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1.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Realização do FIVE FORCE INCLUSÃO – Organização de núcleos de jit-jitsu em
escolas públicas das Regiões Administrativas do Guará, Estrutural, Cruzeiro e Asa Sul
(detalhamento das escolas estão no item 5.3) para jovens de 15 a 29 anos, estudantes
do ensino médio e comunidade (se ainda existir vagas e as pessoas devem estar dentro
da faixa etária), potencializando o desenvolvimento da percepção corporal e
autoconfiança, além de difundi-lo no ambiente escolar. Serão atendidos 65 alunos por
escola de segunda à sexta feira no período matutino e vespertino, totalizando 520 alunos.
As aulas tem duração de 2h, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde (tabela
de horários no item 5.3). Os interessados poderão se inscrever através do site do projeto
fiveforcebrasil.com.br ou na própria escola onde serão realizadas as aulas, as vagas
serão ocupadas por ordem de chegada, esgotando todas as vagas para determinado
núcleo, as pessoas sobressalentes automaticamente entrarão para a lista de espera.

2.

HISTÓRICO DO PROPONENTE
A FBJJE-CO, Organização da Sociedade Civil fundada em 16/05/2008, possui
experiência comprovada na gestão de recursos públicos distritais para realização de
eventos na esfera esportiva a saber:
2.1. Parceria com Instituto Meninos do Pôr do Sol e Secretaria de Esporte
(Termo de Fomento - 41/2019), projeto Five Force Brasil, realizado em 2019 de
07/12 a 10/12. O projeto foi composto por um evento de lutas casadas de jiujitsu nas seguintes modalidades: masculino, feminino e para-atleta. Para trazer
a diversificação nas lutas, foram convidados 4 lutadores de fora do Distrito
Federal, 4 lutadoras e 2 lutadores para-atletas. Intuito do projeto além de
promover o esporte no DF, mostrar que qualquer pessoa poderia aprender a arte
marcial.
2.2. Parceria com Instituto Casa da Vila e Secretaria de Esporte (Termo de
Fomento - 19/2019), que durante o ano de 2020 e 2021 realizou eventos de
lutas casadas de jiu-jitsu, no Projeto Five Force Social, ainda em prestação de
contas. Os maiores nomes do jiu-jitsu de Brasília se encontraram no tatame para
fazer o evento de alta qualidade técnica. Além das lutas casadas, em paralelo,
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foi atendido 60 alunos da Vila Planalto, o projeto entregou kit com kimono e faixa
para os alunos aprenderem a arte a marcial. As aulas aconteceram durante a
semana no período da manhã e tarde por 5 meses. O evento esportivo, que teve
como objetivos específicos: ampliar a difusão do Jiu-Jitsu no Distrito Federal e
em todo o território nacional, fortalecer a capital do país como sede de grandes
eventos esportivos, dar visibilidade para atletas do Distrito Federal e entorno que
participarão do evento, melhorar o nível técnico dos atletas do Distrito Federal
através do intercâmbio que somente eventos deste nível podem oportunizar,
oferecer para a população do Distrito Federal um evento esportivo de qualidade,
proporcionar lazer para o público de Brasília, fornece todas as ações técnicas e
estruturais necessárias para a realização dos eventos.
3.

JUSTIFICATIVA
O jiu-jitsu é um esporte de origem indiana e japonesa do século XVII. É considerado uma
das artes marciais mais tradicionais, criada por monges budistas e aperfeiçoada e
popularizada por samurais japoneses. No Brasil teve sua popularização graças a Carlos
Gracie, que dominou a arte como ninguém. Até hoje a Família Gracie é condecorada e
lembrada por sua incrível tradição que criou em volta do Jiu-Jitsu.
Como modalidade esportiva, o objetivo principal de cada um dos lutadores consiste na
derrubada de seu oponente, bem como na imobilização. Dessa forma, pode-se dizer que
não são usados objetos para a prática desse esporte, e sim apenas o próprio corpo. É
exigido apenas que os participantes estejam vestindo a roupa adequada. Trata-se de
um kimono, de cor preta, azul ou branca, composto por um paletó e uma calça. As lutas
são realizadas em um espaço quadrado denominado tatame, cujas medidas variam de
64 a 100 metros quadrados. A arte marcial Jiu-Jitsu poder ser praticada por homens,
bem como por mulheres. Inicialmente era uma forma de luta com a intenção de garantir
a defesa pessoal de quem a praticava. Baseia-se no equilíbrio, nas articulações
corporais e nas alavancas. Além disso, o Jiu-Jitsu tem colocado anualmente dezenas
de atletas no circuito mundial do esporte, tais como Hélio Soneca Moreira, Alexandre
Soca Freitas, Vitor Shaolin Ribeiro, Amaury Bitetti, Marcio Pé de Pano Cruz, Gabriel
Napão Gonzaga, Wellington Megaton Dias e Roberto SpiderTraven, dentre outro.
Pesquisa

