PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da OSC: BRASÍLIA VÔLEI ESPORTE CLUBE
Nome Fantasia: BRASÍLIA VÔLEI
CNPJ: 22.168.896/0001-55

Endereço: QNO 12 ÁREA ESPECIAL C BLOCO E AP. 1.208

Complemento:

Bairro/Cidade: CEILÂNDIA

CEP: 72.255-203

Telefone: (61) 98547-1455

Telefone: (61)98188.6267

Telefone:

E-mail: brasiliavoleiec@gmail.com

Site/Redes Sociais: www.timebrasiliavolei.com.br

Responsável da OSC (Dirigente): JECIANE DE MELO THIESSEN
CPF: 484.217.581-87

RG/Órgão Expedidor: 1.001.866
SSP DF
Endereço do Dirigente: RUA 4 NORTE LOTE 5 BLOCO A AP. 206

Telefone do Dirigente: (61) 98422-2055
CEP: ÁGUAS CLARAS – DF

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
Responsável pelo acompanhamento da parceria: FLÁVIO LUIZ THIESSEN
Função na parceria: COORDENADOR TÉCNICO
RG: 590.529

Órgão Expedidor: SSP/DF

Telefone Fixo:

CPF: 300.976.141-49

Telefone Celular: (61) 98173-6883

E-Mail do Responsável: flaviothiessen@hotmail.com

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE
O Brasília Vôlei Esporte Clube foi fundado em 2015, e é uma associação sem fins lucrativos qualificada
com EPD – Entidade de Prática Desportiva, devidamente registrada na Federação de Voleibol do Distrito
Federal e na Confederação Brasileira de Voleibol, portanto dentro do Sistema Desportivo Brasileiro, tendo
como principal objetivo em seu Estatuto o de fomentar o voleibol e as demais modalidades desportivas, em
sua prática formal através das manifestações do desporto educacional, de participação e de rendimento,
inclusive através da criação, manutenção, gestão de equipes desportivas de alto rendimento e de formação.
O Brasília Vôlei se dedica ao desenvolvimento humano por intermédio do apoio aos esportes de
rendimento, notadamente em esportes olímpicos e paraolímpicos, através de realização direta ou por
convênios, no seu conceito mais amplo, proporcionando aos participantes dos projetos e programas a troca
e a aquisição de novas experiências e valores, por meio dos trabalhos realizados, objetivando a prática
esportiva de crianças, adolescentes e jovens e estimulando valores éticos, visando sempre à inserção de todos
a cidadania.
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O Brasília Vôlei já nasceu com um trabalho de intensa qualidade e busca da mais alta performance no
voleibol, tendo representado o Distrito Federal nas 05 (cinco) últimas edições da Superliga, sendo na Superliga
A as temporadas 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e na Superliga B na temporada 2020, todas
promovidas pela Confederação Brasileira de Voleibol. Na temporada 2020/2021 o Brasília Vôlei participou da
Superliga A com a equipe feminina e da Superliga B com a equipe masculina.
Na Superliga B 2020 o Brasília Vôlei feminino com uma estrutura digna de uma grande equipe teve
uma campanha impecável, terminando a fase classificatória em 1º lugar de forma invicta, perdendo apenas 02
sets em toda a competição. Com a suspensão da temporada devido a Pandemia do COVID19, o Brasília Vôlei
foi confirmado como 1º classificado na Superliga B 2020. Retornando a Superliga A na temporada 2020/2021
e terminou a competição no oitavo lugar geral, classificando-se para os playoffs finais. Com esse resultado a
equipe feminina do Brasília Vôlei voltará a participar da Superliga A na temporada 2021/2022.
A equipe masculina do Brasília Vôlei contou com uma impecável estrutura na Superliga B 2021, com
bons atletas, comissão técnica toda de Brasília, excelente moradia / alimentação, acompanhamento
nutricional e fisioterápico; teve uma excelente campanha, terminando em 2º lugar. Com esse resultado a
equipe masculina conquistou a vaga para a Superliga A na temporada 2021/2022.
Na Superliga 2021/2022, as duas equipes estão disputando a Superliga A , trazendo uma ótima
oportunidade de entretenimento para a nossa população, pois serão pelo menos 22 jogos em nossa cidade ,
reuninso os grandes clubes de voleibol do Brasil e diversos atletas da Seleção Brasileira.
As equipes do Brasília Vôlei são as únicas do Distrito Federal que detém o direito de participar da
Superliga 2022/2023, tendo conquistado as vagas na quadra, e já encontram-se com toda a documentação
necessária para participar da competição.
O Brasília Vôlei mantém também ao longo dos anos as categorias de base, formada exclusivamente
por jovens valores do Distrito Federal, realizando treinamentos e participando de competições locais, regionais
e nacionais. Atualmente, o Brasília Vôlei mantém cerca de 150 (cento e cinquenta) atletas em diversas
categorias. São elas:
Masculina: Sub 14, Sub 16, Sub 18.
Feminina: Sub 14, Sub 16, Sub 18.
Além desses atletas, mantemos cerca de 16 (dezesseis) profissionais de diversas áreas dedicados
as equipes do Brasília Vôlei.
O Brasília Vôlei também oferta periodicamente cursos de formação aos profissionais de Educação
Física e estagiários, contribuindo no importante trabalho de formação de profissionais qualificados, críticos,
participativos, criativos e conscientes do importante papel que possuem na formação integral dos nossos
jovens, através do esporte.
O Brasília Vôlei Esporte Clube tem capacidade técnica e expertise para gerir o presente projeto,
comprovado pela execução e aprovação de projetos similares na área , tais como:
•

Termo de Fomento 008/2021-SEL/DF - “Apoio ao Desporto de Alto Rendimento – Superliga
2021/2022
Realizado em Brasília (DF) no período de 15/08/2021 até 15/04/2022, com um valor total de R$
1.266.845,83 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e
três centavos), atendendo a um publico direto de 44 pessoas.
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• Contrato de Prestação de Patrocínio BRB Nº2020/160 - Projeto “Brasília Vôlei – Temporada
2021/2022”
Realizado em Brasília (DF) no período de 15/08/2021 a 15/04/2022, com um valor total de
R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), atendendo a um público direto de 32 pessoas.
•

Termo de Fomento 004/2020-SEL/DF - “Apoio ao Desporto de Alto Rendimento – Superliga
2020/2021.
Realizado em Brasília (DF) no período de 17/10/2020 até 17/06/2021, com um valor total de R$
1.339.865,58 (Um milhão trezentos e trinta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta
e oito centavos), atendendo a um publico direto de 46 pessoas.

•

Contrato de Prestação de Patrocínio BRB Nº2020/160 - Projeto “Brasília Vôlei – Temporada
2020/2021”
Realizado em Brasília (DF) no período de 01/11/2020 a 30/06/2021, com um valor total de
R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), atendendo a um público direto de 38 pessoas.

•

Contrato de Prestação de Patrocínio BRB Nº2019/223 - Projeto “Brasília Vôlei”
Realizado em Brasília (DF) no período de 01/12/2019 a 30/07/2020, com um valor total de
R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), atendendo a um publico direto de 34 pessoas.

•

Lei de Incentivo ao Esporte – Processo 58000.006674/2016-73 - Projeto “Brasília Vôlei Categoria
Adulta”, realizado em Brasília (DF) no período de 29/01/2019 a 31/07/2019, com um valor total de
R$578.643,48 (quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e oito
centavos), atendendo a um publico direto de 20 pessoas.

O Brasília Vôlei Esporte Clube possui também 02 Projetos aprovados junto a Lei de Incentivo ao Esporte
do Ministério da Cidadania, que encontram-se em período de captação de recursos, conforme descrito
abaixo:
•

Nº SLIE : 1916364-95. Projeto: Brasília Vôlei Categoria Adulto Masculino, com valor total aprovado para
captação de R$ 675.226,59 (seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta
e nove centavos)

•

Nº SLIE : 1916304-54: Brasília Vôlei Categoria Feminina Adulta, com valor total aprovado para captação
de R$ 835.889,19 (oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dezenove
centavos)

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO BRASÍLIA VÔLEI.
Local de realização: SESI – St. F Norte QNF 24 - Taguatinga, Brasília - DF, 72125-740
Período de execução:

09/05/2022 a 30/04/2023

Período de realização do Evento:

09/05/2022 a 30/04/2023

Enquadramento: ( ) participação ( ) educacional ( x ) rendimento
Previsão de beneficiários diretos: 130 pessoas (112 atletas e 18 comissão técnica)
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Previsão de público indireto: Considerando que no período de realização dos jogos esteja permitido pelo
Governo do Distrito Federal a presença de público em eventos esportivos, atingiremos 40.000 pessoas.
Memória de cálculo: Serão 50 jogos na Superliga temporada 2022/2023 contando com um publico médio
de 800 pessoas por jogo, o que leva a um total de 40.000 pessoas. Não foi considerado o público atingido
através das transmissões dos jogos pela TV e via streaming.
Valor Total do Projeto: R$ 3.425.781,59 (três milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e
um reais e cinquenta e nove centavos)
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 1.898.981,59 (um milhão, oitocentos e noventa e oito mil novecentos
e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos)

2.1 OBJETO DA PARCERIA
Apoio ao desenvolvimento dos projetos do Brasília Vôlei Esporte Clube, englobando as equipes de
voleibol do Brasília Vôlei, nas categorias Adulto Masculino/Feminino e nas categorias de base
Masculino/Feminino, viabilizando o treinamento e a participação, representando o Distrito Federal, na
Superliga A 2022/2023 e em competições das equipes da categorias de base do Brasília Vôlei.
2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO
Visando fortalecer a modalidade do voleibol e apoiar a missão da Secretaria de Esportes e Lazer em
estimular a prática esportiva e a vivência do esporte entre atletas, familiares e a comunidade , o projeto Apoio
ao Desenvolvimento dos Projetos do Brasília Vôlei propõe o desenvolvimento das seguintes ações:

•

Treinamento específico para o desenvolvimento técnico de 32 atletas acima de 18 anos, sendo 16
atletas, na categoria adulta masculina e 16 atletas e na categoria adulta feminina das equipes do
Brasília Vôlei;

•

Treinamento específico para o desenvolvimento técnico de 80 atletas abaixo de 18 anos, sendo 20
atletas na categoria feminina sub 18, 20 atletas na categoria feminina sub 15, 20 atletas na categoria
masculina sub 18 e 20 atletas na categoria masculina sub 15.

•

Viabilizar a participação das equipes adulta masculina e feminina no Campeonato Mineiro Adulto
2022.

•

Apoiar a realização do total de 24 jogos, sendo 12 jogos da equipe adulta feminina na Superliga
Brasileira de Voleibol Feminina A 2022/2023 e 12 jogos da equipe adulta masculina na Superliga
Brasileira de Voleibol Masculina A 2022/2023, no ginásio SESI Taguatinga.

•

Viabilizar a participação da equipe adulta feminina em 12 jogos da Superliga A 2022/2023, em outros
estados brasileiros;

•

Viabilizar a participação da equipe adulta masculina em 12 jogos da Superliga A 2022/2023, em
outros estados brasileiros;

•

Viabilizar a particiapação das equipes masculina sub 18 e sub 16 e feminina sub 18 e sub 16 na 21ª
Taça Paraná de Voleibol - 2022

A Superliga é o principal campeonato de voleibol do Brasil que conta com clubes tradicionais e
com a participação de váriosatletas consagrados, despertando um grande interesse do público e da mídia,
tendo inclusive todos os seus jogos transmitidos ao vivo pela televisão ou via streamming.
A Taça Paraná é uma grande competição das categorias de base no Brasil, reunindo equipes de
todo o Brasil nas diversas faixas etárias e nos generos masculino e feminino. Na última edição as equipes
do Brasília Vôlei foram as unicas representantes do Distrito Federal nessa importante competição.
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2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:
O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde
do ser humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos e morais encontram no esporte
incentivo a essas conquistas aliadas a sentimento de cooperação e amizade.
Hoje, o voleibol é uma atividade marcante no âmbito mundial, nacional e principalmente local. A
evolução do voleibol desde então cresceu com notável êxito, revelou talentos e contribuiu decisivamente para
o avanço da modalidade. Atletas masculinos e femininos, com formação brasiliense, fizeram parte de títulos
alcançados pelo Brasil em competições nacionais e internacionais.
Na temporada 2021/2022 o Distrito Federal teve pela primeira vez as equipes masculina e feminina
disputando a Superliga A, levando assim o nome de nossa cidade ao mais alto patamar esportiva desta
modalidade, o que trouze um sentimento de orgulho para a nossa população, tão carente de ídolos.
Na temporada 2022/2023 O Brasília Vôlei estará consolidando a participação de suas equipes masculina
e feminina na Superliga A e buscando uma melhor classificação final. A realização dos jogos em Brasília e a
transmissão de todos os jogos da Superliga será também uma excelente oportunidade de entretenimento para
nossa população que se revelou ao longo dos anos, uma apaixonada pelo voleibol.
O voleibol brasiliense já há alguns anos carece de um trabalho de base sólido e de qualidade que
consiga trazer frutos capazes de engrandecer o voleibol do Distrito Federal no cenário nacional, somado a isso
os raros expoentes identificados são logo seduzidos por propostas de clubes de outros estados e saem
precocemente da capital. Para reverter essa critica situação o Brasília Vôlei investe na qualidade do
treinamento das categorias de base masculina e feminina. Porém o resultado desse trabalho é a médio prazo,
pois não se forma um atleta de alto rendimento em pouco tempo . Dessa forma a mão de obra que mora em
Brasília é escassa e incapaz por si só de levar uma equipe ao patamar do primeiro nível do voleibol brasileiro,
portanto é obrigatória a presença de atletas mais experientes no plantel das equipes que buscam boa
classificação na Superliga A. São atletas provenientes de outros estados, ou que residem no entorno no Distrito
Federal e não possuem moradia em Brasília. Esses atletas além de não possuírem família em Brasília, ainda
passam por todo o stress de treinamento e a convivência diária em grupo sob a massacrante rotina em busca
de resultados.
A participação das equipes do Brasília Vôlei na Superliga A e a presença de atletas consagrados nos
jogos a serem realizados no Distrito Federal, servirão como “espelho” para os nossos jovens acreditarem na
possibilidade de se desenvolverem através do esporte, o que consequentemente atrairá uma parcela maior
de nossa comunidade a buscarem a prática da modalidade esportiva, retirando-os das ruas e trazendo para
um ambiente saudável, estimulando valores positivos e adoção de uma melhor qualidade de vida.
O Brasília Vôlei, através de suas ações, reconhece o esporte como uma ferramenta significativa para
permitir que os nossos atletas, seus familiares e à comunidade em geral, tenham acesso ao esporte e aos
benefícios por ele proporcionados. Alinhado com o discurso do Governo do Distrito Federal de tornar Brasília
a Capital do Esporte, o Brasília Vôlei em seu papel, buscando contribuir propõe o Projeto Apoio ao
Desenvolvimento dos Projetos do Brasília Vôlei.
2.4 OBJETIVO GERAL:
Promover a modalidade de Voleibol, através do apoio ao treinamento para participação das equipes
da categoria adulta masculina e feminina do Brasília Vôlei na Superliga 2022/2023 promovida pela
Confederação Brasileira de Voleibol e das equipes das categorias de base na Taça Paraná e nas demais
competições da categoria no Distrito Federal e em outros Estados.
2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

▪

Apoiar as equipes da categoria adulta do Brasília Vôlei nos gêneros masculino e feminino;
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▪
▪
▪
▪

Apoiar as equipes da categoria de base do Brasília Vôlei nos gêneros masculino e feminino;
Valorizar e disseminar a modalidade de voleibol tendo como foco os valores do esporte;
Fortalecer o esporte no Distrito Federal incentivando adolescentes e jovens a prática esportiva do
voleibol;
Participar do Campeonato Mineiro Adulto Masculino e Feminino.

