8 

Aquisição de 
treinamento, 
dupla face sendo 10% para cadastro reserva
em boa qualidade tactel e Piquet do tipo PA (Poliester e 
Algodão);
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cada núcleo, para as atividades na escolinha de futebol onde 
auxiliaram os professores de Educação Física nas atividades 
desenvolvidas na escolinha de futebol, Agentes sociais 
conforme o PELC - Programa Esporte e Lazer da Cidades do 
Ministério do Esporte é aqueles que atuarão com atividades 
físicas e esportivas devem ser estudantes de Educação Física 
ou orientados por um professor de Educação Física. Podem 
ser agentes sociais professores de Educação Física, 
educadores populares, líderes comunitários que já 
desenvolvem atividades recreativas, de lazer, artísticas e 
culturais na comunidade e, ainda, demais profissionais de 
áreas afins ao lazer e envolvidos diretamente com a execução 
do Projeto mesmos serão pagos com RPA. 
Contratação de serviços de 01(um) Escritório de Contabilidade 
para emitir as RPA e fazer toda contabilidade do projeto e 
auxiliar o coordenador e os agentes sociais na prestação de 
contas do projeto; 
Contratação de serviço de 6.800kits lanche(suco de 200ml ou 
achocolatado,sanduíche:pão careca com presunto e queijo ou 
frutas ou barra de cereal), para alimentar as crianças 
participantes do projeto durante os 07(sete) semanas e 03(três) 
dias de atividades sendo estas atividades 3 vezes por semana.
Aquisição de 330 (trezentos e trinta) camisas de identificação 
do projeto onde cada núcleo terá 110(cento e dez) camisas 
sendo 10% para cadastro reserva em sublimação e em gola V 

ice, 100% poliéster; 
Aquisição de 330 (trezentos e trinta) calções onde cada núcleo 
terá 110(cento e dez) calções sendo 10% para cadastro 

em dry ice, 100% poliéster; 

Aquisição de 330 (trezentos e trinta) sacolas personalizadas 
para o transporte do material esportivo ou chuteiras, onde cada 
núcleo terá 110(cento e dez) sacolas sendo 10% para cadastro 

confeccionados em 100% poliamida com fechamento 
de alças de ombro e cordão duplos, medindo 30 x 40 cm; 
Aquisição de 330 (trezentos e trinta) pares de meiões lisos 
onde cada núcleo terá 110(cento e dez) meiões sendo 10% 
para cadastro reserva, 65% poliamida, 30% algodão e 5% 
elástodieno; 
Aquisição de 330 (trezentos e trinta) pares chuteiras onde cada 
núcleo terá 110(cento e dez) pares de chuteira sendo 10% para 
cadastro reserva em laminado sintético, forrado com nylon 
paraqueda e jacar, palmilhas de não tecido (material prensado) 
e EVA, solado para grama sintética em borracha; 

Aquisição de 60 (sessenta) Bolas de Futebol de Campo 
costurada com material de microfibra, câmara especial de 
látex, com miolo substituível, pressão entre 09 e 12 libras, peso 
entre 400 e 450 gramas, circunferência entre 68 a 70 cm
para cada núcleo; 
Aquisição de 330 (trezentos e trinta) bonés,onde cada núcleo 
terá 110(cento e dez) bonés sendo 10% para cadastro reserva
confeccionados em tecido tactel modelo japonês com regulador 

 

Aquisição de 330 (trezentos e trinta) Coletes dupla face para 
treinamento, onde cada núcleo terá 110(cento e dez) coletes 
dupla face sendo 10% para cadastro reserva confeccionados 
em boa qualidade tactel e Piquet do tipo PA (Poliester e 
Algodão); 
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cada núcleo, para as atividades na escolinha de futebol onde 
auxiliaram os professores de Educação Física nas atividades 

Agentes sociais 
Programa Esporte e Lazer da Cidades do 

aqueles que atuarão com atividades 
físicas e esportivas devem ser estudantes de Educação Física 
ou orientados por um professor de Educação Física. Podem 
ser agentes sociais professores de Educação Física, 
educadores populares, líderes comunitários que já 
desenvolvem atividades recreativas, de lazer, artísticas e 
culturais na comunidade e, ainda, demais profissionais de 
áreas afins ao lazer e envolvidos diretamente com a execução 

iços de 01(um) Escritório de Contabilidade 
para emitir as RPA e fazer toda contabilidade do projeto e 
auxiliar o coordenador e os agentes sociais na prestação de 

Outubro/2018 

suco de 200ml ou 
achocolatado,sanduíche:pão careca com presunto e queijo ou 
frutas ou barra de cereal), para alimentar as crianças 

03(três) 
dias de atividades sendo estas atividades 3 vezes por semana. 

Outubro /2018 

Aquisição de 330 (trezentos e trinta) camisas de identificação 
do projeto onde cada núcleo terá 110(cento e dez) camisas 
sendo 10% para cadastro reserva em sublimação e em gola V 

Outubro /2018 

onde cada núcleo 
terá 110(cento e dez) calções sendo 10% para cadastro 

Outubro /2018 

sacolas personalizadas 
onde cada 

núcleo terá 110(cento e dez) sacolas sendo 10% para cadastro 
confeccionados em 100% poliamida com fechamento 

 

Outubro /2018 

s lisos 
onde cada núcleo terá 110(cento e dez) meiões sendo 10% 

65% poliamida, 30% algodão e 5% 

Outubro /2018 

chuteiras onde cada 
núcleo terá 110(cento e dez) pares de chuteira sendo 10% para 
cadastro reserva em laminado sintético, forrado com nylon 
paraqueda e jacar, palmilhas de não tecido (material prensado) 

