PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da OSC: INSTITUTO CASA DA VILA
CNPJ:
07.996.915/0001-48

Endereço: Acampamento DFL, Área Especial Número 5 FDS –
Clube Unidade Vizinhança.

Complemento:

Bairro/Cidade: Vila Planalto-DF

Telefone:
(61) 99977-3667

Telefone: (DDD)
(61) 98181-8113

E-mail: institutocasadavila@gmail.com

CEP: 70.803-100

Site: @institutocasadavilla

Responsável da OSC (Dirigente): Camila Palatucci Arantes
CPF: 006.274.821-12

RG/ Órgão Expedidor: 2.349.537 SSP/SP

Endereço do Dirigente: Condomínio Solar de Athenas, Módulo M, lote 7, apt 106 - Grande
Colorado - Sobrinho – DF – CEP: 73.105-903.

1.1. HISTÓRICO DO PROPONENTE

O Instituto Casa da Vila, Organização da Sociedade Civil fundada em 03/05/2006 possui
experiência comprovada na gestão de recursos públicos, sejam eles distritais ou federais, para
realização de eventos na esfera esportiva e cultural, a saber:
a)

Parceria com a PETROBRAS S/A o projeto DA BOLA PARA A ESCOLA, que durante os anos
de 2014 até 2018 atendeu 300 crianças de 10 a 17 anos. Com atividades de Futebol de
Campo e Salão, além de vários torneios e eventos entre equipes. O projeto foi contemplado em
Edital Público e considerado ao final de sua prestação de contas pela Petrobrás como “Projeto
de referência nacional“, conforme Termo de Recebimento Definitivo e teve o apoio institucional
da Secretaria de Esportes do DF.
b) Termo de Fomento nº 33/2017 - Sarau da Ponta da Asa - Homenagem a Dona Gracinha da
Sanfona, em parceria com a Secretaria de Cultura do DF. O projeto visava a realização de
encontros das grandes artes, contando com músicas regionais e outras manifestações culturais.
A pauta desta edição foi o tema Acessibilidade. Nesta perspectiva, o Sarau Da Ponta da Asa
Norte é um projeto que visa resgatar a cultura de contar e ouvir histórias, recitar poesias,
despertar o gosto pela leitura, trazer memórias de brincadeiras antigas, envolvendo a
comunidade do DF em geral para ouvir boa leitura, escutar músicas e curtir belas histórias
através da leitura de livros, poesias, apresentação teatral, num momento de inovação,
descontração e satisfação. Sendo assim, cabe a comunidade envolver a todos e procurar
estratégias necessárias para a melhoria a relação da comunidade do DF e do engajamento
cultural, uma vez que Brasília é celeiro de artistas. Os artistas principais, homenageados pelo
projeto foram: A banda Baião de 2, formada por 10 alunos da APAE (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) e a Banda da Dona Gracinha da Sanfona. O projeto visa incluir
aprendizes com deficiência intelectual no mercado cultural, e valorizar os artistas profissionais,
promovendo diversas apresentações artísticas no DF. Além da inclusão social, o projeto
pretende trabalhar em parceria com a Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura do DF
para proporcionar espetáculos musicais nas escolas com o maior número de alunos com
necessidades intelectuais e múltiplas matriculados regularmente na rede.
c) Termo de Fomento nº 02/2018 - Encontro Nacional de Promoção da Cidadania e Apoio as

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Pessoas com Epilepsia, celebrado com a Secretaria de Turismo do Distrito federal. Visava reunir
delegados que representam as Associações e Movimentos de Pessoas com Epilepsia de todo o
Brasil, pessoas com epilepsia e familiares, profissionais que atuam nesta área e autoridades do
governo, ao longo de 4 dias de evento, a ser realizado entre 14 à 17 de março de 2018, no Hotel
Nacional, para discutir as dificuldades relacionadas aos cuidados e, a partir disso, formular
propostas de políticas públicas para atenção à saúde destas pessoas.
Termo de Fomento nº 26/2018 – Projeto Arte Onde eu Queria – Cinema, Música e Poesia, em
parceria com a Secretaria de Cultura do DF – em execução. Projeto que visava a realização de
eventos multiculturais com apresentações musicais, exibição de filmes e documentários, além de
recital de poesia. O projeto traz em sua essência a característica principal de agregar valor às
manifestações de cultura popular em Brasília, proporcionando aos espectadores e participantes
a oportunidade de troca de saberes, do fazer cultural, ajudando no reforço dos laços sociais e
ideia de pertencimento local, tão necessário a uma cidade jovem como Brasília, que carece de
uma construção identitária e que tenha a desafiadora missão de ser integradora do sentimento
da nacionalidade. Status: Projeto finalizado, com prestação de contas já aprovada.
Termo de Fomento nº 67/2018 – Fora do Eixo-parceria com a Secretaria de Cultura do DF –
Executado. O projeto proporcionou eventos culturais,como música e cinema às cidades do
Guará, Núcleo Bandeirante e Candangolândia. visando valorizar as apresentações culturais e
filmes de artistas e produtores locais e nacionais que destacam em suas obras a cidade de
Brasília, contando com shows musicais por dia de artistas, bandas, grupos populares,
instrumentais, clássicos e/ou erudito e exibição de vídeo documentário de produção local, curta
ou média metragens, abrindo a exibição de um longa-metragem nacional. Status: Projeto em
execução.
Termo de Fomento nº 77/2018 – Eixo Cultural Norte, em parceria com a Secretaria de Cultura
do DF – em execução. O projeto visa realizar na Feira de Sobradinho II, bem como na Praça
Central do Paranoá ações de Ocupação Cultural destes espaços a partir de uma agenda de
eventos culturais contando com apresentações artísticas com foco na valorização dos artistas da
região norte do Distrito Federal e suas produções locais. Status: Projeto em execução. Termo de
Fomento nº 880513/2018 – em parceria com a Fundação Cultural Palmares – em execução.
CIRCUITO AFRO-BRASILEIRO DE CINEMA DO PARÁ, que visa promover a cultura
afrobrasileira através de um circuito itinerante de exibição de filmes com temática afim, de
cineastas e diretores afro descendentes, em 12 (doze) localidades do Estado do Pará.
Termo de Fomento nº 879873/2018 – em parceria com a Fundação Cultural Palmares – em
execução ITANS - FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES E CRIAÇÃO EM DANÇA NEGRA
CONTEMPORÂNEA, que visa promover a geração de multiplicadores em Dança e Cultura
Negra através da formação de 15 dançarinos, coreógrafos e público para danças de matriz
africana com viés contemporâneo, realizado em Brasília/DF.
Termo de Fomento nº 01/2019 – em parceria com a Secretaria de Turismo do DF – em
execução. O Encontro Nacional de Promoção da Cidadania e Apoio as Pessoas com Epilepsia,
visa reunir delegados que representam as Associações e Movimentos de Pessoas com Epilepsia
de todo o Brasil, pessoas com epilepsia e familiares, profissionais que atuam nesta área e
autoridades do governo, ao longo de 03 (três) dias de evento realizado nos dias 11 à 13 de abril
de 2019, para discutir as dificuldades relacionadas aos cuidados dispensados com a condição
abordada, e, a partir disso, formular propostas de políticas públicas para atenção à saúde destas
pessoas.
Termo de Fomento nº 04/2019 – em parceria com a Secretaria de Cultura do DF – em
execução. Realização do Projeto VIA SACRA DE SOBRADINHO II - 2019, evento cultural de
caráter religioso em Sobradinho II, como forma de difusão desta manifestação cultural religiosa
tradicional, valorizando as apresentações artísticas culturais e fomentando a produção artística
local, levando o teatro de rua e a música como forma de expressão ao público participante.
Termo de Fomento n.º 33/2019 - em parceria com a Secretaria de Esportes do DF – em
prestação de contas. Realização do 61º Jogos de Solteiros e Casados da Metropolitana em
2019, evento esportivo, que teve como seu objetivo especifico  Manter a Tradição da
Comunidade Metropolitana;  Estimular a prática do esporte, promovendo a cultura, saúde,
integração, visando uma política pública preventiva;  Promover o reencontro de atletas e
familiares;  Despertar práticas esportivas;  Envolver a comunidade com o futebol, por seu
caráter democrático, sem preconceito étnico ou racial;  Estimular e promover a discussão dos
diversos aspectos do futebol como esporte.

.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
2.1 DADOS DO PROJETO
Nome do Projeto: Apoio à Realização das Etapas I, II, III, IV e V do FIVE FORCE
BRASIL - 3ª EDIÇÃO
Local de realização: Arena Sara Brasil – Setor Sudoeste – Brasília - DF
Período de execução:

30/12/2020 a 31/03/2021

Período de realização
do Evento:

15/01/2021,06/02/2021, 26/02/2021, 05/03/2021 e
26/03/2021

Período de
realização
das Ações custeadas
pelo Fomento:

30/12/2020 a 31/03/2021

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

Nome do responsável técnico do projeto: Kleber Moraes
Nº do registro profissional: 386.277.521-68
Telefone: 61 9977-3667
E-mail: kleber.igual@gmail.com
Nome do responsável pela execução do evento: Kleber Moraes
Telefone: 61 9977-3667
E-mail: kleber.igual@gmail.com
Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades:
Acima de 18 anos: 16 atletas por etapa + 3 técnicos/apoio por atleta nas categorias Adulto
Masculino/Feminino = 48
Previsão de beneficiários diretos: 240 pessoas (Atletas 80 e Técnicos/Apoio 160)
Previsão de público Ação Social: 60 alunos
Previsão de público indireto: 30.000 pessoas (redes sociais)
Valor Total do Projeto: R$ 590.329,85 (quinhentos e noventa mil, trezentos e vinte e nove
reais e oitenta e cinco centavos).
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 590.329,85 (quinhentos e noventa mil, trezentos e
vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos).

2.2 . IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Apoio à realização das Etapas I, II, III, IV e V do FIVE FORCE BRASIL - 3ª EDIÇÃO.

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O jiu-jitsu é um esporte de origem indiana e japonesa do século XVII. É considerado uma
das artes marciais mais tradicionais, criada
por monges
budistas e aperfeiçoada e
popularizada por samurais japoneses. No Brasil teve sua popularização graças a Carlos
Gracie, que dominou a arte como ninguém. Até hoje a Família Gracie é condecorada e
lembrada por sua incrível tradição que criou em volta do Jiu-Jitsu .
Como modalidade esportiva, o objetivo principal de cada um dos lutadores consiste na
derrubada de seu oponente, bem como na imobilização. Dessa forma, pode -se dizer que não
são usados objetos para a prática desse esporte, e sim apenas o próprio cor po. É exigido
apenas que os participantes estejam vestindo a roupa adequada. Trata -se de um kimono, de

cor preta, azul ou branca, composto por um paletó e uma calça. As lutas são realizadas em
um espaço quadrado denominado tatame, cujas medidas
variam de 6 4 a 100 metros
quadrados. O jiu-jitsu não é uma modalidade dos Jogos Olímpicos.
A arte marcial Jiu-Jitsu poder ser praticada por homens,
bem como por
mulheres.
Inicialmente era uma forma de luta com a intenção de garantir a defesa pessoal de quem a
praticava. Baseia- se no equilíbrio, nas articulações corporais e nas alavancas.
O evento FIVE FORCE já contou com a realização de duas edições, as quais contaram com
a participação de atletas de todo o Brasil, contando com público presente de cer ca de 2.000
pessoas em cada evento, abrangendo 8 academias. Foi possível alcançar um alto nível entre
os competidores e ampla repercussão com alcance das mídias sociais.
Na organização do FIVE FORCE, buscamos realizar o evento com o maior e melhor nível
técnico possível, inclusive sua estrutura, de forma que principalmente os atletas tenham todo
o apoio necessário.
Em decorrência dessa busca constante de aprimoramento, já no último evento foi possível
alcançar excelentes resultados, tanto técnicos quanto sociais, pois, com a participação de
várias comunidades foi possível constatar grande interesse do público jovem na prática da
modalidade esportiva, e com isso, dar ênfase à sua difusão sendo a transmissão online
gratuita e a facilidade de acesso ao evento de forma online, devido à pandemia, contribuem
para que um maior número de brasilienses possa consumir esse conteúdo e se interessar pelo
esporte.
Com esta 3ª Edição, buscamos além do fomento à prática esportiva do Jiu-Jitsu e
submission, atender um público carente de oportunidade e desenvolver uma ação social em
parceria com o projeto social GFTeam, onde será ministrado por mestre e instrutor de j iu-jitsu
aulas para crianças e adolescentes durante 3 meses, com estrutura adequada
para
modalidade com a presença de 30 alunos por turma (2 turmas) 3 vezes por semana nos turnos
vespertino e matutino na região administrativa da vila planalto, conforme demonstrado na
metodologia.

2.4 OBJETIVOS


OBJETIVO GERAL

Realizar as 5 etapas da 3ª Edição do FIVE FORCE no Distrito Federal buscando fortalecer a capital
do país como sede da modalidade Jiu-Jitsu, incentivando a participação da comunidade regional na
modalidade através de ação social.










OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ampliar a difusão do Jiu-Jitsu no Distrito Federal e em todo o Território Nacional;
Fortalecer a capital do país como sede de grandes eventos esportivos;
Dar visibilidade para atletas do Distrito Federal e entorno que participarão do evento;
Melhorar o nível técnico dos atletas do Distrito Federal através do intercâmbio que
somente eventos deste nível podem oportunizar;
Oferecer para a população do Distrito Federal um evento esportivo de qualidade;
Proporcionar lazer para o público de Brasília;
Fornecer todas as ações técnicas e estruturais necessárias para a realização dos eventos.

2.5 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/CUMPRIMENTO
DAS METAS

Metas (Qualitativas)

Indicador

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento das Metas

Alta qualidade da estrutura Estruturas do Evento
disponível para as lutas a
serem realizadas nos 3 dias
de evento de cada etapa.

- Fotos das estruturas
- Notas fiscais
- Questionário de satisfação a ser
aplicado com, no mínimo, 50%
dos atletas.

Ofertar aulas de jiu-jitsu
com professor faixa preta
para no mínimo 60 alunos

- Fotos das estruturas;
- Lista com nomes, endereços e
telefones dos alunos inscritos.

Metas (Quantitativas)

Aulas/Alunos inscritos
Estrutura do local das aulas

Indicador

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento

Participação de 16 atletas
de Jiu-Jitsu por etapa

Quantidade de atletas
participantes

- Relação de atletas inscritos no
evento.

Ter no mínimo 4 alunos
com deficiência
matriculados na ação
social.

Quantidade de inscrições

Relação de inscritos e fotos.

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO EVENTO/PROJETO

Nome do Evento:
Descrição/Etapa:
Datas dos
Eventos:
Período Custeado
pelo Fomento (Se
for o caso):
Local:

Apoio à realização das Etapas I, II, III, IV e V do FIVE FORCE
BRASIL - 3ª EDIÇÃO
Campeonato de Jiu-jitsu e lutas casadas
15/01/2021, 05/02/2021, 26/02/2021,
Turno: Matutino /
05/03/2021 e 26/03/2021
Vespertino
30/12/2020 a 31/03/2021
Turno: Matutino /
Vespertino

SNT Sudoeste – QMSW 4 Lote 7/8
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Praça
(...) Pátio
(...) Piscina
Espaços Físicos
(…) Ginásio
(...) Clube
Disponíveis:
(X) Espaço Privado
(...) Outro
Qual?_Arena SNT - Setor Sudoeste
Qual?
Quantidade de participantes neste evento
Diretos: 240
Atletas: 16 por etapa
Indiretos: 5.000 por etapa
Total: 5.160 por
Comissão Técnica (técnicos): 32
etapa
por etapa
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...)Local
(X) Regional

(...) Nacional
Faixa etária
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
(..) Jovens (15 a 17 anos)
(X) Adultos (entre 18 anos e 59 anos)

Categorias/Data/Turno

Adulto

Qtd.