2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS
METAS
Metas (Qualitativas)

Indicador

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento das Metas

Estruturar adequadamente os
treinamentos das equipes
masculina e feminina visando à
participação na Superliga
2022/2023.

Contratação de
profissionais capacitados e
adequada estrutura para os
atletas quanto à
uniformização.

-Contrato de trabalho dos
profissionais com seus respectivos
currículos.
-Fotos comprobatórias dos
treinamentos.
-Notas Fiscais

Participação das equipes
feminina e masculina do Brasília
Vôlei nos jogos da Superliga
2022/2023 realizados em outros
estados.

Contratação de
hospedagem, alimentação
e transporte interno para
os jogos da Superliga
2022/2023 nos outros
estados.

Oferecer as condições para
participação das equipes
masculina e feminina do Brasília
Vôlei nos jogos da Superliga
2022/2023 realizados em Brasília.

Contratação dos serviços
de segurança, ambulância,
locutor, sonorização e
gerador de energia,
necessários para a
realização dos jogos da
Superliga 2021/2022 em
Brasília.
Indicador

-Tabela oficial de jogos da Superliga
2022/2023, emitida pela
Confederação Brasileira de Voleibol,
confirmando a participação das
equipes do Brasília Vôlei nos dos
jogos programados.
-Súmulas dos jogos realizados.
Notas fiscais alimentação, transporte
e hospedagem em todos os locais
citados
-Relatórios dos delegados dos jogos,
oficializando o atendimento ao
Regulamento da competição, no que
diz respeito aos itens necessários
para sediamento dos jogos da
Superliga 2022/2023 em Brasília.
-Apresentar notas fiscais

Metas (Quantitativas)

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento

Oferecer alimentação adequada
para 32 atletas do Brasília Vôlei
durante os treinamentos.

Contratação da
alimentação e
acompanhamento
nutricional.

Registro fotográfico e cardápio das
refeições diárias.
Apresentar notas fiscais
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Participar com a equipe feminina Contratação de
de 12 jogos da Superliga
hospedagem, alimentação
2022/2023, em outros estados.
e transporte interno para
os jogos da Superliga
2022/2023 nos outros
estados.

Participar com a equipe
masculina de 12 jogos da
Superliga 2022/2023, em outros
estados.

Contratação de
hospedagem, alimentação
e transporte interno para
os jogos da Superliga
2022/2023 nos outros
estados.

Sediar em Brasília 24 jogos das
equipes feminina e masculina do
Brasília Vôlei na Superliga
2022/2023.

Contratação dos serviços
de segurança, ambulância,
locutor, sonorização e
gerador de energia,
necessários para a
realização dos jogos da
Superliga 2022/2023 em
Brasília.
Contrato de trabalho por
tempo determinado do
supervisor administrativo e
do supervisor técnico

Contratação de 01 supervisor
administrativo e 01 supervisor
Técnico

Tabela oficial de jogos da Superliga
2022/2023, emitida pela
Confederação Brasileira de Voleibol,
confirmando a participação das
equipes do Brasília Vôlei nos dos
jogos programados.
Súmulas dos jogos realizados.
Apresentar notas fiscais
Tabela oficial de jogos da Superliga
2022/2023, emitida pela
Confederação Brasileira de Voleibol,
confirmando a participação das
equipes do Brasília Vôlei nos dos
jogos programados.
Súmulas dos jogos realizados.
Apresentar notas fiscais
Relatórios dos delegados dos jogos,
oficializando o atendimento ao
Regulamento da competição, no que
diz respeito aos itens necessários
para sediamento dos jogos da
Superliga 2022/2023 em Brasília.
Sumulas dos jogos realizados.
Apresentar notas fiscais
Relatório dos dois profissionais,
indicando as atividades
desenvolvidas.
Registro fotográfico das atividadesdos
dois profissionais

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO
Nome do Evento:
Desenvolvimento de Projetos do Brasília Vôlei.
Descrição/Etapa:
Taça Paraná 2022, Campeonato Mineiro 2022 , Superliga de Voleibol 2022/2023
Data do Evento:
09/05/2022 a 30/04/2023
Turno: Matutino / Vespertino
Período Custeado pelo
09/05/2022 a 30/04/2023
Turno: Matutino / Vespertino
Fomento (Se for o caso):
Local:

SESI – St. F Norte QNF 24 - Taguatinga, Brasília - DF, 72125-740
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Praça
(...) Pátio
(...) Piscina
Espaços Físicos
(X) Ginásio
(...) Clube
Disponíveis:
(...) Espaço Privado
(...) Outro
Qual?
Qual?
Quantidade de participantes neste evento

_
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Diretos: 130
Atletas equipes adultas: 32
Indiretos: 40.000
Comissão Técnica: 14
Atletas Categoria de base: 80
Comissão técnica: 04
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
( X ) Local
(...) Regional
(...) Nacional
Faixa etária
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
(.X..) Jovens (15 a 24 anos)

(X) Adultos (entre 18 anos e 59 anos)

Total: 40.130

CategoriaModalidade/Data/Turno
Categoria sub 18 e sub-16
masculino e feminino
Modalidade Voleibol
Data: 09 de maio/22 a 30 de
dezembro/22
Turno: Vespertino
Categoria adulta
Modalidade Voleibol
Data: 01 de julho/22 a 30 de
abril/23
Turno: Matutino, Vespertino e
Noturno

Qtd.
80

32

(...) 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
(X) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(...) Pela internet. Especifique
(...) Outros. Especifique
2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)
O Projeto será desenvolvido no SESI- Unidade Taguatinga Norte em vários espaços distintos tais como:
Treinamentos: Ginásio Poliesportivo, quadras de areia, academia de musculação, salade fisioterapia, do SESI
– Taguatinga.
Jogos: Ginásio do SESI – Taguatinga e vários outros ginásios nos outros estados onde são realizados os
jogos.
O plano de trabalho proposto contempla ações para a promoção da modalidade de voleibol e o fomento
das equipes do Brasília Vôlei na referida modalidade, nos segmentos masculino e feminino, viabilizando a
participação no Campeonato Mineiro, na Taça Paraná e na Superliga A 2022/2023. Trata-se de um projeto
de continuidade tendo em vista que o Brasília Vôlei, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer do
Distrito Federal através de Termo de Fomento, executou plano semelhante nas temporadas 2020/2021 e
2021/2022, viabilizando as condições necessárias para garantir o excelente desempenho de suas equipes
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Por se tratar de equipes de alto rendimento, não existem inscrições para as equipes adultas feminina
e masculino. Atletas com experiência em competições nacionais e internacionais são convidados a integrar
as equipes, somando-se a jovens valores do Distrito Federal especialmente convidados pelas comissões
técnicas. Nas categorias de base o acesso também é através de convite para os melhores talentos e com boas
perspectivas de crescimento fisico, técnico e tático, observados nas aulas e campeonatos no Distrito Federal.
O Campeonato Mineiro Adulto é a principal competição estadual do Brasil no momento e a
participação das equipes do Brasília Vôlei, que participam como convidadas, é fundamental para a nossa
preparação para a Superliga 2022/2023.
A Superliga 2022/2023 é promovida pela Confederação Brasileira de Voleibol e é a principal
competição de clubes do calendário nacional. Reúne em cada um dos naipes (masculino e feminino) as
doze melhores equipes do Brasil. As equipes disputam a Fase Classificatória em sistema de turno e returno,
onde todas jogam contra todas. Após a Fase Classificatória as oito equipes melhores colocadas disputam as
quartas de final, semifinal e final, todas em sistema de playoffs com melhor de 03 jogos. A Superliga é
organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol, mas os clubes são responsáveis pelo sediamento dos
jogos em suas respectivas cidades, devendo cumprir as obrigações constantes no Anexo 4 do Regulamento
Geral da Superliga, consta no ANEXO III deste Plano de Trabalho.
Inicialmente realizaremos o TREINAMENTO DAS EQUIPES ADULTA MASCULINA E FEMININA, em que
serão desenvolvidos os treinamentos técnicos, táticos e físicos dos segmentos masculino e feminino, voltados
para o desenvolvimento do desporto citado. Consistem nos treinamentos atividades físicas, técnicas e táticas,
as quais ocorrerão no período de 01/07/2022 a 30/04/2023, na unidade do SESI Taguatinga (academia,
piscina, quadra de areia e ginásio), de segunda à sexta-feira.
O cronograma de treinamento é feito seguindo os micro, meso e macrociclos periodizados na
preparação e estudo do plano de ação específico das equipes. Cada etapa é estudada visando à melhoria da
capacidade física, técnica e tática a cada momento e respeitando as variáveis (nível atlético individual,
resultados de testes específicos, lesões).
O TREINAMENTO DAS EQUIPES DAS CATEGORIAS DE BASE, são realizados três vezes por
semana , também no SESI Taguatinga, com treinos técnicos e físicos, os quais ocorrerão de 01/06/2022 a
30/12/2022.
Os treinamentos serão planejados e executados pelos profissionais contratos , através do Termo de
Fomento da Secretaria de Esporte e Lazer, conforme indicado nesse plano de trabalho.
Para garantir a boa execução do projeto e o consequente alcance das metas propostas faz-se
imprescindível a contratação de profissionais qualificados e com larga experiência na condução de equipes
de alto rendimento na modalidade de voleibol em âmbito nacional e internacional. Apesar da previsão de
realização das competições adultas (Campeonato Mineiro e Superliga 2022/2023), serem a partir de
setembro de 2022, as equipes disputam outros campeonatos tanto em Brasília quanto em outros estados,
que não estão contemplados nesse plano de trabalho por serem subsidiados pela Federação de Vôlei do
Distrito Federal e com recursos próprios do parceiro Brasília Vôlei Esporte Clube.
O nível de exigibilidade das competições das quais as equipes participam, torna-se necessário um
bom período de treinamento e preparação, fazendo assim necessária a contratação dos profissionais pelo
período de 10 meses, destacando-se que todos os profissionais são naturais do Distrito Federal ou já residem
há vários anos em nossa cidade.
Utilizamos como parâmetro para definição dos valores mensais dos profissionais a tabela de
parametrização da Secretaria Nacional de Esportes, utilizada na precificação da Lei de Incentivo ao Esporte,
conforme link: http://arquivo.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivoao-esporte/57534-tabela-de-referencia
Obs: Segue também anexa ao Plano de Trabalho a referida tabela (anexo II).
Estão inclusos nesse projeto a contratação dos seguintes profissionais na Superliga e Mineiro para
atender as equipes adulto feminino e masculino, todos pelo período de 10 meses (01 de julho de 2022 a 30
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de abril de 2023) com o pagamento efetuado através de Nota Fiscal.
07 membros de Comissão Técnica para a equipe adulta masculina:
▪ 01 Treinador
▪ 01 AuxiliareTécnico
▪ 01 Assistente Técnico
▪ 01 Fisioterapeuta
▪ 01 Analista de Desempenho
▪ 01 Preparador Físico
▪ 01 Staff

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

07 membros de Comissão Técnica para a equipe adulta feminina:
01 Treinador
01 AuxiliareTécnico
01 Assistente Técnico
01 Fisioterapeuta
01 Analista de Desempenho
01 Preparador Físico
01 Staff
03 membros de gestão para atuar junto às duas categorias:

▪ 01 Supervisor Técnico
▪ 01 Supervisor Administrativo
▪ 01 Assistente Administrativo
Estão inclusos nesse projeto a contratação dos seguintes profissionais para atender na Taça Paraná,
as equipes das categorias de base, todos pelo período de 07 meses (01 de junho de 2022 a 30 de dezembro
de 2023) com o pagamento efetuado através de Nota Fiscal.
05 membros de comissão técnica para atuar junto às categorias de base:

▪
▪
▪
▪
▪

01 Treinador categoria sub-18 masculino
01 Treinador categoria sub-18 feminina
01 Treinador categoria sub-16 masculino
01 Treinador categoria sub-16 feminina
01 Fisioterapeuta para atender as 04 equipes
Seguem as principais atribuições dos profissionais a serem contratados:

Treinadores:
- Elaborar, em conjunto com o gerente e o supervisor, a formação do elenco para a temporada.
- Analisar a comissão técnica (assistente técnico, auxiliar técnico, preparador físico, equipe de apoio,
assistentes de treinamento e demais integrantes) para a contratação.
- Elaborar o Planejamento Técnico da equipe, juntamente com os técnicos, preparadores físicos, e
outros profissionais envolvidos na equipe.
- Sugerir as metas e objetivos a serem alcançados a curto, médio e longo prazo.
- Controlar o desempenho da equipe, jogadoras, assistentes técnicos, preparador físico e demais
integrantes da comissão técnica.
- Zelar pelo comprimento de todas as obrigações inerentes às funções a serem desenvolvidas,
respeitando os regulamentos das Federações e das Confederações, bem como dos órgãos federais do
desporto.
- Executar o melhor de seus esforços na obtenção de resultados positivos para a referida equipe e em
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defesa da mesma.
- Comparecer, aos treinamentos, concentrações, jogos e outras atividades, bem como, sempre que
solicitado, aos eventos patrocinados ou indicados.
Auxiliares Técnicos:
- Auxiliar o treinador principal na definição dos atletas, elaboração do cronograma geral de preparação
da equipe, no planejamento dos treinamentos, e na execução dos exercícios no dia a dia.
- Auxiliar o treinador principal durante os jogos e na preparação e orientação tática da equipe
- Substituir o treinador principal na sua ausência.
Preparador Físico:
- Preparar a periodização de toda a preparação física da equipe.
- Planejar as sessões de treinamento físico.
- Avaliar periodicamente a condição e a evolução física dos atletas.
- Acompanhar e auxiliar os treinamentos técnicos e táticos da equipe
- Preparar os atletas antes de cada jogo.
Analista de Desempenho:
- Operar o software estatístico durante toda a temporada
- Coletar os dados estatísticos de nossa equipe durante a preparação para o campeonato e durante o
campeonato.
- Coletar os dados estatísticos das equipes adversários oferecendo subsídios para o treinador
elaborar sua estratégia tática para cada jogo.
- Acompanhar os dados estatísticos durante os jogos da nossa equipe e da equipe adversária.
- Acompanhar e auxiliar nos treinamentos técnicos e táticos.
Fisioterapeuta:
- Avaliar inicialmente a condição de cada atleta
- Estabelecer programa de exercícios preventivos de lesão para cada atleta
- Tratar e recuperar atletas que venham a se lesionar.
- Encaminhar e acompanhar atletas que venham a ter necessidade de atendimento médico ortopédico
ou de exames clínicos.
- Acompanhar todos os treinamentos para, se necessário, prestar o 1º atendimento a atletas que
venham a se lesionar.
- Acompanhar todos os jogos para, se necessário, prestar o 1ª atendimento a atletas que
venham a se lesionar.
Staff:
- Preparar o espaço de treino e jogo, arrumando os materiais a serem utilizados, tais como: bolas,
redes, caixotes, tapetes, galões de água e gelo, etc
- Limpar o ginásio , os vestiários e a academia de musculação
- Responsável pela manutenção do piso sintético de jogo
- Responsável pela arrumação dos prismas de publicidade e colocação dos banners durante os
treinamentos e jogos
- Acompanhar e auxiliar os treinamentos técnico e tático.
Supervisor Técnico
- Elaborar, em conjunto com os treinadores, a formação do elenco das duas equipes para a temporada;
- Contratar a comissão técnica ( assistente técnico, auxiliar técnico, preparador físico, equipe de apoio,
assistentes técnicos, fisioterapeuta) e os atletas das duas equipes quando selecionados;
- Programar, juntamente com o fisioterapeuta e o preparador físico, avaliações físicas, médicas e
fisioterápicas dos atletas;
- Elaborar a programação das viagens para os jogos em outros estados
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- Acompanhar os serviços contratados para a realização dos jogos em Brasília
- Monitorar das ações do plano de trabalho
Supervisor Administrativo
- Responsável, junto às entidades competentes, de todo tipo de documentação;
- Preencher ficha de inscrição para os Jogos Amistosos que a equipe vier a disputar;
- Preencher ficha de cadastro dos atletas (Federação de Voleibol do Distrito Federal e Confederação
Brasileira de Voleibol);
- Inscrever a equipe para participar das competições, previstas no calendário das respectivas
entidades, após análise prévia da comissão técnica;
- Controle e produção diária de documentos, tais como: declarações, ofícios, circulares, etc
- Controle da frequência dos atletas e das comissões técnicas
- Monitoramento das ações do plano de trabalho
É necessária a locação de 05 apartamentos de 2 quartos em apart-hotel, para atender a 02 atletas em
cada um desses apartamentos, quantitativo esse extremamente necessário a fim de que além da melhor
qualidade de descanso, também o estado psicológico ideal de performance seja alcançado, garantindo assim
o mínimo de individualidade para cada atleta em seu próprio quarto.
Outra ação importante para alcançar o resultado esperado em termos de preparação para Superliga é
a questão nutricional. A alimentação proposta nesse projeto atenderá a orientação nutricional indicada pelos
profissionais do Brasília Vôlei que acompanham as equipes.
Destaca-se ainda a necessidade da aquisição de uniforme completo, composto de camisa e calção
para treinamento, uniforme de jogo e de viagem e agasalho, todos com a logomarca do Governo do Distrito
Federal e da Secretaria de Esporte e Lazer.
Serão realizados 12 JOGOS DA SUPERLIGA, CATEGORIA ADULTA FEMININA E 12 JOGOS DA
CATEGORIA
ADULTA MASCULINA NO GINÁSIO SESI TAGUATINGA.
Outra ação importante é o apoio à participação das equipes em competições e jogos realizados em
outros estados. Para tanto apresentamos as metas abaixo:
APOIAR A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE ADULTA FEMININA EM 12 JOGOS E DA EQUIPE ADULTA
MASCULINA EM 12 JOGOS NA SUPERLIGA BRASILEIRA DE VOLEIBOL 2022/2023, em outros estados
brasileiros, em diferentes cidades, sendo necessária a viabilização da hospedagem, alimentação, transporte
interno e traslado SESI-Aeroporto-SESI. As cidades aonde serão realizados os Jogos são os seguintes: Equipe
Feminina: Uberlândia (MG) , Belo Horizonte (MG) – 2 jogos, Rio de Janeiro (RJ) – 2 jogos, Osasco (SP), Bauru
(SP), Barueri (SP), São Paulo (SP), Brusque (SC) , Maringá (PR) e São Caetano (SP). Equipe Masculina:
Contagem (MG) – 2 jogos, Belo Horizonte (MG), Natal (RN) , Campinas (SP), São José dos Campos (SP),
Araguari (MG), Montes Claros (MG), Blumenau (SC) , Guarulhos (SP), Suzano (SP) e São Paulo (SP). O
calendário dos jogos ainda está por ser definido oficialmente pela Confederação Brasileira de Voleibol, com
os jogos ocorrendo no período de 01 de outubro de 2022 a 30 de abril de 2023.
APOIAR A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES ADULTA FEMININA E MASCULINA NA SUPERLIGA
2022/2023, sendo necessário pagamento das taxas de inscrição das equipes e dos atletas nas referidas
competições junto a Confederação Brasileira de Voleibol e ainda a aquisição de licença para utilização do
software “Data Volley 4 – Professional” da Data Project, específico para acompanhamento estatístico de
voleibol e obrigatório para a participação na Superliga A. O software possibilita a analise estatística dos jogos
em tempo real , informando a comissão técnica da equipe o aproveitamento de cada jogador em cada
fundamento da sua equipe e da equipe adversária durante todo o jogo, tornando-se dessa maneira
fundamental para definição e acompanhamento da estratégia necessária. O data volley permite também a
edição e analise tática e técnica da equipe adversária nas partidas anteriores, sendo imprescindível na
preparação da equipe antes do jogo. Além disso , é obrigação da equipe sediante alimentar através do data
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volley a estatística da Confederação Brasileira de Voleibol, sendo assim obrigatória a utilização do
software conforme consta no regulamento da Superliga “A” em seu art 40º que diz: “Garantir que o analista
de performance da sua equipe , alimente o site oficial da Superliga , (Data Volley), após o término da partida
com até 15 minutos de tolerância, com os dados da partida”.
A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de banners (lonas) já
existentes, no ginásio sede do projeto e ambientes que a equipe de alto rendimento transitar, além da
utilização das logomarcas da Secretaria de Esporte e Lazer e do Governo do Distrito Federal nos uniformes
de treino, jogo e viagens das equipes do Brasília Vôlei, conforme detalhado abaixo:
DIVULGAÇÃO
MATERIAL ESTÁTICO

MATERIAL ESTÁTICO

ITEM

DURAÇÃO

LONA IMPRESSA, MEDINDO 3,10m 05/2022 a 04/2023
1,m, , em tecido Oxford com velcro mascho
costurado em todo o contorno no verso,
impressão por sublimação (já
existente)
05/2022 a 04/2023
Aplicação das logomarcas da

Secretaria de Esporte e Lazer e do
Governo do Distrito Federal, no
backdrop de entrevistas. (já
existente)
Uniformização

Aplicação das logomarcas da
Secretaria de Esporte e Lazer e do
Governo do Distrito Federal nas
camisas de treino, passeio, jogo e
nos agasalhos.

05/2022 a 04/2023

Com objetivo de viabilizar uma melhor execução desse importante projeto o Brasília Vôlei mantém
algumas parcerias que não envolvem retorno financeiro, sendo somente troca de serviços importantes para
a composição da estrutura e suporte necessários para o desenvolvimento de uma equipe de alto rendimento
na disputa da principal competição de voleibol do calendário nacional. Atualmente contamos com os seguintes
parceiros:
PARCEIRO

SERVIÇO

TIPO DE PARCERIA

SESI

Estrutura Física

Cessão da utilização de seus espaços físicos para
treinamento e jogos das equipes, tais como:
Ginásio, Musculação, Sala de Fisioterapia, Sala
Administrativa.

Prevent
Senior

Operadora de Saúde

Fornecimento gratuito de Plano de Saúde para os
atletas e membros das Comissões Técnicas

Farmácia
Essencial

Farmácia de Manipulação

Fornecimento gratuito de suplementação
nutricional aos atletas das duas equipes.

UPIS

Instituição de Ensino Superior

Concessão de bolsas de estudo de 100% para os
atletas.

Guerreiro
Fotografia

Fotografia

Serviço gratuito de fotografia nos dias de jogos e
treinamentos

A unidade do SESI de Taguatinga disponibilizará para as ações do Projeto o ginásio com 1.236 lugares
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para treinamento e realização de jogos das equipes, além da academia de musculação, salas para sede
administrativa e tratamento fisioterápico dos atletas.
Para permitir o acompanhamento da execução do projeto o Brasília Vôlei disponibilizará o link
https://drive.google.com/drive/folders/10zir7B-U_XKzO7ykYnY3sqmCPhJZBWI6?usp=sharing
do Google
Drive onde semanalmente estará incluindo fotos e documentos pertinentes ao projeto.
Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios diversos à
logomarca da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL, em todo e qualquer material adquirido com
recursos advindos do Termo de Fomento, sob pena de sofrer a glosa total dos valores referentes aos itens
adquiridos em descumprimento a esta determinação.

2.7.1 Grade Horária das Atividades
TREINAMENTOS
EQUIPES CATEGORIA ADULTA

Horários

Segunda

Terça

08h às 09h

Academia:
Feminino

Academia:
Feminino

Ginásio:
Masculino
Academia:
Masculino

Ginásio:
Masculino
Academia:
Masculino

Ginásio:
Feminino

Ginásio:
Feminino

Ginásio:
Feminino

Ginásio:
Feminino

Ginásio:
Feminino

Ginásio:
Feminino

Ginásio: Feminino

Ginásio:
Feminino

Ginásio:
Feminino

Ginásio: Feminino

Ginásio:
Masculino

Ginásio: Masculino

Ginásio:
Masculino

Ginásio:
Masculino

Ginásio: Masculino

09h às 10h

10h às 11h

11h às 12h

Quarta

Quinta

Academia:
Feminino

Academia:
Feminino

Ginásio:
Masculino
Academia:
Masculino

Ginásio:
Masculino
Academia:
Masculino

Sexta

Academia:
Feminino
Ginásio:
Masculino
Academia:
Masculino

18h às 19h

19h às 20h
20h às 21h
21h às 22h

EQUIPES CATEGORIA DE BASE
2
14

Horários

Segunda

14h as 16h

Quadra 1:
Sub – 16
Feminino

Quadra 1:
Sub – 16
Feminino

Quadra 1:
Sub – 16
Feminino

Quadra 2:
Sub – 16
Masc.

Quadra 2:
Sub – 16
Masc.

Quadra 2:
Sub – 16
Masc.

Quadra 1:
Sub – 18
Feminino

Quadra 1:
Sub – 18
Feminino

Quadra 1:
Sub – 18
Feminino

Quadra 2:
Sub – 18
Masc.

Quadra 2:
Sub – 18
Masc.

Quadra 2:
Sub – 18
Masc.

16h as 18h

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

2.7.2 Equipe de RH

Função

Qnt.

Forma de
contrataçã
o doRH

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

Supervisor

Profissional da OSC
éremunerado ou
Não Remunerado

Carga horária
de trabalho
na OSC

Carga
horáriaque
será
destinada ao
projeto

01

Pessoa Jurídica

Sim . Diretor

Não.
(voluntário)

4 h/s

40 h/semanais

Administrativo

01

Pessoa Jurídica

Sim. Diretor

Não.
(voluntário)

4 h/s

40 h/semanais

Assistente
Administrativo

01

Pessoa
Jurídica

Sim. Sócio
Colaborador

Não
(voluntário)

4 h/s

40 h/semanais

Técnico
Supervisor

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA

• Estimular, através das equipes adultas como modelo, a participação de jovens em atividade esportiva
com desenvolvimento físico, cultural e de hábitos de vida saudáveis;
• Aumento do número de praticantes da modalidade de voleibol, verificado através do número de
atletas filiados na Federação de Vôlei do Distrito Federal, no início e ao término do projeto;
• Aumento da quantidade de crianças e adolescentes buscando o aprendizado do voleibol, verificado
através da frequência da modalidade nos Centros Olímpicos e demais projetos e escolas de voleibol do Distrito
Federal.
• Inserir o nome de Brasília no cenário do voleibol nacional, trazendo orgulho para a nossa comunidade.
• Classificar a equipe adulta feminina entre as 08 primeiras da Superliga 2022/2023;
• Classificar a equipe adulta masculina entre as 08 primeiras da Superliga 2022/2023.
2
15

2.9 CROQUI DO EVENTO

2.10 CONTRAPARTIDA
Com o objetivo de estimular, ainda mais o gosto pela prática esportiva e pela adoção de uma vida
saudável, como contrapartida social, estaremos promovendo 08 PALESTRAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO DO DF ou a CENTROS OLÍMPICOS. As palestras serão ministradas voluntariamente pelos
profissionais das comissões técnicas e atletas das equipes masculina e feminina do Brasília Vôlei, com os
seguintes temas:
As palestras serão divididas em 04 Unidades de Ensino Regular , 02 Unidades de Ensino Especial e
02 Centros Olímpicos Paralímpicos da Secretaria de Esporte e Lazer, com a finalidade de motivar a pessoa
com deficiência a praticar atividade física de uma forma salutar.
As palestras terão os seguintes temas:
- Ensino Regular
•
•
•
•

Importância da Atividade Física
Vida de um atleta profissional
Importância dos projetos de iniciação desportiva
Vida saudável
- Ensino Especial

•
•
•
•

Sociabilização através do esporte e paraesporte.
Motivar a pessoa com deficiência a praticar atividade física.
Importância da Atividade Física para a pessoa com deficiência
Esportes para pessoas com deficiência

As Unidades de Ensino a serem visitadas serão definidas em conjunto com as Coordenações Regionais
de Ensino da Secretaria de Educação e a Coordenação dos Centros Olímpicos.
Ao final de cada visita serão doados para as escolas visitadas os seguintes materiais:
- 2 bolas oficiais Mikasa;
-1 rede de volêibol;
-1 par de antenas.
Para cada visita será necessária a locação de 1 ônibus para transporte dos atletas.
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O valor da contrapartida será de R$ 26.800,00, totalmente custeada pelo BRASÍLIA VÔLEI ESPORTE
CLUBE.
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Cronograma de Execução
Programação
Estruturação, Organização e
Treinamento das Equipes
Realização e participação nos jogos da
Temporada 2022/2023
Contratação de Recursos Humanos

Valor

Duração
Início

Término

R$ 1.130.811,20 09/05/2022

30/04/2023

R$ 594.142,09

09/05/2022

30/04/2023

R$ 174.028,30

09/05/2022

30/04/2023

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES
O 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:
3° 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.
§2° Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.

Quanto à 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 aoobjeto
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.
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Marcar as opções abaixo:
( x ) Dou ciência do acima informado
( x ) Não haverá pagamento em espécie
( ) Haverá pagamento em espécie.
4.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE

Cronograma de Desembolso
META

Especificação

Etapa/Fase

META 01

META 02

1.1

Apoio a estrutura das equipes

1.2

Treinamento das equipes adultas e categoria de base.

2.1

Participação das equipes adultas no Campeonato
Mineiro 2022
Participação das equipe das categorias de base na 21ª
Taça Parana de Voleibol

2.2

2.3

Realização dos jogos das equipes adultas em
Brasília

2.4

Participação da equipe adulta feminina nas
partidas da superliga em outros estados

2.5

Participação da equipe adulta masculina nas
partidas da superliga em outros estados

2.6
META 03
3.1

Apoiar a participação das equipes adultas na
temporada 2020/2021
Contratação de Recursos Humanos

Mês

Parcelas

1 parcela em maio
de R$ 435.715,46 e
2 parcelas de R$
Maio, Agosto e
347.547,87 em
Dezembro de 2022
agosto e de
dezembro

Maio e Agosto de
2022

2 parcelas de
297.071,05

Maio, Agosto e
Dezembro de 2022

3 parcelas de
58.009,43

PARCELAS:
Parcela 01 (MAIO 2022): R$ 790.795,95
Parcela 02 (AGOSTO 2022): R$ 702.628,34
Parcela 03 (DEZEMBRO 2022): R$ 405.557,30

5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA
DIVERSA)
Receita

Despesa
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Descrição
Detalhada

Unid

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Fonte de
Custeio

(O item
contratad
o irá gerar
receita?
Indicar
valor)

Remuneração
das atletas da

Pessoa

16

equipe feminina

R$

R$

Patrocínio BRB

1.000.000,00

1.000.000,00

(previsão)

R$

R$

Patrocínio BRB

(Se o item
contratado
gerar receita
indicar o
item em que
o recurso
será
utilizado)
Não irá gerar

Não

receita

Remuneração
dos atletas da
equipe

Pessoa

16

Serviço

Não irá gerar
Não

500.000,00

500.000,00

(previsão)

08

R$1.000,00

R$8.000,00

Contrapartida
OSC

Não

Unid.

16

R$700,00

R$11.200,00

Contrapartida
OSC

Não

Unid

8

R$750,00

R$6.000,00

Contrapartida
OSC

Não

Unid.

8

R$ 200,00

R$1.600,00

Contrapartida
OSC

Não

receita

masculina
Aluguel de
ônibus para
deslocamento
dos
profissionais e
atletas para

Não irá gerar
receita

deslocamento
ao local das
palestras.
(contrapartida)
Bolas oficiais
Mikasa
(contrapartida)

Rede de voleibol
(contrapartida)

Par de antenas p

VALOR TOTAL

Não irá gerar
receita

Não irá gerar
receita

Não irá gerar
receita

R$ 1.526.800,00

5.1 Planilha Termo de Fomento
PLANILHA TERMO DE FOMENTO
Meta 1 Estruturação, Organização e Treinamento das Equipes
2
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Etapa 1.1 – Apoio a estruturação das equipes adultas na temporada 2022/2023
ITEM
Descrição
Quant Total
Valor
Valor
Unidade
Justificativa
Detalhada
Unitário
Total
de
para
Medida
aquisição/loc
(Diária/Mês
ação e
/Mts/Serviç
memória
de
o/Unidade)
cálculo

1.1.1

Locação de 5 apartamentos
de
2 quartos para 10 atletas
por
8 meses em aparthotel
padrão 4 estrelas, na cidade
de Taguatinga aonde serão
realizados os treinamentos ,
tendo necessidade de
garagem.

