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PLANO DE TRABALHO 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: INSTITUTO DE BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL- IBRES 

Nome Fantasia: IBRES 

CNPJ: 12.687.473/0001-98 Endereço: QNC 11 LOTE 01 ED S/N SALAS 400ª 405 SANDU TAGUATINGA DF 

Complemento: Bairro/Cidade: TAGUATINGA NORTE CEP: 72.115-610 

Telefone: 61- 99197 0090 Telefone: 61 99901 3476 Telefone: 99197 0090 

E-mail: FALECOM@IBRES.ORG.BR Site/Redes Sociais:IBRES.ORG.BR 

Responsável da OSC (Dirigente): EUGÊNIO CESAR NOGUEIRA 

CPF: 491.901.301-97 RG/ Órgão Expedidor: 05.178 CBMDF 

Endereço do Dirigente: RUA37 SULED ESPANHA 
APT 304 AGUAS CLARAS 

CEP: 72.000.000 Telefone do Dirigente: 61 99901 3476 

 
1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: FRANCISCO MENDES DE SOUZA 

Função na parceria: Acompanhamento COORDENADOR 

RG: 925.743 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 351.924.101-34 

Telefone Fixo: 61- 35816151 Telefone Celular: 61- 98431 1481 

E-Mail do Responsável: COPABSB@HOTMAIL.COM 

 
1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  
 

INSTITUTO DE BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL- IBRES, pessoa jurídica de direto privado, sob 
a forma de associação civil com duração indeterminada, sem fins lucrativos e com fins econômicos, com 
a promoção gratuita da saúde e da educação, sem finalidade política ou religiosa regida por estatuto e 
pelas demais disposições legais nos termos do inciso VII, artigo 5º da constituição federal nesta data 25, 
de abril de 2010, com sede em Brasília DF. 
 
O IBRES foi criado em 2010, por um grupo de Bombeiros militares da ativa que trabalha no programa 
comunitário do Corpo de Bombeiros Militar do DF, desenvolvendo projetos sociais buscando a 
integração e assistência social, a educação complementar a formação dos cidadãos solitários e 
conscientes de seus deveres e direitos, assim como a recuperação de valores individuais, familiares e 
sociais. 
 
Em parcerias com outras instituições o IBRES, atende as comunidades em situação de vulnerabilidade 
social com atendimento dos projetos: 

1- Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal assessoramento e trabalho voluntariam aos 
idosos do Programa Bombeiro Amigo–PBA- constante nos programas esportivos e sociais do 
CBMDF, desde 2010. 
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2- OBRA SOCIAL SANTA ISABEL – OSSI- prestação de serviços voluntários e desenvolvimento de 
atividades esportivas diversas para desenvolvimento social e físico à comunidade idosa de 
Brazlândia, desde 2010.  

3- LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE BRAZLÂNDIA-LIFAB, campeonato de futebol amador de 
Brazlândia, desde 2010. 

4- TERMO DE FOMENTO nº 24/2019 onde realizamos os campeonatos de futebol amador da 
categorias de base tais como sub 12 sub 14 sub 16 sub 18 além dos campeonatos amadores das 
categorias adulto e veterano no ano de 2019,atendendo 09 Regiões Administrativas que são elas 
Brazlândia, Santa Maria, Samambaia, Gama, Varjão, Guará, Recanto das Emas e Paranoá,com a 
participação de aproximadamente 15.000 pessoas entre atletas e equipe técnica de forma direta 
e indireta. A realização do projeto propiciou desenvolvimento social e lúdico nas relações entre 
os praticantes e a comunidade oferecendo serviços de arbitragem às Ligas de Futebol Amador 
participantes. 

 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: TAÇA DAS SATÉLITES 

Local de realização: ESTADIO CRUZEIRO, SINTETICO DA 206 E 508 DO RECANTO DAS EMAS; SINTETICO DA 38 GUARA 
II; SINTETICO DA QUADRA 14 SOBRADINHO, SINTETICO 608 SAMAMBAIA. 

