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PROJETO TÉCNICO PEDAGÓGICO 
REALIZAÇÃO DE EVENTO 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS DOPROPONENTE 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE  
CNPJ da Instituição: 10.550.936/0001-40 

Nome da Instituição: INSTITUTO  MOVER DA VIDA - IMV 

Nome do Dirigente: MOACIR PINTO OSÓRIO JUNIOR 

Telefone de Contato com DDD: (61) 98532-1230  

E-mail: Institutomoverdavida@gmail.com  

Número da Proposta(plataforma brasil): 003048/2022 

 
1.2 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 

Nome: MOACIR PINTO OSÓRIO JUNIOR 

E-mail: junioricp@gmail.com 

Telefone de Contato com DDD: (61) 98532-1230 (61)98124-1621 

 
1.3 DIMENSÃO DO PROJETO 
(...) Evento Educacional 
(x) Evento de Participação 

 
1.4 LOCALIDADE - Índice de Desenvolvimento Humano 

IDH: 0,784  

Fonte: wikipdia Ano de Referência: 2010 

 
1.5 POPULAÇÃO - Característica demográfica da localidade 

Nº de Habitantes: 432927 Homens:  47,9% Mulheres: 52,1% 

Fonte: CODEPLAN Ano de Referência: 2018 

 
1.6. INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE PROPONENTE DO EVENTO: 
1.6.1 A Entidade já celebrou parceria com o Ministério da Cidadania? 
( x  ) Sim Nº de parcerias: 02 
(     ) Não 
1.6.2. Apresente, brevemente, quais foram os resultados (positivos e negativos) da(s) parcerias(s) anteriores:  
Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado potencial de sustentabilidade e continuidade, 
inclusive mediante realização de outras futuras parcerias. 

 
1.7 CADASTRO DE ENTIDADES PARCEIRAS (Informar os parceiros, quando houver, existentes especificando sua 
relação e contribuição com o projeto) 

1.7.1 Identificaçãoda da Entidade parceira 

Nome: FEDERAÇÃO DE HANDEBOL DO DISTRITO FEDERAL-FHDF 

E-mail: fhdf.handebol@gmail.com 

Telefone de Contato com DDD (61) 99654-5733 (...) 

Endereço: Qn 404 conjunto F lote 02 

Município: Samambaia UF: DF CEP: 72.318-540 

Nome do Dirigente/Representante: Gilberto de Jesus Cardoso 

Cargo do Dirigente/Representante: Presidente 

1.7.2 Como a Entidade parceira citada no item 1.7.1, contribuirá para a realização do Projeto (pode ser assinalada mais de 
uma alternativa): 
(...) Assistência técnica. Especifique: 
(...) Recursos humanos. Especifique: 
(...) Infraestrutura. Especifique: 
(...) Outras contribuições. Especifique: contribuira com a organização do evento 

 
1.8 COORDENADOR GERAL DO PROJETO (Sob responsabilidade da Entidade, conforme termo de compromisso) 
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Nome:  

E-mail:  

Telefone de Contato com DDD: (...) (...) 

1.9 CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL 
Sim: (x) Não: (....) 

HISTÓRICO 
 
           Instituto Mover da Vida – IMV, fundado em 06 de novembro de 2005 e registrado em 17/12/2008 é uma entidade jurídica 
sem fins lucrativos, constituído por um grupo de amigos sonhadores que se reuniram para promover e ajudar comunidades 
carentes. Ao longo do tempo, os sonhos foram virando realidade, e felizmente, o instituto encontrou instituições públicas e 
privadas para ajudar na realização dos trabalhados sociais e gratuitos fornecidos aos que freqüentam as dependências e/ou 
projetos sociais desenvolvidos pelo IMV. O IMV é caracterizado como Organização da Sociedade Civil, de natureza filantrópica 
e assistencial, observa o princípio universalização dos serviços, tendo como objetivo atender, promover e valorizar as pessoas 
e os grupos de pessoas menos favorecidas, assistindo a 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 preservação do meio ambiente e seus recursos 
naturais, associado à atividades e palestras sobre cidadania, educação sexual, e temas relacionados ao comportamento para 
sanar dúvidas das crianças, adolescentes, jovens e idosos. Além de despertar na comunidade o espírito de Fraternidade e 
Solidariedade, o Instituto Mover da Vida – IMV, em parceria com outras Organizações Civis do Distrito Federal, orgulha-se de 
ter realizado, até o momento, três das nove Olimpíadas de Ceilândia, que são: 

 
a) 7ª Olimpíadas de Ceilândia – 2018; 
b) 8ª Olimpíadas de Ceilândia – 2019; 
c) 9ª Olimpíadas de Ceilândia – 2020, 