80

(...) Idosos (a partir de 60 anos)
(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de
necessidades especiais (limitação física, mental,
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)
Inscrição dos participantes
(...) Escolas
(...) Em centros comunitários
(...) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(...) Pela internet. Especifique
(X) Outros. Atletas indicados das melhores academias de Brasília
Nome do Evento:
Descrição/Etapa:
Datas dos
Eventos:
Período Custeado
pelo Fomento (Se
for o caso):
Local:

Apoio à realização da Ação Social do Projeto do FIVE FORCE
BRASIL - 3ª EDIÇÃO
Jiu Jitsu na vila
02/01/2021 a 31/03/2021
Turno: Matutino /
Vespertino
30/12/2020 a 31/03/2021
Turno: Matutino /
Vespertino

Clube Unidade Vizinhança da Vila Planalto
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Praça
(...) Pátio
(...) Piscina
(…) Ginásio
(...) Clube
Espaços Físicos
Disponíveis:
(X) Espaço Privado
(...) Outro
Qual?_ Clube Unidade Vizinhança da
Qual?
Vila Planalto
Quantidade de participantes neste evento
Diretos: 64
Alunos: 60
Indiretos: 150
Total: 214
Professores/Instrutores: 4
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(.X.) Local
(...) Regional
(...) Nacional
Faixa etária
(.x.) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)

Categorias/Data/Turno
Masculino/Feminino
26/01/2021 até 31/03/2021
matutino e vespertino

Qtd.
20

(.x.) Jovens (15 a 17 anos)

Masculino/Feminino
26/01/2021 até 31/03/2021
matutino e vespertino

30

(x) Adultos (entre 18 anos e 59 anos)
(...) Idosos (a partir de 60 anos)
(.x..) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de Masculino/Feminino
necessidades especiais (limitação física, mental, 26/01/2021 até 31/03/2021
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)
matutino e vespertino

10

Inscrição dos participantes
(...) Escolas
(...) Em centros comunitários
(X) Na sede da entidade proponente - Alunos carentes da região da vila planalto.
(...) Na sede de entidades parceiras
(...) Pela internet. Especifique
( ) Outros.

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)

O Five Force
O evento será realizado da seguinte maneira: pré-evento (divulgação nas redes sociais e
mídias de lutas), a partir do dia 30/12/2020. Será realizada todas as ações que envolvem a partede
mídia de divulgação do evento nas redes sociais direcionadas para a modalidade de jiu-jitsu e será
feito o convite para as academias interessadas a fazer parte da competição indicando os melhores
atletas.
As Etapas do evento serão realizadas na sede da igreja sara nossa terra do sudoeste e todos
os aspectos de mobilidade serão observados, pois haverá acesso apropriado para portadores de
necessidades especiais (PNEs).
Devido ao COVID-19 e todo o cuidado do evento com a saúde dos participantes, nas inscrições
será questionada a saúde do participante e será dada instruções sobre s egurança de saúde para a
participação.
Aqueles que desejam interagir com o evento, mas ainda não podem ir
presencialmente,
faremos a Torcida ONLINE gratuita. Os participantes podem acessar o site do evento e se
inscrever para garantir o link da transmissão, ficarão com acesso aberto em videoconferência e
poderão interagir com as lutas e lutadores durante o evento.
O evento contará com estrutura de
som, iluminação e transmissão (internet), além de
seguranças, brigadista, UTE, UTI, staff, uniforme, troféus e árbitros.

Cronograma

1) Pré-evento: Divulgação - 30/12/2020 a 26/03/2021
a. Comunicação, divulgação e inscrição do evento através dos canais digitais:
i. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp e Website

ii. A divulgação do evento será totalmente online devido ao contexto vivido na
pandemia, entendemos que para a segurança e saúde da grande maioria do
público, a melhor forma de envolve-los no evento é fazer a transmissão online.
iii. Toda a divulgação utilizará as redes sociais dos eventos para informar e tirar
dúvidas sobre todas as etapas. Utilizaremos o Facebook e Instagram para
postagens diárias (cards), que serão postados no feed da página (artes
estáticas, gifs, fotos e carrosséis) e nos stories, também. O YouTube será
utilizado para os vídeos mais robustos e a transmissão do evento. O WhatsApp
para informações e tirar dúvidas, sendo mais um meio de comunicação. Por fim,
o nosso website constará as informações das etapas dos eventos e as galerias
de fotos e vídeos das etapas, que serão colocados assim que ocorrer, como
também a inscrição para o Torcida Online.
2) Realizaçao Etapa I: 14/01/2021 a 16/01/2021
a. Montagem/Desmontagem, Contrações, Comunicação, Transmissão ao vivo e
captação de imagens.
b. A transmissão ao vivo é a forma de alcançar o público do DF, faz parte da estrutura
do evento e dos objetivos no contexto de pandemia
c. O monitoramento da quantidade de pessoas que passam pela transmissão e como foi
realizado a interação com evento é o meio de comprovar o trabalho executado nesse
plano de trabalho, servindo de insumo para nossa prestação de contas.
3) Realizaçao Etapa Social: 30/12/2020 a 31/03/2021 – Ação Social (Aulas de Jiu-Jitisu)
a. Contratação de Professor /Monitor, Uniformes e Kit lanche.
4) Realizaçao Etapa II: 04/02/2021 a 06/02/2021
a. Montagem/Desmontagem, Contrações, Comunicação, Transmissão ao vivo e
captação de imagens
b. A transmissão ao vivo é a forma de alcançar o público do DF, faz parte da estrutura
do evento e dos objetivos no contexto de pandemia
c. O monitoramento da quantidade de pessoas que passam pela transmissão e como foi
realizado a interação com evento é o meio de comprovar o trabalho executado nesse
plano de trabalho, servindo de insumo para nossa prestação de contas.

5) Realizaçao Etapa III 25/02/2021 a 27/02/2021
a. Montagem/Desmontagem, Contrações, Comunicação, Transmissão ao vivo e
captação de imagens
b. A transmissão ao vivo é a forma de alcançar o público do DF, faz parte da estrutura
do evento e dos objetivos no contexto de pandemia
c. O monitoramento da quantidade de pessoas que passam pela transmissão e como foi
realizado a interação com evento é o meio de comprovar o trabalho executado nesse
plano de trabalho, servindo de insumo para nossa prestação de contas.

6) Realizaçao Etapa IV: 04/03/2021 a 06/03/2021
a. Montagem/Desmontagem, Contrações, Comunicação, Transmissão ao vivo e
captação de imagens
b. A transmissão ao vivo é a forma de alcançar o público do DF, faz parte da estrutura
do evento e dos objetivos no contexto de pandemia
c. O monitoramento da quantidade de pessoas que passam pela transmissão e como foi

realizado a interação com evento é o meio de comprovar o trabalho executado nesse
plano de trabalho, servindo de insumo para nossa prestação de contas.
7) Realizaçao Etapa V: 25/03/2021 a 27/03/2021
a. Montagem/Desmontagem, Contrações, Comunicação, Transmissão ao vivo e
captação de imagens
b. A transmissão ao vivo é a forma de alcançar o público do DF, faz parte da estrutura
do evento e dos objetivos no contexto de pandemia
c. O monitoramento da quantidade de pessoas que passam pela transmissão e como foi
realizado a interação com evento é o meio de comprovar o trabalho executado nesse
plano de trabalho, servindo de insumo para nossa prestação de contas.

As lutas do FIVE FORCE 3 a edição serão selecionadas a partir de convite feito para as
melhores academias de Jiu-jitsu de Brasília, os indicados para as lutas serão inscritos
gratuitamente no evento. Os convites serão realizados e a partir dos indicados teremos 2
modalidades de lutas, com previsão de indicações tanto para os atletas masculinos quanto para o
feminino, para o GP (Grand Prix) e as lutadas casadas (subsmission).
Todas as lutas seguem a lógica dos lutadores estarem no mesmo nível de acordo com o sexo,
peso e a graduação de faixa.

CARD PRELIMINAR – 4 lutas
De acordo com as indicações das academias, serão 8 atletas que farão lutas casadas,
totalizando 4 lutas. Os adversários serão escolhidos a partir da faixa de peso e graduação no Jiu jitsu (cor da faixa). Os eventos começarão as 18hs.

GRAND PRIX – 8 lutas
A partir das indicações das academias, 8 atletas, com até 93kg e faixa preta de Jiu-Jitsu, serão escolhidos
para lutar entre si. As primeiras 8 lutas serão sorteadas e a partir de e ntão seguirão a seguinte lógica:
Luta 1
Luta 2
Luta 3
Luta 4
Luta 5
Luta 6
Luta 7
Luta 8

Atleta 1
Atleta 3
Atleta 5
Atleta 7
Vencedor Luta 1
Vencedor Luta 3
Perdedor da Luta 5
Vencedor Luta 5

Atleta 2
Atleta 4
Atleta 6
Atleta 8
Vencedor Luta 2
Vencedor Luta 4
Perdedor da Luta 6
Vencedor Luta 6

Premiação
A premiação será distribuída para cada competidor vencedor de uma luta simples em todas as
categorias, serão premiados com troféus todos os vencedores. Para as lutas casadas (card
preliminar) será 1 troféu para cada vencedor, totalizando 4 por etapa. Na modalidade de Grand
Prix, será 1 trofeú por luta e os troféus para primeiro, segundo e terceiro lugar, totalizando 8
troféus por etapa + 3 para autoridades = 15 por etapa .

Alimentação
Alimentação na área reservada será servida com intuito de não gerar a movimentação de 60
pessoas por etapa entrando e saindo do evento para se alimentar, o que pode gerar maior
exposição das pessoas ao COVID-19. Será servido buffet completo em área reservada para até 60
pessoas por etapa sendo (técnicos, atletas, convidados e dirigentes do evento), sendo do tipo
lanche (Pão de queijo, coxinha de frango, kibe s/ catupiry, pão de metro tradicional , folhado fio de
ovos com bacon, salada de frutas e isotônico Gatorade e bebidas não alcoólicas (refrigerantes e
sucos).

2.8 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
 Proporcionar à população do distrito federal o acesso ao lazer através de um evento de acesso
gratuito;
 Divulgar a modalidade do Jiu Jitsu para à população do Distrito Federal;
 Qualidade da divulgação do evento para fortalecer a modalidade do Jiu-Jitsu na capital do país e dar
visibilidade aos atletas do Distrito Federal e entorno que participarão do evento;
 Fortalecer ações esportivas relacionadas a categoria de lutas.
 Despertar o interesse pelo jiu-jitsu de crianças na região da vila planato.

2.9 CROQUI DO EVENTO
VISÃO ARENA SARA NOSSA TERRA

2.10 AÇÃO SOCIAL
Como forma de ação social, o instituto Casa da Vila vai realizar inscrições para 60
crianças e adolescentes, entre 07 a 17 anos da região da vila planalto - sede do instituto casa
da vila - em parceria com o Projeto Social GFTeam, que terá a participação de 60 alunos
carentes, em aulas 3 vezes por semana de jiu-jitsu com o fornecimento de estrutura para o
desenvolvimento da modalidade, tendo ainda a presença de atletas de Brasília pelo menos 2
sábados por mês para ser realizado uma demonstração da modalidade.
O projeto terá duração de 30/12/2020 a 31/03/2021, as aulas serão na modalidade: JiuJitsu, com os Professores (Faixa preta) e Instrutores (Faixa Marrom). As sulas serão realizadas
no Clube Unidade Vizinhança da Vila Planalto, sede social do Instituto Casa Da Vila com 400
m2 onde será montado o Tatame para as aulas.
Os alunos serão escolhidos por meio de divulgação entre a comunidade. Serão
oferecidas 60 vagas ao todo, disponibilizadas para pessoas a partir de 8 anos de idade,
independentemente de gênero. O projeto receberá também pessoas com deficiência.
As aulas serão oferecidas em três dias da semana nos turnos Matutino e Vespertino,
sempre no contra turno escolar, com duração de 1:30 (uma hora e trinta minutos) cada aula,
sendo 30 alunos em cada turno. As turmas serão definidas em conformidade com o melhor
horário para o público, variando entre 8h às 11h (matutino) e 14h às 17h (vespertino).
TURNO
MATUTINO

SEGUNDA

QUARTA

SEXTA

9h ás 10:30h

9h ás 10:30h

9h ás 10:30h

2.11

Cada aluno receberá um Kimono e uma faixa para a prática do esporte e será oferecido
em cada período um lanche para cada um dos participantes.
Metodologia de aula:
As aulas serão ministradas adaptadas a faixa etária dos alunos, de modo que desperte
no praticante o gosto pela arte marcial e fazendo com que através de exercícios próprios para
a pratica do Jiu-Jitsu o aluno tenha uma preparação física adequada a sua idade. Serão
utilizados roupagem própria tanto para o Jiu-Jitsu quanto para o Submission (jiu-jitsu sem
kimono).
- CONTRAPARTIDA SOCIAL.

Em atentimento a portaria 177 de 2020, a contrapartida social será a ministração de
palestras e aulas demonstrativas da modalidade de jiu-jitsu com atletas vencedores das etapas
sem a utilização dos recursos contemplados por este termo de fomento, com a oferta de aulões
aos sábados, de 15 em 15 dias, com todos os alunos participantes, sempre com um professor
de Jiu-Jitsu reconhecido no DF, na parte da manhã.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO

3.1 PROGRAMAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO

Programação
(Divulgação)

Data

Turno

Divulgação

30/12/2020 a 30/03/2021

Diário

Programação
(Etapa I)

Data

Turno

Montagem

14/01/2021

Diurno

Início do evento

15/01/2021

Diurno

Desmontagem

16/01/2021

Diurno

Programação
(Ação Social)

Data

Turno

Aquisição de Materiais

30/12/2020 a 15/01/2021

Diário

Contratação Serviços

30/12/2020 a 26/03/2021

Diário

Programação
(Etapa II)

Data

Turno

Montagem

04/02/2021

Diurno

Início do evento

05/02/2021

Diurno

Desmontagem

06/02/2021

Diurno

Programação
(Etapa III)

Data

Turno

Montagem

25/02/2021

Diurno

Início do evento

26/02/2021

Diurno

Desmontagem

27/02/2021

Diurno

Programação
(Etapa IV)

Data

Turno

Montagem

04/03/2021

Diurno

Início do evento

05/03/2021

Diurno

Desmontagem

06/03/2021

Diurno

Programação
(Etapa V)

Data

Turno

Montagem

25/03/2021

Diurno

Início do evento

26/03/2021

Diurno

Desmontagem

27/03/2021

Diurno

3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO FOMENTO
Cronograma de Execução
Descrição

Valor

Duração
Início

Término

Meta 1
Divulgação

R$ 50.400,00

30/12/2020

26/03/2021

Meta 2
Realização Etapa I

R$ 104.683.95

14/01/2021

16/01/2021

Meta 3
Realização Ação Social

R$ 77.760,00

30/12/2020

31/03/2021

Meta 4
Realização Etapa II

R$ 103.893.25

04/02/2021

06/02/2021

Meta 5
Realização Etapa III

R$ 103.893.25

25/02/2021

27/02/2021

Meta 6
Realização Etapa IV

R$ 103.893.25

04/03/2021

06/03/2021

Meta 7
Realização Etapa V

R$ 103.893.25

25/03/2021

27/03/2021

Meta 8
Recursos Humanos e Assessoria

R$ 97.364,62

30/12/2021

26/03/2021

TOTAL

R$ 745.781,57

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS ETAPAS FINANCIADAS PELO FOMENTO

4.1 : 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 das ações 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.
Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a
contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do
art. 30 da Portaria 98/2020, a saber:
§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas no §
1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica,
sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e complementares.
§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.
Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no 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:
Valores:

4.2 - Previsão de Desembolso da Entidade:
Cronograma de Desembolso
Meta
Meta 1
Divulgação
Meta

Meta 2
Realização Etapa
I

Etapa/Fase
1.1
Etapa/Fase

Especificação
Planejamento e produção de material digital e
interação em redes sociais
Especificação

Dezembro 2020

2.2

Transmissão e captação de imagens do evento

Dezembro 2020

2.3

Peças Gráficas

Dezembro 2020

2.4

Estruturas e Equipamentos

Dezembro 2020

2.5

Alimentação

Dezembro 2020

2.6

UTI/UTE

Dezembro 2020

2.7

Premiação e Uniformes

Dezembro 2020

Especificação

Meta 3
Ação Social

3.1

Professores e Materiais

Meta

Etapa/Fase

Especificação

Meta 5

Mês

Serviços Operacionais

Etapa/Fase

Meta

Dezembro 2020

2.1

Meta

Meta 4
Realização Etapa II

Mês

Mês
Dezembro 2020
Mês

4.1

Serviços Operacionais

Dezembro 2020

4.2

Transmissão e captação de imagens do evento

Dezembro 2020

4.3

Peças Gráficas

Dezembro 2020

4.4

Estruturas e Equipamentos

Dezembro 2020

4.5

Alimentação

Dezembro 2020

4.6

UTI/UTE

Dezembro 2020

4.7

Premiação e Uniformes

Dezembro 2020

Etapa/Fase

Especificação

Mês

5.1

Serviços Operacionais

Janeiro/2020

5.2

Transmissão e captação de imagens do evento

Janeiro/2020

5.3

Peças Gráficas

Janeiro/2020

Realização Etapa
III e IV

Meta

Meta 6
Realização Etapa V

Meta

5.4

Estruturas e Equipamentos

Janeiro/2020

5.5

Alimentação

Janeiro/2020

5.6

UTI/UTE

Janeiro/2020

5.7

Premiação e Uniformes

Janeiro/2020

Etapa/Fase

Especificação

6.1

Serviços Operacionais

Fevereiro/2020

6.2

Transmissão e captação de imagens do evento

Fevereiro/2020

6.3

Peças Gráficas

Fevereiro/2020

6.4

Estruturas e Equipamentos

Fevereiro/2020

6.5

Alimentação

Fevereiro/2020

6.6

UTI/UTE

Fevereiro/2020

6.7

Premiação e Uniformes

Fevereiro/2020

Etapa/Fase

Meta 7
RH e Assessoria

Mês

Especificação

Mês

7.1

Recursos Humanos

Fevereiro/2020

7.2

Assessoria

Fevereiro/2020

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

5.1 Planilha de Materiais/Serviços NÃO contemplados pelo Fomento

ATESTAMOS que a entidade contará apenas com o recurso do Termo de Fomento.

