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PROJETO TÉCNICO – TORNEIO REGIONAL   

OBJETO: 

Realização do Brasília Beach Soccer Ceilândia-DFF, conforme plano de trabalho. 

1. Identificação do Torneio 

No início de 2005, o Beach Soccer recebeu a chancela da FIFA, que realizou em maio daquele ano, na 

praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a primeira edição da Copa do Mundo FIFA. A França ficou com 

o título, vencendo Portugal na final, e o Brasil completou o pódio, na terceira posição. A ‘Cidade 

Maravilhosa’ voltou a sediar a competição em 2006 e 2007, e a Seleção Brasileira, empurrada pela torcida, 

conquistou o bicampeonato mundial invicto.  Os diversos interesses despertados pelo Beach Soccer, 

principalmente os que representam os altos investimentos financeiros, promoveram uma necessidade 

constante de formar novos jogadores de maneira mais organizada e científica.  O rendimento esportivo é 

um caminho natural para jovens que demonstram talento para uma determinada modalidade e um trabalho 

específico com essa finalidade surge como algo fundamental, ainda mais quando se leva em conta que 

em nossa cidade projetos desse tipo são escassos, o que resulta na pouca absorção de jovens com potencial 

futebolístico.  

Brasília  apesar de não ter praia tem o seu representante na Seleção Brasileira de Beach Soccer o Atleta 

Luiz Henrique de Planaltina-DF que atualmente e um dos principais atletas de nossa seleção, apesar de 

Brasília ficar a mais de 1200km, de distancia de uma praia temos nosso representante na seleção, além de 

ter duas equipes que disputam competições nacionais como a ARUC, Vice Campeão Brasileira e a equipe 

Feminina do Ceilândia Esporte Clube que nos últimos 4 anos vem ficando entre as  quatro melhores 

equipes do Brasil, dentro desta perspectiva e na esperança de alavancar a modalidade em nossa Capital o 

Instituto Mover da Vida- IMV que no ano de 2021, organizou o Brasiliense de Beach Soccer em parceria 

com a Federação de Beach Soccer do Distrito Federal e Entorno, contou com a participação de 18 equipes 

divididas entre masculino e feminino e mais de 288 atletas inscritos, tornou esta competição um sucesso, 

e dentro desta perspectiva o Instituto Mover da Vida IMV, organizara o Brasília Beach Soccer que 

acontecera entre os dias 02  e 11 de setembro e contara com a participação de 48 equipes nos naipes 

Masculino e feminino assim divididas a Categoria adulto terá 08(oito) equipes masculino e 08(oito) 

equipes Feminina, Sub 20 06(seis) equipes na categoria masculino e  06(seis) na feminina, SUB 17 

04(quatro) equipes masculino e 04(quatro) equipes feminina, SUB 15 04(quatro) equipes masculino e 

04(quatro) equipes feminina  e na categoria master terá 04(quatro) equipes masculina.  

Além de nos momentos em que a Arena Beach Soccer não estiver tendo Jogos da competição o Convidado 

do Instituto o Treinador da Seleção brasileira de Beach Soccer estará organizando oficinas interativas 

com as escolinhas de futebol de Ceilândia e com os alunos da rede publica que moram ao redor da arena 

para estarem conhecendo a modalidade e suas regras. 

1.1Histórico da Competição 

Se for o caso 

1.2 Enquadramento 

1.2.1 Quanto à natureza: ( x ) Evento de Participação   

1.2.2 Quanto à abrangência: (  x ) Regional    

1.2.3 Regulamento da Competição 

Anexar* - após formalização 

1.2.4 Tabela da Competição (local, horário e data) 

Anexar* - após formalização 

1.2.5 Listar os nomes dos times (endereço/responsável): 

Anexar* - após formalização 

2. Identificação da Entidade Proponente 

Nome da entidade: Instituto Mover da Vida-IMV 
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CNPJ da entidade: 10.550.936/0001-40 

Endereço da Entidade: NUCR MODULO G RUA 03 CHACARA 

99 INCRA 07 

CE

P: 

72.773-010 

Complemento:  Município: Brazlândia UF: DF 

DDD (telefone):  

DDD (Fax):  

DDD (Cel.): 61 98124-1621 

Dirigente: Presidente Moacir Pinto Osorio Junior 

E-mail do dirigente: (informe 

apenas um) 

institutomoverdavida@gmail.com 

RG do dirigente: 1.159.159 Órgão 

Expedidor: 