Outubro /2018 

Aquisição de 60 (sessenta) Bolas de Futebol de Campo 
costurada com material de microfibra, câmara especial de 
látex, com miolo substituível, pressão entre 09 e 12 libras, peso 

a 70 cm 20 

Outubro /2018 

onde cada núcleo 
terá 110(cento e dez) bonés sendo 10% para cadastro reserva 
confeccionados em tecido tactel modelo japonês com regulador 

Outubro /2018 

Coletes dupla face para 
onde cada núcleo terá 110(cento e dez) coletes 

confeccionados 
em boa qualidade tactel e Piquet do tipo PA (Poliester e 

Outubro /2018 
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3.9 

Aquisição de 90(noventa) Cones furados 24cm para 
treinamento, confeccionados em material plástico de boa 
qualidade sendo 30 para cada núcleo para ser utilizado nos 
diversos tipos de treinamento;

3.10 

Aquisição de 9
confeccionados em material de boa qualidade tactel e Piquet 
do tipo PA (Poliester e Algodão) para 
local dos treinamentos;

3.11 
Aquisição de 06 (seis) Cronômetros, para uso nos trabalhos e 
treinamentos diversos sendo um para cada agente Social;

3.12 
Aquisição de 06(seis) Apitos Fox 40 profissionais, para uso nos 
trabalhos e treinamentos diversos sendo um para cada 
social. 

3.13 
Aquisição de 06(seis) Bombas de Ar, para enchimento das 
bolas e uso nos trabalhos e treinamentos diversos sendo 2 
para cada núcleo;

3.14 

Aquisição de 30 (trinta)pares
tradicional costura externa palma em látex dorso em 
poliuretano, punho ajustável diversos tamanho para ser usada 
no treinamento especifico dos goleiros

3.15 
Aquisição de 03(três) garrafa
externa e interna de plástico sendo uma 

3.16 
Aquisição de 06(seis) pares de rede de campo fio 6mm na cor 
branca sendo 2 para cada nú

3.17 

Aquisição de 06(seis) tendas 
Produzidas em Nylon PVC importado e totalmente 
impermeável uma vez que o local de treinamento e em campo 
aberto e tal item se faz necessário para que uma tenda possa 
ser utilizada para guarda os materiais dos alunos professores 
agentes sociais e a outra para que os alunos possa fazer seu 
lanche após o treino e se abrigar em caso de chuva;

3.18 
Aquisição de 03(três) bolsas Térmica de massagem grande 
com 3 bolsos nas laterais para guarda os materiais como 
atadura, spray que serão comprados com recursos próprio

3.19 
Aquisição de 06(seis)
Obstáculos para treinamento sendo 2 kits para cada núcleo;

3.20 
Aquisição de 06(seis
diversos sendo 2 para cada núcleo;

3.21 
Aquisição de 03(três) 
Com Rodas para guardar e manter a temperatura da água nas 
squizer dos alunos

3.22 
Aquisição de 15(quinze) cintos de tração duplos para 
treinamento diversos sendo 5 para cada núcleo;

3.23 
Aquisição de60(sessenta) prato cone para treinamento e 
montagem de circuito de treinamento diversos 
cada núcleo,

3.24 

Aquisição de 
onde cada núcleo tera 110(cento e dez) squizer sendo 10% 
para cadastro reserva
projeto; 

3.25 
Aquisição de 03(três) 
Campo Imã/ Caneta p
para cada núcleo;

3.26 
Aquisição de 01(um) Quadros Tático Magnético Futebol Campo 
Kief C/ Tripé e mala para ensinamento das posições dos 
atletas dentro de campo que será utilizado nos 3 núcleos
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Aquisição de 90(noventa) Cones furados 24cm para 
treinamento, confeccionados em material plástico de boa 
qualidade sendo 30 para cada núcleo para ser utilizado nos 
diversos tipos de treinamento; 
Aquisição de 9 (nove) Sacos para transporte de bola, 
confeccionados em material de boa qualidade tactel e Piquet 
do tipo PA (Poliester e Algodão) para transportar as bolas ate o 

dos treinamentos; 
Aquisição de 06 (seis) Cronômetros, para uso nos trabalhos e 
treinamentos diversos sendo um para cada agente Social;
Aquisição de 06(seis) Apitos Fox 40 profissionais, para uso nos 
trabalhos e treinamentos diversos sendo um para cada agente 

Aquisição de 06(seis) Bombas de Ar, para enchimento das 
bolas e uso nos trabalhos e treinamentos diversos sendo 2 
para cada núcleo; 
Aquisição de 30 (trinta)pares de Luva de Goleiro com corte 
tradicional costura externa palma em látex dorso em 
poliuretano, punho ajustável diversos tamanho para ser usada 
no treinamento especifico dos goleiros 
Aquisição de 03(três) garrafa térmica de 19 litros com parte 
externa e interna de plástico sendo uma para cada núcleo;
Aquisição de 06(seis) pares de rede de campo fio 6mm na cor 

sendo 2 para cada núcleo; 
Aquisição de 06(seis) tendas sanfonada 6x3 personalizada 
Produzidas em Nylon PVC importado e totalmente 
impermeável uma vez que o local de treinamento e em campo 
aberto e tal item se faz necessário para que uma tenda possa 
ser utilizada para guarda os materiais dos alunos professores 
agentes sociais e a outra para que os alunos possa fazer seu 
lanche após o treino e se abrigar em caso de chuva; 
Aquisição de 03(três) bolsas Térmica de massagem grande 