divulgada

revista

Gracie

Mag
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(https://www.graciemag.com/2019/04/15/quantas-pessoaspraticam-jiu-jitsu-e-esportesdeluta-no-brasil-pesquisa-da-estimativa/).
Diante desse cenário crescente no Brasil, apostando na reeducação da Juventude
Brasiliense, como melhoria no rendimento escolar, e visando o desenvolvimento social
e pessoal, a FBJJE-CO busca firmar a parceria para a realização do Five Force Inclusão.
O FIVE FORCE já contou com a realização de três edições, as quais participaram atletas
de todo o Brasil, contando com público presente de cerca de 2.000 pessoas em cada
evento, abrangendo mais de 10 academias. Foi possível alcançar um alto nível entre os
competidores e ampla repercussão com alcance das mídias sociais. Nesse próximo
projeto faremos em 4 regiões Administrativas do Distrito Federal, oferecendo aulas de
Jiu-Jitsu para jovens entre 15 e 29 anos com expectativa de atendimento de 520 alunos.
Tendo em vista o momento pandêmico (COVID-19) que estamos vivendo, realizaremos
todos os cuidados básicos para a saúde dos participantes, obedecendo os protocolos e
medidas de segurança específicos determinados pelo Decreto em vigor que dispõe
sobre as medidas de cuidados, exigindo o uso de máscara, disponibilizando álcool em
gel 70° por toda parte do evento, aferindo temperatura e respeitando o distanciamento,
no decorrer da realização das oficinas e eventos.
3.1. Prevenção à COVID-19
Seguindo as normas estabelecidas pela OMS – Organização Mundial de Saúde,
tomaremos as devidas precauções e cuidados, conforme abaixo:
1 - Disponibilização de álcool em gel 70%.
2 - Aferição de temperatura corporal de todos os participantes na entrada do
evento.
3 - Ressaltaremos a importância de que ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca
com lenço ou com o braço, e não com as mãos, bem como evitar tocar olhos, nariz
e boca com as mãos não lavadas.
4 - Adotaremos um comportamento amigável sem contato físico.
5 - Manteremos os ambientes limpos e bem ventilados.
6 - Obrigatoriedade do uso de máscaras durante o evento.
3.2. Tributos/Encargos Sociais
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Todo Material, Equipamento, Serviço e Locação a ser utilizado na execução do
projeto, será devidamente fornecido por pessoa jurídica, cabendo assim o
recolhimento a cada fornecedor/empresa/representante de todos os encargos
previstos em lei. As obrigações tributárias para com o fisco e sociais para com os
funcionários das empresas contratadas é exclusivamente destas e não do projeto
e seus partícipes. Não haverá contratação de outra modalidade, ou seja, não será
realizada contratação de pessoa física. Tributos a nível distrital a que estão
sujeitas as pessoas jurídicas são, em tese: ISS, INSS, PIS/PASEP, COFINS,
CSLL, IRPJ e ICMS, a serem recolhidos pelas empresas que prestarem os
serviços, inclusive no que tange as demais obrigações tributárias não onerosas.
Obrigações trabalhistas constituem uma relação interna de cada empresa com o
seu funcionário, a depender de uma série de fatores que não podem ser
precisados pelo contratante do serviço, pois inexiste relação de responsabilidade
direta.
3.3. FUNDAMENTAÇÃO NA LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014
Com o intuito de facilitar a execução do projeto em consonância com essa
conceituada Pasta de Governo, a FBJJE-CO adotou como Plano de Trabalho, o
modelo regulamentado pela LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014.
Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução
de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho
inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de
cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de
cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis no 8.429, de 2
de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.
A aprovação da Lei 13.019/2014, conhecida como Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil, representa uma grande conquista. Com sua
entrada em vigor em 23 de janeiro de 2016 na União, Estados e Distrito Federal,
e nos Municípios em 1º de janeiro de 2017, passa a ser estabelecido um novo
regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações por
meio de novos instrumentos jurídicos: os termos de Fomento e de Colaboração,
no caso de parcerias com recursos financeiros, e o Acordo de Cooperação, no
caso de parcerias sem recursos financeiros.
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3.4. DECRETO Nº 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016
Regulamenta a aplicação da Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para
dispor sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração
pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito
Federal.