SSP/DF 

CPF do Dirigente: 490.765.901-68 

3. Responsável técnico pelo Projeto 

Nome Completo: Moacir Pinto Osório Júnior 

E-mail: (informe apenas um) junioricp@gmail.com 

Endereço: QNL 02 Conjunto A CASA 14 

Complemento:  CEP: 72.155-201 

Município: Taguatinga  UF: DF 

DDD (telefone):  

DDD (Fax):  

DDD (Cel.): 61 98532-1230 

4. Período de realização 

 

6 meses 

 

5. Informe a (s) cidade (s) onde o torneio será realizado 

UF: DF Município: CEILÂNDIA Nº de Habitantes: 349.955 

6. Metodologia 

A competição será disputada em três fases:  

A primeira classificatória onde a Categoria adulto que terá 08 equipes masculinas e 08 equipes feminina, 

será dividida em duas chaves de quatro equipes jogando dentro da chave classificando os dois primeiros 

de cada chave para a segunda fase, Semi Final: sendo o 1º da chave A x 2º da chave B e o 1° da chave B 

x 2º da chave A na terceira fase a Final os vencedores se enfrentam e os ganhadores de cada categoria se 

sagram campeão da competição, na Categoria SUB 20 terá 06 equipes masculina e 6 equipes feminina  

dividido em duas chaves de três equipes jogando uma chave contra a outra classificando os dois primeiro 

de cada chave para a segunda fase Semi Final: onde o 1º da chave A x 2º da Chave a e o 1º da Chave B x 

2º da Chave B e os dois vencedores fazem a final  e o vencedor se sagram campeão da categoria, na 

Categoria SUB 17 terá a participação de 04 equipes femininas  e 04 equipes masculina jogando dentro 

da chave classificando as 02 equipes melhores colocadas par a aa final onde os vencedores se sagram 

campeão da categoria, Categoria SUB 15 terá a participação de 04 equipes femininas  e 04 equipes 

masculina jogando dentro da chave classificando as 02 equipes melhores colocadas par a aa final onde os 

vencedores se sagram campeão da categoria, Categoria MASTER terá a participação de 04 equipes 

femininas  e 04 equipes masculina jogando dentro da chave classificando as 02 equipes melhores 

colocadas par a aa final onde os vencedores se sagram campeão da categoria.  

Os Jogos aconteceram nos dias 02 no período noturno das 19:00 as 00:00hs no dia 03 no período 

Vespertino e Noturno das 14:00 as 00:00, no dia 04 no período matutino/vespertino/noturno das 09:00 as 

00:00, no dia 05 e 06 período noturno das 19:00 as 00:00hs  no dia 07 no período  

matutino/vespertino/noturno das 0:00 as 00:00,  no dia 08,09 no período noturno 19:00 as 00:00hs  no dia 
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10 e 11  matutino/vespertino/noturno das 09:00 as 00:00 nestes intervalos onde a arena estará desocupada 

com os jogos o Instituto Mover da Vida convidara o treinador da Seleção Brasileira para esta fazendo 

oficinas interativas explicando como funciona a modalidade e suas regras. 

7. Objetivos Gerais e específicos 

Objetivos gerais –  

Democratizar o acesso ao esporte de qualidade, como forma de inclusão social, contribuindo para a 

efetivação dos direitos e construção da cidadania das mulheres em situação de vulnerabilidade social 

e, ao mesmo tempo, desenvolver o espirito de competitividade. 

 

• Objetivos específicos   

• Influenciar as mulheres que participarão do evento, buscando a inclusão social através de 

iniciativas e ações, voltados ao equilíbrio dos processos de interação social cooperativa e 

competitiva de forma consciente e reflexiva.  

• Utilizar o esporte (Futsal) como mecanismo maior para desenvolvimento psíco-físico-

social das mulheres em questão, de maneira saudável, orientado com acompanhamento dos seus 

técnico e auxiliares técnicos;  

• Incentivar o Futsal como alternativa às drogas e tempos ociosos, estimulando à vida 

saudável e prevenção de doenças;  

• Contribuir para diminuição da exposição dos riscos sociais (drogas, prostituição, 

gravidez precoce, criminalidade, trabalho infantil, exploração sexual) e conscientização da 

importância da prática esportiva, assegurando o exercício da cidadania.  