Período de execução: 04/08/2021 a 10/10/2021  

Período de realização do Evento: 04/09/2021 a 10/10/2021  

Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento:  

04/09/2021 a 10/10/2021  

Enquadramento: (X) participação (   ) educacional   (   ) rendimento 

Previsão de beneficiários diretos: 1408 

Previsão de público indireto: 1280 (1 responsável por cada atleta) 

Valor Total do Projeto: R$ 70.291,88 (Setenta mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 70.291,88 (Setenta mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e oito 
centavos) 

 
2.1 OBJETO DA PARCERIA 
 
REALIZAÇÃO DATAÇA DAS SATÉLITES DO DF 
 
2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

A Taça das Satélites do Distrito Federal ano 2021, será realizada nas Regiões Administrativas de 
Samambaia, Cruzeiro, Sobradinho I e II, Recanto das Emas, Guará e Planaltina é uma competição que 
acontecerá pela primeira vez no Distrito Federal, e será sem dúvida, uma das mais tradicionais 
competições de futebol amador do Distrito Federal, e nesta edição contará com a participação de 
64(sessenta e quatro) equipes, divididas em quatro categorias Sub 12; Sub 14; Sub 16; Sub 18 com124 
jogos, assim, sem sombra de dúvidas será uma das maiores competições de futebol de campo do 
Distrito federal. 

 
2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

A realização da Taça das Satélites 2021, e promoção da cidadania, ajudando as comunidades em 
vulnerabilidade social e também proporcionar entretenimento. O projeto afasta crianças e jovens do 
mundo da criminalidade, uma vez que, o IBRES, juntamente com a -LECAB -LIGA ESPORTIVA DAS 
CATEGORIAS DE BASE DE BRASILIA, parceiros que atuam nas comunidades criando uma relação de 
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disciplina e dedicação ao esporte, mesmo que sua modalidade seja amadora, dando aos praticantes a 
oportunidade de sonhar com um dia melhor e promissor. 

 
O futebol possui cerca de 200 milhões de atletas profissionais registrados e ainda conta com uma 

entidade internacional (FIFA) que tem o maior número de países filiados dentre todas as outras 
existentes no mundo, estes são apenas alguns dos fatores que possibilitam ao futebol ser chamado de 
esporte mais popular do planeta.  

Os diversos interesses despertados pelo futebol, principalmente os que representam os altos 
investimentos financeiros, promovem uma necessidade constante de formar novos jogadores de 
maneira mais organizada e científica. Paralelamente, as grandes cidades passaram a perder seus 
espaços livres, que serviam de campos para crianças e adultos desenvolverem livremente suas 
habilidades futebolísticas, por conta do constante processo de urbanização das mesmas. 

O esporte de forma amadora, é um caminho natural para jovens que demonstram talento para uma 
determinada modalidade e um trabalho específico com essa finalidade surge como algo fundamental, 
ainda mais, quando se leva em conta que em nossa cidade projetos desse tipo são escassos, o que 
resulta na pouca absorção de jovens com potencial futebolístico.  

Desta forma, é ainda mais relevante o desenvolvimento deste Plano de Trabalho, fomentado pela 
Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, e que certamente oportunizará à comunidades de 
Samambaia, Cruzeiro, Sobradinho I e II, Recanto das Emas, Guará e Planaltina a participação em 
competições amadoras e o aprimoramento do talento de jovens e adultos de nossas cidades de modo 
orientado e sem os vícios corriqueiros que tradicionalmente fazem parte da modalidade esportiva mais 
popular do mundo.  
 
2.4OBJETIVO GERAL: 

 

Realizar o TAÇA DAS SATÉLITES DO DF, nos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2021, 
promovendo a prática esportiva de futebol, fazendo com que as crianças, jovens, adolescentes e adultos 
desenvolvam uma visão coletiva, oportunizando o desenvolvimento físico, psicológico e social, de 
maneira saudável. 
 