1.1.2

Aquisição de alimentação
(almoço) para 44 pessoas - 16
atletas da equipe
masculina e para 16 atletas
da equipe feminina nos dias
de treinamento, e
12 componentes das
comissões técnicas durante
os 08 meses de execução
do projeto. Os almoços serão
realizados no
estabelecimento a ser
contratado. Os treinamentos
são realizados em 20 dias de
cada mês,
totalizando 160 dias durante
o projeto.
Saladas variadas
Ex.: (alface, agrião, rúcula,
tomate, milho, palmito,
ervilha, cenoura,
beterraba, atum) Legumes
variados, Arroz Branco, Arroz
Integral, batata,
farofa. Sempre um tipo de
carne branca (frango ou
peixe) além da Carne
Vermelha

Mês

Unidade

08

160

40

7.040

R$ 2.415,00

R$20,00

R$ 96.600,00

R$
140.800,00

Locação de moradia
para os atletas que
não tem residência no
DF, serão 02 atletas
por apartamentos,
atendendo ao total de
10 atletas durante 08
meses,período de 15
de agosto de 2022 a
15 de abril de 2023

Aquisição de
alimentação (almoço)
de segunda a sextafeira, para os atletas
e das equipes
masculina e feminina,
em virtude dos
treinamentos
serem realizados nos
dois períodos
(manhã e
tarde/noite). Serão
44 pessoas x 20 dias
x
8 meses, totalizando
7.040 refeições
no total,no
período de 15 de
agosto de 2022 a
15 de abril de
2023.

R$237.400,00
Valor Total da Etapa 1.1
Etapa 1.2 Treinamento das equipes adultas masculina e feminina e categorias de base
ITEM
Justificativa
Unidade Quant. Total
Descrição
Valor
Valor
para
de
Detalhada
Unitário
Total
aquisição/loc
Medida
ação com
(Diária/Mês
/Mts/Serviç
memória de
o/Unidade)
Cálculo
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1.2.1

Contratação de 02 (dois)
TREINADOR DA MODALIDADE
VOLEIBOL ,
FORMADO BACHAREL EM
EDUCAÇÃO FÍSICA
DEVIDAMENTE
REGISTRADO NO CREF E NA
CBV COM NO MÍNIMO NÍVEL
III E NO
MÍNIMO 02 ANOS DE
EXPERIÊNCIA NA FUNÇAO EM
SUPERLIGA OU
COMPETIÇÃO
INTERNACIONAL OFICIAL
PARA ATENDIMENTO AO
TREINAMENTO DAS
EQUIPES ADULTAS
FEMININA E MASCULINA,
COM 40HORAS
SEMANAIS.

Mês

10

20

R$9.500,00

TREINADOR DA
MODALIDADE
VÔLEI,
DEVIDAMENTE
REGISTRADO NA
CBV,PARA
TREINAMENTO DA
EQUIPE ADULTA
FEMININA E
ADULTO
MASCULINO, pelo
período de 10 meses
(01/07/2022 a
30/04/2023) do
Projeto Apoio ao
Desenvolvimento de
Projetos do Brasília
Vôlei. Esse terá como
R$ 190.000,00 responsabilidade
desenvolver a
capacidade técnica e
tática das atletas
através de atividades
direcionadas para o
vôlei.
Foi tomado como
referencia de valor a
Tabela de
Parametrização da
Secretaria Nacional
de Esportes utiizada
na precificação da Lei
de Incentivo ao
Esporte, no item
Treinador C linha 1.
Obs: O valor
solicitado encontra-se
abaixo da tabela
citada.
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1.2.2

1.2.3

Contratação de 02 (dois)
AUXILIARES TÉCNICOS
DA MODALIDADE
VOLEIBOL, FORMADO
BACHAREL EM
EDUCAÇÃO FÍSICA
DEVIDAMENTE
REGISTRADO NO CREF E NA
CBV COM NO
MÍNIMO NÍVEL III, E COM
Mês
EXPERIÊNCIA DE NO MINIMO
02 ANOS NA FUNÇÃO EM
SUPERLIGA OU
COMPETIÇÕES
INTERNACIONAIS, PARA
ATENDIMENTO AO
TREINAMENTO DAS EQUIPES
ADULTAS
FEMININA E MASCULINA, COM
40 HORAS SEMANAIS

Contratação de 02 (dois)
FISIOTERAPEUTAS,
COM REGISTRO NO
CREFITO E EXPERIÊNCIA EM
FISIOTERAPIA ESPORTIVA E
COM EXEPERIÊNCIA DE NO
MINIMO 02 ANOS NA
FUNÇÃO EM SUPERLIGA DE
VOLEIBOL, PARA
ATENDIMENTO AO
TREINAMENTO E
COMPETIÇÕES DAS
EQUIPES ADULTAS
FEMININA E MASCULINA ,
COM 40 HORAS SEMANAIS.

10

Mês

20

20

R$5.000,00

10

R$ 4.500,00

AUXILIAR TÉCNICO DA
MODALIDADE VÔLEI,
MENTE REGISTRADO
NA CBV, PARA
TREINAMENT0 DA
EQUIPE
ADULTA FEMININA E
ADULTO MASCULINO,
pelo período de 10
meses (01/07/2022 a
30/04/2023) do
Projeto Apoio ao
Desenvolvimento de
Projetos do Brasília
Vôlei . Esse terá como
responsabilidade
auxiliar o treinador
R$ 100.000,00
principal no
planejamento e
execução dos
treinamentos e jogos.
Foi tomado como
referencia de valor a
Tabela de
Parametrização da
Secretaria Nacional
de Esportes utiizada
na precificação da Lei
de Incentivo ao
Esporte, no item
Auxiliar Técnico B.
Obs: O valor
solicitado encontrase abaixo da tabela
citada.
FISIOTERAPEUTA,
PARA
ATENDIMENTO
AO
TREINAMENTO E
COMPETIÇÕES DAS
EQUIPES ADULTAS
FEMININA E
MASCULINO, pelo
período de 10 meses
(01/07/2022 a
30/04/2023) do
Projeto Apoio ao
Desenvolvimento
dos Projetos do
Brasília Vôlei. Esse
terá como
R$ 90.000,00
responsabilidade as
seguintes ações:
- tratar de lesões
e traumas
ocorridos
com as atletas
- Elaborar em
conjunto com o
preparador físico a
melhor estratégia
paraconseguir o
melhor resultado
físico das atletas sem
prejuízo da saúde das
mesmas
– acompanhar os
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1.2.4

Contratação de 02 (dois)
PREPARADORES FÍSICOS,
FORMADO EM BACHARELADO
EM EDUCAÇÃO FÍSICA,
REGISTRADO NO
CREF, COM EXPERIÊNCIA
NA FUNÇÃO DE NO MININO
02 ANOS EM SUPERLIGA DE
VOLEIBOL PARA
ATENDIMENTO AO
TREINAMENTO DAS
EQUIPES ADULTAS
FEMININA E
MASCULINA, COM 40 HORAS
SEMANAIS.

Mês

10

20

R$ 4.500,00

R$ 90.000,00

treinos e jogos,
fazendo o primeiro
atendimento no
caso de lesões. A
atuação será no
atendimento das
equipes adultas
feminina e
masculina. Foi
tomado como
referencia de valor
a Tabela de
Parametrização da
Secretaria Nacional
de Esportes utiizada
na precificação da
Lei de Incentivo ao
Esporte, no item
Fisioterapeuta B.
Obs: O valor
solicitado encontrase abaixo da tabela
citada.
PREPARADOR
FÍSICO,
FORMADO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA,
REGISTRADO DO
CREF, PARA
ATENDER AO
TREINAMENTO DA
EQUIPE FEMININA E
EQUIPE MASCULINA,
pelo período de 10
meses (01/07/2022
a 30/04/2023) do
Projeto Apoio ao
Desenvolvimento
dos Projetos do
Brasília Vôlei .
Função: desenvolver
e aprimorar o
condicionamento
físico das atletas
das
equipes adulta
feminina e
masculina. Foi
tomado como
referencia de valor a
Tabela de
Parametrização da
Secretaria Nacional
de Esportes utiizada
na precificação da
Lei de Incentivo ao
Esporte, no item
Preparador Físico B.
Obs: O valor
solicitado encontrase abaixo da tabela
citada.
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1.2.5

Contratação de 02 (dois)
ANALISTAS DE
DESEMPENHO
ESPECIALISTA NA
MODALIDADE VÔLEI COM
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
DE NO MINIMO 01 ANO EM
SUPERLIGA DE VOLEIBOL,
PARA ATENDIMENTO
AOS JOGOS OFICIAIS
E TREINOS TÁTICOS
DAS EQUIPES ADULTAS
FEMININA E MASCULINA,
COM 40 HORAS SEMANAIS

1.2.6

Contratação de 02 (dois)
ASSISTENTES TÉCNICOS
DA MODALIDADE
VOLEIBOL, FORMADO
BACHAREL EM
EDUCAÇÃO FÍSICA
DEVIDAMENTE
REGISTRADO NO CREF E NA
CBV COM NO
MÍNIMO NÍVEL II, E COM
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO DE
NO MINIMO02 ANOS EM
SUPERLIGA OU
COMPETIÇÕES
INTERNACIONAIS, PARA
ATENDIMENTO AO
TREINAMENTO DAS EQUIPES
ADULTAS FEMININA E
MASCULINA. COM 40 HORAS
SEMANAIS

Mês

Mês

10

10

20

20

R$ 4.500,00

R$3.500,00

ANALISTA
DE
DESEMPENHO
ESPECIALISTA
NA MODALIDADE
VÔLEI, PARA
ATENDIMENTO
AOSJOGOS
OFICIAIS E
TREINOS TÁTICOS DA
EQUIPE FEMININA E
EQUIPE MASCULINA,
pelo período de 10
meses (01/07/2022
a 30/04/2023), do
Projeto Apoio ao
Desenvolvimento
dos Projetos do
Brasília Vôlei .
Função:, coletar
R$ 90.000,00 informações técnicas
e táticas das equipes
e auxiliar nas
estratégias de jogo
das
equipes adultas
feminina e masculina.
Foi tomado como
referencia de valor a
Tabela de
Parametrização da
Secretaria Nacional
de Esportes utiizada
na precificação da Lei
de Incentivo ao
Esporte, no item
Analista de
Desempenho B. Obs:
O valor solicitado
encontra-se abaixo da
tabela citada.
ASSISTENTES
TÉCNICOS DA
MODALIDADE VÔLEI,
MENTE REGISTRADO
NA CBV, PARA
TREINAMENT0 DA
EQUIPE
ADULTA FEMININA E
ADULTO MASCULINO,
pelo período de 10
meses (01/07/2022 a
30/04/2023) do
Projeto Apoio ao
Desenvolvimento de
R$70.000,00
Projetos do Brasília
Vôlei . Esse terá
como
responsabilidade
auxiliar o treinador
principal e o Auxiliar
Técnico I na
execução dos
treinamentos e jogos.
Foi tomado como
referencia de valor a
Tabela de
Parametrização da
Secretaria Nacional
de Esportes utiizada
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na precificação da Lei
de Incentivo ao
Esporte, no item
Asssitente Técnico C.
Obs: O valor
solicitado encontrase abaixo da tabela
citada.

STAFF PARA
ATENDIMENTO AO
TREINAMENTO E
COMPETIÇÕES DA
EQUIPES ADULTAS
FEMININA E
MASCULINA, pelo

1.2.7

1.2.8

Contratação de 03 (três)
STAFF’s, PARA ATENDIMENTO
AO TREINAMENTO DAS
EQUIPES ADULTAS FEMININA
E MASCULINA
COM 40 HORAS SEMANAIS.

Contratação de 04 (quatro)
TREINADORES DA
MODALIDADE VOLEIBOL ,
FORMADO BACHAREL EM
EDUCAÇÃO FÍSICA
DEVIDAMENTE
REGISTRADO NO CREF E NA
CBV COM NO MÍNIMO NÍVEL
II E NO
MÍNIMO 02 ANOS DE
EXPERIÊNCIA NA FUNÇAO EM

Mês

Mês

10

07

30

28

R$ 2.009,65

R$1.500,00

R$ 60.289,50

R$42.000,00

período de 10 meses
(01/07/2022 a
30/04/2023) do Projeto
Apoio ao
Desenvolvimento dos
Projetos do Brasília
Vôlei, tendo como
atribuições:
. Preparar o espaço de
treino e jogo,
arrumando os
materiais a serem
utilizados, tais como:
bolas,
redes, caixotes, tapetes,
galões de água e gelo,
etc
- Limpar o ginásio , os
vestiários e a academia
de musculação
- Responsável pela
manutenção do piso
sintético de jogo
- Responsável pela
arrumação dos
prismas de
publicidade e
colocação dos
banners durante os
treinamentos e
jogos.

TREINADOR DA
MODALIDADE
VÔLEI,
DEVIDAMENTE
REGISTRADO NA
CBV,PARA
TREINAMENTO DAS
EQUIPES SUB-18 E
SUB 16 FEMININA E
SUB-18 E 2UB 16
MASCULINA, pelo
período de 07 meses
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EM EQUIPES DA CATEGORIA
DE BASE PARA
ATENDIMENTO AO
TREINAMENTO DAS EQUIPES
SUB-18 E SUB-16 FEMININA ,
SUB-18 E SUB-16
MASCULINA, COM 20 HORAS
SEMANAIS.

1.2.9

Contratação de 02 (dois)
FISIOTERAPEUTA,
COM REGISTRO NO CREFITO
E EXPERIÊNCIA EM
FISIOTERAPIA ESPORTIVA,
PARA ATENDIMENTO AO
TREINAMENTO E
COMPETIÇÕES DAS EQUIPES
SUB-18 E SUB-16 FEMININA ,
SUB-18 E SUB-16
MASCULINA, COM 20 HORAS
SEMANAIS.

Aquisição de KIT DE
TREINAMENTO
CAMISA E SHORT
(normal e ou Baby Look);
1.2.10
- Material: Camisa
Tecido emDry Fit,
100% poliester com
gola redonda, Manga

Mês

Unid.