• Formar beneficiados para nossa Cidade;  

• Descobrir novos talentos, possibilitando um ponto de partida para uma possível ascensão 

social; 

8. Programação 

Detalhar a programação do torneio, informando as datas, horários, atividades, instituições e locais 

Programação Data Turno 
Instituição 

responsável 
Local 

Realização do Congresso 

Técnico 
01/09/2022 Not. IMV 

Arena Beach 

Soccer 

Abertura do Torneio 02/09/2022 NOT. IMV 
Arena Beach 

Soccer 

Encerramento do Torneio 11/09/2022 VESP. IMV 
Arena Beach 

Soccer 

9. Cronograma de atividades 

Detalhar o cronograma de atividades, informando as datas e atividades para a execução do projeto 

Atividades 
Mês 1   

 

Mês 2  
(ou data ou 

período) 

Mês 3  

(ou data 

ou 
período) 

Mês 4  

(ou data 

ou 
período) 

Mês 5 

(ou data ou período) 

Mês 6  
(ou data ou 

período) 

Exemplos:       

Reuniões para planejamento 01/08/2022      

Contratação do RH 01/08/2022      

Aquisição de material 

esportivo 
01/08/2022      

Premiação  01/08/2022      

Aquisição do Uniforme       

10. Participantes/ Público alvo 
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10.1 Número provável:  

Direto: 672 atletas e 144 membros de comissão técnica 

Indireto: Público de 300 pessoas 

10.2 Origem dos participantes: 

Ceilândia-DF e todo Distrito Federal e Entorno 

10.3 Faixa etária/categorias de divisão: 

A competição atendera as seguintes categorias e faixa etária SUB 15, SUB17, SUB 20, ADULTO E 

MASTER acima de 45 anos 

10.4 Processo de seleção/Gratuito: 
O processo de inscrição se dará por meio de abertura do prazo de inscrição, e estas, acontecerão na Sede do Instituto Mover 

da Vida-IMV. 

11. Divulgação 
A identificação visual do Programa nos espaços físicos será feita por meio de placas, banners, faixas e 
outra forma similar previamente acordada com a SNFDT/ME, observando-se os padrões estabelecidos no 
Manual do uso da marca do governo federal, que ficará a encargo da Proponente da Proposta Prefeitura 
Municipal de Brumadinho. A divulgação do projeto primeiramente se dará através de visitas escolares a 
rede pública municipal, focando de forma direta os possíveis beneficiados. 
A divulgação do projeto será de forma ampla, utilizando de todos os meios de comunicação e mídia social. 

12. Forma de Avaliação do Projeto 

Informar o que se espera do evento como resultado, detalhar as formas de divulgação dos resultados e 

demonstrar de forma objetiva indicadores de resultados, a fim de verificar o impacto do projeto no 

âmbito quantitativo e qualitativo. 

13. Formas de acompanhamento e controle da execução 

Maior interação e socialização entre os beneficiários da competição; 

Adesão das crianças e adolescentes nas atividades; 

Melhoria do auto estima dos participantes da competição; 

Diminuição da exposição das crianças a riscos sociais e melhoria no rendimento escolar dos alunos 

envolvidos; 

Geração de novos empregos no setor de educação física e esportes; 

Resgatar o prazer dos moradores de Brasília de assistir e torcer por um time; 

Ter uma ferramenta de marketing para realizar ações promocionais com a torcida, seus clientes, 

fornecedores e/ou colaboradores; 
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14. Recursos Humanos 

Função Qtd Dedicação de 40h/Semanais/Atribuições 

Coordenador-Geral 1 

DEDICAÇÃO DE 40H/SEMANAIS: 

Atribuições: Supervisionar, coordenar e acompanhar as 

ações do torneio; Criar e garantir as condições gerenciais, 

políticas, legais e institucionais para assegurar o 

funcionamento do torneio; Elaborar relatório geral. 

Coordenador Técnico de Competição  1 

DEDICAÇÃO DE 40H/SEMANAIS:  

Atribuições: Garantir os meios para a realização das ações 

do torneio (elaborar regulamento e tabela); Identificar 

necessidades de material, equipamentos e instalações; 

Garantir as necessidades matérias, de instalações e 

equipamentos para o bom funcionamento do evento; Dar 

suporte aos coordenadores para a realização de suas 

atividades; Apresentar relatório diário à coordenação 

geral; e Participar das reuniões convocadas pela 

coordenação geral. 

 

Item de despesas 
Quanti

dade 
Valor unitário Valor total 

Recursos Humanos (Coordenador-Geral) 1 R$       3.000,00   R$        3.000,00  

Recursos Humanos (Coordenador Administrativo) 1  R$       2.000,00   R$        2.000,00  

Recursos Humanos (Coordenador de Arbitragem) 9  R$          200,00   R$        1.800,00  

Recursos Humanos (Coordenador de Competição) 9  R$          200,00   R$        1.800,00  

Serviço de Equipes de Arbitragem de Beach Soccer 

(composta por 02 árbitro de campo e 01 árbitro apontador 

e 01 cronometrista) 

