PLANO DE TRABALHO
Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal – ADEF/DF
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da OSC: Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal – ADEF/DF
Endereço: SMPW QUADRA 05 CONJUNTO 03 CHÁCARA 06
CNPJ:
14.897.583/0001-00
CASA 16 – PARK WAY
Complemento: Residencial das
Bairro: Park
CEP: 71.735-503
Araras
Way
Telefone: (61) 98224- Telefone: (61)
Telefone: (DDD) (61) 98224-2214
2213
98224-2213
E-mail:
Site: www.adefdf.com
tatianawmendes@gmail.com
Nome da Responsável da OSC
Tatiana Weysfield Mendes
Dirigente:
RG/ Órgão Expedidor: 3.001.021 SSP-DF
CPF: 861.849.381-34
Endereço do Dirigente: SMPW QUADRA 05 CONJUNTO 03 CHÁCARA 06 CASA 16 – PARKWAY
1.1 HISTÓRICO DO PROPONENTE
A Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (ADEF-DF) é uma associação sem fins
lucrativos, que foi criada por pais e treinadores de futsal feminino do Distrito Federal no intuito de
fornecer estrutura para que meninas apaixonadas por futsal do Distrito Federal pudessem vivenciar a
realidade de uma equipe de alto rendimento.
Trabalhando exclusivamente com o naipe feminino, o objetivo da associação parte da criação
de um vínculo com os estudos, o que é conseguido com o fornecimento de bolsas de estudo desde o
nível fundamental até pós-graduação. Além dos estudos, é oferecida uma contrapartida de treinamento
de alto rendimento, com apoio de fisioterapia, auxílio escolar, acompanhamento pedagógico e
alimentação.
No total, são atendidas cerca de 60 meninas e mulheres, de 10 a 36 anos, todas elas são
atendidas em um dos programas de bolsas de estudo, mantidos via convênio com instituições
particulares do Distrito Federal e 10 membros da comissão técnica, todos formados em suas
respectivas áreas de atuação.
Por um outro lado, os resultados obtidos nas competições nacionais bem como o aumento da
representatividade de esportes femininos no cenário mundial fizeram com que a equipe da ADEF/DF
se tornasse não só competitiva como vislumbrasse uma posição de destaque no cenário nacional.
ADEF-DF já realizou convênio com o Ministério do Esportes, através de Lei de Incentivo ao
esporte, com o projeto “Desenvolvimento do Futsal Feminino nas Categorias de Base” em 2017 e
renovado para 2019/2020, com aporte captado pela empresa Eletrobrás Furnas e Termo de Fomento
com a Secretaria de Esportes do Distrito Federal em 2018 para realização da Taça Brasil de Futsal
Feminino conforme descrito abaixo:
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Projetos executados e captados pela ADEF/DF:
•
Ano: 2017
Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base
Tipo de convênio: Lei de incentivo ao esporte
Entidade Parceira: Eletrobras Furnas
Entidade conveniada: Ministério do Esporte
Período de Vigência: janeiro de 2017 a janeiro de 2018.
Número de Beneficiados: 36 beneficiários direto.
Atividade Desenvolvida: Treinamento e desenvolvimento social e esportivo de futsal feminino
para categorias de base sub 13, sub 15 e sub 17.
Situação: Prestação de contas apresentada
Número: 58701.006758\2014
•

Ano: 2018
Projeto: Taça Brasil de Futsal Feminino Sub 20
Tipo de convênio: Termo de Fomento
Entidade Parceira: Emenda Parlamentar (Deputado Júlio César)
Entidade conveniada: Secretaria de Esportes
Período de Vigência: 13 de novembro de 2018 a 19 de novembro de 2018.
Número de Beneficiados: 210 pessoas diretamente e 1.500 indiretamente.
Atividade Desenvolvida: Competição nacional de Futsal feminino Sub -20
Situação: Prestação de contas apresentada
Número: 00220/00004347/2018-00

•

Ano: 2019/2020
Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base
Tipo de convênio: Lei de incentivo ao esporte
Entidade Parceira: Eletrobras Furnas
Entidade conveniada: Ministério da Cidadania
Período de Vigência: início em março de 2020
Número de Beneficiados: 36 beneficiários direto.
Atividade Desenvolvida: Treinamento e desenvolvimento social e esportivo de futsal feminino
para categorias de base, sub 15, sub 17 e Sub 20.
Situação: Em período de prestação de contas. Número: 58000.115637/2017-36