bolsos nas laterais para guarda os materiais como 
atadura, spray que serão comprados com recursos próprio
Aquisição de 06(seis)Kit com 5 Barreira 4 Níveis Ajustável 
Obstáculos para treinamento sendo 2 kits para cada núcleo;
Aquisição de 06(seis) escadas de agilidade para treinamento
diversos sendo 2 para cada núcleo; 
Aquisição de 03(três) Caixa Coleman Térmica 56,7L 60 QT 
Com Rodas para guardar e manter a temperatura da água nas 

dos alunos 
Aquisição de 15(quinze) cintos de tração duplos para 
treinamento diversos sendo 5 para cada núcleo; 
Aquisição de60(sessenta) prato cone para treinamento e 
montagem de circuito de treinamento diversos sendo 20 para 
cada núcleo, 
Aquisição de 330(trezentos e trinta)Squizer tipo Gatorade G02 
onde cada núcleo tera 110(cento e dez) squizer sendo 10% 
para cadastro reserva,  para hidratação dos participantes do 

Aquisição de 03(três) Prancheta Tática Magnética Futebol De 
Campo Imã/ Caneta para instrução dos professores sendo uma 
para cada núcleo; 
Aquisição de 01(um) Quadros Tático Magnético Futebol Campo 

C/ Tripé e mala para ensinamento das posições dos 
atletas dentro de campo que será utilizado nos 3 núcleos 

- I.M.V 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
CNPJ: 10.550.936/0001-40 

Aquisição de 90(noventa) Cones furados 24cm para 
treinamento, confeccionados em material plástico de boa 
qualidade sendo 30 para cada núcleo para ser utilizado nos 

Outubro /2018 

(nove) Sacos para transporte de bola, 
confeccionados em material de boa qualidade tactel e Piquet 

transportar as bolas ate o 

Outubro /2018 

Aquisição de 06 (seis) Cronômetros, para uso nos trabalhos e 
 

Outubro /2018 

Aquisição de 06(seis) Apitos Fox 40 profissionais, para uso nos 
agente Outubro /2018 

Aquisição de 06(seis) Bombas de Ar, para enchimento das 
bolas e uso nos trabalhos e treinamentos diversos sendo 2 Outubro /2018 

de Luva de Goleiro com corte 
tradicional costura externa palma em látex dorso em 
poliuretano, punho ajustável diversos tamanho para ser usada 

Outubro /2018 

térmica de 19 litros com parte 
; 

Outubro /2018 

Aquisição de 06(seis) pares de rede de campo fio 6mm na cor 
Outubro /2018 

sanfonada 6x3 personalizada 
Produzidas em Nylon PVC importado e totalmente 
impermeável uma vez que o local de treinamento e em campo 
aberto e tal item se faz necessário para que uma tenda possa 
ser utilizada para guarda os materiais dos alunos professores e 
agentes sociais e a outra para que os alunos possa fazer seu 

Outubro /2018 

Aquisição de 03(três) bolsas Térmica de massagem grande 
bolsos nas laterais para guarda os materiais como 

atadura, spray que serão comprados com recursos próprios; 
Outubro /2018 

Kit com 5 Barreira 4 Níveis Ajustável 
Obstáculos para treinamento sendo 2 kits para cada núcleo; 

Outubro /2018 

treinamentos 
Outubro /2018 

Caixa Coleman Térmica 56,7L 60 QT 
Com Rodas para guardar e manter a temperatura da água nas Outubro /2018 

Aquisição de 15(quinze) cintos de tração duplos para 
Outubro /2018 

Aquisição de60(sessenta) prato cone para treinamento e 
sendo 20 para Outubro /2018 

Squizer tipo Gatorade G02 
onde cada núcleo tera 110(cento e dez) squizer sendo 10% 

para hidratação dos participantes do 
Outubro /2018 

Prancheta Tática Magnética Futebol De 
ra instrução dos professores sendo uma Outubro /2018 

Aquisição de 01(um) Quadros Tático Magnético Futebol Campo 
C/ Tripé e mala para ensinamento das posições dos 

 
Outubro /2018 
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5. PREVISÃO DE RECEITA E DESPESAS

5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO

Meta 1Atender  200 crianças /adolescente com 75% de freqüência divididas em 2 núcleos

Etapa 1.1  

Descrição Detalhada 

Contratação de serviço de 01 
Coordenador Geral para coordenar 
a fase de estruturação do projeto, 
Monitorar as atividades 
desenvolvidas pela entidade a fim 
de garantir a boa execução do 
objeto pactuado, Dialogar 
constantemente com a Secretaria 
de Esportes do DF, bem como, 
auxiliar os professores de 
Educação Física e os agentes 
Sociais na execução das atividades 
por eles desenvolvidos,controla e 
fiscalização do pleno 
desenvolvimento do projeto, 
acompanhar e monitorar de forma 
periódica as atividades 
desenvolvidas nos 3(três)  núcleos, 
em parceria com os Professores de 
Educação Física e o os agentes 
Sociais o mesmo será pago por 
RPA.;contratação de 1 
coordenados durante 2 meses. 
Salário Mensal (4.044,00) x 2 
meses = R$ 8.088,00 

Etapa 1.2  

Descrição Detalhada 

Contratação de 03(três) 
Professores de Educação Física 
sendo 01(um), para cada núcleo 
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5. PREVISÃO DE RECEITA E DESPESAS 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