 
 
Vamos, agora, conhecer um pouco dos projetos executados e captados pelo IMV, durante a realização de cada Olímpiada de 
Ceilândia. Pois bem: 
Na 7ª Olimpíada de Ceilândia – 2018, atende-se aos seguintes quesitos: 
 

PROJETO – 7ª OLIMPIADA DE CEILÂNDIA – ANO 2018 

TIPO DE CONVÊNIO Termo de Fomento 27/2018 

ENTIDADE PARCEIRA Liga Poliesportiva Cultura de Ceilândia - LIPOCC 

ENTIDADE CONVENIADA Secretaria de Esportes do Distrito Federal 

PERÍODO DE VIGÊNCIA 25 de agosto de 2018 a 09 de outubro de 2018 

NÚMERO DE BENEFICIADOS 3120 atletas de todas as idades  

ATIVIDADE DESENVOLVIDA ATLETISMO, BOCHA PARALÍMPICA, FUTEVÔLEI, FUTSAL, FUT 7 
SOCIETY, HANDEBOL, TÊNIS DE MESA, VOLEIBOL                                                

SITUAÇÃO Prestação de Contas Apresentada 

PROCESSO NÚMERO 00220-00002762/2018-11 

 
 
 
 
Na 8ª Olimpíadas de Ceilândia – 2019, atende-se aos seguintes quesitos: 

 
PROJETO – 8ª OLIMPIADA DE CEILÂNDIA – ANO 2019 

TIPO DE CONVÊNIO Termo de Fomento n° 03/2019 

ENTIDADE PARCEIRA Liga Poliesportiva Cultura de Ceilândia - LIPOCC 

ENTIDADE CONVENIADA Secretaria de Esportes do Distrito Federal 

PERÍODO DE VIGÊNCIA 03 de maio a 19junho de 2019 

NÚMERO DE BENEFICIADOS 2500 atletas de todas as idades  

ATIVIDADE DESENVOLVIDA Atletismo, Basquete, Judô, Bocha Paralímpica, Damas, Dominó, 
Encerramento, Futevôlei, FUTSAL, Fut 7 Society, Handebol, Karatê, 
Xadrez, Voleibol, Tênis de Mesa, Natação, Queimada. 
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2. DADOS GERAIS DO PROJETO TÉCNICO 

 
2.1           OBJETO (Identificação do Evento) 
Realização do Campeonato Brasiliense de Handebol. 

 
2.2 JUSTIFICATIVA DO EVENTO 

2.2.1 Caracterização dos interesses recíprocos: 

"A proposta vai ao encontro dos objetivos e das diretrizes do programa em tela, tendo em vista que irá proporcionar 
através do Handebol, a redução da desigualdade social facilitando o acesso a prática e a cultura do esporte de forma a 
promover o desenvolvimento e o fortalecimento da autoestima a interiorização de hábitos saudáveis, a iniciativa esportiva. 
O esporte, reconhecido como fenômeno sociocultural por meio do artigo 217 da Constituição Federal, é “direito de todos” e 
“dever do Estado”, tendo no jogo o seu vínculo cultural e na competição o seu elemento essencial; e, portanto, deve contribuir 
para a formação e a aproximação dos seres humanos de modo a reforçar o desenvolvimento de valores como moral, ética, 
solidariedade, fraternidade e cooperação.  

2.2.2 Relação entre o evento apresentado e os objetivos e diretrizes da ação: 

Busca-se democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de 
adolescentes, jovens e adultos como fator de formação da cidadania e de melhoria da qualidade de vida, prioritariamente, 
daqueles que se encontram em áreas de vulnerabilidade social. 
2.2.3 O Evento tem como público-alvo o atendimento de 1.140 participantes. 

Público direto: 1.140 participantes 

Faixa etária do público direto: A partir dos 12 anos. 

Público indireto: 4.000 pessoas entre familiares, amigos dos participantes e o público em geral. 