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
2.1 DADOS DO PROJETO
Nome do Projeto: Apoio ao Desenvolvimento Social e Esportivo de Futsal Feminino da ADEFDF
Local de realização: Ginásio de Esportes do Cruzeiro, Ginásio de Esportes da APCEF e
Quadra de Esportes do Colégio Elite Guará.
Período de execução:
De 14 de novembro de 2020 a 14 de novembro
de 2021
Período de realização do Evento:
De 14 de novembro de 2020 a 14 de novembro
de 2021
Período de realização das Ações custeadas pelo De 14 de novembro de 2020 a 14 de novembro
Fomento:
de 2021
Nome do responsável técnico do projeto: Tatiana Weysfield Mendes
Nº do registro profissional: CREF 007026
Telefone: 61 98224-2213 E-mail: tatianawmendes@gmail.com
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Nome do responsável pela execução do evento: Tatiana Weysfield Mendes Nº do registro
profissional: CREF 007026
Telefone: (61) 98224-2213 E-mail: tatianawmendes@gmail.com
Enquadramento: ( ) participação ( ) educacional ( X ) rendimento
Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades:
Crianças / Adolecentes (Até 14 anos) – Categoria Sub 15 – Qtd 15
Jovens ( 15 a 24 anos) – categorias Sub 17 e Sub 20 - Qtd 25
Adultos (entre 25 a 59 anos) – Adulto e Comissão Técnica) – Qtd 20
Previsão de beneficiários diretos: 60
Previsão de público indireto: 240
Valor Total do Projeto: R$ 213.458,95 (Duzentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e oito
reais e noventa e cinco centavos)
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 99.458,95 (Noventa e nove mil, quatrocentos e
cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Apoio ao Desenvolvimento Social e Esportivo do Futsal da ADEF-DF.
2.3 JUSTIFICATOVA DO PROJETO
O Apoio ao Desenvolvimento Social e Esportivo do Futsal Feminino da ADEF-DF é um projeto
de excelência realizado há 11 anos na capital do país e já formou mais de 20 atletas que estão jogando em
diversas equipes do país e no exterior.
A utilização de recursos provenientes da Lei nº13.019/2014 se justifica na medida da clara dificuldade
de se conseguir apoios para Futsal feminino no Brasil tão importante para transformação e abertura de
novas possibilidades para meninas e mulheres do futsal do Distrito Federal nas categorias supracitadas.
A ADEF-DF atende as prerrogativas necessárias para pleitear o recurso do fomento, ou SEJA, É UMA
Entidade sem fins lucrativos, existente há 09 anos, com finalidade desportiva e reconhecida pela
capacidade técnica-operativa para execução (Projetos: 2017, 2019 e 2020) do Desenvolvimento de
Futsal Feminino nas Categorias de Base, em parceria com o Ministério do Esporte, agora Ministério da
Cidadania, e aporte da empresa Eletrobrás Furnas; 2018 Termo de Fomento firmado com a secretaria de
esportes, para realização da Taça Brasil de Futsal Feminino) conforme comprovação anexada ao projeto e
mantem seu estatuto em acordo com a legislação vigente para recebimento de recursos.
Realizar o Desenvolvimento do Futsal Feminino no Distrito Federal atrairá as atenções da mídia para
o trabalho local na categoria e modalidade, ajudando no desenvolvimento na região e incentivando assim a
criação de novos projetos no futsal feminino e novas parcerias para os projetos já existentes.
Nesse escopo, destaca-se que a ADEF-DF possui atletas e membros da comissão técnica que integram
a seleção brasileira feminina de futsal. O apoio ao desenvolvimento contribuirá para a maior visibilidade
das ações e poderá acarretar novas convocações.
Há mais de 10 anos a ADEF/DF trabalha com parcerias para utilização de espaços públicos e
privados, onde se compromete ao final de cada temporada doar todos os materiais como bolas, redes de
gol e afins para entidades públicas parceiras, se comprometendo sempre a deixar os locais onde realiza
suas atividades sempre em condições melhores do que encontrou.
As atletas da ADEF/DF em sua maioria são de classe baixa e/ou média de regiões com baixo
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desenvolvimento esportivo e social, como Paranoá, Ceilândia, estrutural e Brazlândia, desta forma
ajudamos na melhora do desenvolvimento esportivo, social e cultural das atletas, além de proporcionar as
mesmas a oportunidade de serem atletas de nível de seleção brasileira.
Todas as atletas das categorias sub 15 e sub 17 estudam com bolsas de estudos no colégio Elite Guará
ofertadas pela associação, e as atletas das categorias Sub 20 e Adulto com bolsas de estudos em faculdades
conveniadas a associação, assim como em estágios ofertados por empresas parceiras da ADEF-DF.
Nesse sentido, o esporte é um meio de transformação social, proporcionando visibilidade à pessoa e
destaque no mundo esportivo. Entretanto, a ADEF/DF se preocupa em propiciar acesso à educação por
meio da oferta de bolsas de estudos, parcerias com estágios (como mencionado acima), visando que as
atletas obtenham a qualificação acadêmica para que sejam atletas com formação.
Sendo assim, considerando o cenário de vulnerabilidade econômica e social em que as atletas são inseridas,
bem como considerando o acesso à educação por meio de bolsas, há ainda a necessidade de proporcionar
condições para que as meninas/mulheres desenvolvam os estudos de forma adequada. Para tanto, há
previsão de aquisição de livros pedagógicos para serem distribuídos às atletas.
2.1 OBJETIVOS
2.4.1 OBJETIVO GERAL
A ADEF/DF pretende como objetivo geral, desenvolver o futsal para meninas e mulheres, visando
revelar, preparar e formar as atletas para seguirem no esporte, e na vida, realizando este objetivo por meio
do futsal, para ter um estilo de vida saudável dentro do rendimento do futsal, visando à formação de atletas
para representar o DF e o Brasil.
2.4.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS
- Oferecer uma estrutura que permita que as equipes de Brasília, participarem da competição locais,
regionais e nacionais, com igualdade de condições dos melhores clubes do país;
- Promover e fomentar o Futsal Feminino no Distrito Federal no intuito de atingir a maior quantidade de
atletas envolvidas;
- Modificar a realidade esportiva das atletas trazendo perspectivas de crescimento tático e técnico.
2.4
METAS
QUALITATIVAS
E
QUANTITATIVAS
MONITORAMENTO / CUMPRIMENTO DAS METAS