5.2 Planilha Termo de Fomento

PLANILHA TERMO DE FOMENTO
Meta 1 – Divulgação
Etapa 1.1 – Planejamento, produção de material digital e interação em redes sociais

Item

Descrição Detalhada

1.1.1

Cards para Redes
Sociais – produção dos
cards para redes sociais
com manipulação de
imagens, fotos e materiais
do evento.

1.1.2

Matriz Estratégica de
conteúdo para redes
sociais - Produção e
disponibilização do
conteúdo dos cards em
uma matriz.
- evantamento de
p blicos, desejos,
insumos, potencialidades,
fraquezas, oportunidades
e amea as
- Defini o do objetivo da
presen a digital.
- Indicacao dos canais de
atua o e propriedades
digitais
- Desenvolvimento da
matri estrat gica com a
consolida o do objetivo
da presen a

1.1.3

Interação nas redes
sociais (SRM – Social
Relationships
Management) – interação
com comentários,
citações, publicações a
respeito do evento.

1.1.4

Adaptação de Website Desenvolver as
funcionalidades de
inscrições, galerias de
vídeo, fotos e descrição
do evento para as novas
edições.

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Unidade

Serviço

Diária

Serviço

Qtd

45

1

45

1

Unid

1

1

1

1

Total

45

1

45

1

Valor
Unit

330,00

3.000,00

430,00

6.567,00

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo

14.850,00

Para divulgação das
etapas do evento e
para divulgação da
ação social em todo
DF e Brasil durante
todo o periodo do
projeto 7 dias antes
de cada evento + 7
dias após cada etapa
duranto o periodo de
30/12/2020 a
26/03/2021.

3.000,00

Matriz que determina
os cards (texto e
layout) que serão
divulgados em
ordem cronológica, é
feita para cada
evento e de acordo
com os dados
levantados no
monitoramento.
Necessário para a
visualização do
planejamento como
um todo Serviço
será executado
durante o periodo de
30/12/2020 a
26/03/2021.

19.350,00

Gerenciamento das
páginas e postagens
na hora
correta
sobre o evento serviço
indispensável para
tirar dúvidas e
alinhar a
comunicação nos
canais digitais
durante todo o
período. Se faz
necessário para
compor o relatório de
prestação de contas
e para tomada de
decisões para as
etapas. Serão 4 dias
anterior ao evento,
4 dias após o
evento e 1 no dia
dia do evento = 9 x
5 etapas = 45
diárias.

6.567,00

Serviço
contratado
para desenvolver a
funcionalidade
de
inscrições
e
adaptação de todo o
site do evento para
contemplar as novas
atualizações
das
edições. As pessoas
que
quiserem
interagir com as lutas

e lutadores farão sua
inscrição para poder
aparecer
na
TORCIDA ONLINE.

R$ 43.767,00

Total Meta 1
Meta 2 – Realização Etapa I
Etapa 2.1 – Serviços Operacionais

Item

Descrição Detalhada

2.1.1

STAFF Operacional
Pessoas que prestarão
serviços de Staff durante a
montagem, desmontagem
e na realização do evento.
Diária de até 8 horas

2.1.2

STAFF Logístico Pessoas
que ficarão posicionadas
em pontos estratégicos
dando suporte durante todo
o evento: Diária de até 8
horas

Un. de
medida
(diária/mê
s/mts/serv
iço)

Diária

Diária

Qtd

05

10

Unid

2

1

Total

10

10

Valor
Unit

126,00

126,00

Valor
Total

1.260,00

Staffs do evento
para ajudar nas
ações pré, durante
e pós-eventos.
Serão 05 staffs
para os dias da
montagem e
desmontagem e
dia do evento.

1.260,00

Staffs do evento. 2
pessoas na área de
preparação dos
Atletas
2 pessoas na área
de alimentação dos
atletas
2 pessoas na área
VIP do evento,
recebendo os
convidados
especias, 2 pessoas
na área de
combate,
controlando a
entrada dos atletas,
limpando/secando o
tatame, 2 pessoas
auxiliando na
recepção do evento.
Serão 10 staffs no
dia do evento.

775,00

Contratação do
serviço de
segurança para o
dia do evento. Toda
equipe de
segurança deve se
apresentar duas
horas antes da
abertura dos
portões e serão
responsáveis pelo
controle de
acessos, revista do
público, controle de
ingressos,
orientação e
segurança geral do
público presente.
Serão 5
seguranças no dia
do evento

2.1.3

Segurança Desarmado,
uniformizado e com curso
de qualificação.
Diária de 12hs

Diária

05

1

05

155,00

Justificativa
para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo

2.1.4

2.1.5

Brigadista, uniformizado e
com curso de qualificação
de prestação de socorro.
Diária de 8h

Locutor, com experiência
em locução e apresentação
esportiva, assim como
animação de público. Diária
de 4hs

2.1.6

Árbitro profissional de jiujitsu credenciados

2.1.7

Serviço Gerais:
Profissionais com
experiência e habilidade
para apoiar a coordenação
do evento na organização
no que concerne ä limpeza
e higienização do espaço
onde acontecerá o evento.

Diária

4

Diária

1

1

Diária

1

3

Diária

4

1

1

4

3

1

4

R$
142,23

R$
394,89

R$
156,67

R$
136,67

R$
568,92

Contratação do
serviço de
brigadistas, com
diploma de curso de
brigadista
concluído,
devidamente
identificados com
uniforme da
empresa, com
equipamentos
necessários para
execução do
referido trabalho,
atuando nas
demandas dos
atletas e/ou público
presentes no
período do evento.
Serão 04
brigadistas no dia
do evento.

R$
394,89

Contratação do
locutor com
experiencia para
narrar as lutas, para
o dia do evento.

R$
470,01

Contratação
Árbitro profissional
jiu-jitsu que
desempenha a
aplicação das
regras inerentes a
luta no momento da
mesma 8hs/dia
Serão 03 arbitros
no dia do evento.

R$
546,68

Contratação de
serviço de limpeza
para todas as areas
do local do evento.
Serão 04 Aux. De
limpreza no dia do
evento.

R$
5.275,50

Total Etapa 2.1
Etapa 2.2 – Transmissão e captação de imagens do evento

Item

Descrição Detalhada

2.2.1

Transmissão e Captação
de imagens do evento produ o de v deo do
evento, com cobertura de
imagens dos lutadores e
participantes do evento 06 câmeras Sony, 06
controladores de câmera,
01 switcher Sony, 06
tripes de câmera, 01 mesa
de áudio Soundcraft, 5

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Serviço

Qtd

1

Unid

1

Total

1

Valor Unit

R$
11.431,94

Valor Total

Justificativa
para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo

R$
11.431,94

Transmissão do
evento no ambiente
digital, estrutura
para redes sociais
do evento e link
externo que será
divulgado para
qualquer um com
acesso à internet
poder acessar. 01
serviço que será
realizado no dia da
competição (01
diária).

monitores Sony, 02 hibrida
tel, 04 Vt Slow Sony, 02
caixas som amplificada,
Nobreak, Matriz
comunicação, Equipe
completa de produção.

2.2.2

Prestação de serviços
para fornecimento de
link de internet dedicada
(100% download e upload)
suportes e endereço IP 100mb Full

2.2.3

Edição de vídeos e
imagens captadas contempla a edi o de
material bruto em v deo,
com uso de cortes secos,
aplica o de gerador de
caracteres (lettering) e
marca d água do evento e
de todas as lutas
realizadas.

Serviço

Unidade

1

16

1

1

1

16

R$
7.366,67

R$
294,08

R$
7.366,67

Serviço contratado
para ser possível a
transmissão do
evento na internet.
Será contratado
para o dia do
evento.

R$
4.705,28

Serviço contratado
para editar as
imagens brutas
capturadas no
evento e
transformar em
vídeos prontos para
divulgação Sera
contradado o
serviço para
edições de 16
imagens/videos do
evento.

Total META 2.2

R$ 23.503,89

Etapa 2.3 – Peças Gráficas

Item

Descrição Detalhada

2.3.1

Banners: Confecção de
10 banners em vinil
impresso com ilhós, para
divulgação e sinalização
do evento com logo do
evento, Banners de
tamanho 4m x 2m.

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Qtd

Unid

Total

Valor
Unit

60,00

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

600,00

Para divulgação do
evento nas academias
com referencia em
lutas e sinalização no
dia do evento. Serão
10 banners de 4m x
2m

Unidade

10

1

10

Lona - Arena - 95x645cm,
4x0 cores, Tinta Digital em
Lona Fosca 280g.
Acabamentos Faixa em
Ilhós (cm) 30.

M²

1

7

7

Lona - Arena - 95x295cm,
4x0 cores, Tinta Digital em
Lona Fosca 280g.
Acabamentos Faixa em
Ilhós (cm) 30.

M²

1

6

6

29,00

174,00

Lona para sinalização
preenchimento lateral
do pórtico de
sinalização do local de
entrega dos KITS. 1
lona de 6 m² com
arte do evento.

Lona - Para Backdrop
Fotos (29,2mt2) 495x295cm, 4x0 cores,
Tinta Digital em Lona
Fosca 280G 280g.
Acabamentos Faixa,

M²

1

30

30

25,75

772,50

Lona para Backdrop fundo de palco. 1 lona
de 30m²

R$
37,80

R$
264,60

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Lona para
preenchimento da
parte superior do
pórtico de sinalização
do local de entrega
dos KITS. 1 lona de
7m² com arte do
evento.

Distan. Ilhós (cm) 30.

Total Etapa 2.3

R$ 1.811,10

Etapa 2.4 – Estruturas e Equipamentos
Item

Descrição Detalhada

2.4.1

Backdrop – Estrutura de
ferro para aplicação do
banner

2.4.2

2.4.3

2.4.4

Painel de Led: Painéis de
Led grande porte (máximo
6 mm) 6m x 4m, 12 Tiras
de painel de led com 2m x
0,50, totalizando 72m de
tela

Rádio: Locação de rádio
intercomunicador com
acessórios (fone, cinta e
bateria)
Praticável: Módulo 2 x 1m
por 1m de altura
(passarela e áreas laterais
do ringue, pódio, house,
área cadeiras, área vip)

2.4.6

TV 42` led Full HD com
Placar Digital para
validação de scores e
transparência na
divulgação dos resultados

2.4.7

Gerador de apoio ,
Potência (kVA): 180 kVA
Tensão: 220V, 380V ou
440V Tanque de
combustível (litro): 200 L
Carenagem Silenciador:
85 dBA a 1,5m
Peso (kg): 1374

2.4.8

Sistema de Sonorização
PA –
GRANDE PORTE
Sistema de som line array,
tree-way composto por 6
elementos por lado , 6 Sub
graves com 2 falantes de

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Qtd

Unid

M²

1

30

Locação

Locação

2

6

1

1

Total

Valor
Unit

Valor Total

30

35,75

1.072,50

2

6

7.690,00

R$
37,00

15.380,00

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo
Backdrop - fundo de
palco.

2 paineis de led e 12
tiras de Serviço que
será prestado durante
o evento contratado
para informativos do
evento, visto que nem
todos ainda confiam
em sair de casa, será
feito o painel com os
primeiros que
acessarem o link da
transmissão online do
evento. 01 diária de
02 painés para o dia
do evento.

R$
222,00

Locação de 6 radios
intercomunicador para
facilitar a comunicação
durante o evento. 01
diária de 06 rádios
para o dia do evento.

Locação

160

1

160

R$
95,00

R$
15.200,00

Aluguel de Módulo 2 x
1m por 1m de altura
(passarela e áreas
laterais do ringue,
pódio, house, área
cadeiras, área vip) 01
diária x160 x 115 =
18.400

Locação

2

1

2

R$
338,40

R$
676,80

Locação de 2 TV led
full hd com sistema de
placar digital para o
dia do evento.

1

R$
R$
1.366,38 1.366,38

Aluguel de gerador de
apoio para caso tenha
alguma instabilidade
elétrica no local do
evento.1 diária.

R$
R$
2.644,43 2.644,43

Sistema de som
alugado para
amplificar as vozes do
apresentador, árbitros,
convidados à falar pra
o público. Usado
também para passar
música nas entradas
das lutas

Locação

LOCAÇÃO

1

1

1

1

1

18” por caixa por lado
.Sistema de amplificação
classe D com 6 mil watts
em 2 ohms.
04 microfones
condensadores cardioide
(para captação do áudio
proveniente dos lutadores
no tatame)
05 microfones sem fio com
bateria (para disposição
em todo evento com
exclusividade para os
comentaristas,
apresentador e
convidados)
02 mesas de som (para
mixagem do retorno da
área restrita e mixagem
para o público)
01 sistema de sonorização
com fragmentação e
cobertura com máximo de
06dBA SPL de faixa de
amplitude em toda área
(para mesma experiência
sonora do público no
ambiente)
Sistema de Iluminação –
GRANDE PORTE

2.4.9

40 aparelhos spots de
iliminação fixos com
regulagem variável de
temperatura (kelvin)
através de led branco e
amarelo (distribuídos entre
luz para o tatame e luz
para plateia);
24 aparelhos spot de
iluminação robotizados por
automação, com prima de
cores e gobos
(distribuídos entre luz para
o tatame e luz para
plateia);
06 aparelhos wash de
iluminação robotizados por
automação, com prima de
cores e gobos
(distribuídos entre luz para
o tatame e luz para
plateia);
60 aparelhos de
iluminação com regulagem
variável de combinação de
pixel RGBWA (distribuídos
entre luz para o tatame e
luz para plateia);
02 máquinas de fumaça
com sistema de ventilação
para dissipação para o
ambiente (distribuídos
entre luz para o tatame e

LOCAÇÃO

1

1

1

R$
R$
3.974,60 3.974,60

Sistema de luzes
alugados para realizar
a dinâmica das luzes
no evento, mirando as
luzes nas
apresentações e
entradas das lutas,
como também facilitar
a luminosidade para
captação de imagem.

luz para plateia);
01 mesa de luz com
timecode (para uso de
programação com áudio e
led)

2.4.10

2.4.11

2.4.12

Aquisiçao de
Termômetro Digital
Infravermelo sem
contato
Faixa de medição:
Modo corporal: 32 -- 42,5
celsius (89,6 -- 108,5
Fahrenheit)
Modo de superfície: 0 -- 99
celsius (32 -- 210,2
Fahrenheit)
Tempo de teste: Aprox. 2
segundos
Resolução: 0,1 celsius
Totem de Alcool em gel
Reservatório para
abastecimento de até 1
litro de álcool gel
Pedal e pistão em metal
Base e Tampa em MDF
de 18 mm de espessura
Tubo de pvc revestido.
Dimensões:
Base 30 cm x 20 cm
Altura 1 metro. Aquisiçao.
Locação de
Computadores com
Processador minimo: 2
Ghz i5
Memória RAM: 4GB
Armazenamento: 100GB
livre
Monitor
Mouse
Teclado

Unidade

Unidade

3

3

1

1

3

128,00

3
128,00

Locação

5

1

384,00

5

120,00

384,00

600,00

Total Etapa 2.4

Termômetro Digital
para uso no acesso
dos participantes ao
evento.