3.5. MEDIDAS DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS
Todo insumo descartável produzido/gerado no evento será destinado para
reciclagem, garantindo assim a sustentabilidade e preservação do meio
ambiente.
4.

OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GERAL
O projeto FIVE FORCE INCLUSÃO tem como objetivo apresentar o jiu jitsu como
esporte brasileiro e como instrumento didático-pedagógico para o desenvolvimento
integral de jovens de 15 a 29 anos.
•

Conhecer as raízes históricas da modalidade;

•

Apresentar os princípios filosóficos da arte;

•

Resgatar os princípios do jogo lúdico;

•

Ampliar e fomentar as vivências e experiências corporais.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ampliar a difusão do Jiu-Jitsu entre os alunos jovens (15 a 29 anos) das escolas
participantes do projeto;
• Ajudar jovens estudantes no combate ao bulling;
• Fortalecer e desenvolver características como autocontrole, respeito, disciplina
nos jovens estudantes;
• Fortalecer a inclusão social dos jovens estudantes através do jiu-jitsu;
• Oferecer para a estudantes das escolas públicas listadas no projeto aulas de jiujitsu de qualidade;
• Proporcionar prática esportiva para público das Regiões Administrativas
impactadas pelo projeto.
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5.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

5.1.

RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
O projeto Five Force Inclusão será desenvolvido juntamente com uma estrutura
de pessoas envolvidas para que o seja realizado com excelente qualidade e
dentro do estipulado no plano de trabalho. Dentro das funções da equipe de RH
levantamos os seguintes papéis:
•

Coordenador Geral;

•

Auxiliar Administrativo;

•

Assessoria de imprensa;

•

Assessoria Jurídica;

•

Assessoria Contábil.

•

Professor de jiu-jitsu

•

Instrutor de jiu-jitsu

PAPÉIS

•

Coordenador Geral

• Analista
Administrativo

• Assessoria de
imprensa

• Assessoria Jurídica

DESCRIÇÃO
Irá elaborar as atividades a serem realizadas ao longo do fomento,
unificando todo o projeto em um só programa, por meio de
coordenação de aulas e melhoramento dos planos juntamente com
os professores e gestão técnica. Será o responsável pela assinatura
de prestação de contas e elaboração de dossiê financeiro e
administrativos de gastos e execução. Fornecendo bimestralmente a
prestação de contas parcial, e ao final do projeto o relatório final
Executar tarefas de apoio administrativo e dar todo o suporte ao
Coordenador Geral. Para auxiliar o Coordenador nas atividades de
redação de documentos e dos contratos de prestação de serviço,
contratação de pessoal, aplicação de check-list para prestação de
contas, organização documental.
Acompanhar todo termo fomento, avaliar e enviar informações para
o relatório de prestação de contas e ser responsável por gerenciar a
imagem do evento e da federação nas mídias digitais e tradicionais.

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

• Assessoria Contábil

• Professor de jiujitsu

• Instrutor de jiu-jitsu

5.2.

Assessorar a prestação de contas: contratação de profissional
responsável pela análise física e financeira de todas as etapas do
projeto com emissão de pré-relatório final contendo a verificação de
cálculos de rescisão de contratos, conciliação bancária entre extrato
e documentos fiscais do projeto, elaboração do relatório financeiro,
relatório da execução do objeto e respectivos comprovantes como:
material fotográfico, filmagem e demais documentos necessários à
prestação de contas nos termos da legislação vigente.
Profissional de nível superior completo em Educação Física com registro
competente no Órgão de Classe (CREF), e graduação faixa preta em jiu-jitsu.

Profissional em Artes Marciais, com certificação e qualificação, preferencialmente
com experiência comprovada na área. A função será exercida por profissional com,
no mínimo, nível fundamental completo e faixa e grau exigidos pela
Federação/Confederação correspondente.