7

584

14

584

R$1.500,00

R$ 68,90

R$ 21.000,00

R$ 40.237,60

(01/06/2022 a
30/12/2022).
do Projeto Apoio ao
Desenvolvimento de
Projetos do Brasília
Vôlei. Esse terá como
responsabilidade
desenvolver a
capacidade técnica e
tática das atletas
através de atividades
direcionadas para o
vôlei.
Foi tomado como
referencia de valor a
Tabela de
Parametrização da
Secretaria Nacional
de Esportes utiizada
na precificação da
Lei de Incentivo ao
Esporte, no item
Treinador D . Obs: O
valor solicitado
encontra-se abaixo
da tabela citada.
FISIOTERAPEUTA,
PARA
ATENDIMENTO
AO
TREINAMENTO E
COMPETIÇÕES DAS
EQUIPES ADULTAS
FEMININA E
MASCULINO, pelo
período de 07 meses
(01/06/2022 a
30/12/2022)do
Projeto Apoio ao
Desenvolvimento
dos Projetos do
Brasília Vôlei. Esse
terá como
responsabilidade as
seguintes ações:
- tratar de lesões
e traumas
ocorridos
com as atletas
– acompanhar os
treinos e jogos,
fazendo o primeiro
atendimento no
caso de lesões. A
atuação será no
atendimento das
equipes das
categorias de base.
KIT DE TREINAMENTO
(CAMISA E SHORT),
584
(quinhentos e oitenta
e quatro) unidades
tamanho diversos;
Utilizado diariamente
nos treinamentos
para identificação da
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Curta, impressão em
sublimação colorida na frente
e nas costas.
Short feminino material suplex

equipee dos
parceiros.
Memória de cálculo:
masculino
16 atletas equipe adulta
masculina x 10 kits= 160
kits
Feminino 16 atletas x
10kits=160 kits
CT masculino: 07 x 6
kits= 42 kits
CT feminino: 07 x 6 kits
= 42 kits
Supervisão: 02 x 05 kits
= 10 kits
Staff: 02 x 05 = 10 kits
Categorias de base
masculino: 40 atletas x
2 kits= 80 kits
Categorias de base
feminino: 40 atletas x 2
kits= 80 kits
Total: 584 kits
Para atendimento
do Projeto Apoio ao
Desenvolvimento
dos Projetos do
BrasíliaVôlei, no
período de vigência
do projeto.
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Contratação de empresa
especializada para
fornecimento de 288
CONJUNTO DE UNIFORME
PARA JOGO DE VOLEIBOL
(CALÇÃO E CAMISA).
1.2.11 Material: Tecido em Dry Fit
com gola redonda, Manga
Curta, com numeração e
impressão em sublimação
colorida na frente e nas
costas. Composição 100%
Poliéster

Unid.

288

288

R$ 80,00

R$ 23.040,00

CONJUNTO
DE
UNIFORME
PARA JOGO DE
VOLEIBOL
(CALÇÃO E
CAMISA) –
CAMISA
ESPECIAL
NUMERADA, 288 kits
de forma a fornecer
16 (dezeseis)
conjuntosde
uniforme de jogo
completo com 18
kits cada uniforme,
para as equipes,
conforme
discriminado abaixo:
- equipe adulto
masculino: 04
uniformes
- equipe adulta
feminina: 04
uniformes
- Categorias de base
feminina: 04
uniformes
- Categorias de base
masculina: 04
uniformes
Para atendimento
do Projeto Apoio ao
Desenvolvimento dos
Projetos do Brasília
Vôlei, no

Contratação de empresa
especializada para
fornecimento de 56
(cinquenta e seis)
1.2.12 AGASALHO COMPLETO PARA
ATIVIDADE ESPORTIVA
(CASACO E CALÇA).
Material: Tactel Soft Plus ,
forrrado.

Unid.

56

56

R$110,00

período de vigência
do projeto.
AGASALHO
COMPLETO (CASACO E
CALÇA)
Tamanho adulto ,
forrado em Tactel
Soft Plus .
56 (cinquenta e seis)
unidades divididos:
- 16 atletas equipe
fem
-16 atletas equipe
masc
- 07 CT fem
R$ 6.160,00
-07 CT masc
- 02 Supervisão
- 04 gestão
- 04 CT categoria
base
Para atendimento
durante os
treinamentos,
jogose viagens
Projeto Apoio ao
Desenvolvimento
dos Projetos do
BrasíliaVôlei

período de vigência
do projeto.
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Contratação de empresa
especializada para
fornecimento de KIT DE
PASSEIO (CAMISA E
BERMUDA) - Material:
1.2.13 Camisa Tecido em Dry
Fit com gola tipo polo,
Manga Curta, impressão em
sublimação colorida na frente
e nas costas.
Bermuda em tecido tactel

1.2.14

Unid.

Contratação de empresa
especializada para
fornecimento de 58
(cinquenta e oito)
BOLSAS DE VIAGEM
TAMANHO GRANDE.
unid
Material: 100% Poliester ,
revestimento Policloretode
Vinila Brasil.
Medidas: Altura: 27 cm, largura
30cm e comprimento 55cm.

166

58

166

58

R$ 74,33

R$48,00

R$
12.338,78

R$2.784,00

KIT DE passeio
(CAMISA E
BERMUDA),
166 (cento e
sessenta e seis) kits
tamanho adulto;
Cadaintegrante
receberá 03 kits de
uniforme de passeio
para ser utilizado em
todos os
deslocamentos para
os jogos em Brasília e
nas viagens.
Memória de cálculo:
16 atletas masculino x
3 kits= 48 kits
16 atletas feminino x
3
kits= 48 kits
CT masculino: 07 x 3
kits=21 kits
CT feminino: 07 x 3
kits = 21 kits
Supervisão: 02 x 3
kits
= 06 kits
Staff 02 x 3 kits= 06
Gestão: 04 x 3 kits= 12
kits
CT categoria de base:
4 x 1= 4 kits
Total: 166 kits
Para
atendimento do
Projeto Apoio ao
Desenvolvimento
dos Projetos do
Brasília Vôlei, no
período de vigência
do projeto.
Aquisição de Bolsas
para utilização nos
treinamentos e
viagens.
58 unidades
divididos assim:
- 16 atletas equipe
fem
-16 atletas equipe
masc
- 07 CT fem
-07 CT masc
- 02 Supervisão
- 04 gestão
- 04 CT
categoria base
- 02 Staff
Para
atendimento do
Projeto Apoio ao
Desenvolvimento
dos Projetos do
Brasília Vôlei, no
período de vigência
do projeto.
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Aquisição de 02 (dois)
Notebook com tela superior a
15”, processador Intelcore i5,
Memória Ram 8GB . HD ou SSB
superior a 256GB.

unid

02

02

R$ 3.477,06

R$ 6.954,12

1.2.15

1.2.16

1.2.17

1.2.18

Aquisição de LONA IMPRESSA,
MEDINDO 3,40m X 1m, , em
tecido Oxford com velcro macho
costurado em todo o contorno no
verso, impressão em cores por
sublimação

Contratação de
ASSESSORIA DE
CONTABILIDADE, para
controle dos documentos
contábeis e prestação de
contas . Para
atendimento do Projeto
Apoio ao
Desenvolvimento dos
Projetos do Brasília Vôlei,
no
período de vigência
do projeto.
Contratação de
ASSESSORIA
JURIDICA, para
confecção dos contratos
e acompanhamento do
Termo de Fomento,
garantindo a correta
utilização do recurso
público . Para
atendimento do Projeto
Apoio ao
Desenvolvimento dos
Projetos do Brasília Vôlei,
no período de vigência
do projeto.

Unid.

Mês

Mês

08

10

10

08

10

10

R$450,90

R$ 1.500,00

R$1.500,00

R$3.607,20

Aquisição de 02
(dois) Notebook,
imprescindíveis para
utilização do
Software Data Volley
usados pelos
Estatísticos das
equipes adultas
masculina e
feminina,
obrigatórios na
Superliga A.

LONA IMPRESSA, para
divulgação do Projeto
Apoio ao
Desenvolvimento dos
Projetos do Brasília, do
Governo do Distrito
Federal e da Secretaria
de Esporte e Lazer, nos
treinamentos e jogos das
equipes durante toda a
vigência do plano de
trabalho

ASSESSORIA DE
CONTABILIDADE
para
monitoramento
contábil e
preparação da
prestação de contas
R$ 15.000,00
do Projeto Apoio ao
Desenvolvimento
dos Projetos do
Brasília Vôlei,
durante toda a
vigência do
Projeto.

R$15.000,00

ASSESSORIA
JURIDICA para
monitoramento e
acompanhamento
do Projeto Apoio ao
Desenvolvimento
dos Projetos do
Brasília Vôlei,
durante toda a
vigência do
Projeto.
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1.2.19

Contratação de
ASSESSORIA DE
MARKETING, para
Criação das campanhas
de divulgação, confecção
das artes e postagens nas
redes sociais . Para
atendimento do Projeto
Apoio ao esenvolvimento
dos Projetos do Brasília
Vôlei, no período de
vigência do projeto.

Mês

10

10

R$1.500,00

R$15.000,00

ASSESSORIA DE
MARKETING para
divulgação e
acompanhamento
do Projeto Apoio ao
Desenvolvimento
dos Projetos do
Brasília Vôlei,
durante toda a
vigência do
Projeto.

Valor Total da Etapa 1.2
R$ 893.411,20
R$1.130.811,20
VALOR TOTAL DA META 1
Meta 2 Realização e participação nos jogos da Temporada 2022/2023
Etapa 2.1 Participação das equipes adultas masculina e feminina no Campeonato Mineiro
Justificativa
Unidade
para
de
Descrição
Valor
Valor
aquisição/loca
Medida
ITEM
Quan Total
Detalhada
Unitário
Total
ção com
(Diária/Mês
t.
/Mts/Serviç
memória de
o/Unidade)
cálculo

2.1.1

2.1.2

03 (três) diárias de
hospedagem da
equipe adulta feminina durante
o Campeonato Mineiro 2022
em Uberlândia (MG), em
hotel padrão 3 estrelas,café
da manhã inclsuso - no
período de setembro de 2022
Diária
a outubro de 2022.
A delegação será composta
por 18
pessoas divididas em 09 quartos
duplos.
Obs: A tabela oficial com a data
dos jogos ainda não foi
divulgada pela Federação
Mineira de Voleibol
04 (quatro) diárias de
Alimentação (almoço , lanche
e jantar) da equipe adulta
feminina durante o
Campeonato Mineiro 2022
em Uberlândia (MG),
no período de setembro e
outubro de 2022. – para 18
pessoas
Obs: A tabela oficial com a data
dos jogos ainda não foi
divulgada pela Federação
Diária
Mineira de Voleibol.
Saladas variadas
Ex.: (alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura, beterraba,
atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral, batata,
farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo,
pão de queijo, ovo mexido, suco de
frutas, café e água.

3

04

27

72

R$ 175,00

R$110,00

R$ 4.725,00

R$7.920,00

Serão 18 pessoas
hospedadas em quartos
duplos, durante 03
diárias. 18 / quartos
duplos = 09 quartos x 3
diárias= 27 diárias

Serão 18 pessoas
durante 04 dias.
18 x 4 = 72 diárias de
alimentação.
Serão 3 dias de
competição , mas a
equipe chega ao local
dos jogos com 01 (um )
dia de antecedência,
perfazendo o total de
04 dias de
alimentação.
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2.1.3

2.1.4

2.1.5

Locação de ônibus semi leito
com capacidade para 42
(quarenta e dois ) passageiros,
com motorista e combustível,
equipado com poltronas
confortáveis e reclináveis, ar
condicionado, conto de
segurança em todos os assentos,
toalete a bordo e até 08 (sete)
Locação
anos de fabricação, para
Transporte Interestadual no
trajeto
Brasília/Uberlândia/Brasília
totalizando 1.000 km (4 diárias
com pernoite no local –
hospedagem e alimentação por
conta da contratada)
03 (três) diárias de
hospedagem da
equipe adulta masculinadurante
a 1ª Etapa do Campeonato
Mineiro 2022 em Uberlândia
(MG), em hotel padrão 3
estrelas,com café da manhâ
incluso, no período de
setembro de 2022 a outubro Diária
de 2022.
A delegação será composta
por 18
pessoas divididas em 09 quartos
duplos.
Obs: A tabela oficial com a data
dos jogos ainda não foi
divulgada pela Federação
Mineira de Voleibol
04 (quatro) diárias de
Alimentação (almoço , lanche
e jantar) da equipe adulta
masculina durante a 1ª Etapa
do Campeonato Mineiro 2022
em Uberlândia (MG),
no período de setembro e
outubro de 2022. – para 18
pessoas
Obs: A tabela oficial com a data
dos jogos ainda não foi
divulgada pela Federação
Diária
Mineira de Voleibol.

01

3

04

01

27

72

01

R$ 175,00

R$110,00

R$ 7.690,00

Locação de 01 (um)
ônibus semi leito, para
transporte da equipe
adulta masculina do
Brasília Vôlei que irá
participar do Campeonato
Mineiro Adulto Feminino,
na cidade de Uberlândia
(MG)

R$ 4.725,00

Serão 18 pessoas
hospedadas em quartos
duplos, durante 03
diárias. 18 / quartos
duplos = 09 quartos x 3
diárias= 27 diárias

R$7.920,00

Serão 18 pessoas
durante 04 dias.
18 x 4 = 72 diárias de
alimentação.
Serão 3 dias de
competição , mas a
equipe chega ao local
dos jogos com 01 (um )
dia de antecedência,
perfazendo o total de
04 dias de
alimentação.

R$7.690,00

Locação de 01 (um)
ônibus semi leito, para
transporte da equipe
adulta masculina do
Brasília Vôlei que irá
participar da 1ª Etapa do
Campeonato Mineiro
Adulto Masculino, na
cidade de Uberlândia
(MG).

Saladas variadas
Ex.: (alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura, beterraba,
atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral, batata,
farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo,
pão de queijo, ovo mexido, suco de
frutas, café e água.

2.1.6

Locação de ônibus semi leito
com capacidade para 42
(quarenta e dois ) passageiros,
com motorista e combustível,
equipado com poltronas
Locação
confortáveis e reclináveis, ar
condicionado, conto de
segurança em todos os assentos,
toalete a bordo e até 08 (sete)
anos de fabricação, para

01

01

01

2
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Transporte Interestadual no
trajeto
Brasília/Uberlândia/Brasília
totalizando 1.000 km Diária de 4
dias (pernoite no local com
alimentação de hospedagem por
conta da contratada)

2.1.7

2.1.8

03 (três) diárias de
hospedagem da
equipe adulta masculinadurante
a 2ª Etapa do Campeonato
Mineiro 2022 em Belo
Horizonte (MG), em hotel
padrão 3 estrelas, com café da
manhã incluso, no período de
setembro de 2022 a outubro Diária
de 2022.
A delegação será composta
por 18
pessoas divididas em 09 quartos
duplos.
Obs: A tabela oficial com a data
dos jogos ainda não foi
divulgada pela Federação
Mineira de Voleibol
04 (quatro) diárias de
Alimentação (almoço , lanche
e jantar) da equipe adulta
masculina durante a 2ª Etapa
do Campeonato Mineiro 2022
em Belo Horizonte (MG),
no período de setembro e
outubro de 2022. – para 18
pessoas
Obs: A tabela oficial com a data
dos jogos ainda não foi
divulgada pela Federação
Diária
Mineira de Voleibol.

3

04

27

72

R$ 175,00

R$110,00

Serão 18 pessoas
hospedadas em quartos
duplos, durante 03
diárias. 18 / quartos
duplos = 09 quartos x 3
diárias= 27 diárias

R$ 4.725,00

R$7.920,00

Serão 18 pessoas
durante 04 dias.
18 x 4 = 72 diárias de
alimentação.
Serão 3 dias de
competição , mas a
equipe chega ao local
dos jogos com 01 (um )
dia de antecedência,
perfazendo o total de
04 dias de
alimentação.

R$13.290,00

Locação de 01 (um)
ônibus semi leito, para
transporte da equipe
adulta masculina do
Brasília Vôlei que irá
participar da 2ª Etapa do
Campeonato Mineiro
Adulto Masculino, na
cidade de Belo Horizonte.

Saladas variadas
Ex.: (alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura, beterraba,
atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral, batata,
farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo,
pão de queijo, ovo mexido, suco de
frutas, café e água.