Totem de Alcool em
gel para uso no
acesso dos
participantes ao
evento.

Locação de 5
computadores para a
interatividade com a
Torcida Online. A
máquina rodando é
estimado em torno de
50 pessoas na Torcida
Online.

R$ 41.904,71

Etapa 2.5 – Alimentação
Item

Descrição Detalhada

2.5.1

Buffet completo para até
60 pessoas (técnicos,
atletas, e dirigentes do
evento), sendo lanche
(Pão de queijo, coxinha de
frango, kibe s/ catupiry,
pão de metro tradicional,
folhado fio de ovos com
bacon, salada de frutas e
isotônico Gatorade e
bebidas não alcoólicas
( refrigerantes e sucos)

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Unitário

Qtd

60

Unid

1

Total

60

Valor
Unit

R$
14,67

Valor Total

R$
880,20

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

Alimentação para
atletas16 e comissão
32 técnica + 12
participantes do
evento (staff e
convidados).

2.5.2

Água Mineral: Água
mineral para todas as
pessoas envolvidas no
evento. (caixa com 48
copos de 200ml)

Caixa

20

1

20

R$
19,74

R$
394,80

Total Etapa 2.5

20 caixas para
consumo dos atletas
técnicos e todas a
pessoas envolvidas no
evento.

R$ 1.275,00

Etapa 2.6 – UTI/UTE e Equipe Médica
Item

Descrição Detalhada

2.6.1

Contratação de UTI
MÓVEL, dotada de
equipamentos e materiais,
tais como kits para
remoção (maca, colares,
pranchas, cintos, cadeira
de rodas) e pequenas
cirurgias (pinça, bisturi,
tesouras), aparelhos
elétricos (desfibrilador,
respirador e bomba de
infusão) e remédios
variados. Integradas por
01 médico e 02
enfermeiros.
Diária de 8hs

2.6.2

UTE – Ambulância tipo
“D” (Motorista, Tec. de
enfermagem e Socorrista),

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Diária

Diária

Qtd

1

1

Unid

1

1

Total Valor Unit

1

1

Valor Total

R$
R$
2.166,67 2.166,67

1.900,00

1.900,00

Total Etapa 2.6

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

UTI MÓVEL para
qualquer
eventualidade que
aconteça aos atletas
ou público presente

Ambulância remoção
para qualquer
eventualidade que
aconteça aos atletas
ou público presente

R$ 4.066,67

Etapa 2.7 – Premiação e Uniformes
Item

2.7.1

Descrição Detalhada

Troféus 25x21cm (acrílico
transparente
6mm + impressão UV com
base em acrílico
Transparente 6mm

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Unidade

Qtd

15

Unid

1

Total

15

Valor
Unit

R$
158,45

Valor Total

R$
2.376,75

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo
Aquisição deTroféus
para os
ganhadores das
lutas e presente no
evento. Seguindo o
número de lutas
descritas na
metodologia cada
etapa consta 12
troféus para os
atletas vencedores
de cada luta
simples, colocamos
uma margem para
convidados
especiais do evento,
serão 3 para
convidados
especiais.

2.7.2

Camisetas em malha fio
30.1 100% algodão
penteada na cor preta,
com personalização em
silk com duas cores frente,
conforme solicitação

2.7.3

Kit Promocional Porta
Ténis/Frasqueira confeccionado em Nylon
600 plastificado, Ziper 6,
cursor niguelado 6, alça
de mão em cadarço 30mm
em poliester com silk
frontal e policromia.
Tamanho: Altura 34cm,
Comprimento 15,5cm e
profundidade 12cm.
Kit Promocional - Álcool
em Gel 70% - 50 ml (álcool etílico hidratado
70º INPM)

Unidade

88

1

Unidade

1

48

Unidade

1

48

R$
18,03

88

48

12.80

48

R$
1.586,64

Camisas para
coordenação
técnica = 16
pessoas, 20 staffs
do evento, 4
filmagem e
cobertura do evento
no dia + 48 (atletas
e comissão)

R$
614,40

Material
promocional
individual por
participação dos
atletas fará parte do
KIT ATLETA. Será
entregue 1 porta
tênis para cada
atleta e 1 para cada
um da comissão
técnica.

R$
336,00

Material
promocional
individual por
participação dos
atletas inscritos
para assepsia das
mãos e proteção
contra a Covid 19,
fará parte do KIT
ATLETA. Será
entregue 1 para
cada atleta e 1 para
cada um da
comissão técnica.

R$
182,40

Material
promocional e
individual por
participação dos
atletas inscritos
Será entregue 1
para cada atleta e 1
para cada um da
comissão técnica.

7,00

2.7.4

Squeeze Plástico com
capacidade de 500ml

2.7.5

TAMANHO: 17 x 7 cm
MATERIAL: PEAD atóxico
PROCESSO: Sopro
GRAVAÇÃO: Silkscreen
em 1 cor,
material resistente e
flexível, feito de polietileno
e PVC atóxico, com tampa
rosqueável

Unidade

48

1

48

3.80

Total Etapa 2.7

R$ 5.096,00

Total META 2

R$ 82.933,06

Meta 3 - Realização – Ação Social
Etapa 3.1 – Professores e Materiais
Item

3.1.1

Descrição Detalhada

Professor/Mestre – com
nível de instrução no
minimo em segundo grau e

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Qtd

Unid

Total

Mês

1

3

3

Valor
Unit

Valor
Total

2.500,00 7.500,00

Justificativa para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo
01 Professor de JiuJitsu para ministrar
3 aulas por semana
durante 3 meses

Periodo de
30/12/2020 até
31/03/2021

graduação faixa preta em
jiu-jitsu carga horaria de
1h30 manhã e 1h30 a tarde,
3x na semana –
12horas/semanais

3.1.2

Instrutor de jiu-jitsu – com
nível de instrução no
mínimo em segundo grau e
graduação faixa marrom em
jiu-jitsu carga horaria de
1h30 manhã e 1h30 a tarde,
3x na semana –
12horas/semanais

3.1.3

Faixa para Kimono Jiu
Jitisu padrão com seis
costuras alinhadas. Alta
resistência e aderência.
Enchimento interno; 95%
polipropileno e 5% poliéster,
tecido externo 100%
algodão

3.1.4

Kimono Jiu Jitsu Brazil
Combat Unissex - Fabricado
jaqueta e calça em tecido
de brim 100% algodão.Gola
em EVA (borracha) antibactericida, evita que o
kimono seque e a gola
continue molhada,
prevenindo contra fungos e
bactérias. Desenvolvido
dentro dos padrões da
CBJJ/IBJJF.

Mês

Unidade

Unidade

1

1

1

3

60

60

3

60

60

1.500,00 4.500,00

R$
36,00

R$
2.160,00

245,00 14.700,00

01 Instrutor de JiuJitsu para ministrar
3 aulas por semana
durante 3 meses
devido ao numero
elevado de alunos e
para manter a a
qualidade das aulas
se faz necessário.
Periodo de
30/12/2020 até
31/03/2021.

Para fornecimentos
para os alunos
matriculados no
projeto social previsao de 60
alunos inscritos.

Para fornecimentos
para os alunos
matriculados no
projeto socia 1 x 60
x 245 = R$
14.700,00

Squeeze Plástico com
capacidade de 500ml

3.1.5

3.1.6

3.1.7

TAMANHO: 17 x 7 cm
MATERIAL: PEAD atóxico
PROCESSO: Sopro
GRAVAÇÃO: Silkscreen em
1 cor,
material resistente e flexível,
feito de polietileno e PVC
atóxico, com tampa
rosqueável
Banners: Confecção de 03
banners em vinil impresso
com ilhós, para divulgação e
sinalização projeto social
com a logo da secretaria.
Banners de tamanho 4m x
2m.
Aquisição de Placas de
tatame em EVA de 40mm,
nas cores pretas e
vermelhas

Unidade

1

60

60

Unidade

1

03

03

Aquisição

200

1

200

3.80

R$
37,80

R$
103,77

228,00

Para uso individual
por pelo alunos
inscritos Será
entregue 1 por aluno
inscrito no projeto 1
x 60 x 3,80 = R$
228,00

R$
113,40

Para divulgação do
projeto social com
referencia em lutas.

R$
20.754,00

Placas de Tatame
EVA para construir o
local das disputas
do projeto social e
será
disponiabilizado nos
dias do evento (será
deixado como

legado da
realização do
evento)

3.1.8

Aquisição de Kit Lanche
para Alunos da ação social
matriculados no Projeto Suco, biscoito, barra de
ceral e uma fruta.

Unidade

2160

2

4320

R$
6,99

R$
30.196,80

Aquisição de Kit
lanche para os
alunos carentes
matriculados no
projeto sendo 2 kit
por aluno, cada dia,
1 antes do treino
outro no final, 3 dias
por semana para 60
crianças durante o
Periodo de
30/12/2020 até
31/03/2021
2x60x3x3=4320
2 kits
60 alunos
3aulas por semana
3meses
8,90x4320

Total Etapa 3.1

R$ 80.152,20

Total META 3

R$ 80.152,20

Meta 4 – Realização Etapa II
Etapa 4.1 – Serviços Operacionais

Item

Descrição Detalhada

4.1.1

STAFF Operacional
Pessoas que prestarão
serviços de Staff durante a
montagem, desmontagem
e na realização do evento.
Diária de até 8 horas

4.1.2

STAFF Logístico Pessoas
que ficarão posicionadas
em pontos estratégicos
dando suporte durante todo
o evento: Diária de até 8
horas

Un. de
medida
(diária/mê
s/mts/serv
iço)

Diária

Diária

Qtd

05

10

Unid

2

1

Total

10

10

Valor
Unit

R$
126,00

R$
126,00

Valor
Total

Justificativa
para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo

R$
1.260,00

Staffs do evento
para ajudar nas
ações pré, durante
e pós-eventos.
Serão 05 staffs
para os dias da
montagem e
desmontagem e
dia do evento.

R$
1.260,00

Staffs do evento. 2
pessoas na área de
preparação dos
Atletas
2 pessoas na área
de alimentação dos
atletas
2 pessoas na área
VIP do evento,
recebendo os
convidados
especias, 2 pessoas
na área de
combate,
controlando a
entrada dos atletas,
limpando/secando o
tatame, caso haja
necessidade e 2
pessoas auxiliando
na recepção do
evento. Serão 10
staffs no dia do
evento.

4.1.3

Segurança Desarmado,
uniformizado e com curso
de qualificação.
Diária de 12hs

4.1.4

Brigadista, uniformizado e
com curso de qualificação
de prestação de socorro.
Diária de 8h

4.1.5

Locutor, com experiência
em locução e apresentação
esportiva, assim como
animação de público. Diária
de 4hs

4.1.6

Árbitro profissional de jiujitsu credenciados

4.1.7

Serviço Gerais:
Profissionais com
experiência e habilidade
para apoiar a coordenação
do evento na organização
no que concerne ä limpeza
e higienização do espaço
onde acontecerá o evento.

Diária

Diária

Diária

Diária

Diária

05

4

1

3

4

1

1

1

1

1

Total Etapa 4.1
Etapa 4.2 – Transmissão e captação de imagens do evento

05

R$
155,00

R$
775,00

Contratação do
serviço de
segurança para o
dia do evento. Toda
equipe de
segurança deve se
apresentar duas
horas antes da
abertura dos
portões e serão
responsáveis pelo
controle de
acessos, revista do
público, controle de
ingressos,
orientação e
segurança geral do
público presente.
Serão 10
seguranças no dia
do evento

4

R$
142,23

R$
568,92

Contratação do
serviço de
brigadistas, com
diploma de curso de
brigadista
concluído,
devidamente
identificados com
uniforme da
empresa, com
equipamentos
necessários para
execução do
referido trabalho,
atuando nas
demandas dos
atletas e/ou público
presentes no
período do evento.
Serão 04
brigadistas no dia
do evento.

1

R$
394,89

R$
394,89

Contratação do
locutor com
experiencia para
narrar as lutas, para
o dia do evento.

R$
470,01

Contratação
Árbitro profissional
jiu-jitsu que
desempenha a
aplicação das
regras inerentes a
luta no momento da
mesma 8hs/dia
Serão 03 arbitros
no dia do evento.

R$
546,68

Contratação de
serviço de limpeza
para todas as areas
do local do evento.
Serão 04 Aux. De
limpreza no dia do
evento.

3

4

R$
156,67

R$
136,67

R$ 5.275,50

Item

Descrição Detalhada

4.2.1

Captação e Transmissão
de imagens do evento produ o de v deo do
evento, com cobertura de
imagens dos lutadores e
participantes do evento 06
câmeras Sony, 06
controladores de câmera,
01 switcher Sony, 06
tripes de câmera, 01 mesa
de áudio Soundcraft, 5
monitores Sony, 02 hibrida
tel, 04 Vt Slow Sony, 02
caixas som amplificada,
Nobreak, Matriz
comunicação, Equipe
completa de produção.

4.2.2

Prestação de serviços
para fornecimento de
link de internet dedicada
(100% download e upload)
suportes e endereço IP 100mb Full

4.2.3

Edição de vídeos e
imagens captadas contempla a edi o de
material bruto em v deo,
com uso de cortes secos,
aplica o de gerador de
caracteres (lettering) e
marca d água do evento e
de todas as lutas
realizadas

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Serviço

Serviço

Unidade

Qtd

1

1

16

Unid

1

1

1

Total

1

1

16

Valor Unit

R$
11.431,94

R$
7.366,67

R$
4.705,33

Valor Total

R$
11.431,94

Justificativa
para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo

Transmissão do
evento no ambiente
digital, estrutura
para redes sociais
do evento e link
externo que será
divulgado para
qualquer um com
acesso à internet
poder acessar. 01
serviço que será
realizado no dia da
competição (01
diária).

R$
7.366,67

Serviço contratado
para ser possível a
transmissão do
evento na internet.
Será contratado
para o dia do
evento.

R$
4.705,33

Serviço contratado
para editar as
imagens brutas
capturadas no
evento e
transformar em
vídeos prontos para
divulgação.Sera
contradado o
serviço para
edições de 16
imagens/videos do
evento.

Total META 4.2

R$ 23.503,94

Etapa 4.3 – Peças Gráficas

Item

Descrição Detalhada

4.3.1

Banners: Confecção de
10 banners em vinil
impresso com ilhós, para
divulgação e sinalização
do evento com logo do
evento, Banners de
tamanho 4m x 2m.

4.3.2

Lona - Arena - 95x645cm,
4x0 cores, Tinta Digital em
Lona Fosca 280g.
Acabamentos Faixa em
Ilhós (cm) 30.

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Qtd

Unid

Total

Unidade

10

1

10

M²

1

7

7

Valor
Unit

60,00

R$
37,80

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

600,00

Para divulgação do
evento nas academias
com referencia em
lutas e sinalização no
dia do evento. Serão
10 banners de 4m x
2m

R$
264,60

Lona para
preenchimento da
parte superior do
pórtico de sinalização
do local de entrega
dos KITS. 1 lona de

7m² com arte do
evento.

4.3.3

4.3.4

Lona - Arena - 95x295cm,
4x0 cores, Tinta Digital em
Lona Fosca 280g.
Acabamentos Faixa em
Ilhós (cm) 30.

M²

Lona - Para Backdrop
Fotos (29,2mt2) 495x295cm, 4x0 cores,
Tinta Digital em Lona
Fosca 280G 280g.
Acabamentos Faixa,
Distan. Ilhós (cm) 30.