200 crianças /adolescente com 75% de freqüência divididas em 2 núcleos

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor Total

Contratação de serviço de 01 
Coordenador Geral para coordenar 
a fase de estruturação do projeto, 
Monitorar as atividades 
desenvolvidas pela entidade a fim 
de garantir a boa execução do 
objeto pactuado, Dialogar 
constantemente com a Secretaria 
de Esportes do DF, bem como, 

os professores de 
os agentes 

Sociais na execução das atividades 
por eles desenvolvidos,controla e 
fiscalização do pleno 
desenvolvimento do projeto, 
acompanhar e monitorar de forma 

ades 
núcleos, 

os Professores de 
o os agentes 

Sociais o mesmo será pago por 
contratação de 1 

coordenados durante 2 meses. 
Salário Mensal (4.044,00) x 2 

Mês 02 4.044,00 8.088,00

Valor Total da Etapa 1.1  8.088,00

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor Total

Contratação de 03(três) 
Professores de Educação Física 
sendo 01(um), para cada núcleo 

Mês 06 
1.685,68 10.114,08

- I.M.V 
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200 crianças /adolescente com 75% de freqüência divididas em 2 núcleos 

Valor Total Realização 

8.088,00 
Termo de 
Fomento 

8.088,00  Termo Fomento 

Valor Total Realização 

10.114,08 
Termo Fomento 
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onde estes professores 
desenvolverão toda metodologia do 
projeto e  ministrarão as aulas para 
as crianças durante todo o período 
do Projeto e auxiliara o 
Coordenador Geral na preparação 
de toda parte burocrática e 
orientarão os agentes sociais na 
execução das atividades os 
mesmos serão pagos por RPA; 
Salário Mensal (1.685,68,00 x 3 
professores x 2 meses)= R$ 
10.114,08 

Etapa 1.3 

Descrição Detalhada 

Contratação de 03 (três) agentes 
sociais sendo 01(um), para cada 
núcleo, para as atividades na 
escolinha de futebol onde 
auxiliaram os professores de 
Educação Física nas atividades 
desenvolvidas na escolinha de 
futebol, Agentes sociais conforme o 
PELC - Programa Esporte e Lazer 
da Cidades do Ministério do 
Esporte é aqueles que atuarão com 
atividades físicas e esportivas 
devem ser estudantes de 
Educação Física ou orientados por 
um professor de Educação Física. 
Podem ser agentes sociais 
professores de Educação Física, 
educadores populares, líderes 
comunitários que já desenvolvem 
atividades recreativas, de lazer, 
artísticas e culturais na 
comunidade e, ainda, demais 
profissionais de áreas afins ao 
lazer e envolvidos diretamente com 
a execução do Projeto mesmos 
serão pago com RPA. 
Salário Mensal (1.301,52 x 3 
professores x 2 meses)= R$ 
=7.809,12 
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onde estes professores 
desenvolverão toda metodologia do 

aulas para 
as crianças durante todo o período 
do Projeto e auxiliara o 
Coordenador Geral na preparação 
de toda parte burocrática e 
orientarão os agentes sociais na 
execução das atividades os 

00 x 3 
professores x 2 meses)= R$ 

Valor Total da Etapa 1.2  10.114,08

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor Total

) agentes 
sendo 01(um), para cada 
para as atividades na 

onde 
auxiliaram os professores de 
Educação Física nas atividades 
desenvolvidas na escolinha de 

Agentes sociais conforme o 
Programa Esporte e Lazer 

istério do 
Esporte é aqueles que atuarão com 
atividades físicas e esportivas 
devem ser estudantes de 
Educação Física ou orientados por 
um professor de Educação Física. 
Podem ser agentes sociais 
professores de Educação Física, 
educadores populares, líderes 
comunitários que já desenvolvem 
atividades recreativas, de lazer, 
artísticas e culturais na 
comunidade e, ainda, demais 
profissionais de áreas afins ao 
lazer e envolvidos diretamente com 

do Projeto mesmos 

3 
professores x 2 meses)= R$ 

Mês 06 
1.301,52 7.809,12

Valor Total da Etapa 1.3 7.809,12

- I.M.V 
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10.114,08  Termo fomento 

Valor Total Realização 

7.809,12 
Termo fomento 

7.809,12  Termo fomento 
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Etapa 1.4 

Descrição Detalhada 

Contratação de serviços de 01(um) 
Escritório de Contabilidade para 
emitir as RPA e fazer toda 
contabilidade do projeto e auxiliar o 
coordenador e os agentes sociais 
na prestação de contas do 
projeto;1 escritório de contabilidade 
x 2meses x 1.000,00=2.000,00 

VALOR TOTAL DA META 1

META – 2 Disponibilizar lanche para os participantes do projeto

Etapa 2.1  

Descrição Detalhada 

Contratação de serviço de 6.800kits 
lanche(suco de 200ml ou 
achocolatado,sanduíche:pão careca 
com presunto e queijo ou frutas ou 
barra de cereal), para alimentar as 
crianças participantes do projeto 
durante os 07(sete) semanas 
03(três) dias de atividades sendo 
estas atividades 3 vezes por 
semana 7 semanas e três dias
vezes 3,95 6.800x3x7semananas e 
três diasx3,95= 26.860,00 

VALOR TOTAL DA META 2 

Meta 3 Aquisição dos materiais para execução do projeto

Etapa 3.1  

Descrição Detalhada 

Aquisição de 330 (trezentos e 
trinta) camisas de identificação do 
projeto onde cada núcleo terá 110
(cento e dez) camisas sendo 10% 
para cadastro reserva em 
sublimação e em gola V em dry
ice, 100% poliéster; 330 camisas X 
9,78=3.227,40  

Etapa 3.2  

Descrição Detalhada 

Aquisição de 330 (trezentos e 
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Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor Total

Contratação de serviços de 01(um) 
Escritório de Contabilidade para 
emitir as RPA e fazer toda 
contabilidade do projeto e auxiliar o 
coordenador e os agentes sociais 
na prestação de contas do 