Metas (Qualitativas)

Indicador

Proporcionar que as atletas Relatório
técnico
envolvidas consigam uma preenchido pelo treinador da
evolução técnica no futsal.
equipe.
Aprimorar
os
talentos Participação
cobertos
durante
o campeonatos
desenvolvimento
do
nacionais.
projeto.
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INDICADORES

DE

Parâmetro(s) para aferição
de cumprimento das Metas
Comparação dos relatórios
preenchidos no início e no final
do projeto, verificando a
evolução.
Pesquisa realizada com os
treinadores das outras equipes
participantes.
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Metas (Quantitativas)
Finalizar as competições
entre as semifinalistas e
principais
equipes
nos
campeonatos brasiliense sub
15, sub 17, sub 20 e Adulto.
Atingir 90% de aprovação
na escola/faculdade das
alunas
participantes
2020/2021.

Indicador
Resultado
final
campeonatos.

dos

Relatório
final
de
acompanhamento escolar.

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento
Boletim oficial da federação de
futsal, resultado final no site da
federação e súmulas das
partidas.
Comparação dos boletins do
início do ano letivo com os do
final do ano.

2.5 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO EVENTO / PROJETO
Nome do Evento:

Apoio ao Desenvolvimento Social e Esportivo do Futsal Feminino da
ADEF-DF
Descrição/Etapa:
Aquisição de Materiais
Data do Evento:
14/11/2020 a 14/11/2021
Turno:
Vespertino
Período Custeado pelo 14/11/2020 a 14/11/2021
Turno:
Vespertino
Fomento:
Local:
Ginásio de Esportes do Cruzeiro, Ginásio de Esportes da APCEF, Quadra
Poliesportiva do Elite Guará
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Praça
(...) Pátio
(...) Piscina
(...) Ginásio
(X) Clube
Espaços Físicos
(X) Espaço Privado
(X) Outro
Disponíveis:
Qual? Ginásio de Esportes da APCEF Qual? Ginásio Público do Cruzeiro
e Quadra Poliesportiva do Colégio
Elite Guará
Quantidade de participantes neste evento
Diretos: 60
Atletas: 50
Indiretos: 180
Total: 240
Comissão Técnica: 10
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local
(X) Regional
(X) Nacional
Faixa Etária
(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
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(X) Jovens (15 a 24 anos)

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)
(...) Idosos (a partir de 60 anos)

Sub 17 Feminino
Sub 20 Feminino
De segunda a Sexta
Matutino e Vespertino
Adulto Feminino
De segunda a Sexta Vespertino
N/A