2.2.4 Problema a ser resolvido 

O Instituto Mover da Vida - IMV pretende contribuir socialmente com a diminuição da criminalidade, socialização e formação 
do cidadão, dando as jovens a oportunidade de se confraternizarem por meio de um evento esportivo sadio e que prega os 

SITUAÇÃO Prestação de Contas Apresentada 

PROCESSO NÚMERO 00220-00001276/2019-66 

 
O IMV realizou, ainda, o Projeto Maravilha Social Mil Gols de Inclusão em 2018, que atendeu aos seguintes quesitos: 

 
PROJETO – MARAVILHA SOCIAL MIL GOLS DE INCLUSÃO – ANO 2018 

TIPO DE CONVÊNIO Termo de Fomento 47/2018 

ENTIDADE PARCEIRA Liga Poliesportiva Cultura de Ceilândia – LIPOCC 

ENTIDADE CONVENIADA Secretaria de Esportes do Distrito Federal 

PERÍODO DE VIGÊNCIA de outubro de 2018 a 19 de dezembro de 2018 

NÚMERO DE BENEFICIADOS 300 crianças diretamente 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA Futebol  

SITUAÇÃO Prestação de Contas Apresentada 

PROCESSO NÚMERO 00220-00004288/2018-61 

 
Esse projeto teve como momentos de mais relevâncias, dentre outros: 
 
 A visita do ex. Jogador Profissional Tulio Maravilha em visita aos 3 Núcleos; 
 Distribuição de 6.800 lanches para todos os 3 núcleos três vezes por semana durante a vigência do termo de fomento; 
a) Todos os atletas ganharam Chuteira, Meião, Camisa, Boné, squeeze, Bolsa. 
b) Material esportivo para realização de todas as atividades implementadas pelos professores. 
c) Contratação de1 coordenador Geral, 3 professores de Educação Física e três monitores sendo 1 professor de Educação 

Física e 1 monitor para cada núcleo 
d) Núcleo 1 - Campo de Futebol Society Sintético do Bairro Sol Nascente, em Ceilândia – DF, situado na: SH Sol Nascente, 

128 A, Conjunto H, Núcleo 2 -Campo de Futebol Society Condomínio Prive Ceilândia DF posteriormente substituído 
pelo campo Sintético situado na EQNM 23/25 Área Especial Ceilândia Norte uma vez que o campo do Condomínio Prive 
devido ao período chuvoso ficou impossível para a prática do futebol. Núcleo 3 -Campo de Futebol Society Sintético da 
M Norte localizado na EQNM 36/38 - Área Especial cada núcleo teve 100 crianças em situação de vulnerabilidade. 
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valores que contribuem na formação da cidadania. 

2.2.5 Resultados esperados 

O afastamento das drogas, a diminuição da criminalidade, o acesso ao conhecimento por meio da formação de bons cidadãos. 
Esperamos ainda proporcionar jogos emocionantes, de elevado grau de nível técnico.  

 
2.3 OBJETIVO GERAL 
Promover a socializaçãoo e a integração social por meio da Realização do Campeonato Brasiliense de handebol nas 
categorias: Mirim, Infantil, Cadete,Juvenil, Adulto feminino, Adulto Masculino no Distrito Federal. 
 

 
2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Possibilitar por meio do esporte um espaço para lazer, socialização, motivação e recuperação da autoestima das 
crianças e adolescentes e adultos de nossa cidade;  

 Promover o intercâmbio entre jogadoras e professores de Educação Física das escolas e clubes de várias regiões 
administrativas do Distrito Federal;  

 Proporcionar a formação de talentos para transformá-los em novos jogadores, garantindo assim a base para o 
crescimento do esporte profissional em nossa região;  

 Tornar tradicional a execução do evento “Campeonato Brasiliense de handebol”. 

3. INFORMAÇÕES DO EVENTO 
 

3.1 METODOLOGIA DO PROJETO/EVENTO 
Por meio do Instituto Mover da Vida – IMV, propomos a realização do Campeonato Brasiliense de Handebol, que sera 

um espaço democratico e promotor do esporte para jovens e adultos do Distrito Federal. Este torneio sera organizado pelo 

Instituto Mover da Vida-IMV, por meio da Secretaria Especial do Esporte e Ministério da Cidadania. Assim o IMV divulgara 

o Campeonato Brasiliense de Handebol em saus redes sociais contendo informações sobre as datas e locais de realização 

dos jogos, regras para participação, regulamentos e demais informações pertinentes.  

 

 A FORMA DE DISPUTA NA CATEGORIA MIRIM CONTARÁ COM 2 Chaves DE 3 EQUIPES EM CADA, A disputa 

do 1º/2º lugar será definida pelo 1º colocado de cada chave e para A disputa 3º/4º lugar será definida pelo 

2º melhor de cada chave. 