2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Promover o incentivo ao desenvolvimento do esporte amador – futebol de base, nas 
comunidades de da Samambaia, Cruzeiro, Sobradinho I e II, Recanto das emas, Guará e 
Planaltina, em especial junto às crianças, auxiliando no resgate da identidade e autoestima de 
cada um; 

• Propiciar às crianças, jovens, adolescentes e adultos o conhecimento técnico, tático, disciplinar e 
solidário; 

• Integrar os participantes, treinadores, comissão técnica, família e comunidade, atendendo a 
nossa perspectiva de inclusão social; 

• Promover o aprendizado em grupo, a cooperação e a parceria; 

• Incentivar o futebol amador como alternativa contra as drogas e tempo ocioso, estimulando vida 
saudável e prevenção de doenças; 

• Estimular a prática regular de atividades físicas; 

• Promover a descontração e o relaxamento físico e mental; e 

• Estimular o trabalho em grupo e a convivência comunitária. 
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2.5METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS 
METAS 
 

Metas (Qualitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento das Metas 

Proporcionar a todos os participantes 
a oportunidade de práticas 
esportivas. 

 Compra do material  Relação de todos os participantes 
Relatórios finais da competição súmulas e 
Fotos. 

Proporcionar estrutura de qualidade 
para realização das diversas 
categorias de base de Brasília.  

Contratação da equipe de RH e 
kit lanches 

Fotos 
Relatório dos jogos 

Metas (Quantitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento 

Realização de 124 jogos em 04 
categorias. 

Equipe de arbitragem 
Quantidade de súmulas e relatórios de 
arbitragens realizadas. 

Participação de 64 equipes de 
diversas cidades satélites DF. 

Ficha de inscrição. 
Relatórios da competição 
Fotos. 

 
2.6CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO 
Modelo a ser seguido: 

Nome do Evento: TAÇA DAS SATÉLITES 

Descrição/Etapa: Campeonato de Futebol de campo 

Data do Evento: 04/09/2021 a 10/10/2021 Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

04/09/2021 a 10/10/2021 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: Campo Sintético do Caveirão - Sobradinho II; Campo sintético da 14 - Sobradinho I; Campo 
sintético da 38 – Guará; Campo Sintético 206 e 508 – Recanto das Emas; Campo sintético do 
Vale do Amanhecer – Planaltina; Estádio do Cruzeiro. 

Espaços Físicos Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Campos Sintéticos, Grama e 
Terra e estádios. 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 1408 
Atletas: 1280 
Comissão Técnica: 128 

Indiretos: 1280 Total: 2.688 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categoria-Modalidade/Data/Turno Qtd. 

(x) Crianças/Adolescentes (12 anos á 16 anos) SUB 12, SUB 14, SUB 16 
04/09/2021 a 10/10/2021 
Matutino/Vespertino 

960 

(X) Jovens ( 18 anos) 
SUB 04/09/2021 a 10/10/2021 
Matutino/Vespertino 

320 



InstitutoBombeirosde 
ResponsabilidadeSocial 

 

5___________________________________________________________________________________________________________________INSTITUTO 

BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IBRES 

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Comissão técnica 04/09/2021 a 
10/10/2021Matutino/Vespertino 

128 

(...) 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) 
 
Medidas de segurança adotadas em relação à Covid-19: 
 
PROTOCOLOS CONTRA COVID 19 

Todos os presentes nos locais de jogos terão a temperatura aferida e será disponibilizado álcoolem gel, 
sabonete líquido para higiene das mãos. 
Disponibilizaremos recipiente para álcool liquido70% nos espaços e locais dos jogos 

Disponibilizaremos máscaras nos locais jogos para aqueles que por ventura venham estar sem máscara 
Cada equipe deverá providenciar copos descartáveis, ficando expressamente proibido a troca ou 

compartilhamento dos mesmos. 
Se o atleta sentir algum dos sintomas como febre e tosse ou dificuldade para respirar não poderá jogar e 

pediremos que o mesmo junto com seu responsável procure uma unidade de saúde; 
Orientaremos atletas e treinadores sobre a necessidade e a importância de higienizar constantemente as 

mãos, conforme protocolos dos órgãos de saúde.. 
Responsáveis pelos atletas que forem ficar nos locais jogos deverãousar máscara. 
Após o término das partidas iremos pedir para que atletas e demais pessoas irem embora diretamente 

para suas casas. 
 