25

20
N/A

Inscrição dos participantes
(...) Escolas
(...) Em centros comunitários
(X) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(...) Pela internet. Especifique
(...) Outros. Especifique
2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)
Serão atendidas nesse projeto 60 meninas e mulheres, divididas em 4 categorias: Sub 15, Sub 17 e
Sub 20 e adulto e 10 membro da comissão técnica. O projeto explicita alguns gastos que serão custeados
pela entidade por doze meses, para que se mantenha a estrutura mínima, de equipes competitivas, em
âmbito regional e nacional.
As equipes de futsal feminino da ADEF-DF possuem um alto índice técnico profissional e investem
no treinamento de suas atletas para bem representar a Capital em competições nacionais e regionais
As atletas treinam 5 vezes por semana nas dependências do Elite Guara DF, Ginásio da APCEF e
Ginásio do Cruzeiro. (Conforme cronograma abaixo):
Para o desenvolvimento deste projeto, a ADEF/DF mantêm profissionais capacitados e experientes
nas seguintes funções (Custeados pela Associação, não custeados por este termo de fomento);
▪ 03 Treinadores de Futsal (Professor de Educação Física);
▪ 02 Fisioterapeutas (Profissional formado na área);
▪ 01 Preparador Físico (Profissional de Educação Física);
▪ 01 Preparador de Goleiras (Profissional de Educação Física);
▪ 01 Médico (Profissional formado em medicina);
▪ 01 Coordenador de Base (Profissional de Educação física ou profissional com especialização na área de
Gestão);
▪ 01 Coordenador Geral (Profissional de Educação física ou profissional com especialização na área de
Gestão).
A prestação de contas como um processo de transparência de gestão é uma das premissas da
associação, desta forma, o projeto mantêm uma Assessoria Contábil, responsável por toda a orientação no
gasto dos recursos, bem como pela elaboração da prestação de contas (Custeados pela Associação, não
custeados por este termo de fomento).
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A aplicação dos recursos que são captados de formas diversas, envolve alguns campos, das quais
se destacam:
- O almoço após os treinamentos para as atletas conseguirem repor uma parte dos gastos energéticos que
tiveram. (Custeados pela Associação, não custeados por este termo de fomento);
Os demais investimentos incluídos neste termo como aquisição de materiais de treino, viagem e jogo,
como bolas, agasalhos, bolsas de viagem, porta chuteiras, mochilas, uniformes de treinamento, uniforme de
passeio, uniforme de jogo, garrafinhas de água para jogo e treino, máscaras de treino e jogo, totem de
higienização, álcool em gel e livros didáticos estão descritos e detalhados em planilha abaixo e são parte
direta deste termo de fomento.
A Associação participará em 2020 e 2021 nas principais competições nacionais do cenário brasileiro,
buscando aumentar a visibilidade da equipe secretaria de esportes, além de disseminar o futsal feminino do
DF e nacionalmente. Segue o calendário de 2020/2021.
No ano de 2020/2021 as equipes da ADEF-DF participarão das seguintes competições:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Campeonato Brasiliense Sub-15;
Campeonato Brasiliense Sub-17;
Campeonato Brasiliense Sub 20;
Campeonato Brasiliense Adulto;
Campeonato Escolar de 12 a 14 anos;
Campeonato Escolar de 15 a 17 anos;
Taça Brasil S ub-15*; *Aguardando confirmação da Confederação Brasileira de
Taça Brasil Adulta;
Copa do Brasil Adulta;
Brasileiro Escolar de Futsal Feminino;
Brasiliense Universitário;
Brasileiro universitário*; A depender do resultado do Brasiliense da categoria.
As avaliações de atletas acontecerão em novembro do ano de 2020 e no início de 2021 no ginásio do
Cruzeiro. Serão realizadas ainda avaliações esporádicas de atletas durante eventos da modalidade,
realizadas em diversas regiões do Distrito Federal durante o ano de 2020 e 2021.
Período de execução do projeto: O projeto terá execução anual de 12 meses.
Nos três meses finais da vigência deste projeto, a coordenação do mesmo elaborará a comprovação
dos gastos para fins de fechamento do calendário.
Cronograma de treinamento:
Durante a pandemia os treinamentos presenciais, obedecerão as normas de combate ao COVID 19,
descritos no decreto do Governo do Distrito Federal. As atividades esportivas e sociais da associação serão
aplicados nos horários descritos abaixo.
Excepcionalmente no mes de Novembro, em razão da pandemia, os treinamentos do Sub 15 e Sub 17
(Categorias escolares) serão de forma virtual, através do aplicativo Zom, retornando as atividades
presenciais no dia 16 de novembro, conforme descrito abaixo:
Categoria: Sub 15
Dias de Treinamento: De Segunda a Sexta
Horário do Almoço: 12h00
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Horário: 13h00 as 14h00
Local: Colégio Elite Guará
Categoria: Sub 17
Dias de Treinamento: De Segunda a Sexta
Horário do Almoço: 12h30
Horário: 14h00 as 15h00
Local: Colégio Elite Guará
Categoria: Sub 20
Dias de Treinamento: De Segunda a Sexta
Horário: 17h00 as 18h00
Local: Cruzeiro Ginásio do Cruzeiro e Ginásio da APCEF
Categoria: Adulto
Dias de Treinamento: De Segunda a Sexta
Horário: 18h00 as 19h30
Local: Cruzeiro Ginásio do Cruzeiro e Ginásio da APCEF
ACESSIBILIDADE A acessibilidade ao projeto de pessoas idosas e portadoras de deficiência não
terá qualquer restrição no que diz respeito à participação como expectadores das atividades do projeto, pois
todos os locais de treinamento e jogos deverão estar de acordo com o previsto no Artigo 16 do Decreto
nº6180/2007.
IDENTIDADE VISUAL Todo o material e uniformização a ser utilizado no projeto irão respeitar o
manual de identidade de Fomento ao Esporte, mantendo a marca da secretaria em todos os locais de jogos.
2.8 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
•
•
•
•

•

Obter uma estrutura para as equipes de Brasília com igualdade de condições dos melhores clubes
do país.
Promover e fomentar o Futsal Feminino no Distrito Federal no intuito de atingir a maior
quantidade de atletas envolvidas;
Modificar a realidade esportiva das atletas da ADEF trazendo perspectivas de crescimento tático e
técnico.
É praticamente incalculável o benefício que o esporte proporciona à sociedade, pois o esporte
cumpre uma importante função de inclusão social, ao tirar crianças, adolescentes e jovens da
ociosidade, prevenindo no combate às drogas e à violência e consequentemente contribuindo para
a promoção da segurança pública.
Assim, esta parceria não só cumpre o seu objetivo de promover a prática da modalidade futsal,
como também a fortalece culturalmente e cumpre seu papel social.
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2.9 CROQUI DO EVENTO
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3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO
3.1 PROGRAMAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO

Programação

Data

Início dos Treinamentos
Data do Término do Termo de Fomento
Prestação de Contas

Turno

14/11/2020
14/11/2021
14/11/2021

Matutino e Vespertino
***
***

3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Cronograma de Execução
Descrição

Valor

Estruturação e Organização das
Equipes

R$ 99.458,95
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4.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS ETAPAS FINANCIADAS PELO FOMENTO
4.1 – Previsão de Desembolso da SEL para Entidade:

Meta

META 01 – Estruturação
e Organização das
Equipes

Cronograma de Desembolso
Etapa
Especificação
/Fase
AQUISIÇÃO DE AGASALHOS - tipo
moletom de poliéster fino para Atletas e
1.1
Comissão Técnica. Quantidade 01 para cada
membro, totalizando 60 unidades.
AQUISIÇÃO
DE
UNIFORME
DE
PASSEIO –Conjunto de Uniforme de Passeio
(Camisa e Short) blusa 67% poliéster e 33%
1.2
viscose, short 100% poliéster. Serão
confeccionados
02
kits
para
cada
atleta/comissão técnica, totalizando 120
unidades.
AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE JOGO –
Conjunto de Uniforme de Jogo (Camisa,
Short e meião) blusa em dri-fit, short 100%
poliéster e meião profissional de algodão.
1.3
Serão
confeccionados
02
uniformes
completos de 01 a 15, para cada categoria
(Sub 15, Sub 17, Sub 20 e adulto, totalizando
240 kits.
AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE TREINO
– Conjunto de Uniforme de Treino (Camisa,
Short e meião) camisa em dri-fit, short 100%
1.4
poliéster e meião profissional de algodão.
Serão confeccionados 03 kits para cada
atleta/comissão técnica, totalizando 180
unidades.
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA
PARA TREINO – garrafas de Alumínio de
água estilo squeeze para o treino – 60
unidades (Garrafas individualizadas em razão
do protocolo de saúde). Alumínio com bpa
1.5
free Bocal grande, boca larga, vedação antivazamento - tampa à prova de vazamentos
(quando fechada) para atividades em
movimento e símbolo da associação e da
secretaria de esportes do DF na garrafa.
AQUISIÇÃO DE MALAS DE VIAGEM –
malas de viagem em 100% poliéster com
zíper e bolsos laterais com capacidade
1.6
mínima de 40 L. Quantidade 01 para cada
atleta/comissão técnica, totalizando 60
unidades.
AQUISIÇÃO DE MOCHILAS – mochilas
1.7
escolares e de treinamento em 100% poliéster
com zíper com capacidade mínima de 20 L.
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1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Quantidade 01 para cada atleta/comissão
técnica, totalizando 60 unidades.
AQUISIÇÃO DE PORTA CHUTEIRA –
porta chuteira para treinamento em 100%
poliéster com zíper com capacidade mínima
de 10 L. Quantidade 01 para cada
atleta/comissão técnica, totalizando 50
unidades. Alta resistência, compartimento
Interno Amplo e com bolso interno, alça
externa manual, fechamento com zíper,
material em poliéster profissional dupla
camada, bolso externo com zíper, tamanho
mínimo de 34 centímetros de largura, altura
mínima de 19 centímetros e profundidade
mínima de 15 centímetros. Peso aproximado
de 210 gramas.
AQUISIÇÃO DE 28 BOLAS DE FUTSAL
OFICIAL – (07 bolas por categoria) bola
fabricada com a tecnologia Termotec, sem
costuras de forma a evitar a absorção de
umidade e melhorar a precisão dos lances,
além da tecnologia Neogel para absorção dos
impactos.
AQUISIÇÃO DE 01 TOTEM PARA
ÁLCOOL EM GEL – Toten para alcool em
gel, possui sistema de acionamento por pedal.
Reservatório para abastecimento de até 1 litro
de álcool gel, com capacidade para até 1200
aplicações, Pedal e pistão em metal, Base e
Tampa em MDF de no mínimo 18 mm de
espessura, tubo de pvc revestido. Medidas:
Base 30 cm x 20 cm Altura 1 metro.
MÁSCARA
PARA
ATIVIDADE
FÍSICA DE ALTA PERFORMANCE –
Aquisição de 60 máscaras para a prática
desportiva de alta performance no futsal
feminino. Máscara de efeito antiviral e
antibacteriano
permanente,
conforto
térmico, dupla camada, ajuste com velcro.
Composição: 74,8%, Poliéster 22,22%, Poliamida - 2,98% Elastano.
MÁSCARA
PARA
ATIVIDADE
FÍSICA DIARIA – Aquisição de 60
máscara para prática desportiva diária no
futsal feminino. Efeito antiviral e
antibacteriano
permanente,
conforto
térmico, dupla camada. Composição:
56,5% Poliéster - 42,63% Poliamida 0,87% Elastano.
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL –
Compra de 3 galões de 5 Litros cada.
Álcool em gel 70%, contra a contaminação
e proliferação do novo coronavírus.
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AQUISIÇÃO DE 12 KITS ESCOLARES –
12 kits escolares. Os kits possuem todos os
livros necessários para o ano todo das atletas
bolsistas das categorias sub 15 e sub 17,
relativos as estudantes do ensino fundamental
1.14
II. De forma a ajudar na transformação social
das atletas, ajudando de forma direta na
transmissão do conhecimento pedagógico e
construindo competências socioeducativas e
socioemocionais.
VALOR DE DESEMBOLSO

R$ 99.458,95

4.2 – Previsão de Desembolso da Entidade: pagamento de RH e de fornecedores;
O cronograma de desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão
realizados. Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos
públicos.
Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é
necessário que o pagamento dos Recursos Humanos seja mensal, ou por atividade realizada (ex:
pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que
visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada,
permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido. Ademais, o Decreto nº 37.843 de
13/12/2016, o qual regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:
Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por
crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou
cheque nominal.
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R$
1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao
território de determinada atividade ou projeto, desde que: I - haja essa previsão no plano de
trabalho aprovado; ou
II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de
solicitação formal da organização da sociedade civil.
Marcar as opções abaixo:
( X ) Dou ciência do acima informado
( X ) Não haverá pagamento em espécie
( ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir:

SMPW Q.5 Cj.6 Cs.16 – 71.735-503 Brasília – DF

CNPJ: 14.897.583/0001-00
(61) 98224-2213

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação)
5.1 Planilha de Materiais / Serviços não contemplados pelo Fomento (FONTE DE RECEITA
DIVERSA):

Descrição Detalhada

Unid.