2.1.9

Locação de ônibus semi leito
com capacidade para 42
(quarenta e dois ) passageiros,
com motorista e combustível,
equipado com poltronas
confortáveis e reclináveis, ar
condicionado, conto de
segurança em todos os assentos,
toalete a bordo e até 08 (sete)
Locação
anos de fabricação, para
Transporte Interestadual no
trajeto Brasília/Belo
Horizonte/Brasília totalizando
1.500 km (diária de 4 dias –
pernoite no local – hospedagem
e alimentação porconta da
contratada)

01

Valor Total da Etapa 2.1

01

01

R$66.605,00
2
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Etapa 2.2 Participação das equipes da categoria de base masculina e feminina na
Taça Paraná 2022
Justificativa
Unidade
para
de
aquisição/loca
Medida
Descrição
Valor
Valor
ção com
(Diária/Mês Quan
ITEM
Total
memória de
Detalhada
Unitário
Total
/Mts/Serviç t.
o/Unidade)
cálculo

2.2.1

2.2.2

05 (cinco) diárias de
hospedagem das
Equipes sub-18 e sub-15
feminina e masculina durante
a 21ª Taça Paraná de Voleibol
2022 em São José dos Pinhais
(PR), em hotel padrão 3
estrelas, com café da manhã
incluso, no período de 26 de Diária
outubro a 15 de novembro
de 2022.
A delegação será composta
por 52 pessoas divididas em
26 quartos duplos.
Obs: A tabela oficial com a data
dos jogos ainda não foi
divulgada pela entidade
promotora
06 (seis) diárias de
Alimentação (almoço e
jantar) das equipes sub-18 e
sub-15 feminina e masculina
durante a 21ª Taça Paraná de
Voleibol 2022 em São josé
dos Pinhais (PR),
no período de 26 de
outubro a 02 denovembro
de 2022. Para 52 pessoas
Obs: A tabela oficial com a data
dos jogos ainda não foi
Diária
divulgada pela entidade
promotora.

05

06

130

312

R$120,00

R$65,00

Serão 52 pessoas
hospedadas em
quartos duplos,
durante 05 diárias.
26 quartos X 5 = 130
diárias

R$15.600,

Serão 52 pessoas
durante 06 dias.
52 x 6 = 312 diárias
de alimentação.
Serão 6 dias de
competição , mas a
equipe chega ao
local dos jogos com
01 (um ) dia de
antecedência,
perfazendo o total
de 07 dias de
alimentação.

R$20.280,

Saladas variadas
Ex.: (alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura, beterraba,
atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral, batata,
farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.

Valor Total da Etapa 2.2
Etapa 2.3 Realização dos jogos das equipes adultas em Brasília
ITEM
Unidade Quan Total
Descrição
Valor
t.
de
Detalhada
Unitário
Medida
(Diária/Mês
/Mts/Serviç
o/Unidade)

R$35.880,00

Valor
Total

Justificativa
para
aquisição/loca
ção com
memória de
cálculo

2
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2.3.1

2.3.2

Contratação de 08 (oito)
SEGURANÇAS
DESARMADOS, uniformizados
e com curso de qualificação, Diária
para cada jogo. Serão 24
jogos realizados em Brasília.
Diária de 06hs

Contratação de 01 (uma) 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

Diária

24

192

24

24

R$ 240,00

R$
46.080,00

R$
2.500,00

R$
60.000,00

08 (oito)
SEGURANÇAS
DESARMADOS, 24
(vinte e seis)
diárias, para
atendimento a
realização de 24
jogos da categoria
adulta,sendo 12 (doze)
da equipe feminina e 12
(doze)
da equipe masculina,
pela superliga
brasileira no
ginásio SESI
Taguatinga, entre o
período de outubro
de 2022 a
abril de 2023.
01 (uma) UTI MÓVEL,
para atendimento a
realização de 24(vinte
e quatro) jogos da
categoria adulta sendo
12 (doze) da equipe
feminina e 12 (doze)
da equipe masculina,
pela
superliga brasileira no
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bomba de infusão) e remédios
variados. Integradas
por 01 médico e 02
enfermeiros, para cada jogo.
Serão 24 jogos realizados em
Brasília.
Diária de 8hs
2.3.3

2.3.4

2.3.5

Contratação de 01 (uma)
SONORIZAÇÃO médio porte,
conforme anexo I, para cada
jogo. Serão 24 jogos
realizados em Brasília.

Contratação de 01 (um)
LOCUTOR/APRESENTADOR
Diária de 4hs, com
experiência em locução e
apresentação
esportiva, assim como
animação de público , para
cada jogo. Serão 24 jogos
realizados em Brasília.

Contratação de 01 (um)
GERADOR de 450 KVA
carenado , paracada jogo.
Serão 24 jogos realizados
em Brasília.

ginásio SESI
Taguatinga,
entre o período de
outubro de 2022 a
abril de 2023.

R$ 800,00

R$
19.200,00

Diária

24

24

Diária

24

24

R$ 543,15

R$
13.035,60

Diária

24

24

R$
3.000,00

R$
72.000,00

SONORIZAÇÃO
24 (vinte e quatro)
diárias, médio porte,
para atendimento a
realização de 24 (vinte
e quatro) jogos da
categoria adulta,
sendo 12 (doze) da
equipe feminina e 12
(doze) da equipe
masculina, pela
superliga brasileira no
ginásio SESI
Taguatinga, entre o
período de outubro
de 2022 a abril de
2023.
Locutor/Apresentador
para interação com o
público e
participantes de
24 jogos da
categoria adulta
sendo 12 (doze) da
equipe feminina e 12
(doze) da equipe
masculina, pela
superliga brasileira no
ginásio SESI
Taguatinga, entre o
período de outubro
de 2022 a abril de
2023.
GERADOR de 350 KVA
para atendimento a
realização de 24 jogos
da categoria adulta,
sendo 12 (doze) da
equipe feminina e 12
(doze) da equipe
masculina, pela
superliga brasileira no
ginásio SESI
Taguatinga, entre o
período de outubro
de 2022 a abril de
2023.

3
1

2.3.6

Contratação de 02
RECEPCIONISTA, para atuar no
acolhimento do público e dos
atletas participantes dos jogos,
além de apoiar na logística do
jogo e controle dos espaços
utilizados. e encaminhamento dos
alunos para o local correto.
Diária de 6hs

Diária

24

48

R$ 206,00

R$8.799,84

Serão 24 jogos realizados em
Brasília.

02 (duas)
RECEPCIONISTAS, 24
(vinte e quatro) diárias,
para atendimento a
realização de 24 jogos da
categoria adulta feminina
e masculina pela superliga
brasileira no ginásio SESI
Taguatinga, entre o
período de outubro de
2022 a abril de 2023.

Valor Total da Etapa 2.3
R$219.115,44
Etapa 2.4 Participação da equipe adulta feminina nas partidas da superliga em outros
estados
ITEM
Justificativa
Unidade Quant. Total
Descrição
Valor
Valor
para
de
Detalhada
Unitário
Total
aquisição/loca
Medida
ção com
(Diária/Mês
/Mts/Serviç
memória de
o/Unidade)
Cálculo
2.4.1

02 (duas) diárias de
Alimentação (almoço , lanche
e jantar) da equipe adulta
feminina, em jogo da
Superliga 2022/2023 em
Osasco (SP), para 18 pessoas
no período de outubro de
2022 a abril de 2023.
Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.
Diárias

02

36

R$ 140,00

R$ 5.040,00

03

03

R$ 1.200,00

R$
3.600,00

Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura, beterraba,
atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral, batata,
farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.

Serão 18 pessoas
durante 02 dias. 2 x
18 = 36 diárias de
alimentação.

Lanche: Frutas, sanduiche frio,
bolo, pão de queijo, ovo mexido,
suco de frutas, café e água.

2.4.2

Contratação de (01) Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e 20 lugares.
Diária de 100 km para
realizar o transporte interno
da equipe adulta feminina nos
deslocamentos pertinentes ao
jogo em Osasco, durante 03
(três) dias.

Diária

O micro ônibus fará o
deslocamento da
equipe adulta
feminina em Osasco.
Serão necessárias 03
diárias com os
trajetos abaixo:
1º Dia: AeroportoHotel-TreinamentoHotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto

3
2

2.4.3

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
feminina, em jogo da
Superliga 2022/2023 no Rio
de Janeiro, no período de
outubro de 2022 a abril de
2023. A delegação será
composta por 18 pessoas.
*Serão realizados 02 jogos no
Rio de Janeiro
Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.
Diárias

04

72

R$ 140,00

R$10.080,00

Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura, beterraba,
atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral, batata,
farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.

Serão 18 pessoas
durante 02 dias em
cada jogo.
Serão realizados 02
jogos no Rio de
Janeiro 18 x 2 = 36
36 x 02 jogos =
72 diárias de
alimentação.

Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo,
pão de queijo, ovo mexido, suco de
frutas, café e água.

2.4.4

2.4.5

Contratação de 01 (um) Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20
lugares Diária de 100km para
realizar o transporte interno
da equipe adulta feminina nos Diária
deslocamentos pertinentes
aos jogos no Rio de Janeiro,
durante 3 (três) dias.
*Serão realizados 02 jogos no
Rio de Janeiro

Alimentação (almoço,
lanche e jantar) da equipe
adulta feminina, em jogo
da Superliga 2022/2023,
em Brusque (SC), no
período de outubro de
2022 a abril de 2023.
A delegação será
composta por 18 pessoas
Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.

Diárias

3

02

06

R$1.000,00

36

R$ 140,00

R$
6.000,00

R$ 5.040,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe adulta
feminina no Rio de
Janeiro. Serão 02
jogos no Rio de
Janeiro, sendo
necessárias 06 diárias
com os trajetos
abaixo:
1º Dia: AeroportoHotel-TreinamentoHotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto
Serão 18 pessoas
durante 02 dias. 2 x
18 = 36 diárias de
alimentação.

Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura, beterraba,
atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral, batata,
farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou

3
3

peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio,
bolo, pão de queijo, ovo mexido,
suco de frutas, café e água.

2.4.6.

Contratação de 01 (um)
Micro ônibus executivo com
ar condicionado e com 20
lugares Diária de 100km
para realizar o transporte
interno da equipe adulta
feminina nos deslocamentos
pertinentes ao jogo em
Brusque (SC), durante 3
(três) dias.

2.4.7

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
feminina, em jogo da
Superliga 2022/2023,
Maringá (PR)
no período de outubro de
2022 a abril de 2023.
A delegação será composta
por 18 pessoas
Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.

Diária

03

03

R$ 933,33

Diárias

02

36

R$ 140,00

R$ 2.799,99

R$ 5.040,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe adulta
feminina em Brusque
(SC). Serão
necessárias 03
diárias com os
trajetos abaixo:
1º Dia: AeroportoHotel-TreinamentoHotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto
Serão 18 pessoas
durante 02 dias. 2 x
18 = 36 diárias de
alimentação.

Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura, beterraba,
atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral, batata,
farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo,
pão de queijo, ovo mexido, suco de
frutas, café e água.

2.4.8

Contratação de 01 (um) Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20
lugares Diária de 100km para
realizar o transporte interno
da equipe adulta feminina nos
deslocamentos pertinentes ao
jogo em Maringá (PR) ,
durante 3 (três) dias.

Diária

03

03

R$950,00

2.4.9

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
feminina, em jogo da
Superliga
2022/2023 em Bauru (SP),
no período de outubro de
2022 a abril de 2023.
A delegação será composta

Diárias

36

36

R$ 140,00

R$
2.850,00

R$ 5.040,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe adulta
feminina em Maringá
(PR). Serão
necessárias 03 diárias
com os trajetos
abaixo: 1º Dia:
Aeroporto-HotelTreinamento-Hotel 2º
Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto
Serão 18 pessoas
durante 02 dias. 2 x
18 = 36 diárias de
alimentação

3
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por 18 pessoas.
Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.
Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura, beterraba,
atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral, batata,
farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo,
pão de queijo, ovo mexido, suco de
frutas, café e água.

2.4.10

Contratação de 01 (um) Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20
lugares Diária de 100km para
realizar o transporte interno
da equipe adulta feminina nos
deslocamentos pertinentes ao
jogo em Bauru (SP), durante 3
(três) dias.

2.4.11

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
feminina, em jogo da
Superliga 2022/2023 em Belo
Horizonte (MG), no período de
outubro de 2022 a abril de
2023.
*Serão realizados 02 jogos em
Belo Horizonte (MG)
A delegação será composta
por 18 pessoas.
Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.

Diária

03

03

Diárias

04

72

R$
1.582,78

R$
4.748,34

R$ 10.080,00
R$ 140,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe adulta
feminina em Bauru
(SP). Serão
necessárias 03 diárias
com os trajetos
abaixo:
1º Dia: Aeroporto
São Paulo- BauruHotel-TreinamentoHotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: Hotel Bauru Aeroporto São Paulo
Serão 18 pessoas
durante 02 dias
para cada jogo.
Serão realizados 02
jogos em Belo
Horizonte.
18 x 2 = 36
36 x 2 jogos = 72
diárias de
alimentação.

Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura, beterraba,
atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral, batata,
farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo,
pão de queijo, ovo mexido, suco de
frutas, café e água.
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2.4.12

Contratação de 01 (um) Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20
lugares Diária de 100km para
realizar o transporte interno
da equipe adulta feminina nos
deslocamentos pertinentes ao
jogo em Belo Horizonte
(MG), durante 3 (três) dias.
*Serão realizados 02 jogos em
Belo Horizonte (MG)

Diária

03

06

R$ 1.172,00

R$
6.432,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe adulta
feminina em Belo
Horizonte (MG).
*Serão realizados 02
jogos emBelo
Horizonte (MG)
Serão necessárias 03
diárias com os
trajetos abaixo: 1º
Dia: Aeroporto-HotelTreinamento-Hotel 2º
Dia: HotelTreinamentoHotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
feminina, em jogo da
Superliga 2022/2023 em
Uberlândia(MG), no período
de outubro de 2022 a abril
de 2023.
A delegação será composta
por 18 pessoas
Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.
2.4.13

Diárias

02

36

R$ 140,00

R$ 5.040,00

Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura, beterraba,
atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral, batata,
farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.

Serão 18 pessoas
durante 02 dias.
18 x 2 = 36 diárias
de alimentação.

Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo,
pão de queijo, ovo mexido, suco de
frutas, café e água.

2.4.14

Contratação de 01 (um) Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20
lugares Diária de 100km para
realizar o transporte interno Diárias
da equipe adulta feminina nos
deslocamentos pertinentes ao
jogo em Uberlândia (MG),
durante 3 (três) dias.

03

03

R$800,00

R$2.400,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe adulta
feminina em
Uberlândia (MG).
Serão necessárias 03
diárias com os
trajetos abaixo: 1º
Dia: Aeroporto-HotelTreinamento-Hotel 2º
Dia: HotelTreinamentoHotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto
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Alimentação (almoço,
lanche e jantar) da
equipe adulta
feminina, em jogo da
Superliga 2022/2032 em
Barueri (SP), no período de
outubro de 2022 a abril de
2023.
A delegação será
composta por 18 pessoas
Obs: A tabela
oficial com a data dos
jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.
2.4.15

Diárias

02

36

R$ 140,00

R$ 5.040,00

Serão 18 pessoas
durante 02 dias.
18 x 2 = 36 diárias de
alimentação.

R$
3.300,00

O micro nibus
fará o deslocamento
com a equipe adulta
feminina em Barueri
(SP). Serão
necessárias 03
diárias com os
trajetos abaixo:
1ºDia:Aeroporto-Hotel
Treinamento-Hotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto

Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura, beterraba,
atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral, batata,
farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio,
bolo, pão de queijo, ovo mexido,
suco de frutas, café e água.

2.4.16

2.4.17

Contratação de 01 (um)
Micro ônibus executivo com
ar condicionado e com
20 lugares Diária de 100km
para realizar o transporte
interno da equipe adulta
feminina nos deslocamentos
pertinentes ao jogo em
Barueri (SP), durante 3 (três)
dias.

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
feminina, em jogo da
Superliga 2022/2023 em São
Paulo (SP), no período de
outubro de 2022 a abril de
2023.
A delegação será composta
por 18 pessoas
Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.Almoço e
Jantar: Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,tomate,
milho
palmito, ervilha, cenoura, beterraba,
atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral, batata,
farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio,
bolo, pão de queijo, ovo mexido,
suco de frutas, café e água.

Diária

Diárias

03

03

02

36

R$1.100,00

R$ 140,00

R$ 5.040,00

Serão 18 pessoas
durante 02 dias.
2 x 18 = 36 diárias
de alimentação.
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2.4.18

2.4.19

Contratação de 01 (um) Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20
lugares Diária de 100km para
realizar o transporte interno
da equipe adulta feminina nos
deslocamentos pertinentes ao
jogo em São Paulo (SP),
durante 3 (três) dias.