As atividades esportivas praticadas em escolinhas de todas as modalidades estão regulamentadas na 
capital federal. De acordo com a Portaria nº 58, da Secretaria de Esporte e Lazer, também estão 
permitidos treinamentos e competições de atletas do DF, dentro de todos os protocolos e medidas de 
segurança estabelecidas no Decreto Nº 41.913 de 19 de março de 2021.  
 
As equipes obedecem ao formato de no máximo 20 atletas inscritos, as 16 cidades satélites 
comportarão um total de 64 equipes divididas em 04 categorias: SUB 12 com 16 equipes, SUB 14 com 16 
equipes, SUB 16 com 16 equipes e o SUB 18 com 16 equipes, totalizando 1.600 atletas.  
 
Toda equipe será composta por até 02membros que compõem a comissão técnica de cada equipe , 
 
A realização da Taça das satélites 2021, que acontecerá simultaneamente nas regiões administrativas do 
Distrito Federal, sendo competição de futebol de campo de categorias de base, que envolverá jovens 
das comunidades, com participação de 16 regiões administrativas do Distrito Federal com 64 equipes 
sendo que cada equipe poderá inscrever atletas e comissão técnica, conforme abaixo relacionado 
totalizando aproximadamente 1280 atletas e comissão técnica 128 sendo distribuídos: 
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Nº Equipe Sub 12 Sub 14 Sub 16 Sub 18 Equipes Atletas Comissão 
técnica 

01 SÃO SEBASTIÃO-DF 01 01 01 01 04 80 08 

02 PARANOÃ-DF 01 01 01 01 04 80 08 

03 VARJÃO-DF 01 01 01 01 04 80 08 

04 GUARA -DF 01 01 01 01 04 80 08 

05 BRAZLANDIA -DF 01 01 01 01 04 80 08 

06 TAGUATINGA-DF 01 01 01 01 04 80 08 

07 RECANTO DAS EMAS-DF 01 01 01 01 04 80 08 

08 GAMA -DF 01 01 01 01 04 80 08 

09 PLANALTINA-DF 01 01 01 01 04 80 08 

10 SOBRADINHO-DF 01 01 01 01 04 80 08 

11 SOBRADINHO II -DF 01 01 01 01 04 80 08 

12 CRUZEIRO-DF 01 01 01 01 04 80 08 

13 CEILANDIA -DF 01 01 01 01 04 80 08 

14 SAMAMBAIA -DF 01 01 01 01 04 80 08 

15 RIACHO FUNDO I -DF 01 01 01 01 04 80 08 

16 SANTA MARIA -DF 01 01 01 01 04 80 08 
Total  Aproximado  16 16 16 16 64 1280 128 
Obs. Em média 25 atletas por categoria - comissão técnica média 02 por equipe 

 
1- A quantidade de equipes será efetivamente mensurada após as inscrições que ocorrerão do dia 

21/07/2021 a 25/07/2021 
2- Será entregue a secretaria de esportes a tabela efetiva de programação dos jogos com horários e locais 

dos jogos. 

3- Os jogos aconteceram nos seguintes campos:Campo Sintético do Caveirão - Sobradinho II; Campo 
sintético da 14 - Sobradinho I; Campo sintético da 38 – Guará; CampoSintético 206 e 508 – 
Recanto das Emas; Campo sintético do Vale do Amanhecer – Planaltina; Estádio do Cruzeiro. 

4- Será realizado o congresso técnico com a provável data de 01/07/2021 para divulgação das regras da 
competição e sorteio chaves e confrontos. 