Valor
Quant. Unitário

Prestação de Serviço de Professor
de Educação Física, com registro
no CREF, responsável pelo
treinamento técnico e tático de
R$
Futsal da equipe, corrigindo e Unidade
01
3.500,00
aperfeiçoamento os atletas na
busca dos melhores resultados.
Contratado pelo regime CLT, com
carga horária semanas de 24
horas/semanais.
Fornecimento de Almoço para as
categorias sub 15 e sub 17 (Arroz,
feijão, salada, verdura e no
mínimo uma opção de proteína) e
Unidade 720
R$ 11,00
suco para as atletas antes e/ou
após o treinamento. Serão 36
almoços diários para atender 5
treinos semanais, totalizando 720
almoços mensais
VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE
FOMENTO

Valor Total

R$ 35.000,00

R$ 79.000,00

Realização

ADEF/DF

ADEF/DF

R$ 114.000,00

5.2 Planilha Termo de Fomento:
PLANILHA TERMO DE FOMENTO
Meta 1 – Estruturação e Organização das Equipes
Etapa 1.1 (Aquisição de Material )
Unidade de
Justificativa para
Medida
Qua
Valor
Valor
aquisição/locação
ITEM
Unid. Total
Descrição
(Diária/Mês/ nt.
Unitário
Total
com memória de
Detalhada
Mts/Serviço)
cálculo
CONJUNTO
DE
Material
AGASALHOS Necessário para
casaco gola alta,
viagens e
fechamento
em
apresentação em
zíper, bolsos laterais
competições e/ou
em tela, elásticos
treinamentos;
nos punhos, logo na
Quantidade
01
1.1 altura do peito
Unid
60 01 60
R$
R$
para
cada
94,66
5.679,60
direito,
inscrição
membro,
nas costas em letras
SMPW Q.5 Cj.6 Cs.16 – 71.735-503 Brasília – DF

CNPJ: 14.897.583/0001-00
(61) 98224-2213

maiúsculas. calça
com elástico
e
cordão para melhor
ajuste,
bolsos
laterais em tela,
aplicação
de
logomarca.
AQUISIÇÃO DE
UNIFORME
DE
PASSEIO
–
Conjunto
de
Uniforme
de
1.2
Passeio (Camisa e
Short) blusa 67%
poliéster
e 33%
viscose, short 100%
poliéster.

AQUISIÇÃO DE
UNIFORME
DE
JOGO
–
1.3 Conjunto
de
Uniforme de Jogo
(Camisa, Short e
meião) blusa em
dri-fit, short 100%
poliéster e meião
profissional
de
algodão.

AQUISIÇÃO DE
UNIFORME
DE TREINO –
Conjunto
de
Uniforme de Treino
1.4 (Camisa, Short e
meião) camisa em
dri-fit, short 100%
poliéster e meião
profissional
de algodão.
AQUISIÇÃO DE
GARRAFAS
DE
ÁGUA PARA O
1.5 TREINO – garrafas
de Alumínio de
água estilo squeeze
para o treino – 60

totalizando 60
unidades.

Kit

Kit

Kit
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Material
Necessário para
viagens e
apresentação em
competições e/ou
120 01 120 R$ 58,20
treinamentos;
R$
Serão
6.984,00 confeccionados
02 kits para cada
atleta/comissão
técnica,
totalizando 120
unidades.
Material
Necessário para
utilização em
240 01 240 R$ 78,83
R$
competições
18.919,20
regionais e/ou
nacionais;
Serão
confeccionados
02 Uniformes
completos, para
cada categoria
(Sub 15, Sub 17,
Sub 20 e adulto),
totalizando 240
kits.
Material
Necessário para
treinamentos;
R$
Serão
180 01 180 R$ 78,83 14.189,40 confeccionados 03
kits para cada
atleta/comissão
técnica,
totalizando 180
unidades.
Material
Necessário para
treinamentos,
jogos regionais e
nacionais;
60 unidades
(Garrafas
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unidades
(12
garrafas
por
categoria).
Alumínio Com bpa
freeBocal
grande,
boca larga, vedação
antivazamento - tampa
à
prova
de
vazamentos (quando
fechada)
para
atividades
em
movimento
e
símbolo
da
associação e da
secretaria
de
esportes
na
garrafa.
AQUISIÇÃO DE
MALAS
DE
VIAGEM – malas
de viagem em
100%
poliéster
1.6 com zíper e bolsos
laterais
com
capacidade mínima
de 40 L.

AQUISIÇÃO DE
MOCHILAS –
mochilas escolares e
de treinamento
em
1.7
100% poliéster com
zíper
com

Unid

60

01

60

individualizadas
R$ 14,00 R$ 840,00 em razão do novo
protocolo de
saúde).