M²

1

6

6

R$
29,00

1

30

30

25,85

R$
174,00

775.50

Total Etapa 4.3

Lona para sinalização
preenchimento lateral
do pórtico de
sinalização do local de
entrega dos KITS. 1
lona de 6 m² com
arte do evento.
Lona para Backdrop fundo de palco. 1 lona
de 30m²

R$ 1.814,10

Etapa 4.4 – Estruturas e Equipamentos
Item

Descrição Detalhada

4.4.1

Backdrop – Estrutura de
ferro para aplicação do
banner

4.4.2

4.4.3

4.4.4

Painel de Led: Painéis de
Led grande porte (máximo
6 mm) 6m x 4m, 12 Tiras
de painel de led com 2m x
0,50, totalizando 72m de
tela

Rádio: Locação de rádio
intercomunicador com
acessórios (fone, cinta e
bateria)
Praticável: Módulo 2 x 1m
por 1m de altura
(passarela e áreas laterais
do ringue, pódio, house,
área cadeiras, área vip)

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Qtd

Unid

M²

1

30

Locação

Locação

Locação

2

6

160

1

1

1

Total

Valor
Unit

Valor Total

30

35,75

1.072,50

2

6

7.690,00

R$
37,00

15.380,00

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo
Backdrop - fundo de
palco.

2 paineis de led e 12
tiras de Serviço que
será prestado durante
o evento contratado
para informativos do
evento, visto que nem
todos ainda confiam
em sair de casa, será
feito o painel com os
primeiros que
acessarem o link da
transmissão online do
evento. 01 diária de
02 painés para o dia
do evento.

R$
222,00

Locação de 6 radios
intercomunicador para
facilitar a comunicação
durante o evento. 01
diária de 06 rádios
para o dia do evento.

160

R$
95,00

R$
15.200,00

Aluguel de Módulo 2 x
1m por 1m de altura
(passarela e áreas
laterais do ringue,
pódio, house, área
cadeiras, área vip) 01
diária x160 x 115 =
18.400

R$
676,80

Locação de 2 TV led
full hd com sistema de
placar digital para o
dia do evento.

R$

4.4.5

TV 42` led Full HD com
Placar Digital para
validação de scores e
transparência na
divulgação dos resultados

Locação

2

1

2

R$
338,40

4.4.6

Gerador de apoio ,

Locação

1

1

1

R$

Aluguel de gerador de

1.366,38 1.366,38

Potência (kVA): 180 kVA
Tensão: 220V, 380V ou
440V Tanque de
combustível (litro): 200 L
Carenagem Silenciador:
85 dBA a 1,5m
Peso (kg): 1374

4.4.7

Sistema de Sonorização
PA –
GRANDE PORTE
Sistema de som line array,
tree-way composto por 6
elementos por lado , 6 Sub
graves com 2 falantes de
18” por caixa por lado
.Sistema de amplificação
classe D com 6 mil watts
em 2 ohms.
04 microfones
condensadores cardioide
(para captação do áudio
proveniente dos lutadores
no tatame)
05 microfones sem fio com
bateria (para disposição
em todo evento com
exclusividade para os
comentaristas,
apresentador e
convidados)
02 mesas de som (para
mixagem do retorno da
área restrita e mixagem
para o público)
01 sistema de sonorização
com fragmentação e
cobertura com máximo de
06dBA SPL de faixa de
amplitude em toda área
(para mesma experiência
sonora do público no
ambiente)

LOCAÇÃO

1

1

1

apoio para caso tenha
alguma instabilidade
elétrica no local do
evento.1 diária.

R$
R$
2.644,43 2.644,43

Sistema de som
alugado para
amplificar as vozes do
apresentador, árbitros,
convidados à falar pra
o público. Usado
também para passar
música nas entradas
das lutas

R$
R$
3.974,60 3.974,60

Sistema de luzes
alugados para realizar
a dinâmica das luzes
no evento, mirando as
luzes nas
apresentações e
entradas das lutas,
como também facilitar
a luminosidade para
captação de imagem.

Sistema de Iluminação –
GRANDE PORTE

4.4.8

40 aparelhos spots de
iliminação fixos com
regulagem variável de
temperatura (kelvin)
através de led branco e
amarelo (distribuídos entre
luz para o tatame e luz
para plateia);
24 aparelhos spot de
iluminação robotizados por
automação, com prima de
cores e gobos
(distribuídos entre luz para
o tatame e luz para
plateia);
06 aparelhos wash de
iluminação robotizados por
automação, com prima de

LOCAÇÃO

1

1

1

cores e gobos
(distribuídos entre luz para
o tatame e luz para
plateia);
60 aparelhos de
iluminação com regulagem
variável de combinação de
pixel RGBWA (distribuídos
entre luz para o tatame e
luz para plateia);
02 máquinas de fumaça
com sistema de ventilação
para dissipação para o
ambiente (distribuídos
entre luz para o tatame e
luz para plateia);
01 mesa de luz com
timecode (para uso de
programação com áudio e
led)

4.4.9

Locação de
Computadores com
Processador minimo: 2
Ghz i5
Memória RAM: 4GB
Armazenamento: 100GB
livre Monitor Mouse
Teclado

Locação

5

1

5

R$
120,00

R$
600,00

Total Etapa 4.4

Locação de 5
computadores para a
interatividade com a
Torcida Online. A
máquina rodando é
estimado em torno de
50 pessoas na Torcida
Online.

R$ 41.136,71

Etapa 4.5 – Alimentação
Item

Descrição Detalhada

4.5.1

Buffet completo para até
60 pessoas (técnicos,
atletas, e dirigentes do
evento), sendo lanche
(Pão de queijo, coxinha de
frango, kibe s/ catupiry,
pão de metro tradicional,
folhado fio de ovos com
bacon, salada de frutas e
isotônico Gatorade e
bebidas não alcoólicas
( refrigerantes e sucos)

4.5.2

Água Mineral: Água
mineral para todas as
pessoas envolvidas no
evento. (caixa com 48
copos de 200ml)

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Unitário

Caixa

Qtd

60

20

Unid

1

1

Total

Valor
Unit

Valor Total

60

R$
14,67

R$
880,20

20

R$
17,50

R$
350,00

Total Etapa 4.5

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

Alimentação para
atletas16 e comissão
32 técnica + 12
participantes do
evento (staff e
convidados).

20 caixas para
consumo dos atletas
técnicos e todas a
pessoas envolvidas no
evento.

R$ 1.230,20

Etapa 4.6 – UTI/UTE e Equipe Médica
Item

Descrição Detalhada

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Qtd

Unid

Total Valor Unit

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

4.6.1

Contratação de UTI
MÓVEL, dotada de
equipamentos e materiais,
tais como kits para
remoção (maca, colares,
pranchas, cintos, cadeira
de rodas) e pequenas
cirurgias (pinça, bisturi,
tesouras), aparelhos
elétricos (desfibrilador,
respirador e bomba de
infusão) e remédios
variados. Integradas por
01 médico e 02
enfermeiros.
Diária de 8hs

4.6.2

UTE – Ambulância tipo
“D” (Motorista, Tec. de
enfermagem e Socorrista),

Diária

Diária

1

1

1

1

1

1

R$
R$
2.166,67 2.166,67

1.900,00

1.900,00

Total Etapa 4.6

UTI MÓVEL para
qualquer
eventualidade que
aconteça aos atletas
ou público presente

Ambulância remoção
para qualquer
eventualidade que
aconteça aos atletas
ou público presente

R$ 4.066,67

Etapa 4.7 – Premiação e Uniformes
Item

4.7.1

Descrição Detalhada

Troféus 25x21cm (acrílico
transparente
6mm + impressão UV com
base em acrílico
Transparente 6mm

4.7.2

Camisetas em malha fio
30.1 100% algodão
penteada na cor preta,
com personalização em
silk com duas cores frente,
conforme solicitação

4.7.3

Kit Promocional Porta
Ténis/Frasqueira confeccionado em Nylon
600 plastificado, Ziper 6,
cursor niguelado 6, alça

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Unidade

Unidade

Unidade

Qtd

15

88

1

Unid

1

1

48

Total

15

88

48

Valor
Unit

R$
158,45

R$
18,03

R$
12,80

Valor Total

R$
2.376,75

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo
Aquisição deTroféus
para os
ganhadores das
lutas e presente no
evento. Seguindo o
número de lutas
descritas na
metodologia cada
etapa consta 12
troféus para os
atletas vencedores
de cada luta
simples, colocamos
uma margem para
convidados
especiais do evento,
serão 3 para
convidados
especiais.

R$
1.586,64

Camisas para
coordenação
técnica 16 pessoas,
20 staffs do evento,
4 pessoas
responsáveis por
filmagem e
cobertura do evento
no dia + 16 atletas e
32 comissão
técnica.

R$
614,40

Material
promocional
individual por
participação dos
atletas fará parte do
KIT ATLETA. Será

entregue 1 porta
tênis para cada
atleta e 2 para seus
técnicos.

de mão em cadarço 30mm
em poliester com silk
frontal e policromia.
Tamanho: Altura 34cm,
Comprimento 15,5cm e
profundidade 12cm.
Unidade

4.7.4

R$
336,00

Material
promocional
individual por
participação dos
atletas inscritos
para assepsia das
mãos e proteção
contra a Covid 19,
fará parte do KIT
ATLETA. Será
entregue 1 para
cada atleta e 2 para
seus técnicos.

R$
182,40

Material
promocional e
individual por
participação dos
atletas inscritos
Será entregue 1
para cada atleta e 2
para seus técnicos.

1

Kit Promocional - Álcool
em Gel 70% - 50 ml (álcool etílico hidratado
70º INPM)

48

R$
7,00

48

Squeeze Plástico com
capacidade de 500ml

4.7.5

TAMANHO: 17 x 7 cm
MATERIAL: PEAD atóxico
PROCESSO: Sopro
GRAVAÇÃO: Silkscreen
em 1 cor,
material resistente e
flexível, feito de polietileno
e PVC atóxico, com tampa
rosqueável

Unidade

1

48

R$
3,80

48

Total Etapa 4.7

R$ 5.096,19

Total META 4

R$ 82.123,31

Meta 5 – Realização Etapa III
Etapa 5.1 – Serviços Operacionais

Item

Descrição Detalhada

5.1.1

STAFF Operacional
Pessoas que prestarão
serviços de Staff durante a
montagem, desmontagem
e na realização do evento.
Diária de até 8 horas

5.1.2

STAFF Logístico Pessoas
que ficarão posicionadas
em pontos estratégicos
dando suporte durante todo
o evento: Diária de até 8
horas

Un. de
medida
(diária/mê
s/mts/serv
iço)

Diária

Diária

Qtd

05

10

Unid

2

1

Total

10

10

Valor
Unit

R$
126,00

R$
126,00

Valor
Total

Justificativa
para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo

R$
1.260,00

Staffs do evento
para ajudar nas
ações pré, durante
e pós-eventos.
Serão 05 staffs
para os dias da
montagem e
desmontagem e
dia do evento.

R$
1.260,00

Staffs do evento. 2
pessoas na área de
preparação dos
Atletas
2 pessoas na área
de alimentação dos
atletas
2 pessoas na área
VIP do evento,
recebendo os
convidados
especias, 2 pessoas
na área de

combate,
controlando a
entrada dos atletas,
limpando/secando o
tatame, caso haja
necessidade e 2
pessoas auxiliando
na recepção do
evento. Serão 10
staffs no dia do
evento.

5.1.3

Segurança Desarmado,
uniformizado e com curso
de qualificação.
Diária de 12hs

5.1.4

Brigadista, uniformizado e
com curso de qualificação
de prestação de socorro.
Diária de 8h

5.1.5

Locutor, com experiência
em locução e apresentação
esportiva, assim como
animação de público. Diária
de 4hs

5.1.6

Árbitro profissional de jiujitsu credenciados

Diária

Diária

Diária

Diária

05

4

1

3

1

1

1

1

05

R$
155,00

R$
775,00

Contratação do
serviço de
segurança para o
dia do evento. Toda
equipe de
segurança deve se
apresentar duas
horas antes da
abertura dos
portões e serão
responsáveis pelo
controle de
acessos, revista do
público, controle de
ingressos,
orientação e
segurança geral do
público presente.
Serão 10
seguranças no dia
do evento

4

R$
142,23

R$
568,92

Contratação do
serviço de
brigadistas, com
diploma de curso de
brigadista
concluído,
devidamente
identificados com
uniforme da
empresa, com
equipamentos
necessários para
execução do
referido trabalho,
atuando nas
demandas dos
atletas e/ou público
presentes no
período do evento.
Serão 04
brigadistas no dia
do evento.

1

R$
394,89

R$
394,89

Contratação do
locutor com
experiencia para
narrar as lutas, para
o dia do evento.

R$
470,01

Contratação
Árbitro profissional
jiu-jitsu que
desempenha a
aplicação das
regras inerentes a
luta no momento da
mesma 8hs/dia
Serão 03 arbitros
no dia do evento.

3

R$
156,67

5.1.7

Serviço Gerais:
Profissionais com
experiência e habilidade
para apoiar a coordenação
do evento na organização
no que concerne ä limpeza
e higienização do espaço
onde acontecerá o evento.

Diária

4

1

4

R$
136,67

R$
546,68

Total Etapa 5.1

Contratação de
serviço de limpeza
para todas as areas
do local do evento.
Serão 04 Aux. De
limpreza no dia do
evento.

R$ 5.275,50

Etapa 5.2 – Transmissão e captação de imagens do evento

Item

Descrição Detalhada

5.2.1

Captação e Transmissão
de imagens do evento produ o de v deo do
evento, com cobertura de
imagens dos lutadores e
participantes do evento 06
câmeras Sony, 06
controladores de câmera,
01 switcher Sony, 06
tripes de câmera, 01 mesa
de áudio Soundcraft, 5
monitores Sony, 02 hibrida
tel, 04 Vt Slow Sony, 02
caixas som amplificada,
Nobreak, Matriz
comunicação, Equipe
completa de produção.

5.2.2

Prestação de serviços
para fornecimento de
link de internet dedicada
(100% download e upload)
suportes e endereço IP 100mb Full

5.2.3

Edição de vídeos e
imagens captadas contempla a edi o de
material bruto em v deo,
com uso de cortes secos,
aplica o de gerador de
caracteres (lettering) e
marca d água do evento e
de todas as lutas
realizadas

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Serviço

Serviço

Unidade

Qtd

1

1

16

Unid

1

1

1

Total

1

1

16

Valor Unit

R$
11.431,94

R$
7.366,67

R$
4.705,33

Valor Total

R$
11.431,94

Justificativa
para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo

Transmissão do
evento no ambiente
digital, estrutura
para redes sociais
do evento e link
externo que será
divulgado para
qualquer um com
acesso à internet
poder acessar. 01
serviço que será
realizado no dia da
competição (01
diária).

R$
7.366,67

Serviço contratado
para ser possível a
transmissão do
evento na internet.
Será contratado
para o dia do
evento.

R$
4.705,33

Serviço contratado
para editar as
imagens brutas
capturadas no
evento e
transformar em
vídeos prontos para
divulgação.Sera
contradado o
serviço para
edições de 16
imagens/videos do
evento.

Total META 5.2

R$ 23.503,94

Etapa 5.3 – Peças Gráficas

Item

Descrição Detalhada

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Qtd

Unid

Total

Valor
Unit

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

5.3.1

Banners: Confecção de
10 banners em vinil
impresso com ilhós, para
divulgação e sinalização
do evento com logo do
evento, Banners de
tamanho 4m x 2m.

Unidade

10

1

10

Lona - Arena - 95x645cm,
4x0 cores, Tinta Digital em
Lona Fosca 280g.
Acabamentos Faixa em
Ilhós (cm) 30.

M²

1

7

7

Lona - Arena - 95x295cm,
4x0 cores, Tinta Digital em
Lona Fosca 280g.
Acabamentos Faixa em
Ilhós (cm) 30.

M²

Lona - Para Backdrop
Fotos (29,2mt2) 495x295cm, 4x0 cores,
Tinta Digital em Lona
Fosca 280G 280g.
Acabamentos Faixa,
Distan. Ilhós (cm) 30.

M²

R$
60,00

R$
37,80

R$
600,00

Para divulgação do
evento nas academias
com referencia em
lutas e sinalização no
dia do evento. Serão
10 banners de 4m x
2m

R$
264,60

Lona para
preenchimento da
parte superior do
pórtico de sinalização
do local de entrega
dos KITS. 1 lona de
7m² com arte do
evento.

R$
174,00

Lona para sinalização
preenchimento lateral
do pórtico de
sinalização do local de
entrega dos KITS. 1
lona de 6 m² com
arte do evento.