 

 A FORMA DE DISPUTA NA CATEGORIA INFANTIL CONTARÁ COM 2 Chaves DE 3 EQUIPES EM CADA, A 

disputa do 1º/2º lugar será definida pelo 1º colocado de cada chave e para A disputa 3º/4º lugar será 

definida pelo 2º melhor de cada chave. 

 

 A FORMA DE DISPUTA NA CATEGORIA CADETE CONTARÁ COM 2 Chave DE 3 EQUIPES EM CADA, sendo 

que as 2 melhores de cada chave se classificam pra semi-final,(1º A X 2ºB, 1ºB X 2º A) OS VENCEDORES 

FARAM A FINAL E OS PERDEDORES DISPUTARAM 3º/4º. 

 

 A FORMA DE DISPUTA NA CATEGORIA JUVENIL CONTARÁ COM 2 Chaves DE 3 EQUIPES EM CADA, sendo 

que as 2 melhores de cada chave se classificam pra semi-final,(1º A X 2ºB, 1ºB X 2º A) OS VENCEDORES 

FARAM A FINAL E OS PERDEDORES DISPUTARAM 3º/4º. 

 

 A FORMA DE DISPUTA NA CATEGORIA ADULTO FEMININO CONTARÁ COM 2 Chaves DE 3 EQUIPES EM 

CADA, A disputa do 1º/2º lugar será definida pelo 1º colocado de cada chave e para A disputa 3º/4º lugar 

será definida pelo 2º melhor de cada chave. 

 

 A FORMA DE DISPUTA NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO CONTARÁ COM 2 Chaves DE 3 EQUIPES EM 

CADA, A disputa do 1º/2º lugar será definida pelo 1º colocado de cada chave e para A disputa 3º/4º lugar 

será definida pelo 2º melhor de cada chave. 
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 NA CATEGORIA MASTER 35+ a chave unica comquatro equipes FORMA DE DISPUTA SERÁ TODOS CONTRA 

TODOS, AS DUAS MELHORES DISPUTAM 1º/2º lugar E AS 2 PIORES CLASSIFICADAS DISPUTAM 3º/4º 

lugar. 

  

Todo evento acontecerá no Ginásio da Guariroba localizado na QNN 16 área especial Ceilândia Sul Distrito 

Federal 

 

O Evento acontecerá da seguinte forma: 

 À partir de 03 de Outubro de 2022, divulgação do evento nas redes sociais; 

 À partir de 15 de outubro, início das inscrições. 

 Dia 29 de outubro de 2022, realização do congresso técnico e definição da forma de disputa de todas as 

categorias do evento. 

 Dia  01 de novembro do Boletim 01 informando a tabela e demais informações necessárias para o início 

da competição. 

 A competição acontecerá entre os dias 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27  de novembro  a 03, 04 de dezembro 

de 2022: Período de realização dos jogos. 

 
3.2 PROGRAMAÇÃO 

Nome do Evento: Campeonato Brasiliense de Handebol 2022 

Descrição/Modalidade HANDEBOL 

Data do Evento: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27  de novembro  a 03, 04 
de dezembro de 2022 

Turno: Matutino, Vespertino e Noturno 

 
3.3 MODALIDADES A SEREM ENVOLVIDAS 

Modalidade: HANDEBOL MASCULINO E FEMININO Total: 1.140 beneficiados 

 
3.4 REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 
Reuniões semanais com os Recursos Humanos para discussões acerca da organização do evento, buscando a melhoria do 
processo. 

 

3.5 LISTA DE MATERIAL/SERVIÇOS PARA O EVENTO 

Nº Modalidade Material com especificação Quantidade 
Memória de Cálculo do Quantitativo 
(justificar oporquê da quantidade) 

01 HANDEBOL Troféus de 1º, 2º e 3º Lugar 
 
Aquisição de troféus 43cm de altura, com base de 
cor preta, octo, 11,5cm de largura, 9,5cm de 
Altura, acima cone dourado com taça de cor azul, 
alças e tampa Dourada, anel azul, taça com 27 cm 
de largura a partir das alças. Estatueta 
intercambiável. 
 