Unid

60

01

60

R$ 129,99

R$
7.799,40

Unid

60

01

60

R$ 130,78

R$
7.846,80

Unid

50

01

50

R$ 100,00

R$
5.000,00

capacidade mínima
de 20 L
AQUISIÇÃO DE
PORTA
CHUTEIRA – porta
chuteira
para
treinamento
em
1.8 100% poliéster com
zíper
com
capacidade mínima
de 10 L. Quantidade
01 para
cada
atleta/comissão
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Material
Necessário para
treinamentos,
viagens e jogos
regionais e
nacionais;
Quantidade 01
para cada
atleta/comissão
técnica,
totalizando 60
unidades.
Material
Necessário para
treinamentos,
viagens e jogos
regionais e
nacionais;
Quantidade 01
para cada
atleta/comissão
técnica,
totalizando
60 unidades.
Material
Necessário para
treinamentos,
viagens e jogos
regionais e
nacionais;
Quantidade 01
para cada
atleta/comissão
técnica,
totalizando 50
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técnica,
totalizando
50 unidades. Alta
resistência,
compartimento
Interno Amplo
e
com bolso interno,
alça
externa
manual,
fechamento com
zíper, material em
poliésterprofissional
dupla
camada,
bolso externo com
zíper,
tamanho
mínimo de
34 centímetros de
largura,
altura
mínima
de 19
Centímetros
e
profundidade
mínima de 15
centímetros. Peso
aproximado de 210
gramas.
AQUISIÇÃO DE
28 BOLAS DE
FUTSAL OFICIAL
– (07 bolas por
categoria)
bola
fabricada com a
tecnologia
sem
1.9 Termotec,
costuras de forma a
evitar a absorção de
umidade e melhorar
aprecisão
dos
lances, além da
tecnologia Neogel
para absorção dos
impactos.
AQUISIÇÃO DE
01 TOTEM PARA
ÁLCOOL EM GEL
– Toten para alcool
em
gel,
possui
1.10 sistema
de
acionamento
por
pedal. Reservatório
para abastecimento
de até 1 litro de
álcool gel, com

unidades.

Unid

Unid
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28

01

01

28

01

R$ 165,89

R$
4.644,92

Material
Necessário para
treinamentos das
quatro categorias,
jogos regionais e
nacionais;
07 bolas por
categoria

Material
necessário para o
atendimento ao
protocolo de
retorno das
01 R$ 227,58 R$ 227,58
atividades
esportivas,
divulgada pelo
Governo do
Distrito Federal,
nas ações em
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capacidade para até
1200
aplicações,
Pedal e pistão em
metal,
Base
e
Tampa em MDF de
no mínimo 18 mm
de espessura, tubo
de pvc revestido.
Medidas: Base 30
cm x 20 cm Altura
1 metro.
MÁSCARA PARA
ATIVIDADE
FÍSICA DE ALTA
PERFORMANCE
– Aquisição de 60
máscaras para a
prática esportiva de
alta performance
no
futsal feminino.
1.11 Máscara de efeito
antiviral
e
antibacteriano
permanente,
conforto térmico,
dupla camada,
ajuste com velcro.
Composição:
74,8%, Poliéster 22,22%, Poliamida
- 2,98% Elastano.
MÁSCARA PARA
ATIVIDADE
FÍSICA DIARIA –
Aquisição de 60
máscara
para
prática desportiva
diária no futsal
feminino.
Efeito
1.12 antiviral
e
antibacteriano
permanente,
conforto térmico,
dupla
camada.
Composição: 56,5%
Poliéster - 42,63%
Poliamida - 0,87%
Elastano

combate ao
COVID-19.

Unid

Unid
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60

60

01

01

R$
2.634,60

Materiais
necessários para
o atendimento ao
protocolo de
retorno das
atividades
esportivas,
divulgada pelo
Governo do
Distrito Federal,
nas ações em
combate ao
COVID-19.

60

R$ 43,91

60

Materiais
necessários para o
atendimento ao
protocolo de
retorno das
atividades
R$
R$ 19,52
esportivas,
1.171,20
divulgada pelo
Governo do
Distrito Federal,
nas ações em
combate ao
COVID-19.
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AQUISIÇÃO DE
ÁLCOOL EM GEL
– Compra de 3
galões de 5 Litros
cada. Álcool em gel
70%,
contra
a
1.13 contaminação
e
proliferação
do
novo coronavírus.

COMPRA DE 12
KITS ESCOLARES
– Os kits possuem
todos os livros
1.14
necessários para o
ano todo. (Lista
qualificada em
anexo)

Unid

Kit
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Materiais
necessários para o
atendimento ao
protocolo de
retorno das
atividades
3
01 03 R$ 48,75 R$ 146,25
esportivas,
divulgada pelo
Governo do
Distrito Federal,
nas ações em
combate ao
COVID-19.
Material
necessário para
ajuda social e
educacional, nos
estudos
necessários para o
crescimento
cognitivo das
atletas. De forma a
ajudar na
transformação
social das atletas,
ajudando de forma
direta na
transmissão do
conhecimento
pedagógico e
construindo
competências
socioeducativas
sócio emocionais
R$
R$
12 01 12 1.948,00 23.376,00 De acordo com as
normas do
Ministério da
Educação e
especificações da
BNCC 2020, as
instituições de
ensino da rede
privada detém a
autonomia de
escolha para
utilização de livros
didáticos, podem
adotar o sistema de
ensino e/ou livros
pedagogicos
individuais.
A Rede de Ensino
Elite (fornecedoras
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das bolsas de
estudos para
atletas da ADEF)
adota como livros
didáticos o
Sistema Eleva.
Desde a década de
1990, quando
entrou em vigor a
Lei de Diretrizes e
Bases da Educação
(LDB), a discussão
mais importante no
Brasil em termos
educacionais
reside na
contraposição de
dois modelos: o
tradicional, com
base no conteúdo
abstrato, e o
contextualizado,
com enfoque em
aplicações
concretas do
conteúdo que
estejam
relacionadas ao dia
a dia do aluno. Em
2015, o MEC
iniciou um
processo de
reformulação da
Base Nacional
Comum Curricular
(BNCC) aberto
para consulta. O
texto final
pretende
padronizar cerca
de 60% da
educação básica e
traz inovações na
direção de um
ensino ainda mais
contextualizado,
bastante próximo
ao que a Eleva já
estrutura em seu
material didático.
A BNCC já está
completamente
presente no
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material didático
de 2020,
respeitando a
legislação do
Ensino
Fundamental.
Pautados por
competências e
habilidades, os
conteúdos são
passados de acordo
com o objetivo de
aprendizagem de
cada tópico em
cada
disciplina. Nesse
escopo, o
sistema é único
para toda rede de
ensino o que se
justifica o
fornecimento de
apenas um
orçamento, visto
que não há
alterações de
valores por não ser
um material
vendido em
livrarias e sim de
única editora.
VALOR TOTAL DOS RECURSOS CONTEMPLADOS PELO
FOMENTO