1 escritório de contabilidade 

Mês 02 1.000,00 2.000,00

Valor Total da Etapa 1.4    2.000,00

VALOR TOTAL DA META 1  28.011,20

lanche para os participantes do projeto 

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total

00kits 
lanche(suco de 200ml ou 
achocolatado,sanduíche:pão careca 

o ou frutas ou 
para alimentar as 

crianças participantes do projeto 
07(sete) semanas e 

03(três) dias de atividades sendo 
estas atividades 3 vezes por 

e três dias 
semananas e 

Lanche 6.800 3,95 26.860,00

Valor Total da Etapa 2.1 26.860,00

26.860,00

Aquisição dos materiais para execução do projeto 

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor Total

Aquisição de 330 (trezentos e 
identificação do 

projeto onde cada núcleo terá 110 
(cento e dez) camisas sendo 10% 
para cadastro reserva em 
sublimação e em gola V em dry 

camisas X 

Um 330 9,78 3.227,40

Valor Total da Etapa 3.1 3.227,40

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor Total

Um 330 25,00 8.250,00
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Valor Total Realização 

2.000,00 Termo fomento 

2.000,00  Termo fomento 

28.011,20  Termo Fomento 

Valor 
Total Realização 

26.860,00 Termo fomento 

26.860,00  Termo fomento 

26.860,00  Termo fomento 

Valor Total Realização 

3.227,40 Termo fomento 

3.227,40  Termo fomento 

Valor Total Realização 

8.250,00 Termo fomento 
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trinta) calções onde cada núcleo 
terá 110(cento e dez) calções 
sendo 10% para cadastro reserva 
em dryice, 100% poliéster; 330 
calções X 25,00=8.250,0030 
 
Etapa 3.3 

Descrição Detalhada 

Aquisição de 330 (trezentos e 
trinta) sacolas personalizadas 
para o transporte do material 
esportivo ou chuteiras, onde cada 
núcleo terá 110(cento e dez) 
sacolas sendo 10% para 
cadastro reserva, confeccionados 
em 100% poliamida com 
fechamento de alças de ombro e 
cordão duplos, medindo 30 x 40 
cm;330 sacolas X 
10,71=3.534,30 

Etapa 3.4 

Descrição Detalhada 
Aquisição de 330 (trezentos e 
trinta) pares de meiões lisos onde 
cada núcleo terá 110(cento e dez) 
meiões sendo 10% para cadastro 
reserva, 65% poliamida, 30% 
algodão e 5% elástodieno; 330 
meiões X 10,44=3.445,20 
Etapa 3.5 

Descrição Detalhada 

Aquisição de 330 (trezentos e 
trinta) pares chuteiras onde cada 
núcleo terá 110(cento e dez) 
pares de chuteira sendo 10% para 
cadastro reserva em laminado 
sintético, forrado com nylon 
paraqueda e jacar, palmilhas de 
não tecido (material prensado) e 
EVA, solado para grama sintética 
em borracha; 330 pares de 
chuteiras X 72,50=23.925,0030 
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Valor Total da Etapa 3.2 8.250,00

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor Total

UN 330 10,71 3.534,30

Valor Total da Etapa 3.3 3.534,30

  

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor Total

Um 330 10,44 3.445,20

Valor Total da Etapa 3.4 3.445,20

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor Total

330 (trezentos e 
chuteiras onde cada 

núcleo terá 110(cento e dez) 
pares de chuteira sendo 10% para 
cadastro reserva em laminado 
sintético, forrado com nylon 
paraqueda e jacar, palmilhas de 
não tecido (material prensado) e 
EVA, solado para grama sintética 

pares de 

Um 330 72,50 23.925,00

Valor Total da Etapa 3.5  23.925,00
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8.250,00  Termo fomento 

Valor Total Realização 

3.534,30 Termo fomento 

3.534,30   Termos Fomento 

Valor Total Realização 

3.445,20 Termo fomento 

3.445,20  Termo fomento 

Valor Total Realização 

23.925,00 Termo fomento 

23.925,00  Termo fomento 
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Etapa 3.6 

Descrição Detalhada 

Aquisição de 60 (sessenta) Bolas 
de Futebol de Campo adulto 
costurada com material de 
microfibra, câmara especial de 
látex, com miolo substituível, 
pressão entre 09 e 12 libras, peso 
entre 400 e 450 gramas, 
circunferência entre 68 a 70 cm 
60 bolas X 79,88=4.792,80,00 

Etapa 3.7 

Descrição Detalhada 

Aquisição de 330 (trezentos e 
trinta) bonés, onde cada núcleo 
terá 110(cento e dez) bonés 
sendo 10% para cadastro reserva 
confeccionados em tecido tactel 
modelo japonês com regulador de 
fivela;330 bonés X 9,50=3.135,00 

Etapa 3.8 

Descrição Detalhada 
Aquisição de 330 (trezentos e 
trinta), Coletes, dupla face para 
treinamento, onde cada núcleo 
terá 110(cento e dez) coletes 
dupla face sendo 10% para 
cadastro reserva confeccionados 
em boa qualidade tactel e Piquet 
do tipo PA (Poliester e Algodão); 
330 coletes dupla face X 
12,00=3.960,00 

Etapa 3.9 

Descrição Detalhada 

Aquisição de 90 (noventa) Cones 
furados 24 cm para treinamento, 
confeccionados em material 
plástico de boa qualidade; 90 
cones X 4,41=369,90 

Etapa 3.10 

Descrição Detalhada 
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Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor Total