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
feminina, em jogo da
Superliga 2022/2023 em São
Caetano (SP), no período de
outubro de 2022 a abril de
2023.
A delegação será composta
por 18 pessoas
Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.

Diária

03

03

R$ 1.1072,00

Diárias

02

36

R$ 130,00

R$
3.216,00

O micro ônibus
fará o deslocamento
com a equipe adulta
feminina em São
Paulo (SP). Serão
necessárias 03 diárias
com os trajetos
abaixo:
1º
Dia:AeroportoHotel-TreinamentoHotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto

R$ 4.680,00

Serão 18 pessoas
durante 02 dias. 2 x
18 = 36 diárias de
alimentação.

Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura, beterraba,
atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral, batata,
farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio,
bolo, pão de queijo, ovo mexido,
suco de frutas, café e água.

2.4.20

2.4.21

Contratação de 01 (um) Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20 lugares
Diária de 100km para realizar o
transporte interno da equipe
adulta feminina nos
deslocamentos pertinentes ao
jogo em São Caetano (SP),
durante 3 (três) dias.

Contratação de Micro ônibus
executivo com ar
condicionado , com 20
lugares e 100 Km diários

Diária

03

03

R$1.072,00

R$
3.216,00

Diária

24

24

R$ 550,00

R$
13.200,00

O micro ônibus
fará o deslocamento
com a equipe adulta
feminina em São
Caetano (SP). Serão
necessárias 03 diárias
com os trajetos
abaixo:
1º
Dia:AeroportoHotel-TreinamentoHotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto
Para cada partida
realizada em outro
estado, é necessária
contratação de micro
ônibus executivo para
realizar o transporte
da delegação do SESI,
local de treinamentos
até o aeroporto e ,no
retorno a Brasília, o
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deslocamento do
aeroporto até o SESI.
Serão realizadas 13
partidas em outros
estados que
necessitaram do
serviço de translado
para o aeroporto,
conforme discriminado
na metodologia, sendo
necessárias 02 diárias
para cada partida,
chegando-se ao
quantitativo total de
26 diárias.

R$ 111.882,33
Valor Total da Etapa 2.4
Etapa 2.5 Participação da equipe adulta masculina nas partidas da superliga em outros
Estados
Justificativa
Unidade
para
Descriçã
de
aquisição/loc
Medida
o
Valor
Valor
ITEM
Quant. Total
ação com
(Diária/Mês
Detalhad
Unitário
Total
memória
/Mts/Serviç
a
o/Unidade)
decálculo
2.5.1

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
masculina em jogo da
Superliga
2022/2023 em Contagem
(MG) no período de outubro
de 2022 a abril de 2023.
*Serão realizados 02 jogos
emContagem (MG).
A delegação será composta
por 18 pessoas.
Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.

Diárias

04

72

R$ 140,00

R$ 10.080,00

Serão 18 pessoas
durante 02 dias em
cada jogo. 2 x
18 = 36 x 2 jogos
= 72 diárias de
alimentação.
Serão realizados 02
jogos em Contagem
(MG).

Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura,
beterraba,atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral,
batata,farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio,
bolo, pão de queijo, ovo mexido,
suco de frutas, café e água.
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2.5.2

2.5.3

Contratação de 01 (um)
Micro ônibus executivo com ar
condicionado e com 20
lugares Diária de 100km para
realizar o transporte interno
da equipe adulta masculina
nos deslocamentos
pertinentes ao jogo em
Contagem (MG), durante 3
(três) dias. Serão realizados
02jogos em Contagem (MG)

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
masculina em jogo da
Superliga 2022/2023 em
Natal (RN) no período de
outubro de 2022 a abril de
2023.
A delegação será composta
por 18 pessoas
Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
de novembro de 2021 a
abril de 2022 divulgada pela
CBV.

Diária

06

06

R$1.062,00

Diárias

02

36

R$ 140,00

R$6.372,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe adulta
masculina em
Contagem (MG).
Serão necessárias
03 diárias x 2 jogos =
06 diárias com os
trajetos abaixo:
1º Dia: Aeroporto HotelTreinamento-/Hotel
2º Dia: HotelTreinamento-Hotel
Jogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto
Serão realizados 02
jogos em Contagem
(MG)

R$5.040,00
Serão 18 pessoas x 2
refeições diárias,
durante 02 dias. 2 x
18 = 36 x 2 = 72
unidades de
alimentação x 2 jogos
= 144 Refeições.
Serão realizados 02
jogos em Natal (RN)

Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura,
beterraba,atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral,
batata,farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio,
bolo, pão de queijo, ovo mexido,
suco de frutas, café e água.

2.5.4

Contratação de 01 (um)
Micro ônibus executivo com
ar condicionado e com 20
lugares Diária de 100km para
realizar o transporte interno
da equipe adulta masculina
nos deslocamentos
pertinentes aos jogos em
Natal (RN).
, durante 3 (três) dias.

Diária

03

03

R$1.072,00

R$3.216,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe adulta
masculina em Natal
(RN). Serãonecessárias
03 diárias x 2 jogos =
06 diárias com os
trajetos abaixo:
1ºDia: Aeroporto-Hotel
Treinamento-/Hotel
2º Dia: HotelTreinamentoHotel-Jogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto
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2.5.5

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
masculina em jogo da
Superliga
2022/2023 em Suzano (SP),
no período de outubro de
2022 a abril de 2023.
A delegação será composta
por 18 pessoas
Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda nãofoi
divulgada pela CBV.

Diárias

02

36

R$ 140,00

R$ 5.040,00
Serão 18 pessoas
durante 02 dias. 2 x 18
= 36 diárias de
alimentação.

Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura,
beterraba,atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral,
batata,farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio,
bolo, pão de queijo, ovo mexido,
suco de frutas, café e água.

2.5.6

2.5.7

Contratação de 01 (um) Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20 Diária
de 100km lugares para
realizar o transporte interno
da equipe adulta masculina
nos deslocamentos
pertinentes ao jogo em
Suzano (SP), durante 3 (três)
dias.

Alimentação (almoço, lanche e
jantar) da equipe adulta
masculina emjogo da Superliga
2022/2023 em Campinas (SP),
no período de outubro de
2022 a abril de 2023.
A delegação será composta
por 18 pessoas.

Diária

03

03

R$ 900,00

R$
2.700,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe adulta
masculina em
Suzano. Serão
necessárias 03 diárias
com os trajetos
abaixo:
1º Dia: AeroportoHotel--HotelTreinamento-/Hotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto

Serão 18 pessoas
durante 02 dias.
2 x 18 = 36 diárias
de alimentação.
Diárias

02

36

R$ 140,00

R$ 5.040,00

Obs: A tabela
oficial com a data
dos jogos ainda não
foi divulgada pela
CBV. Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura,
beterraba,atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral,
batata,farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio,

3
11

bolo, pão de queijo, ovo mexido,
suco de frutas, café e água.
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2.5.8

2.5.9

Contratação de 01 Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20 Diária
de 100km lugares para
realizar o transporte interno
da equipe adulta masculina
nos deslocamentos
pertinentes ao jogo em
Campinas (SP) durante 3
(três) dias.

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
masculina em jogo da
Superliga 2022/2023 em Belo
Horizonte
(MG), no período de
outubro de 2022 a abril de
2023.
A delegação será composta
por 18 pessoas.
Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.

Diária

03

03

R$1.100,00

Diárias

02

36

R$ 140,00

R$3.300,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe
adulta masculina em
Campinas (SP). Serão
necessárias 03 diárias
com os trajetos
abaixo:
1º Dia: AeroportoHotelTreinamento-/Hotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto

R$5.040,00

Serão 18 pessoas
durante 02 dias.
2 x 18 = 36 diárias de
alimentação.

Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura,
beterraba,atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral,
batata,farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo,
pão de queijo, ovo mexido, suco de
frutas, café e água.
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2.5.10

2.5.11

Contratação de 01 (um) Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20
lugares Diária de 100 km para
realizar o transporte interno
da equipe adulta masculina
nos deslocamentos
pertinentes ao jogo em Belo
Horizonte (MG), durante 3
(três) dias.

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
masculina em jogo da
Superliga 2022/2023 em
Blumenau (SC),no período de
outubro de 2022 a abril de
2023.
A delegação será composta
por 18 pessoas.
Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.

Diária

03

03

R$1.072,00

Diárias

02

36

R$ 140,00

R$3.216,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe adulta
masculina em Belo
Horizonte (MG). Serão
necessárias
03 diárias com os
trajetos abaixo:
1º Dia: AeroportoHotelTreinamento-/Hotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto

R$ 5.040,00
Serão 18 pessoas
durante 02 dias. 2 x
18 = 36 diárias de
alimentação.

Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura,
beterraba,atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral,
batata,farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo,
pão de queijo, ovo mexido, suco de
frutas, café e água.

2.5.12

Contratação de 01 (um) Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20
lugares para realizar o
transporte interno da equipe
adulta masculina nos
deslocamentos pertinentes ao
jogo em Blumenau (SC),
durante 3 (três) dias.

Diária

03

03

R$ 933,33

R$2.799,99

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe adulta
masculina em
Blumenau (SC). Serão
necessárias 03 diárias
com os trajetos
abaixo:
1º Dia: AeroportoHotelTreinamento-/Hotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto
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2.5.13

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
masculina em jogo da
Superliga 2022/2023 em
Montes Claros (MG) no
período de outubro de 2022 a
abril de 2023. A delegação
será composta por 18
pessoas.

Diárias

02

36

Contratação de 01 (um) Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20
lugares para realizar o
transporte interno da equipe
adulta masculina nos
deslocamentos pertinentes ao
jogo em Montes Claros (MG),
durante 3 (três) dias.

Diária

03

03

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
masculina em jogo da
Superliga 2022/2023 Araguari
(MG) no período de outubro
de 2022 a abril de 2023.
A delegação será composta
por 18 pessoas

Diárias

02

36

R$ 140,00

R$ 5.040,00

Serão 18 pessoas
durante 02 dias. 2 x
18 = 36 diárias de
alimentação.

Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.
Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura,
beterraba,atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral,
batata,farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo,
pão de queijo, ovo mexido, suco de
frutas, café e água.

2.5.14

2.5.15

R$ 833,00

R$ 140,00

R$ 2.499,99

R$ 5.040,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe adulta
masculina em Montes
Claros (MG). Serão
necessárias 03 diárias
com os trajetos
abaixo:
1º Dia: AeroportoHotelTreinamento-/Hotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto

Serão 18 pessoas
durante 02 dias. 2 x
18 = 36 diárias de
alimentação.

Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.
Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura,
beterraba,atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral,
batata,farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
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peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo,
pão de queijo, ovo mexido, suco de
frutas, café e água.

2.5.16

2.5.17

Contratação de 01 (um) Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20
lugares para realizar o
transporte interno da equipe
adulta masculina nos
deslocamentos pertinentes ao
jogo em Araguari (MG)

Diária

03

03

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
masculina em jogo da
Superliga 2022/2023 São José
dos Campos (SP) no período
de outubro de 2022 a abril de
2023.
A delegação será composta
por 18 pessoas

Diárias

02

36

R$ 140,00

Diária

03

03

R$1.300,00

R$800,00

R$2.400,00

R$ 5.040,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe adulta
masculina em
Araguari (MG). Serão
necessárias 03 diárias
com os trajetos
abaixo:
1º Dia: AeroportoHotelTreinamento-/Hotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto

Serão 18 pessoas
durante 02 dias. 2 x
18 = 36 diárias de
alimentação.

Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.
Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura,
beterraba,atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral,
batata,farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo,
pão de queijo, ovo mexido, suco de
frutas, café e água.

2.5.18

Contratação de 01 (um) Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20
lugares para realizar o
transporte interno da equipe
adulta masculina nos
deslocamentos pertinentes ao
jogo em São José dos Campos
(SP), durante 3 (três) dias.

R$3.900,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe adulta
masculina em São José
dos Campos (SP).
Serão necessárias 03
diárias com os trajetos
abaixo:
1º Dia: Aeroporto
São Paulo-HotelTreinamento/Hotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto São Paulo
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2.5.19

Alimentação (almoço, lanchar
e jantar)da equipe adulta
masculina em jogo da
Superliga 2022/2023 em
Guarulhos (SP) no período de
outubro de 2022 a abril de
2023.
A delegação será composta
por 18 pessoas

Diárias

02

36

R$ 140,00

R$5.040,00

Serão 18 pessoas
durante 02 dias. 2 x
18 = 36 diárias de
alimentação.

Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.
Almoço e Jantar:
Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,
tomate, milho
palmito, ervilha, cenoura,
beterraba,atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral,
batata,farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo,
pão de queijo, ovo mexido, suco de
frutas, café e água.

2.5.20

Contratação de 01 (um) Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20
lugares para realizar o
transporte interno da equipe
adulta masculina nos
deslocamentos pertinentes ao
jogo em Guarulhos (SP),
durante 3 (três) dias.

Diária

03

03

R$1.000,00

2.5.21

Alimentação (almoço, lanche
e jantar)da equipe adulta
masculina em jogo da
Superliga 2022/2023 em São
Paulo (SP) no período de
outubro de 2022 a abril de
2023.
A delegação será composta
por 18 atletas.
Obs: A tabela oficial com a
data dos jogos ainda não foi
divulgada pela CBV.Almoço e

Diárias

02

36

R$ 140,00

R$3.000,00

R$ 5.040,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe
adulta masculina em
Guarulhos (SP). Serão
necessárias
03 diárias com os
trajetos abaixo:
1º Dia: AeroportoHotel- Treinamento/Hotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto
Serão 18 pessoas
durante 02 dias. 2 x
18 = 36 diárias de
alimentação.

Jantar: Saladas variadas Ex.:
(alface, agrião, rúcula,tomate,
milho
palmito, ervilha, cenoura,
beterraba,atum, tec.)
Legumes variados, Arroz
Branco, arroz Integral,
batata,farofa. Sempre
um tipo de carne branca (frango ou
peixe) além da Carne Vermelha.
Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo,
pão de queijo, ovo mexido, suco de
frutas, café e água.
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2.5.22

2.5.23

Contratação de 01 Micro
ônibus executivo com ar
condicionado e com 20
lugares para realizar o
transporte interno da equipe
adulta masculina nos
deslocamentos pertinentes ao
jogo em São Paulo (SP),
durante 3 (três) dias.

Contratação de Micro ônibus
Executivo, com arcondicionado e 20 lugares e
100 km diários

Diária

Diária

03

24

03

24

R$1.100,00

R$3.300,00

R$ 550,00

R$
13.200,00

O micro ônibus fará o
deslocamento com a
equipe
adulta masculina em
São Paulo (SP). Serão
necessárias 03 diárias
com os trajetos
abaixo:
1º
Dia:
Aeroporto-HotelTreinamento-/Hotel
2º Dia: HotelTreinamento-HotelJogo-Hotel
3º Dia: HotelAeroporto
Para cada partida
realizada em outro
estado, é necessária
contratação de micro
ônibus executivo para
realizar o transporte
da delegação do
SESI,local de
treinamentos até o
aeroporto e, no
retorno a Brasília, o
deslocamento do
aeroporto até o SESI.
Para cada jogo
realizado em outro
estado são necessárias
duas diárias, a primeira
levando para o
embarque e a segunda
no dia do
desembarque.
Serão realizadas 13
partidas em outros
estados que
necessitaram do
serviço de translado
para o aeroporto,
conforme discriminado
na metodologia, sendo
necessárias 02 diárias
para cada partida,
chegando-se ao
quantitativo total de
26 diárias.