5- A taça será realizada em 04 fases: 
Fase A- Classificatória  
Fase B -Quartas de Finais 
Fase C-Semifinais 
Fases D-Finais 

6- Programação dos jogos da Taça a serem atendidos 

Categoria 1ª fase Quartas Semifinais Finais TotalJogos 

Sub 12 24 04 02 01 31 

Sub 14 24 04 02 01 31 

Sub 16 24 04 02 01 31 

Sub 18 24 04 02 01 31 

Total 96 16 08 04 164 

 
        7 - Forma disputa de todas as categorias 04 chaves de 04 equipes cada classificando os 02 primeiros 
colocados de cada chave para segunda, terceira e quarta fase, que será da seguinte forma. 

 

Fase B- Quartas final 

JOGO Nº EQUIPE X EQUIPE 



InstitutoBombeirosde 
ResponsabilidadeSocial 

 

7___________________________________________________________________________________________________________________INSTITUTO 

BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IBRES 

01 1ª COLACADA CHAVE A X 4ª COLOCADA CHAVE B 

02 2ª COLACADA CHAVE A X 3ª COLOCADA CHAVE B 

03 3ª COLACADA CHAVE A X 2ª COLOCADA CHAVE B 

04 4ª COLACADA CHAVE A X 1ª COLOCADA CHAVE B 

Fase C- Semi finais 

JOGO Nº EQUIPE X EQUIPE 

05 VENCEDORA JOGO 01 X VENCEDORA JOGO 03 

06 VENCEDORA JOGO 02 X VENCEDORA JOGO 04 

Fase D- Finais 

JOGO Nº EQUIPE X EQUIPE 

07 VENCEDORA JOGO 05 X VENCEDORA JOGO 03 

7- Premiação de 01 troféu e 25 medalhas para o 1° colocado, 01 troféu e 25 medalhas para o 2° colocado, 01 
troféu de goleiro menos vazado, 01 troféu de artilheiro, 01 troféu para o técnico campeão. 

 
 
2.7.1 Grade Horária dos Núcleos 

Não se aplica 

2.7.2 Equipe de RH 

Função Qnt. 
Forma de 
contratação 
do RH 

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

Profissional da 
OSC é 
remunerado ou 
Não 
Remunerado 

Carga 
horária de 
trabalho na 
OSC 

Carga 
horária que 
será 
destinada 
ao projeto 

Coordenação Geral 
01 Nota fiscal Não ----- 8hs diária 

40hs 
Semanal 

Auxiliar Administrativo 
01 Nota fiscal Não ---- 8hs diária  

40 hs 
semanal 

Assessor contábil 
01 Nota fiscal Não ---- 8hs diária  

40 hs 
semanal 

Fotografo  
01 

Nota fiscal Não ----- 8hs diária 40hs 
Semanal 

 
2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 

➢ Fortalecimento do vínculo entre os participantes; 
➢ Incentivar a prática esportiva nas várias faixas etárias (desde os 12 até os 18 anos), fomentando 

assim, a prática desta modalidade tão querida, que é o futebol; 
➢ Garantir à comunidade da cidade de Samambaia, Cruzeiro, Sobradinho I e II, Recanto das emas, 

Guará e Planaltina, uma experiência esportiva organizada, como um meio de transformação 
social, de lazer, já que o futebol é uma paixão nacional. 

 
2.9 CROQUI DO EVENTO  
 
Campo Sintético do Caveirão                        Estádio Cruzeiro                          Campo Sintético 206 Recanto 
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Campo Sintético 508 Recanto             Campo Sintético 38 Guará                Campo Sintético 608 samambaia 

Campo Sintético vale amanhecerCampo Sintético 14 Sobradinho 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.10 CONTRAPARTIDA 

Não se aplica. 