Medidas aproximadas do produto 
- Comprimento: 15 cm 
- Altura: 43 cm 
- Largura: 26 cm 
- Peso: 670 g 

21  Os troféus serão entregues para as equipes 1ª 
2ª 3ª colocada de cada categoria sendo:  
 
CATEGORIA MIRIM, 01 troféus para a 1ª 
colocada, 01 troféus para a 2ª colocada 01 
troféus para a 3ª colocada; 
CATEGORIA INFANTIL, , 01 troféu para a 1ª 
colocada, 01 troféu para a 2ª colocada 01 troféu 
para a 3ª colocada 
CATEGORIA CADETE, , 01 troféu para a 1ª 
colocada, 01 troféu para a 2ª colocada 01 troféu 
para a 3ª colocada 
CATEGORIA JUVENIL, , 01 troféu para a 1ª 
colocada, 01 troféu para a 2ª colocada 01 troféu 
para a 3ª colocada 
CATEGORIA ADULTO FEMININO, , 01 troféu 
para a 1ª colocada, 01 troféu para a 2ª colocada 
01 troféu para a 3ª colocada 
CATEGORIA ADULTO MASCULINO, , 01 troféu 
para a 1ª colocada, 01 troféu para a 2ª colocada 
01 troféu para a 3ª colocada 
CATEGORIA MASTER 35+ , 01 troféu para a 1ª 
colocada, 01 troféu para a 2ª colocada 01 troféu 
para a 3ª colocada. 

02  Medalhas de Honra ao Merito 1º, 2º e 3º lugar 
 

420  Medalhas de honra ao merito serão entregues 
para as equipes que se classificarem em 1º, 2º, e 
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Medalha Fundida em liga metálica de zamak, com 
tamanho de 100mm e centro liso com 60mm de 
diâmetro com um ramo lateral e detalhes 
texturizados metalizada suporte para fita com 
2,5cm de largura a medalha vem acompanhada 
com fita personalizada com 2,5cm de largura, 
cunhada personalizada com a logo do evento. 
 

3º lugar de cada categoria.  
 
Sendo 16 para jogador e 04 para comissão técnica 
de cada categoria –  
 
CATEGORIA MIRIM, 20 medalhas para o 1ª 
colocada, 20 medalhas para o 2ª colocada 20 
medalhas para  o 3ª colocada; 
CATEGORIA INFANTIL, 20 medalhas para o 1ª 
colocada, 20 medalhas para o 2ª colocada 20 
medalhas para  o 3ª colocada; 
CATEGORIA CADETE, 20 medalhas para o 1ª 
colocada, 20 medalhas para o 2ª colocada 20 
medalhas para  o 3ª colocada; 
CATEGORIA JUVENIL, 20 medalhas para o 1ª 
colocada, 20 medalhas para o 2ª colocada 20 
medalhas para  o 3ª colocada; 
CATEGORIA ADULTO FEMININO, , 20 medalhas 
para o 1ª colocada, 20 medalhas para o 2ª 
colocada 20 medalhas para  o 3ª colocada; 
CATEGORIA ADULTO MASCULINO, 20 
medalhas para o 1ª colocada, 20 medalhas para o 
2ª colocada 20 medalhas para  o 3ª colocada; 
CATEGORIA MASTER 35 , 20 medalhas para o 1ª 
colocada, 20 medalhas para o 2ª colocada 20 
medalhas para  o 3ª colocada; 

03 
 

HANDEBOL Medalhas de Participação 
 
Medalha Fundida em liga metálica de zamak, com 
tamanho de 100mm e centro liso com 60mm de 
diâmetro com um ramo lateral e detalhes 
texturizados metalizada suporte para fita com 
2,5cm de largura a medalha vem acompanhada 
com fita personalizada com 2,5cm de largura, 
cunhada personalizada com a logo do evento. 
 

720 
 

As demais equipes participantes,os jogadores e 
membros da comissão técnica das equipes 
participantes receberão medalhas de 
participação sendo: 60 para 
CATEGORIA MIRIM, 60 para CATEGORIA 
INFANTIL, 60 para CATEGORIA CADETE, 60 
para CATEGORIA JUVENIL, 60 para CATEGORIA 
ADULTO FEMININO, 60 para CATEGORIA 
ADULTO MASCULINO e 20 para CATEGORIA 
MASTER 35    

04 HANDEBOL Troféu de destaque individual 
 
Troféu 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. 

14 Seram premiados com trofés de destaque 
indivudual os artilheiros e goleiros da 
competição sendo: 02 para CATEGORIA MIRIM, 
02 para CATEGORIA INFANTIL, 02 para 
CATEGORIA CADETE, 02 para CATEGORIA 
JUVENIL, 02 para CATEGORIA ADULTO 
FEMININO, 02 para CATEGORIA ADULTO 
MASCULINO e 02 para CATEGORIA MASTER 
35    

05 HANDEBOL Bolas de Handebol Suécia H3L ULTRA GRIP X 
 
Peso entre  425 e 475 gramas e tem circunferência  
entre 58  e 60 centimetros. Laminado PU pro. 
Costurada á mão câmara 6 D,Sistema de forro. 