5.3.2

5.3.3

5.3.4

1

6

6

R$
29,00

1

30

Lona para Backdrop fundo de palco. 1 lona
de 30m²

30

R$
25,85

R$
775,50

Total Etapa 5.3

R$ 1.814,10

Etapa 5.4 – Estruturas e Equipamentos
Item

Descrição Detalhada

5.4.1

Backdrop – Estrutura de
ferro para aplicação do
banner

5.4.2

5.4.3

Painel de Led: Painéis de
Led grande porte (máximo
6 mm) 6m x 4m, 12 Tiras
de painel de led com 2m x
0,50, totalizando 72m de
tela

Rádio: Locação de rádio
intercomunicador com
acessórios (fone, cinta e
bateria)

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Qtd

Unid

Total

M²

1

30

30

Valor
Unit

R$
35,75

Locação

Locação

2

6

1

1

2

6

Valor Total

R$
1.072,50

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo
Backdrop - fundo de
palco.

R$
R$
7.690,00 15.380,00

2 paineis de led e 12
tiras de Serviço que
será prestado durante
o evento contratado
para informativos do
evento, visto que nem
todos ainda confiam
em sair de casa, será
feito o painel com os
primeiros que
acessarem o link da
transmissão online do
evento. 01 diária de
02 painés para o dia
do evento.

R$
37,00

Locação de 6 radios
intercomunicador para
facilitar a comunicação
durante o evento. 01
diária de 06 rádios
para o dia do evento.

R$
222,00

5.4.4

Praticável: Módulo 2 x 1m
por 1m de altura
(passarela e áreas laterais
do ringue, pódio, house,
área cadeiras, área vip)

5.4.6

TV 42` led Full HD com
Placar Digital para
validação de scores e
transparência na
divulgação dos resultados

5.4.7

Gerador de apoio ,
Potência (kVA): 180 kVA
Tensão: 220V, 380V ou
440V Tanque de
combustível (litro): 200 L
Carenagem Silenciador:
85 dBA a 1,5m
Peso (kg): 1374

5.4.8

Sistema de Sonorização
PA –
GRANDE PORTE
Sistema de som line array,
tree-way composto por 6
elementos por lado , 6 Sub
graves com 2 falantes de
18” por caixa por lado
.Sistema de amplificação
classe D com 6 mil watts
em 2 ohms.
04 microfones
condensadores cardioide
(para captação do áudio
proveniente dos lutadores
no tatame)
05 microfones sem fio com
bateria (para disposição
em todo evento com
exclusividade para os
comentaristas,
apresentador e
convidados)
02 mesas de som (para
mixagem do retorno da
área restrita e mixagem
para o público)
01 sistema de sonorização
com fragmentação e
cobertura com máximo de
06dBA SPL de faixa de
amplitude em toda área
(para mesma experiência
sonora do público no
ambiente)

Locação

Locação

Locação

LOCAÇÃO

160

2

1

1

1

1

1

1

160

R$
95,00

R$
15.200,00

Aluguel de Módulo 2 x
1m por 1m de altura
(passarela e áreas
laterais do ringue,
pódio, house, área
cadeiras, área vip) 01
diária x160 x 115 =
18.400

2

R$
338,40

R$
676,80

Locação de 2 TV led
full hd com sistema de
placar digital para o
dia do evento.

1

R$
R$
1.366,38 1.366,38

Aluguel de gerador de
apoio para caso tenha
alguma instabilidade
elétrica no local do
evento.1 diária.

R$
R$
2.644,43 2.644,43

Sistema de som
alugado para
amplificar as vozes do
apresentador, árbitros,
convidados à falar pra
o público. Usado
também para passar
música nas entradas
das lutas

1

Sistema de Iluminação –
GRANDE PORTE

5.4.9

40 aparelhos spots de
iliminação fixos com
regulagem variável de
temperatura (kelvin)

LOCAÇÃO

1

1

1

R$
3.974,
60

R$
3.974,60

Sistema de luzes
alugados para realizar
a dinâmica das luzes
no evento, mirando as
luzes nas
apresentações e
entradas das lutas,
como também facilitar
a luminosidade para

captação de imagem.

através de led branco e
amarelo (distribuídos entre
luz para o tatame e luz
para plateia);
24 aparelhos spot de
iluminação robotizados por
automação, com prima de
cores e gobos
(distribuídos entre luz para
o tatame e luz para
plateia);
06 aparelhos wash de
iluminação robotizados por
automação, com prima de
cores e gobos
(distribuídos entre luz para
o tatame e luz para
plateia);
60 aparelhos de
iluminação com regulagem
variável de combinação de
pixel RGBWA (distribuídos
entre luz para o tatame e
luz para plateia);
02 máquinas de fumaça
com sistema de ventilação
para dissipação para o
ambiente (distribuídos
entre luz para o tatame e
luz para plateia);
01 mesa de luz com
timecode (para uso de
programação com áudio e
led)

5.4.12

Locação de
Computadores com
Processador minimo: 2
Ghz i5
Memória RAM: 4GB
Armazenamento: 100GB
livre Monitor Mouse
Teclado

Locação

5

1

5

R$
120,00

R$
600,00

Total Etapa 5.4

Locação de 5
computadores para a
interatividade com a
Torcida Online. A
máquina rodando é
estimado em torno de
50 pessoas na Torcida
Online.

R$ 41.136,71

Etapa 5.5 – Alimentação
Item

Descrição Detalhada

5.5.1

Buffet completo para até
60 pessoas (técnicos,
atletas, e dirigentes do
evento), sendo lanche
(Pão de queijo, coxinha de
frango, kibe s/ catupiry,
pão de metro tradicional,
folhado fio de ovos com
bacon, salada de frutas e
isotônico Gatorade e
bebidas não alcoólicas
( refrigerantes e sucos)

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Unitário

Qtd

60

Unid

1

Total

60

Valor
Unit

R$
14,67

Valor Total

R$
880,20

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

Alimentação para
atletas16 e comissão
técnica 32 participante
do evento 18 + 12
staffs.

5.5.2

Água Mineral: Água
mineral para todas as
pessoas envolvidas no
evento. (caixa com 48
copos de 200ml)

Caixa

20

1

20

R$
19,74

R$
394,80

Total Etapa 5.5

20 caixas para
consumo dos atletas
técnicos e todas a
pessoas envolvidas no
evento.

R$ 1.275,00

Etapa 5.6 – UTI/UTE e Equipe Médica
Item

Descrição Detalhada

5.6.1

Contratação de UTI
MÓVEL, dotada de
equipamentos e materiais,
tais como kits para
remoção (maca, colares,
pranchas, cintos, cadeira
de rodas) e pequenas
cirurgias (pinça, bisturi,
tesouras), aparelhos
elétricos (desfibrilador,
respirador e bomba de
infusão) e remédios
variados. Integradas por
01 médico e 02
enfermeiros.
Diária de 8hs

5.6.2

UTE – Ambulância tipo
“D” (Motorista, Tec. de
enfermagem e Socorrista),

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Diária

Diária

Qtd

1

1

Unid

1

1

Total Valor Unit

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

1

R$
R$
2.166,67 2.166,67

UTI MÓVEL para
qualquer
eventualidade que
aconteça aos atletas
ou público presente

1

R$
R$
1.900,00 1.900,00

Ambulância remoção
para qualquer
eventualidade que
aconteça aos atletas
ou público presente

Total Etapa 5.6

R$ 4.066,67

Etapa 5.7 – Premiação e Uniformes
Item

5.7.1

Descrição Detalhada

Troféus 25x21cm (acrílico
transparente
6mm + impressão UV com
base em acrílico
Transparente 6mm

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Unidade

Qtd

15

Unid

1

Total

15

Valor
Unit

R$
158,45

Valor Total

R$
2.376,75

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo
Aquisição deTroféus
para os
ganhadores das
lutas e presente no
evento. Seguindo o
número de lutas
descritas na
metodologia cada
etapa consta 12
troféus para os
atletas vencedores
de cada luta
simples, colocamos
uma margem para
convidados
especiais do evento,
serão 3 para
convidados
especiais.

5.7.2

Camisetas em malha fio
30.1 100% algodão
penteada na cor preta,
com personalização em
silk com duas cores frente,
conforme solicitação

5.7.3

Kit Promocional Porta
Ténis/Frasqueira confeccionado em Nylon
600 plastificado, Ziper 6,
cursor niguelado 6, alça
de mão em cadarço 30mm
em poliester com silk
frontal e policromia.
Tamanho: Altura 34cm,
Comprimento 15,5cm e
profundidade 12cm.

5.7.4

Unidade

88

Unidade

1

Unidade

1

Kit Promocional - Álcool
em Gel 70% - 50 ml (álcool etílico hidratado
70º INPM)

1

R$
18,03

88

48

R$
12,80

48

48

R$
7,00

48

R$
1.586,64

Camisas para
coordenação
técnica 16 pessoas,
20 staffs do evento,
4 pessoas
responsáveis por
filmagem e
cobertura do evento
no dia + 16 atletas e
32 comissão
técnica.

R$
614,40

Material
promocional
individual por
participação dos
atletas fará parte do
KIT ATLETA. Será
entregue 1 porta
tênis para cada
atleta e 2 para seus
técnicos.

R$
336,00

Material
promocional
individual por
participação dos
atletas inscritos
para assepsia das
mãos e proteção
contra a Covid 19,
fará parte do KIT
ATLETA. Será
entregue 1 para
cada atleta e 2 para
seus técnicos.

R$
182,40

Material
promocional e
individual por
participação dos
atletas inscritos
Será entregue 1
para cada atleta e 2
para seus técnicos.

Squeeze Plástico com
capacidade de 500ml

5.7.5

TAMANHO: 17 x 7 cm
MATERIAL: PEAD atóxico
PROCESSO: Sopro
GRAVAÇÃO: Silkscreen
em 1 cor,
material resistente e
flexível, feito de polietileno
e PVC atóxico, com tampa
rosqueável

Unidade

1

48

R$
3,80

48

Total Etapa 5.7

R$ 5.096,19

Total META 5

R$ 82.168,11

Meta 6 – Realização Etapa IV
Etapa 6.1 – Serviços Operacionais

Item

6.1.1

Descrição Detalhada

STAFF Operacional
Pessoas que prestarão

Un. de
medida
(diária/mê
s/mts/serv
iço)

Qtd

Unid

Total

Diária

05

2

10

Valor
Unit

R$
126,00

Valor
Total

R$
1.260,00

Justificativa
para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo
Staffs do evento
para ajudar nas
ações pré, durante

e pós-eventos.
Serão 05 staffs
para os dias da
montagem e
desmontagem e
dia do evento.

serviços de Staff durante a
montagem, desmontagem
e na realização do evento.
Diária de até 8 horas

6.1.2

6.1.3

STAFF Logístico Pessoas
que ficarão posicionadas
em pontos estratégicos
dando suporte durante todo
o evento: Diária de até 8
horas

Segurança Desarmado,
uniformizado e com curso
de qualificação.
Diária de 12hs

6.1.4

Brigadista, uniformizado e
com curso de qualificação
de prestação de socorro.
Diária de 8h

6.1.5

Locutor, com experiência
em locução e apresentação
esportiva, assim como
animação de público. Diária
de 4hs

Diária

Diária

Diária

Diária

10

05

4

1

1

1

1

1

10

05

4

1

R$
126,00

R$
155,00

R$
142,23

R$
394,89

R$
1.260,00

Staffs do evento. 2
pessoas na área de
preparação dos
Atletas
2 pessoas na área
de alimentação dos
atletas
2 pessoas na área
VIP do evento,
recebendo os
convidados
especias, 2 pessoas
na área de
combate,
controlando a
entrada dos atletas,
limpando/secando o
tatame, caso haja
necessidade e 2
pessoas auxiliando
na recepção do
evento. Serão 10
staffs no dia do
evento.

R$
775,00

Contratação do
serviço de
segurança para o
dia do evento por se
tratar de um evento
on-line os acessos
serão restritos não
tendo acesso de
público somente
dos envolvidos com
a execução do
evento.

R$
568,92

Contratação do
serviço de
brigadistas, com
diploma de curso de
brigadista
concluído,
devidamente
identificados com
uniforme da
empresa, com
equipamentos
necessários para
execução do
referido trabalho,
atuando nas
demandas dos
atletas e/ou público
presentes no
período do evento.
Serão 04
brigadistas no dia
do evento.

R$
394,89

Contratação do
locutor com
experiencia para
narrar as lutas, para
o dia do evento.

6.1.6

Árbitro profissional de jiujitsu credenciados

6.1.7

Serviço Gerais:
Profissionais com
experiência e habilidade
para apoiar a coordenação
do evento na organização
no que concerne ä limpeza
e higienização do espaço
onde acontecerá o evento.

Diária

3

Diária

1

4

3

1

4

R$
156,67

R$
136,67

R$
470,01

Contratação
Árbitro profissional
jiu-jitsu que
desempenha a
aplicação das
regras inerentes a
luta no momento da
mesma 8hs/dia
Serão 03 arbitros
no dia do evento.

R$
546,68

Contratação de
serviço de limpeza
para todas as areas
do local do evento.
Serão 04 Aux. De
limpreza no dia do
evento.

Total Etapa 6.1

R$ 5.275,50

Etapa 6.2 – Transmissão e captação de imagens do evento

Item

Descrição Detalhada

6.2.1

Captação e Transmissão
de imagens do evento produ o de v deo do
evento, com cobertura de
imagens dos lutadores e
participantes do evento 06
câmeras Sony, 06
controladores de câmera,
01 switcher Sony, 06
tripes de câmera, 01 mesa
de áudio Soundcraft, 5
monitores Sony, 02 hibrida
tel, 04 Vt Slow Sony, 02
caixas som amplificada,
Nobreak, Matriz
comunicação, Equipe
completa de produção.

6.2.2

Prestação de serviços
para fornecimento de
link de internet dedicada
(100% download e upload)
suportes e endereço IP 100mb Full

6.2.3

Edição de vídeos e
imagens captadas contempla a edi o de
material bruto em v deo,
com uso de cortes secos,
aplica o de gerador de
caracteres (lettering) e
marca d água do evento e
de todas as lutas
realizadas

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Serviço

Serviço

Unidade

Qtd

1

1

16

Unid

1

1

1

Total

1

1

16

Valor Unit

R$
11.431,94

R$
7.366,67

R$
4.705,33

Valor Total

R$
11.431,94

Justificativa
para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo

Transmissão do
evento no ambiente
digital, estrutura
para redes sociais
do evento e link
externo que será
divulgado para
qualquer um com
acesso à internet
poder acessar. 01
serviço que será
realizado no dia da
competição (01
diária).

R$
7.366,67

Serviço contratado
para ser possível a
transmissão do
evento na internet.
Será contratado
para o dia do
evento.

R$
4.705,33

Serviço contratado
para editar as
imagens brutas
capturadas no
evento e
transformar em
vídeos prontos para
divulgação Sera
contradado o
serviço para
edições de 16
imagens/videos do
evento.

Total META 6.2

R$ 23.503,94

Etapa 5.3 – Peças Gráficas

Item

Descrição Detalhada

6.3.1

Banners: Confecção de
10 banners em vinil
impresso com ilhós, para
divulgação e sinalização
do evento com logo do
evento, Banners de
tamanho 4m x 2m.

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Qtd

Unid

Total

Unidade

10

1

10

Lona - Arena - 95x645cm,
4x0 cores, Tinta Digital em
Lona Fosca 280g.
Acabamentos Faixa em
Ilhós (cm) 30.

M²

1

7

7

Lona - Arena - 95x295cm,
4x0 cores, Tinta Digital em
Lona Fosca 280g.
Acabamentos Faixa em
Ilhós (cm) 30.

M²

Lona - Para Backdrop
Fotos (29,2mt2) 495x295cm, 4x0 cores,
Tinta Digital em Lona
Fosca 280G 280g.
Acabamentos Faixa,
Distan. Ilhós (cm) 30.

M²

Valor
Unit

R$
60,00

R$
37,80

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

R$
600,00

Para divulgação do
evento nas academias
com referencia em
lutas e sinalização no
dia do evento. Serão
10 banners de 4m x
2m

R$
264,60

Lona para
preenchimento da
parte superior do
pórtico de sinalização
do local de entrega
dos KITS. 1 lona de
7m² com arte do
evento.

R$
174,00

Lona para sinalização
preenchimento lateral
do pórtico de
sinalização do local de
entrega dos KITS. 1
lona de 6 m² com
arte do evento.