3.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO 
 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Divulgação e Inscrição R$ 0,00 04/09/2021 10/10/2021 

Aquisição de Material e Premiação  R$ 13.788,40 04/09/2021 10/10/2021 

Equipe de arbitragem R$ 32.240,00 04/09/2021 10/10/2021 

Recursos Humanos R$ 11.388,00 04/09/2021 10/10/2021 

Alimentação R$4.791,20 04/09/2021 10/10/2021 

Serviços R$8.084,28 04/09/2021 10/10/2021 

 

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 
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que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por 
jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno 
do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc.) deve ser fracionada, permitindo à OSC a 
identificação real do quantitativo a ser adquirido. 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete 
a contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º 
do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber: 

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da 
OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter 
“intuitu personae” da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, 
exceto para serviços acessórios e complementares. 
§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração. 

 
Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual 
regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante 
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos 
serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de 
serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal. 
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, 
limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao 
objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que: 
I – haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 
II – seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a 
partir de solicitação formal da organização da sociedade civil. 

Marcar as opções abaixo:  
(X) Dou ciência do acima informado 
(X) Não haverá pagamento em espécie 
(X) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir: 
    
 
4.1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 1.1 Divulgação e inscrição Setembro/outubro 

Meta 1 1.1 Aquisição de Material e serviço de arbitragem Setembro/outubro 

Meta 2 2.1 Coordenador Geral Setembro/outubro 

 2.2 Assistente coordenador Setembro/outubro 

2.3 Assessor contábil  Setembro/outubro 

2.4 Fotografo Setembro/outubro 

2.5 Brigadista  Setembro/outubro 

2.6 Ambulância  Setembro/outubro 

Meta 3 3.1 Alimentação  Setembro/outubro 
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5.PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA) 
 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Fonte de 
Custeio 

 
(O item 

contratado 
irá gerar 
receita? 
Indicar 
valor) 

 

(Se o item 
contratado 
gerar receita 
indicar o 
item em 
queorecurso 
será 
utilizado) 

 Álcool gel . Litros  06 A IBRES atesta que o material utilizado para realização dos protocolos contra 
o combate a covid-19 será inteiramente custeado pela OSC. 
Para os itens aqui relacionados, não teremos custos, uma vez que já temos 
os mesmo em estoque. 
 Esse material será distribuído para cada mesário nos locais dos jogos. 

 Álcool Liquido70% Litros  06 

Termômetro Digital Unid. 04 

Sabonete Liquido Litros  06 

Mascara descartável  Unid. 200 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO Sem custos 

 
O IBRES atesta que até o presente momento, contará apenas com os recursos do termo de fomento. 
Visto que o Ibres já tem em estoque estes produtos. 
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5.1Planilha Termo de Fomento 
 
 
 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1REALIZAÇÃO TAÇAS DAS SATELITE DF 

Etapa 1..1Realização da compra do material e equipe de arbitragem 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/M
ts/Serviço/Uni

dade) 

Quant. 
Mês  

Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação 
e memória de cálculo 

 1.1.1 

 Serviço de arbitragem com 4 (quatro) arbitro por 
jogo,sendo um arbitro principal 2 (dois) auxiliares 
e um mesário para todas as categorias que 
aconteceram na competição. 

Diária 124 124  R$ 260,00 
 R$ 

32.240,00 

Arbitragem para todos os 124  
Jogos da competição  
124x260=32.240,00 

 1.1.2 

Medalha fundida em liga metálica de zamak 
fundida em liga metálica de zamak, com 
tamanho 90mm e centro liso com 60mmde 
diâmetro  com um ramo lateral e detalhes 
texturizado, suporte para fita com 2.5cm de 
largura  a medalha vem  com fita personalizada 
com 2.5cm de largura  

Unid. 