Un 60 79,88 4.792,80

Valor Total da Etapa 3.6 4.792,80

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor Total

Um 330 9,50 3.135,00

Valor Total da Etapa 3.7 3.135,00

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor Total

Um 330 12,00 3.960,00

Valor Total da Etapa 3.8 3.960,00

  

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor Total

) Cones 
cm para treinamento, 

confeccionados em material 
90 

Un 90 4,41 369,90 

Valor Total da Etapa 3.9 369,90 

Unid. Quant. Valor Valor 

- I.M.V 
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Valor Total Realização 

80 Termo fomento 

4.792,80  Termo fomento 

Valor Total Realização 

3.135,00 Termo fomento 

3.135,00 Termo fomento 

Total Realização 

3.960,00 Termo fomento 

3.960,00 Termo fomento 

Valor Total Realização 

 Termo fomento 

  Termo fomento 

Valor Realização 
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Aquisição de 09 (nove) Sacos 
para transporte de bola, 
confeccionados em material de 
boa qualidade tactel e Piquet do 
tipo PA (Poliester e Algodão); 
09sacos de transporte X 
20,00=180,00 

Etapa 3.11 

Descrição Detalhada 

Aquisição de 06 (seis) 
Cronômetros, para uso nos 
trabalhos e treinamentos 
diversos6 cronometro X 
50,00=300,00 

Etapa 3.12 

Descrição Detalhada 

Aquisição de 06 (seis) Apitos Fox 
40 profissionais, para uso nos 
trabalhos e treinamentos 
diversos.6 apitos X 19,98=119,88 

Etapa 3.13 

Descrição Detalhada 
Aquisição de 06 (seis) Bombas de 
Ar, para enchimento das bolas e 
uso nos trabalhos e treinamentos 
diversos;6 bombas X 
25,00=150,00 

Etapa 3.14 

Descrição Detalhada 

Aquisição de 30 (trinta) pares de 
Luva de Goleiro com corte 
tradicional costura externa palma 
em látex dorso em poliuretano, 
punho ajustável diversos tamanho; 
30pares de luva X 98,00=2.940,00 

Etapa 3.15 (colocar o nome da Etapa)
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Unitário Total 

) Sacos 
para transporte de bola, 
confeccionados em material de 
boa qualidade tactel e Piquet do 
tipo PA (Poliester e Algodão); 
09sacos de transporte X 

Un 09 20,00 180,00

Valor Total da Etapa 3.10 180,00

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Aquisição de 06 (seis) 
Cronômetros, para uso nos 
trabalhos e treinamentos 

6 cronometro X 
Um 06 50,00 300,00

Valor Total da Etapa 3.11 300,00

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

) Apitos Fox 
40 profissionais, para uso nos 
trabalhos e treinamentos 

Um 06 19,98 119,88

Valor Total da Etapa 3.12 119,88

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

) Bombas de 
Ar, para enchimento das bolas e 
uso nos trabalhos e treinamentos 

6 bombas X 
Um 06 25,00 150,00

Valor Total da Etapa 3.13 150,00

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

pares de 
Luva de Goleiro com corte 
tradicional costura externa palma 
em látex dorso em poliuretano, 

 
 

Par 30 98,00 2.940,00

Valor Total da Etapa 3.14  2.940,00

(colocar o nome da Etapa) 
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180,00 Termo fomento 

180,00 Termo fomento 

Valor 
 Realização 

300,00 Termo fomento 

300,00  Termo Fomento 

Valor 
 Realização 

119,88 Termo fomento 

119,88 Termo fomento 

Valor 
 Realização 

150,00 Termo fomento 

150,00  Termo fomento 

Valor 
 Realização 

2.940,00 Termo fomento 

2.940,00  Termo fomento 
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Descrição Detalhada 

Aquisição de 03 (três) garrafa 
térmica de 19 litros com parte 
externa e interna de plástico 
sendo uma para cada núcleo;3 
garrafas térmicaX 
353,58=1.060,74 

Etapa 3.16 

Descrição Detalhada 

Aquisição de 06 (seis) pares de 
rede de campo fio 6mm na cor 
branca sendo 2 para cada nucleo; 
06 redes X 303,00=1.818,00 

Etapa 3.17 

Descrição Detalhada 

Aquisição de 06(seis) tendas 
sanfonada 6x3 personalizada 
Produzidas em Nylon PVC 
importado e totalmente 
impermeável uma vez que o local 
de treinamento e em campo 
aberto e tal item se faz 
necessário para que uma tenda 
possa ser utilizada para guarda 
os materiais dos alunos 
professores e agentes sociais e a 
outra para que os alunos possa 
fazer seu lanche após o treino e 
se abrigar em caso de chuva; 
6x1.280=7.680,00 

Etapa 3.18 

Descrição Detalhada 
Aquisição de 03 (três) bolsas 
Térmica de massagem grande 
com 3 bolsos nas laterais para 
guarda os materiais como atadura, 
spray que serão comprados com 
recursos próprios; 3 bolsas X 
89,00=267,00 

Etapa 3.19 

Descrição Detalhada 
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Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

) garrafa 
térmica de 19 litros com parte 

 
3 

garrafas térmicaX 

Um 03 353,58 1.060,74

Valor Total da Etapa 3.15 1.060,74

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

) pares de 
rede de campo fio 6mm na cor 

 
Um 06 303,00 1.818,00

Valor Total da Etapa 3.16 1.818,00

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor Total

Um 06 1.280,00 7.680,00

Valor Total da Etapa 3.17 7.680,00

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

de 03 (três) bolsas 
rmica de massagem grande 

para 
guarda os materiais como atadura, 
spray que serão comprados com 

3 bolsas X 

Un 03 89,00 267,00

Valor Total da Etapa 3.18 267,00

Unid. Quant. Valor Valor 

- I.M.V 
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Valor 
 Realização 

1.060,74 Termo fomento 

1.060,74  Termo Fomento 

Valor 
 Realização 

1.818,00 Termo fomento 

1.818,00 Termo fomento 

Valor Total Realização 

7.680,00 Termo fomento 

7.680,00  Termo fomento 

Valor 
 Realização 

267,00 Termo fomento 

267,00  Termo fomento 

Valor Realização 
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Aquisição de 06 (seis) Kit com 5 
Barreira 4 Níveis Ajustável 
Obstáculos;6kitsX 
222,37=1.334,22 