R$110.383,98
Valor Total da Etapa 2.5
Etapa 2.6 Apoiar a participação das equipes adultas na temporada 2022/2023
Justificativa
Unidade
para
de
aquisição/loca
Medida
Descrição
Valor
Valor
ITEM
Quant. Total
ção com
(Diária/Mês
Detalhada
Unitário
Total
memória de
/Mts/Serviç
o/Unidade)
Cálculo
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2.6.1

2.6.2

2.6.3

Pagamento da taxa de
inscrição da equipe feminina
junto a Confederação
Brasileira de Voleibol para a
Superliga Feminina

Taxa

01

01

R$
16.000,00

R$
16.000,00

Pagamento da taxa de
inscrição da equipe masculina
junto a Confederação
Brasileira de Voleibol para a
Superliga Masculina

Taxa

01

01

R$
20.000,00

R$
20.000,00

Pagamento de 32 (trinta e
duas)taxas de inscrição dos
atletasna Confederação
Brasileira de Voleibol

Taxa

32

32

R$ 130,00

R$ 4.160,00

Pagamento da taxa de
inscrição junto a
Confederação
Brasileira de Voleibol,
única responsável pela
gestão do voleibol
brasileiro, necessária
para a participação da
equipe feminina do
Brasília Vôlei na
Superliga 2022/2023.
O valor integral da
taxa de inscrição é de
R$20.000, porém o
Brasília Vôlei tem
direito a um desconto
de 20% tendo em vista
já ter participado de
06 temporadas da
Superliga, conforme
previsto no
regulamento da
competição. Dessa
forma o valor da taxa
de inscrição é de
R$16.000,
Pagamento da taxa de
inscrição junto a
Confederação
Brasileira de Voleibol,
única responsável pela
gestão do voleibol
brasileiro, necessária
para a participação da
equipe masculina do
Brasília Vôlei na
Superliga 2022/2023.
O valor integral da
taxa de inscrição é de
R$20.000,
Pagamento de taxa de
inscrição das atletas
junto a CBV,
imprescindível para a
participação na
Superliga 2022/2023.
A taxa é anual e serão
32 (dezesseis) atletas,
num total de 16 da
equipe adulta
feminina e 16 da
equipe adulta
masculina .
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2.6.4

Aquisição de licença para
utilização do software “Data
Volley 4 – Professional” da
Data Project, específico para
acompanhamento
estatístico de voleibol e
obrigatório para a
participação na Superliga
2022/2023.
É necessário a aquisição de
02 (duas) licenças , uma
para utilizaçao da equipe
adulta feminina e outra para
a equipe adulta masculina.

Licença

02

02

R$
5.057,67

R$
10.115,34

A licença para
utilização do
software é
comercializada no
Brasil exclusivamente
pela Genius Sports. O
valor original é de
799 euros, para
memória de cálculo
foi utilizada a cotação
de 01 euro = R$6,33
verificada junto ao
Banco Central do
Brasil no dia
02/01/2022.

R$50.275,34

Valor Total da Etapa 2.6
VALOR TOTAL DA META 2

R$ 594.142,09

Meta 3 - Contratação de Recursos Humanos
Etapa 3.1 - Contratação de Recursos Humanos

ITEM

3.1.1

Descrição
Detalhada

Contratação de SUPERVISOR
TÉCNICO, ESPECIALISTA NA
MODALIDADE VÔLEI E COM
EXPERIÊNCIA DE NO
MINIMO 02 ANOS EM
SUPERLIGA OU
COMPETIÇÕES
INTERNACIONAIS, PARA
ATENDIMENTO AO
TREINAMENTO E
COMPETIÇÕES DAS
EQUIPES ADULTAS
MASCULINA E FEMININA E
DAS EQUIPES DAS
CATEGORIAS DE BASE,
COM 40 HORAS
SEMANAIS.

Unidade
de
Medida

Quant.

Total

(Diária/Mês
/Mts/Serviç
o/Unidade)

Mês

10

10

Valor
Unitário

R$ 7.000,00

Valor
Total

R$
70.000,00

Justificativa
para
aquisição/loca
ção com
memória de
Cálculo
SUPERVISOR TÉCNICO
ESPECIALIZADO E COM
EXPERIÊNCIA EM
COMPETIÇÕES
NACIONAIS DE VÔLEI,
pelo período de 10
meses, 01 de julho de
2022 a 30 de abrilde
2023, do Projeto
Apoio ao
Desenvolvimento dos
Projetos do Brasília
Vôlei
- Terá como
responsabilidades:
- Elaborar, em
conjunto com os
treinadores, a
formação do elenco
das equipes paraa
temporada;
- Contratar as
comissões técnicas e
equipe de apoio das
equipes quando
selecionados;
- Programar,
juntamente com o
fisioterapeuta e o
preparador físico,
avaliações físicas,
médicas e
fisioterápicas dos
atletas;
- Montar, em conjunto
com as comissões
técnicas, a programação
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3.1.2

Contratação de SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO , COM
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
DE NO MINIMO 02 ANOS
EM SUPERLIGA OU
COMPETIÇÕES
INTERNACIONAIS PARA
ATENDIMENTO AO PROJETO
APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS DO BRASÍLIA
VÔLEI, TREINAMENTO E
COMPETIÇÕES DAS
EQUIPES ADULTAS
MASCULINA E FEMININA E
DAS EQUIPES DAS
CATEGORIAS DE BASE,
COM 40 HORAS
SEMANAIS.

Mês

10

10

R$
5.028,83

R$
54.028,30

de treinos: local e
horários, agendamento
de academia, sessões
de musculação, etc.
Monitoramento das
ações do plano de
trabalho no período de
vigência do projeto.
Foi utilizado como
parâmetro de valor a
tabela de
parametrização da
Secretaria Nacional de
Esportes, utilizada na
precificação da Lei de
Incentivo, no item
Supervisor de Esportes
II. Obs: o valor
solicitado se encontra
abaixo da referida
tabela.
SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO E COM
EXPERIÊNCIA
EM
COMPETIÇÕES
NACIONAIS DE VÔLEI,
pelo período de 10
meses, 01 de julho de
2022 a 30 de abrilde
2023, do ProjetoApoio
ao Desenvolvimento
dos Projetos do Brasília
Vôlei. Esse terá como
responsabilidade
- Responsável,junto às
entidades competentes,
de todo tipo de
documentação;
- Organizar a inscrição
da equipe e dos atletas
nas competições em que
as equipes do Brasília
Vôlei for participar
- Cadastrar os atletas na
Federação de Voleibol
do Distrito Federal
e
Confederação
Brasileira de Voleibol;
- Controle e produção
diária de
documentos,taiscomo:
declarações, ofícios,
circulares, etc
- Contratação dos
serviços previstos no
Termo de Fomento
- Aquisição dos
materiais previstos no
Termo de Fomento
Monitoramento das
ações do plano de
trabalho no período de
vigência do projeto.
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Foi utilizado como
parâmetro de valor a
tabela de
parametrização da
Secretaria Nacional de
Esportes, utilizada na
precificação da Lei de
Incentivo, no item
Supervisor de Esportes
II. Obs: o valor
solicitado se encontra
abaixo da referida
tabela.

3.1.3

Contratações de
ASSISTENTE 2
ADMINISTRATIVO PARA
ATENDIMENTO AO PROJETO
APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS DO BRASÍLIA
VÔLEI, COM 40 HORAS
SEMANAIS

Mês

10

20

R$ 2.500,00

Valor Total da Etapa 3.1
VALOR TOTAL DA META 3
VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO

R$ 50.000,00

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO,
pelo período de 10
meses do Projeto
Apoio ao
Desenvolvimento dos
Projetos do Brasília
Vôlei. Esse terá como
responsabilidade:
- Auxiliar o Supervisor
Administrativo nas suas
atribuições junto a
gestão do projeto.
- produção diária de
documentos,taiscomo:
declarações, ofícios,
circulares, etc
- Controle da
frequência dos atletas
e das comissões
técnicas
- Tomada de preços
- Cadastramento de
Fornecedores
- Aruqivamento de
documentos

R$174.028,30
R$174.028,30
R$1.898.981,59

6- DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

Aplicação das logomarcas da Secretaria de Esporte e Lazer e do Governo do Distrito Federal, no backdrop de
entrevistas. (já existente), camisas de treino, passeio, jogo e nos agasalhose e lona impressa.

7. Previsão de Receitas
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PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)
QTD.
1

Nome

Receitas
R$ 1.898.981,59

2

Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Rodrigo
Delmasso
Patrocínio BRB (previsão)

3

Contrapartida

R$ 26.800,00
Total

R$ 1.500.000,00

R$ 3.425.781,59

Brasília, 06 de maio de 2022

Jeciane de Melo Thiessen
Presidente
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ANEXO I
Descritivo da Sonorização
Sonorização de Pequeno Porte - SONORIZAÇÃO pequeno porte, contendo 04 Caixas de som amplificadas e
processadas 600W RMS cada, com tripé, 01 Mixing Console com no mínimo 12 canais de entrada 04
subgrupos 04 vias auxiliares 04 bandas de equalização filtro de graves, 01 Microfone sem fio para voz com
freqüência de trabalho selecionável e faixa de operação em UHF, 04 Microfones com fio, 01 Aparelho de CD
player para sonorização ambiente, cabos e conexões para ligar todo o sistema, 01 Operador técnico.
Sonorização de Médio Porte - SONORIZAÇÃO médio porte, contendo 04 Caixas para subgraves (8 falantes, 18
polegadas com 800W RMS cada); 04 Caixas vias médio grave e médio agudo ( 1.000W RMS cada);
amplificadores compatível com o sistema; 01 Equalizador estéreo com 32 bandas e filtros de 12 db por oitava;
01 Processador de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores AD/DA de no
mínimo 20 bits; 04 Canais compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas; 01 Microfone sem
fio para voz, com freqüência de trabalho selecionável e faixa de operação UHF; 04 Microfones para uso
diversos com pedestais; 04 Canais de GATES com entradas e saídas balanceadas; 01 Aparelho de CD Player; 01
Mixing Console com no mínimo 24 canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 vias auxiliares, 04 bandas
de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas deverão ser balanceadas.com no
mínimo 04 vias de monitor; 02 Monitores tipo Spot passivo/ativo com 300W RMS cada, cabos e conexões para
ligar todo o sistema, 01 Operador técnico.
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ANEXO II TABELA DE PARAMETRIZAÇÃO DA SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTES – LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
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Recursos Humanos para Rendimento
Cargos

Classe

Requisitos

Teto
Mensal
(R$)

1. Nível superior completo;
2. Especialização na área de gestão esportiva;
I

3. Experiência de participação em campeonatos regionais ou estaduais na função de chefe de equipe ou similar;

12.170,00

4. Experiência na gestão de projetos por, no mínimo, 2 anos;
II
Gerente de
Esportes

III

1. Classe I
2. Experiência de participação em campeonatos nacionais na função de chefe de equipe ou similar ;
1. Classe I
2. Experiência de participação em campeonatos internacionais na função de chefe de equipe ou similar;

15.673,33

19.176,67

3. Domínio de língua estrangeira, inglês ou espanhol (leitura, escrita e oral).

IV

I

II
Supervisor de
Esportes

III

1. Classe III
2. Experiência na área de gestão em Comitês Olímpicos, Comitês Paralímpicos, Federações Internacionais,
22.680,00
Confederações Nacionais, Federações Estaduais, ou Clubes/Associações, por no mínimo 2 anos
3. Experiência como atleta em alto rendimento ou, Conquista de medalha olímpica no desempenho da função de chefe
de equipe.
1. Nível superior completo;
2. Experiência em staff de equipe com participação em campeonatos regionais ou estaduais
4.000,00
3. Experiência na gestão de projetos por, no mínimo, 1 anos;
1. Classe I
2. Experiência em staff de equipe com participação em campeonatos nacionais
1. Classe I
2. Experiência em staff de equipe com participação em campeonatos internacionais

7.120,00

10.240,00

3. Domínio de língua estrangeira, inglês ou espanhol (leitura, escrita e oral).

IV

I

1. Classe III
2. Experiência na área de gestão em Comitês Olímpicos, Comitês Paralímpicos, Federações Internacionais,
Confederações Nacionais, Federações Estaduais, ou Clubes/Associações, por no mínimo 2 anos
3. Experiência como atleta em alto rendimento ou, em staff de equipe com conquista de medalha olímpica.
1. Nível superior completo;
2. Experiência em staff de equipe com participação em campeonatos regionais ou estaduais

13.360,00

2.000,00

3. Experiência na gestão de projetos por, no mínimo, 1 ano;
II

Coordenador de
Esportes

III

1. Classe I
2. Experiência em staff de equipe com participação em campeonatos nacionais
1. Classe I
2. Experiência em staff de equipe com participação em campeonatos internacionais

5.533,33

9.066,67

3. Domínio de língua estrangeira, inglês ou espanhol (leitura, escrita e oral).

IV

Treinador A

Treinador B

Treinador C
Treinador D

1. Classe III
2. Experiência na área de gestão em Comitês Olímpicos, Comitês Paralímpicos, Federações Internacionais,
Confederações Nacionais, Federações Estaduais, ou Clubes/Associações, por no mínimo 2 anos
3. Experiência como atleta em alto rendimento ou, conquista de medalha olímpica no desempenho da função de chefe
de equipe.
Treinadores medalhistas Olímpicos nos anos de 2008/2012/2016, em modalidades onde o mercado internacional
apresenta oferta de trabalho diferenciada. Modalidades deste perfil: Basquete, Futebol, Handebol e Voleibol, ou;
Treinadores medalhistas Olímpicos nas últimas 3 edições de Jogos Olímpicos, ou;
Treinadores participantes de Jogos Olímpicos, em pelo menos quatro edições, com conquista de medalha em 2 edições
entre os anos de 2008 e 2016, ou;
Treinadores medalhistas Olímpicos em, pelo menos, duas edições de Jogos Olímpicos, entre os anos de 2008 e 2016,
ou;
Treinadores medalhistas em Jogos Olímpicos em uma edição entre os anos de 2012 e 2016;
Treinadores medalhistas em Campeonatos Mundiais em provas olímpicas, em esportes individuais, em, pelo menos,
duas das três últimas edições, ou;
Treinadores principais, medalhistas em campeonatos mundiais, em esportes coletivos, na categoria adulta, pelo menos
uma vez desde 2005, ou;
Treinadores de equipes olímpicas nas ultimas 3 edições de Jogos Olímpicos, que obtiveram entre a 4ª e 6ª colocação em
esportes individuais ou coletivos, ou;
Treinadores de equipes nacionais em, pelo menos, duas edições de torneios mundiais nos últimos 12 anos, ou;
Treinadores medalhistas em torneios continentais nos últimos 12 anos, ou;
Treinadores medalhistas em torneios continentais de categorias de formação nos últimos 12 anos.
Treinadores de equipes nacionais em, pelo menos, duas edições de torneios nacionais nos últimos 12 anos, ou;
Treinadores medalhistas em torneios nacionais nos últimos 12 anos, ou;
Treinadores medalhistas em torneios nacionais de categorias de formação nos últimos 12 anos.
Treinadores que não participaram de competição regional, estadual, nacional, ou internacional.

12.600,00

29,000.00

14,170.00

14,170.00
7,500.00

Auxiliar Técnico A

Currículo

10.380,00

Auxiliar Técnico B

Currículo

7.785,00

Auxiliar Técnico C

Currículo

5.190,00

Assistente Técnico A

Currículo

11.290,00

Assistente Técnico B

Currículo

8.467,50

Assistente Técnico C

Currículo

5.645,00

Preparador Físico A

Currículo

9.590,00

Preparador Físico B

Currículo

7.192,50

Preparador Físico C

Currículo

4.795,00

Analistas de Desempenho A Currículo

7.600,00

Analistas de Desempenho B Currículo

5.700,00

Analistas de Desempenho C Currículo

3.800,00

Fisioterapeuta A

Currículo

7.780,00

Fisioterapeuta B

Currículo

5.835,00

Fisioterapeuta C

Currículo

3.890,00

*Os profissionais devem ser todos da mesma classe do treinador ou inferior.
** Os salários classes B e C são respectivamente 75% e 50% da classe A.
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ANEXO III
Anexado ao processo
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