6.3.2

6.3.3

6.3.4

1

6

6

R$
29,00

1

30

Lona para Backdrop fundo de palco. 1 lona
de 30m²

30

R$
25,85

R$
775,50

Total Etapa 6.3

R$ 1.814,10

Etapa 6.4 – Estruturas e Equipamentos
Item

Descrição Detalhada

6.4.1

Backdrop – Estrutura de
ferro para aplicação do
banner

6.4.2

Painel de Led: Painéis de
Led grande porte (máximo
6 mm) 6m x 4m, 12 Tiras
de painel de led com 2m x
0,50, totalizando 72m de
tela

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Qtd

Unid

Total

M²

1

30

30

Valor
Unit

R$
35,75

Locação

2

1

2

Valor Total

R$
1.072,50

R$
R$
7.690,00 15.380,00

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo
Backdrop - fundo de
palco.

2 paineis de led e 12
tiras de Serviço que
será prestado durante
o evento contratado
para informativos do
evento, visto que nem
todos ainda confiam
em sair de casa, será
feito o painel com os
primeiros que
acessarem o link da
transmissão online do
evento. 01 diária de
02 painés para o dia
do evento.

6.4.3

6.4.4

Rádio: Locação de rádio
intercomunicador com
acessórios (fone, cinta e
bateria)
Praticável: Módulo 2 x 1m
por 1m de altura
(passarela e áreas laterais
do ringue, pódio, house,
área cadeiras, área vip)

6.4.6

TV 42` led Full HD com
Placar Digital para
validação de scores e
transparência na
divulgação dos resultados

6.4.7

Gerador de apoio ,
Potência (kVA): 180 kVA
Tensão: 220V, 380V ou
440V Tanque de
combustível (litro): 200 L
Carenagem Silenciador:
85 dBA a 1,5m
Peso (kg): 1374

6.4.8

Sistema de Sonorização
PA –
GRANDE PORTE
Sistema de som line array,
tree-way composto por 6
elementos por lado , 6 Sub
graves com 2 falantes de
18” por caixa por lado
.Sistema de amplificação
classe D com 6 mil watts
em 2 ohms.
04 microfones
condensadores cardioide
(para captação do áudio
proveniente dos lutadores
no tatame)
05 microfones sem fio com
bateria (para disposição
em todo evento com
exclusividade para os
comentaristas,
apresentador e
convidados)
02 mesas de som (para
mixagem do retorno da
área restrita e mixagem
para o público)
01 sistema de sonorização
com fragmentação e
cobertura com máximo de
06dBA SPL de faixa de
amplitude em toda área
(para mesma experiência
sonora do público no
ambiente)

Locação

Locação

Locação

Locação

LOCAÇÃO

6

160

2

1

1

1

1

1

1

1

6

R$
37,00

R$
222,00

Locação de 6 radios
intercomunicador para
facilitar a comunicação
durante o evento. 01
diária de 06 rádios
para o dia do evento.

160

R$
95,00

R$
15.200,00

Aluguel de Módulo 2 x
1m por 1m de altura
(passarela e áreas
laterais do ringue,
pódio, house, área
cadeiras, área vip) 01
diária x160 x 115 =
18.400

2

R$
338,40

R$
676,80

Locação de 2 TV led
full hd com sistema de
placar digital para o
dia do evento.

1

R$
R$
1.366,38 1.366,38

Aluguel de gerador de
apoio para caso tenha
alguma instabilidade
elétrica no local do
evento.1 diária.

R$
R$
2.644,43 2.644,43

Sistema de som
alugado para
amplificar as vozes do
apresentador, árbitros,
convidados à falar pra
o público. Usado
também para passar
música nas entradas
das lutas

1

Sistema de Iluminação –
GRANDE PORTE

6.4.9

6.4.12

40 aparelhos spots de
iliminação fixos com
regulagem variável de
temperatura (kelvin)
através de led branco e
amarelo (distribuídos entre
luz para o tatame e luz
para plateia);
24 aparelhos spot de
iluminação robotizados por
automação, com prima de
cores e gobos
(distribuídos entre luz para
o tatame e luz para
plateia);
06 aparelhos wash de
iluminação robotizados por
automação, com prima de
cores e gobos
(distribuídos entre luz para
o tatame e luz para
plateia);
60 aparelhos de
iluminação com regulagem
variável de combinação de
pixel RGBWA (distribuídos
entre luz para o tatame e
luz para plateia);
02 máquinas de fumaça
com sistema de ventilação
para dissipação para o
ambiente (distribuídos
entre luz para o tatame e
luz para plateia);
01 mesa de luz com
timecode (para uso de
programação com áudio e
led)
Locação de
Computadores com
Processador minimo: 2
Ghz i5
Memória RAM: 4GB
Armazenamento: 100GB
livre Monitor Mouse
Teclado

LOCAÇÃO

Locação

1

5

1

1

1

5

R$
R$
3.974,60 3.974,60

Sistema de luzes
alugados para realizar
a dinâmica das luzes
no evento, mirando as
luzes nas
apresentações e
entradas das lutas,
como também facilitar
a luminosidade para
captação de imagem.

R$
120,00

Locação de 5
computadores para a
interatividade com a
Torcida Online. A
máquina rodando é
estimado em torno de
50 pessoas na Torcida
Online.

R$
600,00

Total Etapa 6.4

R$ 41.136,71

Etapa 5.5 – Alimentação
Item

Descrição Detalhada

6.5.1

Buffet completo para até
60 pessoas (técnicos,
atletas, e dirigentes do
evento), sendo lanche
(Pão de queijo, coxinha de
frango, kibe s/ catupiry,

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Unitário

Qtd

60

Unid

1

Total

60

Valor
Unit

R$
14,67

Valor Total

R$
880,20

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo
Alimentação para
atletas16 e comissão
32 técnica participante
do evento + 12 staffs.

pão de metro tradicional,
folhado fio de ovos com
bacon, salada de frutas e
isotônico Gatorade e
bebidas não alcoólicas
( refrigerantes e sucos)

6.5.2

Água Mineral: Água
mineral para todas as
pessoas envolvidas no
evento. (caixa com 48
copos de 200ml)

Caixa

20

1

20

R$
17,50

R$
350,00

Total Etapa 6.5

20 caixas para
consumo dos atletas
técnicos e todas a
pessoas envolvidas no
evento.

R$ 1.230,20

Etapa 6.6 – UTI/UTE e Equipe Médica
Item

Descrição Detalhada

6.6.1

Contratação de UTI
MÓVEL, dotada de
equipamentos e materiais,
tais como kits para
remoção (maca, colares,
pranchas, cintos, cadeira
de rodas) e pequenas
cirurgias (pinça, bisturi,
tesouras), aparelhos
elétricos (desfibrilador,
respirador e bomba de
infusão) e remédios
variados. Integradas por
01 médico e 02
enfermeiros.
Diária de 8hs

6.6.2

UTE – Ambulância tipo
“D” (Motorista, Tec. de
enfermagem e Socorrista),

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Diária

Diária

Qtd

1

1

Unid

1

1

Total Valor Unit

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

1

R$
R$
2.166,67 2.166,67

UTI MÓVEL para
qualquer
eventualidade que
aconteça aos atletas
ou público presente

1

R$
R$
1.900,00 1.900,00

Ambulância remoção
para qualquer
eventualidade que
aconteça aos atletas
ou público presente

Total Etapa 6.6

R$ 4.066,67

Etapa 6.7 – Premiação e Uniformes
Item

6.7.1

Descrição Detalhada

Troféus 25x21cm (acrílico
transparente
6mm + impressão UV com
base em acrílico
Transparente 6mm

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Unidade

Qtd

15

Unid

1

Total

15

Valor
Unit

R$
158,45

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

R$
2.376,75

Aquisição deTroféus
para os
ganhadores das
lutas e presente no
evento. Seguindo o
número de lutas
descritas na
metodologia cada
etapa consta 12
troféus para os
atletas vencedores
de cada luta
simples, colocamos
uma margem para
convidados
especiais do evento,

serão 3 para
convidados
especiais.

6.7.2

Camisetas em malha fio
30.1 100% algodão
penteada na cor preta,
com personalização em
silk com duas cores frente,
conforme solicitação

6.7.3

Kit Promocional Porta
Ténis/Frasqueira confeccionado em Nylon
600 plastificado, Ziper 6,
cursor niguelado 6, alça
de mão em cadarço 30mm
em poliester com silk
frontal e policromia.
Tamanho: Altura 34cm,
Comprimento 15,5cm e
profundidade 12cm.

6.7.4

Unidade

88

Unidade

1

Unidade

1

1

48

48

Kit Promocional - Álcool
em Gel 70% - 50 ml (álcool etílico hidratado
70º INPM)

88

48

48

R$
18,03

R$
12,80

R$
7,00

R$
1.586,64

Camisas para
coordenação
técnica 16 pessoas,
20 staffs do evento,
4 pessoas
responsáveis por
filmagem e
cobertura do evento
no dia + 48 atletas e
comissão técnica.

R$
614,40

Material
promocional
individual por
participação dos
atletas fará parte do
KIT ATLETA. Será
entregue 1 para
cada atleta e 1 para
seus técnicos.

R$
336,00

Material
promocional
individual por
participação dos
atletas inscritos
para assepsia das
mãos e proteção
contra a Covid 19,
fará parte do KIT
ATLETA. Será
entregue 1 para
cada atleta e 1 para
cada técnico.

R$
182,40

Material
promocional e
individual por
participação dos
atletas inscritos
Será entregue 1
para cada atleta e 1
para cada técnico.

Squeeze Plástico com
capacidade de 500ml

6.7.5

TAMANHO: 17 x 7 cm
MATERIAL: PEAD atóxico
PROCESSO: Sopro
GRAVAÇÃO: Silkscreen
em 1 cor,
material resistente e
flexível, feito de polietileno
e PVC atóxico, com tampa
rosqueável

Unidade

1

48

48

R$
3,80

Total Etapa 6.7

R$ 5.096,19

Total META 6

R$ 82.123,31

Meta 7 – Realização Etapa V
Etapa 7.1 – Serviços Operacionais

Item

Descrição Detalhada

Un. de
medida
(diária/mê
s/mts/serv
iço)

Qtd

Unid

Total

Valor
Unit

Valor
Total

Justificativa
para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo

7.1.1

7.1.2

7.1.3

STAFF Operacional
Pessoas que prestarão
serviços de Staff durante a
montagem, desmontagem
e na realização do evento.
Diária de até 8 horas

STAFF Logístico Pessoas
que ficarão posicionadas
em pontos estratégicos
dando suporte durante todo
o evento: Diária de até 8
horas

Segurança Desarmado,
uniformizado e com curso
de qualificação.
Diária de 12hs

7.1.4

Brigadista, uniformizado e
com curso de qualificação
de prestação de socorro.
Diária de 8h

7.1.5

Locutor, com experiência
em locução e apresentação
esportiva, assim como
animação de público. Diária
de 4hs

Diária

Diária

Diária

Diária

Diária

05

10

05

4

1

2

1

1

1

1

10

10

05

R$
126,00

R$
126,00

R$
155,00

R$
1.260,00

Staffs do evento
para ajudar nas
ações pré, durante
e pós-eventos.
Serão 05 staffs
para os dias da
montagem e
desmontagem e
dia do evento.

R$
1.260,00

Staffs do evento. 2
pessoas na área de
preparação dos
Atletas
2 pessoas na área
de alimentação dos
atletas
2 pessoas na área
VIP do evento,
recebendo os
convidados
especias, 2 pessoas
na área de
combate,
controlando a
entrada dos atletas,
limpando/secando o
tatame, caso haja
necessidade e 2
pessoas auxiliando
na recepção do
evento. Serão 10
staffs no dia do
evento.

R$
775,00

Contratação do
serviço de
segurança para o
dia do evento por se
tratar de um evento
on-line os acessos
serão restritos não
tendo acesso de
público somente
dos envolvidos com
a execução do
evento.

4

R$
142,23

R$
568,92

Contratação do
serviço de
brigadistas, com
diploma de curso de
brigadista
concluído,
devidamente
identificados com
uniforme da
empresa, com
equipamentos
necessários para
execução do
referido trabalho,
atuando nas
demandas dos
atletas e/ou público
presentes no
período do evento.
Serão 04
brigadistas no dia
do evento.

1

R$
394,89

R$
394,89

Contratação do
locutor com
experiencia para
narrar as lutas, para
o dia do evento.

7.1.6

Árbitro profissional de jiujitsu credenciados

7.1.7

Serviço Gerais:
Profissionais com
experiência e habilidade
para apoiar a coordenação
do evento na organização
no que concerne ä limpeza
e higienização do espaço
onde acontecerá o evento.

Diária

3

Diária

1

4

3

1

4

R$
156,67

R$
136,67

R$
470,01

Contratação
Árbitro profissional
jiu-jitsu que
desempenha a
aplicação das
regras inerentes a
luta no momento da
mesma 8hs/dia
Serão 03 arbitros
no dia do evento.

R$
546,68

Contratação de
serviço de limpeza
para todas as areas
do local do evento.
Serão 04 Aux. De
limpreza no dia do
evento.

Total Etapa 7.1

R$ 5.275,50

Etapa 7.2 – Transmissão e captação de imagens do evento

Item

Descrição Detalhada

7.2.1

Captação e Transmissão
de imagens do evento produ o de v deo do
evento, com cobertura de
imagens dos lutadores e
participantes do evento 06
câmeras Sony, 06
controladores de câmera,
01 switcher Sony, 06
tripes de câmera, 01 mesa
de áudio Soundcraft, 5
monitores Sony, 02 hibrida
tel, 04 Vt Slow Sony, 02
caixas som amplificada,
Nobreak, Matriz
comunicação, Equipe
completa de produção.

7.2.2

Prestação de serviços
para fornecimento de
link de internet dedicada
(100% download e upload)
suportes e endereço IP 100mb Full

7.2.3

Edição de vídeos e
imagens captadas contempla a edi o de
material bruto em v deo,
com uso de cortes secos,
aplica o de gerador de
caracteres (lettering) e
marca d água do evento e
de todas as lutas
realizadas

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Serviço

Serviço

Unidade

Qtd

1

1

16

Unid

1

1

1

Total

1

1

16

Valor Unit

R$
11.431,94

R$
7.366,67

R$
4.705,33

Valor Total

R$
11.431,94

Justificativa
para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo

Transmissão do
evento no ambiente
digital, estrutura
para redes sociais
do evento e link
externo que será
divulgado para
qualquer um com
acesso à internet
poder acessar. 01
serviço que será
realizado no dia da
competição (01
diária).

R$
7.366,67

Serviço contratado
para ser possível a
transmissão do
evento na internet.
Será contratado
para o dia do
evento.

R$
4.705,33

Serviço contratado
para editar as
imagens brutas
capturadas no
evento e
transformar em
vídeos prontos para
divulgação Sera
contradado o
serviço para
edições de 16
imagens/videos do
evento.

Total META 7.2

R$ 23.503,94

Etapa 7.3 – Peças Gráficas

Item

Descrição Detalhada

7.3.1

Banners: Confecção de
10 banners em vinil
impresso com ilhós, para
divulgação e sinalização
do evento com logo do
evento, Banners de
tamanho 4m x 2m.

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Qtd

Unid

Total

Unidade

10

1

10

Lona - Arena - 95x645cm,
4x0 cores, Tinta Digital em
Lona Fosca 280g.
Acabamentos Faixa em
Ilhós (cm) 30.

M²

1

7

7

Lona - Arena - 95x295cm,
4x0 cores, Tinta Digital em
Lona Fosca 280g.
Acabamentos Faixa em
Ilhós (cm) 30.

M²

Lona - Para Backdrop
Fotos (29,2mt2) 495x295cm, 4x0 cores,
Tinta Digital em Lona
Fosca 280G 280g.
Acabamentos Faixa,
Distan. Ilhós (cm) 30.

M²

Valor
Unit

R$
60,00

R$
37,80

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

R$
600,00

Para divulgação do
evento nas academias
com referencia em
lutas e sinalização no
dia do evento. Serão
10 banners de 4m x
2m

R$
264,60

Lona para
preenchimento da
parte superior do
pórtico de sinalização
do local de entrega
dos KITS. 1 lona de
7m² com arte do
evento.