R$ 99.458,95

6. DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO:
6.1 DIVULGAÇÕES
A associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal oferecerá a Secretaria de Esportes as seguintes
contrapartidas sociais e de visibilidade:
1. Visita da equipe de futsal feminino da ADEF/DF a dois centros olímpicos (a definir local) com a
presença de membros da comissão técnica da seleção brasileira participantes da Copa América
de Futsal Feminino 2019 realizado pela Conmebol no Paraguai. Levando o troféu e a medalha
da competição;
2. Duas Palestras para professores dos centros olímpicos (a definir local) com a presença de
membros da comissão técnica da seleção brasileira de futsal feminino;
3. Apresentação de banner na lateral da quadra durante todos os Jogos da Associação em ginásio
não privados;
4. Espaço exclusivo no ginásio para alunos das vilas olímpicas durante os eventos da Associação.
5. Será divulgado no site da entidade o instrumento da parceria.
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Espaço para inclusão da logo marca da Secretaria nos uniformes de treino e jogo em todas as
categorias da Associação.

6.2 IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO
A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de banners, faixas ou outra
forma similar confeccionadas pela Associação.

7. PREVISÃO DE RECEITAS

QTD.
1
2

PREVISÃO DE RECEITAS
Nome

Receitas

Emenda Parlamentar do Deputado Martins Machado

R$ 99.458,95

Institucional – ADEF-DF
Total

R$ 114.000,00
R$ 213.458,95

8.VALOR TOTAL DO PROJETO:
TOTAL DO PROJETO
Valor Total
R$ 213.458,95
Brasília, 10/11/2020.

Presidente da ADEF/APCEF
Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal.
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Anexo I – Lista de Livros Pedagógicos

A ADEF/DF oferece bolsas de estudos para suas atletas na Rede de Ensino Elite, que adota como
livros didáticos o Sistema Eleva.
Desde a década de 1990, quando entrou em vigor a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a
discussão mais importante no Brasil em termos educacionais reside na contraposição de dois modelos: o
tradicional, com base no conteúdo abstrato, e o contextualizado, com enfoque em aplicações concretas do
conteúdo que estejam relacionadas ao dia a dia do aluno. Em 2015, o MEC iniciou um processo de
reformulação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aberto para consulta. O texto final pretende
padronizar cerca de 60% da educação básica e traz inovações na direção de um ensino ainda mais
contextualizado, bastante próximo ao que a Eleva já estrutura em seu material didático. A BNCC já está
completamente presente no nosso material didático de 2020, respeitando a legislação do Ensino
Fundamental. Pautados por competências e habilidades, os conteúdos são passados de acordo com o
objetivo de aprendizagem de cada tópico em cada disciplina, com o material em forma de Kit, conforme
descrito abaixo:
1.
Plataforma de Ensino Eleva (7º ano):
Quantidade de Kits Pedagógicos: 05
Livro 01: Ensino Fundamental anos finais (História, Geografia, Física, Química, Biologia, Matemática,
Inglês, Língua Portuguesa e Redação);
Livro 02: Interpretação de Texto
Livro 3: Caderno do Aluno - Espaço de Ser Livro 4: Artes
Impressão: Walprint Gráfica e Editora
2.
Plataforma de Ensino Eleva (8º ano):
Quantidade de Kits Pedagógicos: 04
Livro 01: Ensino Fundamental anos finais (História, Geografia, Física, Química, Biologia, Matemática,
Inglês, Língua Portuguesa e Redação);
Livro 02: Interpretação de Texto
Livro 3: Caderno do Aluno - Espaço de Ser Livro 4: Artes
Impressão: Walprint Gráfica e Editora
3.
Plataforma de Ensino Eleva (9º ano):
Quantidade de Kits Pedagógicos: 03
Livro 01: Ensino Fundamental anos finais (História, Geografia, Física, Química, Biologia, Matemática,
Inglês, Língua Portuguesa e Redação);
Livro 02: Interpretação de Texto
Livro 3: Caderno do Aluno - Espaço de Ser Livro 4: Artes
Impressão: Walprint Gráfica e Editora

Presidente da ADEF/APCEF
Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal.
(61) 98223-2213
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