DIVULGAÇÃO

A partir do dia 31/12/2021, começaremos as divulgações nas redes sociais (Instagram:
@fiveforcebrasil e @fbjjco) e no site do projeto, a partir do dia 13/01/2022, informando
sobre as inscrições e como o projeto funcionará (dias de aulas, endereço, regras para
participação), além destas divulgações em cada núcleo conterá um banner com
descritivo e identificação do local do projeto. Salientamos que em todo o material de
divulgação do projeto e ao longo da execução dele haverá a logo desta secretaria,
devidamente de acordo com as orientações da área de comunicação ASCONDIV da
Secretaria de estado de Juventude do Distrito Federal – SEJUV/GDF.
O site do projeto estará disponível no dia 13/01/2022 e ficará disponível até o último dia
do projeto. Os interessados em participar das aulas poderão acessar o site
https://fiveforcebrasil.com.br (as informações sobre o projeto poderão ser encontradas,
também,

no

site

da

secretaria

https://juventude.df.gov.br

e

https://www.educacao.df.gov.br) e se inscrever, as inscrições ficarão disponíveis até
8

01/10/2022, esgotando as vagas os nomes automaticamente entrarão em lista de
espera, surgindo uma vaga os alunos serão chamados por ordem de chegada.
Durante toda vigência do projeto será divulgado nas redes fotos, vídeos (também ficarão
no YouTube: Five Force Brasil) e depoimentos dos alunos nas aulas nos 8 diferentes
núcleos, seguindo a quantidade de publicações e posts definidas na tabela de
Cronograma Físico Financeiro. Por fim, 1 mês antes do evento (Five Force Final) será
divulgado os alunos que participantes da edição, assim como local, horário e dia do
evento.

5.3.

ORGANIZAÇÃO DE 8 NÚCLEOS DE ESCOLA DE JIU-JITSU EM 4 REGIÕES

ADMINISTRATIVAS DO DF
Os núcleos do projeto serão em escolas públicas de 4 regiões administrativas do DF:
Guará, Cruzeiro, Estrutural e Asa Sul. Serão organizados 8 núcleos no total, 3 na região
do Guará, 1 na Estrutural, 2 no Cruzeiro e 2 na Asa Sul.
As escolas serão:
•

Guará:
o CED 03 Guará (Centrão), situada no endereço QE 17/19 Área Especial B Guará
o CEM 01 Guará (GG), situada no endereço Qe 07 Ae M - Guará
o CED 01 Guará, situada no endereço entre quadras 34/36 Conjunto F,
Guará II - Guará

•

Cruzeiro:
o CED 01 Cruzeiro, situada no endereço SRES Lote G - Cruzeiro Velho
o CED 02 Cruzeiro, situada no endereço SHCES QUADRA 805, S/N AREA
ESPECIAL LOTE 2. CRUZEIRO NOVO

•

Estrutural:
o CED 01 Estrutural, situada no endereço St Central - Ae 03 - Pc
Central- Estrutural

•

Asa Sul:
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o CEM Elefante Branco, situada no endereço SGAS 611 612 Conj. E - Asa
Sul
o CEM Setor Leste, situada no endereço SGAS 908 - Mod 25/26- Asa Sul
Os núcleos contarão com estrutura adequada para as práticas do jiu-jitsu como tatame,
kit de kimono e faixa para os alunos matriculados, professor (faixa preta) e instrutor de
jiu-jitsu.
As aulas acontecerão de segunda a sexta feira nos turnos matutinos e vespertinos
(conforme Tabela 1). Após as aulas, será entregue um lanche (kit lanche com suco e
biscoitos) para os alunos.
Serão oferecidas 65 vagas em cada escola pública do DF para Jovens de 15 a 29 anos
de idade, matriculados no Ensino Médio e da comunidade de cada região administrativa,
o projeto manterá no mínimo 80% dos alunos ativos nas aulas.
O projeto ocorrerá durante o período de vigência, as aulas serão de no mínimo 2 (duas)
horas para cada turno (matutino e vespertino) e 5 (cinco) vezes na semana (conforme
mostra a tabela a seguir), sempre no contraturno escolar, com um quantitativo de no
máximo 35 vagas (para alunos cadastrados) em cada turma, conforme planilha abaixo:
TURNO