Etapa 3.20 

Descrição Detalhada 

 Aquisição de 06 (seis) escadas de 
agilidade para treinamentos 
escadas X 150,00=900,00 

Etapa 3.21 

Descrição Detalhada 

Aquisição de 03 (três) Caixa 
Coleman Térmica 56,7L 60 QT 
Com Rodas para guardar e manter 
a temperatura da água nas squizer 
dos alunos 3X263,92=791,76 

Etapa 3.22  

Descrição Detalhada 

Aquisição de 15 (quinze) cintos de 
tração duplos para treinamento; 15 
contos X 195,49=2.932,35 

Etapa 3.23 

Descrição Detalhada 
Aquisição de 60 (sessenta) prato 
cone para treinamento, 60 pratos 
X 2,17=130,20 

Etapa 3.24 

Descrição Detalhada 

Aquisição de 330 (trezentos e 
trinta) Squeeze tipo Gatorade G02 
onde cada núcleo tera 110 (cento 
e dez) squeeze sendo 10% para 
cadastro reserva para hidratação 
dos participantes do projeto; 
330X10,06=3.319.80 
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Unitário Total 

Kit com 5 
Barreira 4 Níveis Ajustável kit 06 222,37 1.334,22

Valor Total da Etapa 3.19 1.334,22

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

seis) escadas de 
agilidade para treinamentos Kit 06 150,00 900,00 

Valor Total da Etapa 3.20 900,00 

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Caixa 
Coleman Térmica 56,7L 60 QT 

guardar e manter 
da água nas squizer 

Um 03 263,92 791,76

Valor Total da Etapa 3.21 791,76

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

) cintos de 
15 Un 15 195,49 2.932,35

Valor Total da Etapa 3.22 2.932,35

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

) prato 
60 pratos Um 60 2,17 130,20

Valor Total da Etapa 3.23 130,20

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

trezentos e 
 

onde cada núcleo tera 110 (cento 
e dez) squeeze sendo 10% para 

hidratação 
 

Um 330 10,06 3.319,80

Valor Total da Etapa 3.24  3.319,80
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1.334,22 Termo fomento 

1.334,22  Termo Fomento 

 Realização 

 Termo fomento 

 Termo fomento 

Valor 
 Realização 

791,76 Termo fomento 

791,76  Termo Fomento 

Valor 
 Realização 

2.932,35 Termo fomento 

2.932,35 Termo fomento 

Valor 
 Realização 

130,20 Termo fomento 

130,20 Termo fomento 

Valor 
 Realização 

3.319,80 Termo fomento 

3.319,80  Termo fomento 
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Etapa 3.25 

Descrição Detalhada 

Aquisição de 03 (três) Prancheta 
Tática Magnética Futebol De 
Campo Imã/ Caneta pra instrução 
dos professores;3 pranchetas 
tática X 100,00=330,00 

Etapa 3.26 

Descrição Detalhada 

Aquisição de 01(um) Quadros 
Tático Magnético Futebol Campo 
Kief C/ Tripé e mala para 
ensinamento das posições dos 
atletas dentro de campo que será 
utilizado nos 3 núcleos 1 quadros 
X 680,96=680,96 

VALOR TOTAL DA META 3 

VALOR TOTAL DO DESEMBOLSO

 

Equipe de RH 

Descrição Detalhada 
Coordenador geral 

Professores de Educação Física 

Agentes sociais 

 Coordenador Geral  
 Salário Bruto INSS Patronal 20% 

 R$         4.044,00   R$        808,80  
Professor de Educação Física   

 Salário Bruto INSS Patronal - 20% 

 R$        1.685,68  R$       337,13 
 Agente social  

 Salário Bruto INSS Patronal - 20% 

 R$         1.301,52  R$       260,30 
 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO
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Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Prancheta 
Tática Magnética Futebol De 
Campo Imã/ Caneta pra instrução 

3 pranchetas 
Um 03 100,00 300,00

Valor Total da Etapa 3.25 300,00

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor Total

Aquisição de 01(um) Quadros 
Tático Magnético Futebol Campo 
Kief C/ Tripé e mala para 
ensinamento das posições dos 
atletas dentro de campo que será 

1 quadros 

Un 01 680,96 680,96

Valor Total da Etapa 3.26 680,96

79.544,51

VALOR TOTAL DO DESEMBOLSO  R$ 134.415,71

Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total

mensal 1 4.044,00 8.088,00

mensal 3 1.685,68 10.114,08

mensal 3 1.301,52 7.809,12

 
Tabela de cálculos dos impostos 

INSS Patronal 20%   ISS - 5%   INSS 11%  IRRF 15%
 R$ 202,20   R$ 444,84   R$539,87 

20%   ISS - 5%   INSS 11%  IRRF 7,5%

 R$ 85,28  R$ 185,42  R$ 0,00 

20%   ISS - 5%   INSS 11%  IRRF 7,5%

 R$ 65,07  R$ 143,16  R$ 0,00 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO 

