
 

ANEXO II - ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA  

PARTE 2 – ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO 

Este anexo é parte integrante e indissociável do Edital de Chamamento Público n° 01/2017 SUPEL/SETUL 

1. Titulo do projeto/identificação do objeto 

 
1.1 Informar o nome completo do(s) evento(s) e sua abrangência (evento internacional, nacional, 

regional ou local). 

2. Descrição da realidade que será objeto da parceria 

 

2.1 Descrever a justificativa da necessidade da realização do projeto com o seu respectivo diagnóstico 

(informar: os diversos elementos que justificam a necessidade da realização do evento, seu histórico, 

com os resultados obtidos ao longo de sua realização, quantitativo de edições, público alvo com as 

suas informações sócio econômicas e geográficas e de que forma o evento contribui para o fomento do 

esporte e lazer bem como para o desenvolvimento humano e social); 

2.2 Descrever: 

I – Período integral do evento (data de início e de conclusão das atividades, que engloba montagem, a 

realização em si do evento e a desmontagem, com todas as suas fases e etapas);  

II - Local (quadra/rua/avenida), Bairro (região administrativa) e cidade (Distrito Federal); 

III - Manifestação esportiva que será objeto do projeto: educacional, participativo ou alto rendimento;  

IV - Metodologia do projeto, descrevendo as fases e/ou etapas do evento, meios/modos de alcance dos 

objetivos propostos e o seu respectivo regulamento; e 

V - Informações gerais do evento. 

3. Objetivo do evento 

 
3.1 Descrever: 
I - Objetivos gerais, que são aqueles mais amplos. São as metas de longo alcance, as contribuições que 
se desejam oferecer com a execução do projeto; 
II - Objetivos específicos, que representam os passos necessários para se alcançar o objetivo geral. 
São resultados e benefícios quantificáveis e/ou qualificáveis. 
 

4. Relevância de sua realização 

 
4.1 Descrever a relevância considerando os aspectos sociais e/ou esportivos e/ou educacionais do 
evento, de acordo com o enquadramento do projeto; e 
4.2 Informar a programação do projeto com datas, horários e locais (antes, durante e pós evento). 
 

5. Definição das metas com parâmetros para aferir seu cumprimento 

 
5.1 Informar as metas a serem atingidas com a execução do projeto, descrevendo uma a uma, 
informando qual será o parâmetro para aferir seu cumprimento (ex.: resultado oficial, lista de 
presença, fotos etc.) de acordo com cada meta estabelecida podendo a aferição ser quantitativa ou 
qualitativa.  
 

6. Forma de execução do projeto 

 

6.1 Informar os recursos humanos do evento descrevendo a função, quantidade, perfil e atribuições de 

cada um;  



6.2 Citar os valores dos tributos e dos encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre as atividades 
previstas para a execução do objeto, ou informações relativas a eventuais imunidades ou isenções, se 
for o caso; e 
6.3 Detalhar as formas de divulgação do evento (banner, panfletos, jornais, outros). 
 

7. Cronograma de execução, com suas respectivas etapas 

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

8. Planilha detalhada dos itens (bens de consumo ou serviços) a serem disponibilizados  

 
8.1 Neste item deverá ser descrito os itens (ex.: tenda, alambrado, brigadista, ambulância etc.) com 
suas respectivas quantidades e diárias.  
 
8.2 A quantidade e as características dos itens solicitados deverá ter coerência/correlação com o 
cronograma de execução, os objetivos do evento e o local que será executado o projeto. 
 
8.3 A organização da sociedade civil deverá justificar a necessidade do quantitativo e das 
características dos itens solicitados, devendo comprovar a sua necessidade para o alcance dos objetivos 
projetados com a realização do evento. 
 
8.3.1 Os itens não serão disponibilizados se a organização da sociedade civil não comprovar a 
necessidade de sua disponibilização para o alcance dos objetivos do evento.  
 

9. Local/Região Administrativa que será realizado o evento 

 
9.1 Endereço completo de onde será realizado evento 
 

10. Observações complementares 

 
10.1 Números de inscritos e público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidade; 
10.2 Quantidade de público direto e indireto;  
10.3 Informar se há outros financiadores/patrocinadores/parceiros (indicando suas respectivas razão 
social, CNPJ, endereço e telefone), delimitando ainda suas atribuições e responsabilidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