Matutino

Vespertino

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

9h30

9h30

9h30

9h30

9h30

às

às

às

às

às

11h30

11h30

11h30

11h30

11h30

14h30

14h30

14h30

14h30

14h30

às

às

às

às

às

16:30h

16:30h

16:30h

16:30h

16:30h

Tabela 1

As inscrições serão realizadas nas escolas onde serão organizados os núcleos ou pelo
site do projeto citado acima, os interessados devem estar dentro do padrão do projeto
(ter idade entre 15 a 29 anos). Se o número de inscrição for superior ao número de 65
vagas em um núcleo, será realizado um cadastro reserva, onde serão inseridos na
turma em caso de desistências, dentro do período de 15 dias após o início das aulas,
sendo que os propensos a evasão com no máximo 03 faltas em dias consecutivos ou
08 faltas durante o mês terá sua vaga substituída pelos alunos que estiverem inscritos
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no cadastro reserva. O projeto contempla 520 alunos, ou seja, serão disponibilizados
520 kits com kimonos e faixas, caso o projeto exceda esse número e ainda exista
espaço para novos alunos, serão disponibilizados para novos alunos, novos kits (kimono
e faixa) para alcançar a meta estabelecida no projeto.
Caso aconteça algum acidente ou alguém se machuque durante as aulas, o professor
e ou instrutor acionarão o SAMU e aluno será encaminhado ao Pronto Socorro do
hospital de rede pública mais próximo do núcleo.
O projeto FIVE FORCE INCLUSÃO tem como objetivo apresentar o jiu jitsu como
esporte brasileiro e como instrumento didático-pedagógico para o desenvolvimento
integral de jovens de 15 a 29 anos, estudantes do ensino médio das escolas públicas
do DF e comunidade (se ainda existir vagas e as pessoas devem estar dentro da faixa
etária), potencializando o desenvolvimento da percepção corporal e autoconfiança,
além de difundi-lo no ambiente escolar.
•

Conhecer as raízes históricas da modalidade;

•

Apresentar os princípios filosóficos da arte;

•

Resgatar os princípios do jogo lúdico;

•

Ampliar e fomentar as vivências e experiências corporais.

5.3.1. METODOLOGIA
•

Aulas expositivas; onde os professores e instrutores ministrarão
exemplos de golpes de vários níveis (básico, médio e avançado),
explicando a história e origem do jiu-jitsu.

•

Aulas práticas; onde os alunos vão colocar em prática o que foi
exposto pelo professor e instrutor.

•

Dinâmicas de grupo, modelo de aula que trará mais clareza nas
estratégias de luta.

5.3.2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•

Aspectos históricos e filosóficos do Jiu Jitsu;

•

Aplicações didático-pedagógicas: teoria do jogo e resgate lúdico;

•

Biomecânica do Jiu Jitsu: alavancas aplicadas e equilíbrios:
dinâmicos e estáticos;
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•

Fisiologia aplicada do Jiu Jitsu: qualidades físicas e ações e reações
motoras;

•

Técnicas de Jiu Jitsu: quedas e proteção, rolamentos, imobilizações,
raspadas e inversões, estrangulamentos e torções.

5.4.

REALIZAÇÃO DO EVENTO FIVE FORCE FINAL

O evento será composto com lutas casadas e Grand Prix, terá o nome de FIVE FORCE
FINAL.
O Evento será realizado no Ginásio Maxwell do Guará, situado em QE 11 conjunto I no
Guará I, com capacidade de 300 pessoas e será aberto ao público interessado (alunos
do projeto e comunidade).
Realizaremos um torneio, em que os melhores alunos de cada núcleo serão indicados
a lutar ou nas lutas casadas ou no Grand Prix. O professor de cada núcleo fará um
torneio interno, em que os melhores alunos serão indicados a lutar nas lutas casadas
ou no Grand Prix, sendo 2 alunos de cada núcleo para as lutas casadas e 3 alunos de
cada núcleo para o Grand Prix.
O evento será realizado em 2 modalidades de lutas:
•

Grand Prix – 24 lutadores que lutam entre si e promovendo apenas 1 vencedor
dos 24, totalizando 23 lutas.

▪

Fase 1: Os 24 alunos escolhidos para lutar serão sorteados em duplas, cada
dupla realizará um confronto onde o perdedor será desclassificado e o
ganhador seguirá para a fase 2.

▪

Fase 2: Os 12 alunos ganhadores da Fase 1 se enfrentarão de acordo e ordem
da tabela de sorteio (veja imagem abaixo) e seguindo o passo anterior o
perdedor é desclassificado e o ganhador passa para as semifinais.