77  R$          300,00   R$      23.100,00  

Serviço de 4 STAFFS por dia.  9  R$          520,00   R$        4.680,00  

Serviço de Designer Gráfico - Responsável pela 

adaptação da identidade visual do evento, criação de e-

flyers para redes sociais, banners, arte das camisetas, 

credenciais, sumulas, certificados e demais documentos 

do eventos  

4  R$          150,00   R$          600,00  

Serviço de Fotografo: Contratação de 01 fotógrafos com 

experiência em cobertura fotográfica de eventos. Deverá 

possuir equipamentos de qualidade e entregar as fotos em 

HD, em alta resolução. Diária de até 8  

9  R$          300,00   R$        2.700,00  

Serviço de Assessor de Comunicação - Responsável por 

estruturar, administrar e coordenar a equipe de jornalismo 

e marketing que será responsável por toda a divulgação 

do evento, desde a adaptação da identidade visual à  

6  R$          200,00   R$        1.200,00  

Serviço de Brigadista: 02 brigadistas que devem chegar 

junto com a equipe de segurança, sendo 

responsáveis+A7:Q31 pela prevenção e combate a 

incêndios e processos de evacuação do ginásio e 

prestação de primeiros socorros, caso necessário.  

9  R$          340,00   R$        3.060,00  

Serviço de Segurança: 01 seguranças desarmados 

prestarão serviços nos dias do evento. Toda equipe de 

segurança deve se apresentar duas horas antes da abertura 

dos portões e serão responsáveis pelo controle de acessos, 

20  R$          150,00   R$        3.000,00  
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revista do público, controle de ingressos, orientação e 

segurança geral do público presente. 

Serviço de criação e consultoria do projeto equivalente a 

até  5% do valor do mesmo 
1  R$       5.000,00   R$        5.000,00  

Aquisição de medalha exclusiva 7 cm Espessura 4mm fita 

personalizada 3cm largura 2 faces personalizadas frente 

da medalha cunhada com alto/baixo relevo verso da 

medalha cunhada com alto/baixo relevo sem adesivo sem 

resinas coloridas metal zamak com metalização ouro, 

prata e bronze ou todas envelhecidas fica a escolha 

180 R$           13,00   R$        2.340,00  

Aquisição de troféus aço inox curvado e polido acrílico 

espelhado prata (acabamento acima da base) acrílico 

espelhado prata (em frente a base) adesivos 

personalizados de alta colagem com impressão digital 

MDF com pintura laqueada prata e corte laser altura 50 

centímetros 

18  R$          350,00   R$        6.300,00  

Aquisição de troféu de equipe menos vazado feito em 

resina modelada a mão, envolvendo pintura ouro velho 

Base em MDF com pintura preto laqueado Acabamento 

em acrílico espelhado prata em frente a base Adesivo 

personalizado de alta colagem com impressão digital 

aproximadamente 19CM altura 

9  R$          100,00   R$          900,00  

Aquisição de troféu de artilheiro feito em resina modelada 

a mão, envolvendo pintura bronze velho cano niquelado 

cromado revestido por vinil escovado dourado Base em 

MDF com pintura preto laqueado Acabamento em 

acrílico espelhado prata em frente a base Adesivo 

personalizado de alta colagem com impressão digital 

aproximadamente 19CM altura 

9  R$          100,00   R$          900,00  

Aquisição de troféu de melhor treinador feito em resina 

modelada a mão, envolvendo pintura bronze velho cano 

niquelado cromado revestido por vinil escovado dourado 

Base em MDF com pintura preto laqueado Acabamento 

em acrílico espelhado prata em frente a base Adesivo 

personalizado de alta colagem com impressão digital 

aproximadamente 19CM altura 

9  R$          100,00   R$          900,00  

Aquisição de Bolas Conext 21 Pro Beach, Filme 100% 

TPU, Câmara de butil, Superfície costurada à máquina, 

Qualidade profissional certificada pela FIFA, Bola para 

futebol de praia, Deve ser inflada, Cor do artigo: Solar 

Orange / White / Black / Shock Pink, bola esta 

profissional usada pelas Federações de Beach Soccer. 