- I.M.V 
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Valor 
 Realização 

300,00 Termo fomento 

300,00  Termo Fomento 

Valor Total Realização 

680,96 Termo fomento 

680,96   

79.544,51  Termo fomento 

134.415,71  

Valor 
Total Realização 

8.088,00 Termo Fomento 

10.114,08 Termo fomento 

7.809,12 Termo fomento 

IRRF 15% Valor liquido 
  R$     2,048,29 

IRRF 7,5% Valor liquido 

 R$    1.077,85 

IRRF 7,5% Valor liquido 

 R$     832,99 

 R$ 134.415,71 
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5.2 Previsão de Receitas  

QTD. Nome

1 Emenda parlamentar

Total 

 

 

 

 

 

 

6. DECLARAÇÕES  

6.1 Declaração Unificada 

Eu, Moacir Pinto Osório Junior, inscrito no RG sob o nº 1.159.159 e CPF nº 490.765.901
qualidade de presidente do Instituto Mover da Vida 
devidos fins e sob as penas do art. 299

1. ( x ) A referida Entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no artigo 
39 da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011;
 

2. ( x  ) A referida Entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada em 
julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
 

3. ( x ) A referida entidade atende as exigên
Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição Federal, 
bem como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos emp
para a Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com relação 
a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, ajustes, 
subvenções sociais, contribuições, auxílios e si
 

4. ( x ) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público 
integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos 
Estados e dos Municípios, por serviço de c
disposto no art. 8º, II da Instrução Normativa nº 1/2005;
 

5. ( x ) A referida Entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao 
projeto; 
 

6. (x ) A referida Entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e 
pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independente de 
estarem gozando de férias ou não; 
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PREVISÃO DE RECEITAS 

Nome 

Emenda parlamentar Bispo Renato 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 
Eu, Moacir Pinto Osório Junior, inscrito no RG sob o nº 1.159.159 e CPF nº 490.765.901
qualidade de presidente do Instituto Mover da Vida - IMV, CNPJ: 10.550.936/0001
devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
( x ) A referida Entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no artigo 
39 da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011;

a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada em 
julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

( x ) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito 
Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição Federal, 
bem como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos emp
para a Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com relação 
a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, ajustes, 
subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares; 

( x ) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público 
integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos 
Estados e dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o 
disposto no art. 8º, II da Instrução Normativa nº 1/2005; 

( x ) A referida Entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao 

emunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e 
pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independente de 
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Receitas 

R$ 160.000,00 

R$ 160.000,00 

Eu, Moacir Pinto Osório Junior, inscrito no RG sob o nº 1.159.159 e CPF nº 490.765.901-68, na 
IMV, CNPJ: 10.550.936/0001-40,, declaro, para os 

( x ) A referida Entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no artigo 
39 da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011; 

a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada em 
julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da 

cias constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito 
Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição Federal, 
bem como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos empregados 
para a Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com relação 
a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, ajustes, 

( x ) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público 
integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos 

onsultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o 

( x ) A referida Entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao 

emunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e 
pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independente de 
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7. ( x  ) A referida Entidade não se encontra em mora nem em 
da Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução Normativa nº 
1/2005; 
 

8. ( x ) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 
Constituição Federal; 
 

9. ( x ) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal, conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93.
 

10. ( x  ) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do Esporte, 
Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o 2º grau;
 
 

11. ( x ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da 
“Anotação de Responsabilidade Técnica
outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico 
Profissional ficando os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e a
Anotação de Responsabilidade Técnica 
jurídica contratante e à emissão da Certidão de Acervo Técnico 
que dispõe sobre o licenciamento para a reali
atenderemos as legislações vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações do 
Distrito Federal. 
 

12. ( x  ) A referida Entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é 
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 
 
 

6.2. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado de 
Turismo do Distrito Federal, para os efeitos e sob 
ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da 
administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 
consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento, 

 

 

 

Brasília,_____/_____/2018 
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( x  ) A referida Entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade 
da Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução Normativa nº 

( x ) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 

( x ) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

orze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal, conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93.

( x  ) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do Esporte, 
Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

( x ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977
de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de 

que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico 
Profissional ficando os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e a
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e 
jurídica contratante e à emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013
que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos. Diante disto, DECLARO que, 
atenderemos as legislações vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações do 

( x  ) A referida Entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é 
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).  

Brasília, 

 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado de 
Turismo do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora 
ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da 
administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 

signadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.

- I.M.V 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
CNPJ: 10.550.936/0001-40 

débito junto a qualquer órgão ou entidade 
da Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução Normativa nº 

( x ) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 7º da 

( x ) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

orze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal, conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93. 

( x  ) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do Esporte, 
Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, 

Lei Federal n° 6.496/1977, que institui a 
Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de 

que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico 
Profissional ficando os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da 

ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e 
Lei Distrital nº 5.281/2013, 

zação de eventos. Diante disto, DECLARO que, 
atenderemos as legislações vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações do 

( x  ) A referida Entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é inferior à 

Brasília, 20 de setembro de 2018 
 
 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado de 
as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora 

ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da 
administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 

signadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. 
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7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO
Aprovo o presente Plano de Trabalho

________________
Subsecretário de Políticas do Esporte e Lazer

Instituto Mover da Vida -

_____________________________________________________________________________________________________________
I.M.V. E mail: institutomoverdavida@gmail.comCNPJ: 10.550.936/0001

QNL 02 Conj. A Casa 14 Taguatinga Norte – DF Cep. 72.155-201 

APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO 
Aprovo o presente Plano de Trabalho 

 
 

________________________________________________
Subsecretário de Políticas do Esporte e Lazer 
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Brasília,10/10/2018 

_____________________ 