11 

Serão disponibilizado 10 bolas de handebol H3 
para ser utilizado pelas equipes adulta e master 
que disputaram a competição 

06 HANDEBOL Bolas de Handebol Suécia H1L ULTRA GRIP X 
 
Peso entre 290 a 300 gramas e tem circunferencia 
entre 50 e 52 centimetros,Laminado PU pro. 
Costurada á mão câmara 6 D,Sistema de forro 
triaxial,camada interna  Evacel, Miolo Capsula sis. 

11 

Serão disponibilizado 06 bolas  de handebol H1 
para ser utilizadas pelas equipes de base que 
disputaram a competição. 

07 HANDEBOL Bolas de Handebol Profissional Suécia H2L Pro 
4 
 
Material: Poliuretano, Composição: PU, Peso do 
Produto: 325 g - 400 g, Circunferência: 54-56 cm. 

26 

Serão disponibilizado 26 bolas sendo 20 bolas 
para cada equipe treinar e 06 bolas restantes 
para os jogos e aquecimento da comepetição. 

08 DIVULGAÇÃO Banner em Lona com ilhós tamanho 3,00 de 
largura por 4,00 de altura para ficar exposto no 
local onde acontecerá  o evento. 

01 
Para ser utilizado na divulgação e identificação 
do evento nas intermediações onde acontecera 
o evento. 

09 DIVULGAÇÃO Banner em Lona com Ilhós tamanho 3,00 de 06 Para ser utilizado na divulgação e identificação 
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largura por 1,00 de altura para ficar exposto no 
local onde acontecerá o evento. Banner em Lona 
com ilhós tamanho 6,00 de comprimento por 3,00 
de altura para ficar exposto no local onde 
acontecerá o evento 

do evento nas intermediações onde acontecera 
o evento. 

10 DIVULGAÇÃO Locação de Treliças de Ferro Estrutura em Aço 

Carbono Backdrop, acabamento zincado Q20. 
 
COMPOSIÇÃO DO KIT: 
6 PEÇAS DE 1,5M 
2 PEÇAS DE 1M 
2 BASES 70x70 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
MATERIAL - AÇO CARBONO 
ACABAMENTO - ZINCADO 
SUPORTA ATÉ 170KG 
DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
TUBO PRINCIPAL - 1"#1,2MM 
TUBO TRELIÇADO - 5/8"#0,9MM 
CHAPA - 1"1/4"#1/8" 
 
* Está incluso no aluguel, transporte, montagem e 
desmontagem. 

01  

Boxtruss para aplicação do banner (Banner 3,00m 
x 4,00m). Para ser utilizado na divulgação e 
identificação do evento, será utilizado para a 
premiação do evento.  

11 HANDEBOL Serviço de Locação de ambulância tipo “D” com 
tripulação - UTE móvel: Ambulância equipada de 
acordo com as normas da vigilância sanitária, 
(conforme portaria MS nº 2.048/02). Descrição da 
tripulação: 01 enfermeiro/técnico de enfermagem 
e um motorista/socorrista. 

01  

Locação de ambulância sendo uma em cada dia 
caso haja uma necessidade de primeiros 
socorros dos participantes, público e 
organização presentes na atividade. 
Locação de uma unidade completa por 10 dias, 
totalizando 10 diárias. 

12 HANDEBOL Serviço de Locação de Sistema de Som de  
Médio Porte  com mesa de som de no mínimo  8 
canais 2 caixas ativa e demais equipamentos 
necessários para atender às especificações do 
evento um par de Microfones sem fio e um 
profissional capacitado para operacionalizar os 
equipamentos. 

 
01  

Locação do som completo para narração sendo 
10 diárias para as partidas, congresso técnico e 
definição da forma de disputa e encerramento 
do evento. 
Locação de uma unidade completa por 10 dias, 
totalizando 10 diárias. 

13 HANDEBOL Serviço de Locação de Placar Eletrônico 
Poliesportivo estrutura metálica composta por 
alumínio de 000 x 900- Alimentação pela rede 
elétrica 110/220V - Distancia de visualização 
máxima: 100 metros; - Consumo elétrico: 50 w; - 
Sirene para indicação sonora de 120dB. 