 
 

 
200 

 
 

 
200 

  
 

 
R$8,77 

 
 

 
R$ 1.754,00 

 Medalhas que serão distribuídas 
aos atletas25 medalhas para cada 
equipe campeã nas categorias SUB 
12/SUB 14/SUB 16 /SUB 18 E 25 
medalhas para cada equipe vice 
campeãnas categorias SUB  12 /SUB 
14/SUB  16/SUB  18 
200X9,80 = 1.960,00 

1.1.3 

Troféu, 4 unidades de 100cm com base dourada 
com 23cm de diâmetro e 19cm de altura acima 
convexo dourado, meia bola azul e meia bola 
dourada , convexo dourado, taça azul com alças 
e tampa dourada, medindo 40 cm de largura a 
partir das alças, estatueta gigante intercambiável 

Unid. 

 
 
 

04 

 
 
 

04 

  
 
 

R$ 311,00 

 
 
 

 R$ 1.245,00 

Troféu que será entregue 01 troféu 
para cada equipe campeã nas 
categoria SUB 12/ SUB 14/ SUB 16/ 
SUB 18. 
4x334,00=1.336,00 
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confeccionado em polímero para as equipes 
campeãs 

1.1.4 

Troféu de 90cm com base dourada com 23cm de 
diâmetro e 19cm de altura acima convexo 
dourado , meia bola azul e meia bola dourada , 
convexo dourado, taça azul com alças e tampa 
dourada, medindo 40 cm de largura a partir das 
alças, estatueta gigante intercambiável 
confeccionado em polímero, para as equipes vice 
campeãs 

Unid. 

 
 
 

04 

 
 
 

04 

 
 
 
R$224,33 

  
 
 

R$ 897,32 

Troféu que será entregue 01 troféu 
para cada equipe vice  campeão nas 
categoria SUB 12/ SUB 14/ SUB 16/ 
SUB 18. 
4x308,00=1.232,00 
 

1.1.5 

Troféu base branca com 35cm de altura e acima 
meia bola dourada confeccionado em plástico 
injetado polietileno estatueta intercambiável 
usados para artilheiro goleiro e treinador 
campeão 

Unid. 

 
 
 

12 

 
 
 

12 

  
 
 

R$ 81,66 

 
 
 

 R$ 979,92 

Troféus que serão entregues para 
os goleiros menos vazados, e 
artilheiros de cada categoria na 
competição e um troféu para o 
treinador campeão de cada 
categoria. 
12x119,00=1.428,00 

1.1.6 

Bola de futebol de campo oficial –
material100%PU miolo slipsystem –removível e 
lubrificação , câmara airbility 410-450g 68-70cm 
impermeável . 

Unid. 

64 64 R$ 109,56 R$ 7.011,84 
Serão distribuídas01 bola para cada 
equipe que disputar a competição 
64x135,00=8.640,00 

1.1.7 

Camisetas Básica manga curta 100% algodão sem 
gola para personalização em até 5 cores, 
tamanho máximo da estampa 0,30x0,40 

Unid.  

100 100 R$ 19,00 R$ 1.900,00 100 Camisetas para distribuir entre 
os atletas, comissão técnica e 
torcedores 
100x19,00=1.900,00 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 46.028,40 
Valor total da meta 1 R$ 46.028,40 
Meta 2 equipe RH 

Etapa 2.1 Contratação da equipe de RH 

 2.1.1 

 Coordenador Geral 
Coordenar toda a competição. Irá fazer reuniões 
com as equipes, acompanhar os jogos, realizar 
súmula, conferir resultado, fazer lançamento de 
gol e cartões 

Mensal 01 01 

 
 
 
 

R$ 2.988,00 

 
 
 
 

R$ 2.988,00 

Será um profissional que 
acompanhará a execução e 
posterior auxilio na captação de 
informações ao ibres e elaboração 
do relatório de prestação de 
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contas período de contratação 
04/09/202/1 A 04/10/2021 
01x2.988,00=2.988,00 

2.1.2 

Auxiliar administrativo 
/Irá executar as atividades demandadas pela 
coordenação pela coordenação geral, começará 
a atuar antes do inicio da parceria na execução 
do planejamento bem com irá atuar juntamente 
com a coordenação no fechamento das 
atividades. 