▪

Semifinais: Os 6 alunos ganhadores da Fase 2 se enfrentarão de acordo e
ordem da tabela de sorteio (veja imagem abaixo) e seguindo o passo anterior
o perdedor é desclassificado e o ganhador passa para as finais.
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▪
•
•
•

Finais: Os 3 alunos ganhadores das semifinais se enfrentarão da seguinte
forma:
Finalista 1 vs. Finalista 2
Finalista 2 vs. Finalista 3
Finalista 3 vs. Finalista 1

O finalista que vencer 2 partidas ou tiver a soma de pontos acumulados nas 2 lutas
finais maior, será o campeão, seguido do segundo com a segunda maior pontuação e
o terceiro lugar será a terceira maior pontuação.
•

Lutas casadas - Serão 16 estudantes que farão lutas casadas totalizando 8
lutas. As lutas serão montadas a partir do peso e graduação no Jiu-jitsu (cor
da faixa) dos atletas (estudantes).
13

O evento já estará sendo divulgado ao longo do projeto nas páginas informadas a seguir:
•

Instagram: @fiveforcebrasil e @fbjjeco

•

Site: fiveforcebrasil.com.br

Será

transmitido

online

no

Youtube

(Perfil:

Five

https://www.youtube.com/channel/UCOX6nS-pb6ZBVpF-TVnCW2A),

Force
também,

Brasil,
pelo

Facebook (Five Force Brasil, https://www.facebook.com/fiveforcebrasil) e no site do
projeto (fiveforcebrasil.com.br) os interessados poderão encontrar os links para assistir. O
evento será transmitido ao vivo e online, as edições de cada luta serão colocadas no
Youtube posterior ao evento.
Será servido buffet completo em área reservada para no mínimo 100 pessoas sendo 40
atletas (estudantes), 32 técnicos ou acompanhantes e ou comissão técnica e 28 staffs e
organizadores do evento. Sendo do tipo lanche (Pão de queijo, coxinha de frango, kibe
s/ catupiry, pão de metro tradicional, salada de frutas e isotônico e bebidas não alcoólicas
(refrigerantes e sucos).
O evento seguirá a prevenção ao COVID-19 conforme o item 3.1.
5.4.1. PREMIAÇÃO PARA O EVENTO
Para o evento a ser realizado dentro do projeto, contaremos com 2 formas de
premiação:
•

Para as lutas casadas: Será entregue troféu de participação para os
ganhadores, serão 16 lutas, ou seja, 8 troféus para os ganhadores.

•

Para o Grand Prix: será o troféu de primeiro, um de segundo e outro de
terceiro colocado no Grand Prix, totalizando 3 troféus para os lutadores
ganhadores.

Ao todo, o projeto entregará 11 troféus aos participantes.

6.

METAS:
6.1. METAS QUALITATIVAS
14

Etapa
Metas
Indicador
Relacionada
(Qualitativas)
Etapa
2
– Produzir material Materiais
de
Divulgação
de divulgação
divulgação
visíveis na rua e
nas redes sociais
Etapa
3
– Contratação
de Professores
Organização dos professores faixa qualificados.
8 núcleos
preta.
Etapa
4
–
Realização
do
Evento Five Force
Final

Estrutura
Estruturas
disponível para as Evento.
lutas a serem
realizadas no dia
do evento.

Parâmetro (s) para aferição de
cumprimento
Foto dos banners e print dos cards em
redes sociais de indicação dos locais de
matrícula
Currículos e certificados de qualificações;
Comprovação
de
graduação
na
modalidade Jiu-Jitsu.

do Fotos das estruturas; Comprovação de
graduação na modalidade Jiu-Jitsu. Notas
fiscais; Questionário de satisfação a ser
aplicado com, no mínimo, 50% dos atletas
(estudantes).

6.2. METAS QUANTITATIVAS
Etapa
Metas
Indicador
Relacionada
(Quantitativas)
Etapa
1
– Contratação dos Profissionais para
Contratação
de itens da Etapa 1
exercer
as
Recursos
funções
Humanos
e
Assessoria

Parâmetro (s) para aferição de
cumprimento
Lista de Frequência; Ficha de inscrição;
Cópia de comprovante de residência e RG
ou CPF.
Currículos dos profissionais contratados.

Etapa
3
– Realizar mínimo
Organização dos de
4000
8 núcleos
horas/aula de Jiu
Jitsu
com
professor
faixa
preta
Etapa
3
– Ministrar para no
Organização dos mínimo 80% dos
8 núcleos
inscritos.

Horas de aulas Relatórios de início e término das aulas;
realizadas
Lista de frequência (chamada).

Etapa
4
–
Realização
do
Evento Five Force
Final

Evento montado e
com todos os itens
da
Etapa
4
constando.