R$
174,00

Lona para sinalização
preenchimento lateral
do pórtico de
sinalização do local de
entrega dos KITS. 1
lona de 6 m² com
arte do evento.

7.3.2

7.3.3

7.3.4

1

6

6

R$
29,00

1

30

Lona para Backdrop fundo de palco. 1 lona
de 30m²

30

R$
25,85

R$
775,50

Total Etapa 5.3

R$ 1.814,10

Etapa 7.4 – Estruturas e Equipamentos
Item

Descrição Detalhada

7.4.1

Backdrop – Estrutura de
ferro para aplicação do
banner

7.4.2

Painel de Led: Painéis de
Led grande porte (máximo
6 mm) 6m x 4m, 12 Tiras
de painel de led com 2m x
0,50, totalizando 72m de
tela

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Qtd

Unid

Total

M²

1

30

30

Valor
Unit

R$
35,75

Locação

3

1

3

Valor Total

R$
1.072,50

R$
R$
7.690,00 15.380,00

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo
Backdrop - fundo de
palco.

2 paineis de led e 12
tiras de Serviço que
será prestado durante
o evento contratado
para informativos do
evento, visto que nem
todos ainda confiam
em sair de casa, será
feito o painel com os
primeiros que
acessarem o link da
transmissão online do
evento. 01 diária de
02 painés para o dia
do evento.

7.4.3

7.4.4

Rádio: Locação de rádio
intercomunicador com
acessórios (fone, cinta e
bateria)
Praticável: Módulo 2 x 1m
por 1m de altura
(passarela e áreas laterais
do ringue, pódio, house,
área cadeiras, área vip)

7.4.6

TV 42` led Full HD com
Placar Digital para
validação de scores e
transparência na
divulgação dos resultados

7.4.7

Gerador de apoio ,
Potência (kVA): 180 kVA
Tensão: 220V, 380V ou
440V Tanque de
combustível (litro): 200 L
Carenagem Silenciador:
85 dBA a 1,5m
Peso (kg): 1374

7.4.8

Sistema de Sonorização
PA –
GRANDE PORTE
Sistema de som line array,
tree-way composto por 6
elementos por lado , 6 Sub
graves com 2 falantes de
18” por caixa por lado
.Sistema de amplificação
classe D com 6 mil watts
em 2 ohms.
04 microfones
condensadores cardioide
(para captação do áudio
proveniente dos lutadores
no tatame)
05 microfones sem fio com
bateria (para disposição
em todo evento com
exclusividade para os
comentaristas,
apresentador e
convidados)
02 mesas de som (para
mixagem do retorno da
área restrita e mixagem
para o público)
01 sistema de sonorização
com fragmentação e
cobertura com máximo de
06dBA SPL de faixa de
amplitude em toda área
(para mesma experiência
sonora do público no
ambiente)

Locação

Locação

Locação

Locação

LOCAÇÃO

6

160

2

1

1

1

1

1

1

1

6

R$
37,00

R$
222,00

Locação de 6 radios
intercomunicador para
facilitar a comunicação
durante o evento. 01
diária de 06 rádios
para o dia do evento.

160

R$
95,00

R$
15.200,00

Aluguel de Módulo 2 x
1m por 1m de altura
(passarela e áreas
laterais do ringue,
pódio, house, área
cadeiras, área vip) 01
diária x160 x 115 =
18.400

2

R$
338,40

R$
676,80

Locação de 2 TV led
full hd com sistema de
placar digital para o
dia do evento.

1

R$
R$
1.366,38 1.366,38

Aluguel de gerador de
apoio para caso tenha
alguma instabilidade
elétrica no local do
evento.1 diária.

R$
R$
2.644,43 2.644,43

Sistema de som
alugado para
amplificar as vozes do
apresentador, árbitros,
convidados à falar pra
o público. Usado
também para passar
música nas entradas
das lutas

1

Sistema de Iluminação –
GRANDE PORTE

7.4.9

7.4.12

40 aparelhos spots de
iliminação fixos com
regulagem variável de
temperatura (kelvin)
através de led branco e
amarelo (distribuídos entre
luz para o tatame e luz
para plateia);
24 aparelhos spot de
iluminação robotizados por
automação, com prima de
cores e gobos
(distribuídos entre luz para
o tatame e luz para
plateia);
06 aparelhos wash de
iluminação robotizados por
automação, com prima de
cores e gobos
(distribuídos entre luz para
o tatame e luz para
plateia);
60 aparelhos de
iluminação com regulagem
variável de combinação de
pixel RGBWA (distribuídos
entre luz para o tatame e
luz para plateia);
02 máquinas de fumaça
com sistema de ventilação
para dissipação para o
ambiente (distribuídos
entre luz para o tatame e
luz para plateia);
01 mesa de luz com
timecode (para uso de
programação com áudio e
led)
Locação de
Computadores com
Processador minimo: 2
Ghz i5
Memória RAM: 4GB
Armazenamento: 100GB
livre Monitor Mouse
Teclado

LOCAÇÃO

Locação

1

5

1

1

1

5

R$
R$
3.974,60 3.974,60

Sistema de luzes
alugados para realizar
a dinâmica das luzes
no evento, mirando as
luzes nas
apresentações e
entradas das lutas,
como também facilitar
a luminosidade para
captação de imagem.

R$
120,00

Locação de 5
computadores para a
interatividade com a
Torcida Online. A
máquina rodando é
estimado em torno de
50 pessoas na Torcida
Online.

R$
600,00

Total Etapa 7.4

R$ 41.136,71

Etapa 7.5 – Alimentação
Item

Descrição Detalhada

7.5.1

Buffet completo para até
60 pessoas (técnicos,
atletas, e dirigentes do
evento), sendo lanche
(Pão de queijo, coxinha de
frango, kibe s/ catupiry,

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Unitário

Qtd

60

Unid

1

Total

60

Valor
Unit

R$
14,67

Valor Total

R$
880,20

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo
Alimentação para
atletas16 e comissão
32 técnica participante
do evento + 12 staffs.

pão de metro tradicional,
folhado fio de ovos com
bacon, salada de frutas e
isotônico Gatorade e
bebidas não alcoólicas
( refrigerantes e sucos)

7.5.2

Água Mineral: Água
mineral para todas as
pessoas envolvidas no
evento. (caixa com 48
copos de 200ml)

Caixa

20

1

20

R$
19,74

R$
394,80

Total Etapa 7.5

20 caixas para
consumo dos atletas
técnicos e todas a
pessoas envolvidas no
evento.

R$ 1.275,00

Etapa 7.6 – UTI/UTE e Equipe Médica
Item

Descrição Detalhada

7.6.1

Contratação de UTI
MÓVEL, dotada de
equipamentos e materiais,
tais como kits para
remoção (maca, colares,
pranchas, cintos, cadeira
de rodas) e pequenas
cirurgias (pinça, bisturi,
tesouras), aparelhos
elétricos (desfibrilador,
respirador e bomba de
infusão) e remédios
variados. Integradas por
01 médico e 02
enfermeiros.
Diária de 8hs

7.6.2

UTE – Ambulância tipo
“D” (Motorista, Tec. de
enfermagem e Socorrista),

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Diária

Diária

Qtd

1

1

Unid

1

1

Total Valor Unit

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

1

R$
R$
2.166,67 2.166,67

UTI MÓVEL para
qualquer
eventualidade que
aconteça aos atletas
ou público presente

1

R$
R$
1.900,00 1.900,00

Ambulância remoção
para qualquer
eventualidade que
aconteça aos atletas
ou público presente

Total Etapa 7.6

R$ 4.066,67

Etapa 7.7 – Premiação e Uniformes
Item

6.7.1

Descrição Detalhada

Troféus 25x21cm (acrílico
transparente
6mm + impressão UV com
base em acrílico
Transparente 6mm

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Unidade

Qtd

15

Unid

1

Total

15

Valor
Unit

R$
158,45

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

R$
2.376,75

Aquisição deTroféus
para os
ganhadores das
lutas e presente no
evento. Seguindo o
número de lutas
descritas na
metodologia cada
etapa consta 12
troféus para os
atletas vencedores
de cada luta
simples, colocamos
uma margem para
convidados
especiais do ,

serão 3 para
convidados
especiais.

6.7.2

Camisetas em malha fio
30.1 100% algodão
penteada na cor preta,
com personalização em
silk com duas cores frente,
conforme solicitação

6.7.3

Kit Promocional Porta
Ténis/Frasqueira confeccionado em Nylon
600 plastificado, Ziper 6,
cursor niguelado 6, alça
de mão em cadarço 30mm
em poliester com silk
frontal e policromia.
Tamanho: Altura 34cm,
Comprimento 15,5cm e
profundidade 12cm.

Unidade

88

Unidade

1

1

88

48

48

R$
18,03

R$
12,80

R$
1.586,64

Camisas para
coordenação
técnica 16 pessoas,
20 staffs do evento,
4 pessoas
responsáveis por
filmagem e
cobertura do evento
no dia + 48 atletas e
comissão.

R$
614,40

Material
promocional
individual por
participação dos
atletas fará parte do
KIT ATLETA. Será
entregue 1 para
cada atleta e 1 para
cada um dos
técnicos.

R$
336,00

Material
promocional
individual por
participação dos
atletas inscritos
para assepsia das
mãos e proteção
contra a Covid 19,
fará parte do KIT
ATLETA. Será
entregue 1 para
cada atleta e 1 para
cada um dos
técnicos.

R$
182,40

Material
promocional e
individual por
participação dos
atletas inscritos
Será entregue 1
para cada atleta e 1
para cada um dos
técnicos.

Unidade

6.7.4

1

Kit Promocional - Álcool
em Gel 70% - 50 ml (álcool etílico hidratado
70º INPM)

48

48

R$
7,00

Squeeze Plástico com
capacidade de 500ml

6.7.5

TAMANHO: 17 x 7 cm
MATERIAL: PEAD atóxico
PROCESSO: Sopro
GRAVAÇÃO: Silkscreen
em 1 cor,
material resistente e
flexível, feito de polietileno
e PVC atóxico, com tampa
rosqueável

Unidade

1

48

48

R$
3,80

Total Etapa 6.7

R$ 5.096,19

Total META 7

R$ 82.168,11

Meta 8 – Recursos Humanos e Assessoria
Etapa 8.1 Recursos Humanos
Item

Descrição Detalhada

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Qtd

Unid

Tot
al

Valor Unit

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

Coordenador Geral contratação de profissional
com formação acadêmica
nível superior que será
responsável pela
execução das demandas
administrativas e
financeiras do projeto que
envolvem o
acompanhamento da
execução e controle
financeiro do projeto,
8.1.1 cotações de fornecedores,
contratação de serviços e
fornecedores, organização
de cronograma de
pagamentos,
acompanhamento da
inserção de pagamentos e
compilação de
documentação necessária
à prestação de contas.
Carga horária: 8 horas/dia.
Totalizando 40 h
semanais.
Produtor Executivo:
contratação de profissional
com formação acadêmica
nível superior capacitado
em produção de eventos,
responsável por
acompanhar todas as
ações pactuadas no plano
de trabalho aprovado,
exercendo atividades
como: acompanhamento
da montagem de arena do
evento, coordenação de
8.1.2 posicionamento de
equipamentos, ensaios de
transmissão,
acompanhamento durante
e pós-evento, reuniões
com fornecedores,
seleção da equipe de staff,
reuniões pré e pós-evento
com equipe técnica e
parceiros da área
esportiva. Carga horária: 8
horas/dia.
Assistente
Administrativo:
contratação de profissional
com formação acadêmica
no minimo em nível médio,
para executar tarefas de
8.1.3 apoio administrativo e dar
todo o suporte ao
Coordenador geral.
Carga horária: 8 horas/dia.
Totalizando 40 h semanais

Mês

Diárias

1

1

3

45

3

45

R$
7.500,00

R$
121,92

R$
22.500,00

R$
5.486,40

Para a execução das
demandas
administrativas de todas
as etapas e
acompanhamento da
ação social controle de
toda a parte de
cotações de
fornecedores,
contratação de serviços
e fornecedores,
organização de
cronograma de
pagamentos,
acompanhamento da
inserção de
pagamentos, reunião
com equipe para
controle e feedback das
atividades em execução
e compilação de
documentação
necessária à prestação
de contas.

Responsável por toda a
parte de pré produçao
execução e montagem
de arena do evento,
coordenação de
posicionamento de
equipamentos,
estruturas e
acompanhamento pós
evento junto a
prestação de contas do
evento e fornecedores,
reuniões com
fornecedores, seleção
da equipe de staff,
reuniões pré e pós
evento com equipe
técnica e parceiros da
área esportiva. Serão 4
dias anterior ao evento, 4
dias após o evento e 1 no
dia dia do evento = 9 x 5
etapas = 45 diárias.

Mês

1

3

3

R$
2.325,16

R$
6.975,48

Para auxiliar o
coordenador
administrativo nas
atividades de redação
de documentos e dos
contratos de prestação
de serviço, contratação
de pessoal, aplicação
de check-list para
prestação de contas,
organização
documental.

Total Etapa 8.1

R$ 34.961,88

Etapa 8.2 – Assessoria
Item

Descrição Detalhada

Assessoria de Imprensa
- contratação de
Assessoria de Impressa
8.2.1 que irá assessorar todas
as etapas e a ação social

Assessoria Jurídicacontratação de serviço de
assessoria Jurídica que irá
assessorar na elaboração
de contratos e
8.2.2 acompanhamento jurídico
do projeto. Carga 8
horas/dia. Totalizando 40
h semanais

Assessoria de
Contabilidade, para
controle dos documentos
contábeis e prestação de
contas do Projeto. 8
horas/dia. Totalizando 40
h semanais

Un. de
medida
(diária/mês/
mts/serviço)

Serviço

Serviço

Serviço

8.2.3

Qtd

1

1

1

Unid

1

1

3

Tot
al

1

1

3

Valor Unit

R$
3.308,48

R$
5.700,43

R$
3.641,32

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

R$
3.308,48

Para elaboração de
conteudos que esteja
envolvidos todas as
etapas e a ação social
auxiliando na prestação
de contas e
cumprimento das metas
o serviço será por todo
periodo de execução do
evento.

R$
5.700,43

Para elaboração de
contratos de prestação
de serviços e RH, e
acompanhamento
jurídico quanto à
legislação e normativos
que regem o termo de
fomento, avaliação do
relatório de prestação
de contas.

R$
10.923,96

Assessoria para a
prestação de contas:
contratação de
profissional responsável
pela análise física e
financeira de todas as
etapas do projeto com
emissão de pré-relatório
final contendo a
verificação de cálculos
de rescisão de
contratos, conciliação
bancária entre extrato e
documentos fiscais do
projeto, elaboração do
relatório financeiro,
relatório da execução
do objeto e respectivos
comprovantes como:
material fotográfico,
filmagem e demais
documentos
necessários à
prestação de contas
nos termos da
legislação vigente.

Total Etapa 6.2

R$ 19.932,87

Total Meta 8

R$ 54.894,75

Total Final do Termo de Fomento

R$ 590.329,85

5.3 Equipe de RH

Função

Qnt.

Coordenador
Geral
Assistente
Administrativo

Unid

Forma de
contratação
do RH

Profissional a
ser contratado já
tem vínculo com
a OSC? Qual?

Profissional da
OSC é
remunerado ou
Não Remunerado

CARGA
HORÁRIA
DE
TRABALHO
NA OSC

1

FÍSICA

RPA

SIM, VOLUNTÁRIO

NÃO

4h/semana

1

FÍSICA

RPA

SIM, VOLUNTÁRIO

NÃO

4h/semana

VALOR TOTAL

R$ 34.961,88

DE RH

6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO
6.2 IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO
A Identificação do projeto nos espaços físicos será feita através de banners gráficos e em
vídeos animações que serão disponibilizados nos telões do evento.

7. PREVISÃO DE RECEITAS

REVISÃO DE RECEITAS
QTD
1

Nome

Receitas

Emenda Parlamentar do Deputado Delmasso

R$ 800.000,00

TOTAL

R$ 800.000,00

8. Valor Total do Projeto:

TOTAL DO PROJETO
Valor Total

Brasília,

/

R$ 590.329,85

/2020

_____________________________________________
CAMILA PALATUCCI
Presidente do Instituto Casa da Vila

CARGA
HORÁRIA
QUE SERÁ
DESTINADA
AO
PROJETO
40h/semana

40h/semana