Mensal 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

R$ 1.800,00 

 
 
 
 
 

R$ 1.800,00 

Será um profissional que irá 
auxiliar o coordenador geral 
acompanhara a execução e 
posterior auxilio na captação de 
informações ao i bres e 
elaboração do relatório de 
prestação de contas período de 
contratação 04/09/2021 A 
04/10/2021 
01x1.800,00=1.800,00 
 

2.1.3 

Assessor contábil  
Apoio em demandas contábeis como emissão de 
nota fiscal, execução e emissão de relatórios 
financeiros prestar assessoria contábil no 
processamento das notas ficais documentos em 
gral para prestação contas. 

 
 
 

Mensal 

 
 
 

01 

 
 
 

01 

 
 
 

R$ 1.800,00 

 
 
 

R$.1.800,00 

Será um profissional que irá fazer 
a contabilidade fiscal das notas 
ficais de todo projeto e 
elaboração do relatório de 
prestação de contas período de 
contratação 10/09/2021 A 
10/10/2021 
1x1.800=1.800,00 

 2.1.4 
Fotógrafo:Fazer acompanhamento dos jogos 

tirando fotos(Equipes, Torcidas, e Premiação) 
Diárias de 8hs (31/07 a /06/09/2021) 

Mensal  

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 
R$ 150,00 

 
 
 
 

R$ 4.800,00 

Fotografo com equipe para fazer o 
acompanhamento dos jogos 
tirando fotos(Equipes 
participantes, e Premiação) 
trabalhando sábado e domingo 
durante os 06 finas de semana 
(sábado e domingo) e mais 4 
totalizando assim 1mes 
1x4.800,00=4.800,00 

2.1.5 
Contratação de 04 quatro) profissionais  
capacitados para realização de serviços de 
brigadista de primeiros socorros diária de 8 hrs 

DIARIAS  
 
 

9 

 
 

36 

 
 

R$ 142,23 

 
 

R$ 5.120,28 

Será usado simultaneamente 04 
(quatro) campos e será utilizado  
(1 em cada campo ) profissional 
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 responsável pelos primeiros 
socorros a aos atletas durante as 
partidas a serem realizadas. Fica 
sendo 9(nove) diárias  para cada 
profissional 
36x187,00=6.732,00 
04/09/2021 A 10/10/2021 
 

2.1.6 

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

DIARIAS  

 
 
02 

 
 

02 

 
 

R$ 1.482,00 

 
 

R$ 2.964,00 
Será um serviço prestado nas semi 
finais e finais da competição 02 
diárias  
02x1.482,00=2.964,00 

Valor Total da Etapa 2.1 R$ 19.472,28 
Valor total meta 2 R$ 19.472,28 
Etapa 3.1 alimentação  

Meta 3 Contratação empresa de alimentação 

3.1.1 

1 kit lanche composto por 01 pão com dois 
acompanhamentos (presunto e queijo), 01 barra 
cereal 20 g sabores variados,01 suco de caixinha 
200ml vários sabores e uma fruta da estação 

UNID. 

 
 

565 

 
 

565 

 
 

R$ 8,48 

 
 

R$4.791,20 

Lanche que serão servidos 
durante as semi finais e finas da 
competição  565  lanches 
565 X9,15=5.169,75 
 

Valor total etapa 3.1 R$ 4.791,20    

Valor total meta 3 R$ 4.791,20  

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 70.291,88 
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EUGÊNIO CESAR NOGUEIRA 

Presidente IBRES 

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A divulgação será feita através de Mídias Sociais da através do facebook da LECAB BRASILIA E IBRES e do Site: WWW.LECAB.COM.BR com fotos que serão tiradas pelo 
fotografo e com Banner a ser produzido por este termo de fomento e que serão colocados nos locais onde acontecerá a competição, durante todo período de realização da 
do evento que começara no dia 04/09/2021 e terminara no dia 10/10/2021. 

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

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Reginaldo Sardinha R$ 70.291,88 
Total R$ 70.291,88 