01  

10 Diárias de locação de placar eletrônico 
poliesportivo para ser utilizado em toda 
competição. 

14 HANDEBOL Água Mineral Sem Gás (copo 200ml) Caixa com 
48 copos.  

250 

250 caixas de agua com 48 copos de 200ml cada, 
serão distribuídos nos dias dos jogos para as 
equipes, profissionais contratados e comissão 
técnica da competição.  
 
25 caixas com 48 unidades = 1.200 copos X 10 
dias = 12.000 copos. 

 
 

3.6 UNIFORMES (quando houver) 

ORIENTAÇÃO: Descrever os itens e quantidade de uniformes para o desenvolvimento das atividades. Ressalta-se que a estimativa 
deve prever a aquisição em quantidade e qualidade satisfatórios para execução do Evento. 

Nº Vestimenta Especificações Qtd 
Memória de Cálculo do 
Quantitativo (justificaro 
porquê daquantidade) 

01 Camiseta  Camiseta Gola Polo Poliester 100% Sublimadas para os 
organizadores, coordenadores, staff e colaboradores da 
competição para diferenciar os organizadores dos jogadores. 

20 

20 camisas Gola polo que serão entregues 
aos profissionais que estarão envolvidos 
na organização do evento com os logos da 
proponente e da concedente. Cada 
profissional receberá 02 camisas, 
totalizando 20 camisas. 
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3.7 EQUIPE DE TRABALHO (Inserir todo os Recursos Humanos envolvidos na realização do Evento e identificar quais serão 
cedidos pela Proponente). 

 
FUNÇÃO 

QTD 
RH 

ATRIBUIÇÃO/FORMAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMANAL/ 
DIÁRIA 

QTD 
MESES/ 
DIÁRIAS 

COORDENADOR 
GERAL 

01 

Coordenador Geral - 01 Unidade/03 meses 
 
É quem Coordenara todos os aspectos do projeto em todas as 
suas etapas para que ele se efetive conforme o planejado. Ele 
desenvolverá e acompanhará o planejamento, divulgação, 
execução e a entrega dos produtos de todas as etapas do projeto. 
É quem direcionara a escolha dos profissionais e fornecedores 
contratados, organizara o cronograma das ações, definira e 
acompanhara toda a estratégia de comunicação, auxiliara não 
será exigida formação acadêmica uma vez que somente se faz 
necessário o conhecimento especifico das diretrizes. 

40 horas 
semanais 

01 Unidade 
/ 

03 Meses 

COORDENADOR 
ADMINISTRATIVO 

01 

Coordenador Administrativo - 01 Unidade/03 meses 
 
Pessoal responsável por toda parte burocrática do evento, pessoa 
esta que confeccionara todas as fichas, sumulas, e demais 
demandas administrativas do evento.  Fara também análise 
comparativa dos dados, relatório de transferências, coleta de 
todos os dados, confecção dos boletins informativos e diversas 
outras funções administrativas. Nos dias dos jogos, comandarão 
a arena dos e a área de lazer, fará reposição de todo material de 
consumo, como lanche, água, gelo, bolas, coletes e etc. Um dos 
secretários assume a função do coordenador na ausência do 
mesmo. 

 
40 horas 
semanais 

 

01 Unidade 
/ 

03 Meses 

COORDENADOR 
DE 

ARBITRAGEM 
01 

Coordenador de Arbitragem - 01 Unidade/10 Diárias 
 
Responsável pela coordenação da Equipe de Arbitragem, 
composta por 02 árbitros de quadra e 01 árbitro apontador, que 
serão responsáveis por apitarem 32 jogos (adulto) e 16 jogos 
(Sub 17) durante todos os jogos do evento. O Coordenador deve 
prestar especial atenção aos vários destaques relevantes sobre os 
critérios para a aplicação do Regulamento do Jogo, mantendo 
tanto a consistência como os critérios universais em todos os 
momentos. A qualidade de arbitrar nestas áreas particulares é o 
fator chave na comunicação bem-sucedida em todas as partes. 

08 
horas/dia 

01 Unidade 
/ 

10 
Diárias 

EQUIPE DE APOIO 
(STAFF) 

01 

Equipe de Apoio  - 03 Staffs  x 10 Diárias 
 
Equipe de apoio no controle das realizações do evento. Atuarão 
em funções diversas dentro das partidas. Cuidará dos materiais, 
banners, equipamentos do protocolo COVID 19, organização da 
entrada do ginásio e conservação da ordem nos espaços dos jogos 
de todo o evento. 