10  R$          251,00   R$        2.510,00  

Camisas para o pessoal da organização, fabricada com 

tecnologia Dry, desenvolvida para equilibrar a 

temperatura entre o corpo e o ambiente, com impressão 

em 4 cores 

75  R$           50,00   R$        3.750,00  

Arquibancada - Locação com transporte montagem, 

manutenção e desmontagem de 62 ML de arquibancada 

em formato de L, coberta com lona vinílica, na cor 

branca, sobre tenda em estrutura de aço galvanizado. Piso 

em compensado naval, antiderrapante, com capacidade de 

no mínimo 500kg/m2 , guarda corpo, com no mínimo 1 

metro e 50 centímetros, em toda a sua extensão, com 8 

degraus, aproximadamente 12 metros de frente por 4 

9 R$       4.000,00   R$      36.000,00  
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metros de profundidade. Toda a estrutura deverá estar 

estabilizada e sobreposta em sapatas de sustentação 

reguláveis, possuir escadas de acesso com corrimão, 

Tendas- Locação deTendas 8m X 8m Piramidal Tubular 

- Para as equipes de  arbitragem,  trabalho e em jogo sendo 

3 por dia 

27  R$          400,00   R$      10.800,00  

Banheiros Químicos (Standard) – Para uso do público em 

geral, atlestas, arbitragem e equipe de trabalho (feminino 

e masculino), que serão devidamente higienizados a cada 

dia 

54  R$          120,00   R$        6.480,00  

Banheiros Químicos (PNE) - Para pessoas com 

deficiência (feminino e masculino), que serão 

devidamente higienizados a cada dia 

18  R$          150,00   R$        2.700,00  

Gerador Singular Silencioso 80kva - Para suporte na 

sonorização, ilmunicação e demais equipamentos durante 

o evento  

9  R$       1.000,00   R$        9.000,00  

Alambrado - Estruturas tipo gradio medindo 2m X 1m 

para delimitação do espaço da quadra da arena  
1800  R$             3,00   R$        5.400,00  

Sonorização – Estrutura de pequeno porte sendo  uma 

mesa com no minimo 08 canais, 02 pares de microfones 

sem fio, 04 caixas ativa com tripe e um operador para 

atender às necessidades durante o evento  

9  R$          400,00   R$        3.600,00  

Locação de placar eletronico em led 9  R$          300,00   R$        2.700,00  

Camarote para autoridades, equipe de narração e  pessoas 

PNE  – Estrutura confeccionada em tubo industrial 

redondo, soldado, acoplada em sapatas de sustentação, 

revestimento do piso em compensados multilaminados, 

com acesso por escada em material antiderrapante com 

corrimão e proteção lateral, montado em módulo com 

dois andares divididos em vãos de 2,30 m, com rapaz de 

acessibilidade, acompanhadas de ART 

9  R$       1.500,00   R$      13.500,00  

Box Truss Q 30 - Estrutura para pórtico de entrada 

principal publico e entrada dos atletas na quadra, medindo 

aproximadamente 3,0m X 2,0m  conforme desenho no 

projeto  totalizando 36 ML x 9 dias 

324  R$           30,00   R$        9.720,00  

Ambulância – Equipamento avançado tipo A/B (Ute 

móvel) que ficará disponível em todos os dias de 

realização do evento. 

9  R$       1.200,00   R$      10.800,00  

Locação de refletor de 400watts em led para melhorar a 

iluminação da arena durante as 09 noites  
9  R$          600,00   R$        5.400,00  

Serviço de narração com narrador e comentaris e todo 

equipamento dnecessarioa para realização da narração 

para os jogos da semi final e da final da competição  

20  R$          110,00   R$        2.200,00  

Mesas e Cadeiras Plásticas - Locação de 10 jogos de mesa 

e cadeiras para o camarote, tenda da arbitragem e demais  

espaços. 

9  R$          150,00   R$        1.350,00  

Agua Mineral Caixa com 48 copos de 200ml casa 200 R$           25,00   R$        5.000,00  

Gelo Filtrado em cubo saco com 5kg1 100  R$             8,00   R$          800,00  

Serviço de Fornecimento de Kit lanche  para o pessoal da 

organização do evento (com a seguinte composição: 

01fruta de epoca, 01 barra de cereal, 01 suco de caixinha 

e 01 gatorade 

200  R$           13,05   R$        2.610,00  
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Aquisição de Banners em Lona Tamanho 4 metros de 

largura por 1 metro de altura em ilhós. 
10  R$          200,00   R$        2.000,00  

Aquisição de Banners em Lona Tamanho 4metros de 

largura por 5 metro de altura em ilhós. 
1  R$          200,00   R$          200,00  

Aquisição de Banners em Lona Tamanho 2 metros de 

largura por 1 metro de altura em ilhós. 
2  R$          100,00   R$          200,00  

Valor Global: R$ 200.000,00 

Valor de Repasse: R$ 200.000,00 

Valor da Contrapartida: R$ 0,00 

15. Contrapartida 

Indicar a contrapartida oferecida (especificando o item de despesa) 

16. Assinatura do Responsável Técnico  

CEILÂNDIA-DF 20 DE MARÇO DE 2022 
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