08 
horas/dia 

03 Unidade 
/ 

10 
Diárias 

DESIGNER 
GRÁFICO 

 
01 

Seviço Designer Grafico - 01 Unidade/01 Serviço 
 
Consultoria e assessoria em comunicação e marketing e serviços: 
alimentar redes sociais, acompanhar, assessorar em criações de 
projetos, notas de esclarecimentos, assessorar em criações de 
logomarcas e logotipos, criação de campanhas publicitarias. 
Exercerá a função antes, durante e após o período do evento. 

01 Serviço 

01 Unidade 
/ 

01 
Serviço 

BRIGADISTA 
(BOMBEIRO CIVIL) 

2 

Brigadista (Bombeiro Civil) - 02 Unidades/10 Diárias 
 
Profisssional capacitado em atuar nos primeiros socorros -
prestação de serviços de mão de obra de socorrista brigadista 
com certificado uniformizado, de acordo com a portarian° 016 - 
CBMDF, de 28 de fevereiro de 2011. 

10 
horas/dia 

 
02 Unidades 

/ 
10 diarias 

(jogos) 
 

SERVIÇO DE ARBITRAGEM 112 

Serviço de Arbitragem - Equipe/ 112 jogos 
 
Equipe de arbitragem composta por 02 arbitros de quadra 01 
cronometrista e um anotador para apitar 112 jogos da a 

Jogos 

112 jogos divididos em  
10 diárias sendo: 
1ª Rodada - 11 Jogos, 2ª 
Rodada - 11 Jogos, 3ª 
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competição.                                                                                                                                                         
112 jogos divididos em  10 diárias sendo: 
1ª Rodada - 11 Jogos, 2ª Rodada - 11 Jogos, 3ª Rodada - 11 Jogos, 
4ª Rodada - 11 Jogos, 5ª Rodada - 11 Jogos, 6ª Rodada - 11 Jogos, 
7ª Rodada - 11 Jogos, 8ª Rodada - 11 Jogos, 9ª Rodada - 12 Jogos, 
10ª Rodada - 12 Jogos. 

Rodada - 11 Jogos, 4ª 
Rodada - 11 Jogos, 5ª 
Rodada - 11 Jogos, 6ª 
Rodada - 11 Jogos, 7ª 
Rodada - 11 Jogos, 8ª 
Rodada - 11 Jogos, 9ª 
Rodada - 12 Jogos, 10ª 
Rodada - 12 Jogos. 
Totalizando assim 112 
jogos durante a realização 
do evento. 

 
3.8 DIVULGAÇÃO 

3.8.1 Detalhe como ocorrerá a divulgação das ações do Evento (pode ser assinalada mais de uma alternativa): 
(...) Carros ou bicicletas de som 
(...) Cartazes 
(...) Faixas 
(x ) Banners (Custeados com recursos da emenda) 
(...) Jornais 
(...) Panfletos 
(...) Folder 
(...) Mídia (meios de comunicação social de massas esse meios o rádio, o cinema e televisão) 
(x)Internet. Especifique: Facebook, Watsaap, Instagra, twitter  
(x) Outros. Especifique:  Backdrop (Custeados com recursos da emenda) 

 
 

3.9 IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 
A identificação visual do evento nos espaços físicos será feita por meio de banners, Black dro o por outra forma similar 
previamente acordada com a SNELIS/ME, observando-se os padrões estabelecidos no Manual de Aplicação da 
Secretaria Especial do Esporte. 

 
3.10 ACOMPANHAMENTO DO EVENTO PELA PROPONENTE (A Entidade Proponente deve selecionar as estratégias de 
monitoramento e avaliação das ações previstas neste Projeto Técnico Pedagógico). 

(X) Consultas aos participantes do evento. 

(...) Reuniões com os responsáveis pelo evento. 

(...) Outras opções. Especifique 

 
3.11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA 

Valor do Concedente R$ 120.000,00 

Valor do Convenente - Contrapartida (exceto para instituições federais) R$ 0,00 
Valor Global R$ 120.000,00 

 
3.12 VIGÊNCIA DO EVENTO 
Período de Estruturação: 03 meses 
Período de Execução: 01 meses 
Período de Vigência Total: 12 meses 

 
3.13 Forma de Prestação de Contas do Cumprimento do Objeto 

A prestação de contas, será realizada conforme previsto na Lei 13.019/2014. 
Toda prestação de contas será feita no portal da Plataforma Brasil de acordo com as leis e regras vigentes 

 
 

Ceilândia – DF 05 de setembro  de 2022 
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