7.

Realização de 1
evento para que
os
estudantes
possam competir
(Five Force Final)

Matrículas
realizadas e
Lista
Frequência

Ficha de inscrição; Lista de frequência
(chamada). Considerar mínimo de 80% de
de presença de todos os inscritos.

Fotos, vídeos, materiais de divulgação e
demais documentos comprobatórios;
Ficha de inscrição dos estudantes que
participaram das lutas, contendo: nome
completo, telefone, endereço, data de
nascimento e CPF/RG.

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:
Serão 520 jovens de 15 a 29 anos das 08 escolas públicas do DF das 04 regiões
administrativas conforme listado e transcrito abaixo:
•

Região Administrativa - Guará:
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CED 03 Guará (Centrão), situada no endereço QE 17/19 Área Especial B Guará
o
CEM 01 Guará (GG), situada no endereço Qe 07 Ae M - Guará
o
CED 01 Guará, situada no endereço Entre quadras 34/36 Conjunto F, Guará
II – Guará
Região Administrativa
o
Cruzeiro: CED 01 Cruzeiro, situada no endereço SRES Lote G - Cruzeiro
Velho
o
CED 02 Cruzeiro, situada no endereço SHCES QUADRA 805, S/N AREA
ESPECIAL LOTE 2. CRUZEIRO NOVO
Região Administrativa - Estrutural:
o
CED 01 Estrutural, situada no endereço St Central - Ae 03 - Pc CentralEstrutural
Região Administrativa - Asa Sul:
o
CEM Elefante Branco, situada no endereço SGAS 611 612 Conj. E - Asa Sul
o
CEM Setor Leste, situada no endereço SGAS 908 - Mod 25/26- Asa Sul"
o

•

•
•

8.

CONTRAPARTIDA:
8.1.

AULAS EXTRAS

A instituição, como contrapartida, oferecerá a estrutura da academia Five Rounds,
situada no endereço Quadra SIG Quadra 6 Rua L 1510, para a realização de aulas
durante os 12 meses de projeto, atendendo até 25 alunos por aula (capacidade da
estrutura física atual). As aulas, assim como nos núcleos principais, contarão com a
presença de um professor graduado em Jiu-Jitsu (faixa preta) e um assistente para
auxiliar os alunos nas aulas.
Qualquer aluno matriculado no projeto em outros núcleos poderá frequentar às aulas na
Five Rounds, situada no Setor Gráfico, desde que esteja devidamente uniformizado com
kimono e faixa do projeto, ou caso o projeto tenha um número elevado de pessoas na
lista de espera, este núcleo complementar poderá ser usado para atender esta demanda.
As aulas acontecerão de segunda a sexta no período vespertino. Serão oferecidas 20
horas de aula por semana, totalizando nos 12 meses de projeto 1120 horas.
8.2.

WORKSHOPS

Acrescentando às aulas extras, ofereceremos workshops presenciais ao longo do
projeto. Os workshops terão duração 1h30 (uma hora e meia) cada um. Serão
ministrados nos 8 núcleos abordando as temáticas:
16

1) Responsabilidade social do atleta de artes maciais;
2) Importância do Jiu-Jitsu na defesa pessoal;
3) Arte marcial e o bulling dentro das escolas;
4) Autocontrole em situações de risco;
5) Defesa pessoal para mulheres;
6) Técnicas de imobilização avançadas.

A agenda dos workshops será de acordo com a tabela a seguir:
Workshop

Guará e Estrutural
Local:

1

Dia: 31/01/2022

Dia: 01/02/2022

Dia: 02/02/2022

Horário: 16h30

Horário: 16h30

Horário: 16h30

01 Local:

CED

01 Local: CEM Elefante

Cruzeiro

Branco

Dia: 04/04/2022

Dia: 05/04/2022

Dia: 06/04/2022

Horário: 16h30

Horário: 16h30

Horário: 16h30

CEM

01 Local:

CED

01 Local: CEM Elefante

Guará

Cruzeiro

Branco

Dia: 06/06/2022

Dia: 07/06/2022

Dia: 08/06/2022

Horário: 16h30

Horário: 16h30

Horário: 16h30

CEM

01 Local:

CED

01 Local: CEM Elefante

Guará

Cruzeiro

Branco

Dia: 01/08/2022

Dia: 02/08/2022

Dia: 03/08/2022

Horário: 16h30

Horário: 16h30

Horário: 16h30

CEM

01 Local:

CED

01 Local: CEM Elefante

Guará

Cruzeiro

Branco

Dia: 03/10/2022

Dia: 04/10/2022

Dia: 05/10/2022

Horário: 16h30

Horário: 16h30

Horário: 16h30

Local:
6

CEM

Guará

Local:
5

01 Local: CEM Elefante
Branco

Local:
4

CED

Cruzeiro

Local:
3

01 Local:

Asa Sul

Guará

Local:
2

CEM

Cruzeiro

CEM

01 Local:

CED

01 Local: CEM Elefante

Guará

Cruzeiro

Branco

Dia: 07/11/2022

Dia: 08/11/2022

Dia: 09/11/2022

Horário: 16h30

Horário: 16h30

Horário: 16h30
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9.

CRONOGRAMA EXECUTIVO

9.1. CRONOGRAMA EXECUTIVO
AÇÃO

INÍCIO

TÉRMINO

RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA

31/12/2021

31/12/2022

Coordenador Geral

31/12/2021

31/12/2022

Coordenador Administrativo e Financeiro

31/12/2021

31/12/2022

Assistente Administrativo

31/12/2021

31/12/2022

Assessoria Jurídica

31/12/2021

31/12/2022

Assessoria Contábil

31/12/2021

31/12/2022

Assessoria de Imprensa

31/12/2021

31/12/2022

Professores/ Mestre de Jiu-Jitsu

31/12/2021

31/12/2022

Instrutor de JIU JITSU

31/12/2021

31/12/2022

Avatar e Cover Foto para Redes Sociais

10/01/2021

10/01/2022

Cards para Redes Sociais

10/01/2021

31/12/2022

Website – Desenvolver as funcionalidades de inscrições, galerias
de vídeo, fotos e acompanhamento do projeto

10/01/2021

31/12/2022

Transmissão e Cobertura do evento

16/09/2022

16/09/2022

Prestação de serviço para fornecimento de link

16/09/2022

16/09/2022

Edição de vídeos e imagens captadas

16/09/2022

16/09/2022

Banners Núcleos

12/01/2021

31/12/2022

Banners Eventos

16/09/2022

16/09/2022

Lona – Para Backdrop Evento

16/09/2022

16/09/2022

9.2. DIVULGAÇÃO
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Locação de Computadores

16/09/2022

16/09/2022

9.3. ORGANIZAÇÃO DE 8 NÚCLEOS
Período de Férias (As aulas começarão em 11/01/2021 e durante
o ano caso aconteceça um contratempo com espaço físico no
período de férias, faremos a reposição dos dias perdidos ao final
do projeto)

04/07/2022

17/07/2022

Faixa para Kimono JIU JITSU

31/12/2021

31/12/2022

31/12/2021

31/12/2022

31/12/2021

31/12/2022

Kimono JIU JITSU BRAZIL
Placas de Tatame EVA

Kit Lanche (1 suco de caixinha 200ml e 1 saquinho de bicoitos para
31/12/2021
cada aluno)
Totem de Álcool em Gel
31/12/2021
Álcool 70° 5L
Máscara Tripla Camada
Termômetro Laser

31/12/2022
31/12/2022

31/12/2021

31/12/2022

31/12/2021

31/12/2022

31/12/2021

31/12/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

9.4. REALIZAÇÃO DOS EVENTOS
STAFF Logístico
Segurança Desarmado
Brigadista
Locutor
Árbitro Profissional
Serviços Gerais
Backdrop
Painel de LED
Rádio
Praticável
TV 42’ LED Full HD
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Gerador
Sistema de Sonorização PA – Grande Porte
Sistema de Iluminação – Grande Porte
Termômetro Laser
Totem Álcool em Gel
Água mineral
Buffet Completo para 100 pessoas (Técnicos, atletas e dirigentes
do evento)
Contratação e UTI móvel
UTE – Ambulância tipo “D”
Troféus
Camisetas
Kit promocional Porta Ténis/ Mochila Saco
Álcool em Gel

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

AÇÃO
Divulgação
Organização de 8 núcleos
Realização dos eventos/ torneios
Encerramento dos eventos

11.

INÍCIO

TÉRMINO

10/01/2021

31/12/2022

31/12/2021

31/12/2022

16/09/2022

16/09/2022

31/12/2021

31/12/2022

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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11.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso

Item

1°

2°

3°

DESEMBOLS
O

DESEMBOLSO

DESEMBOLSO

(DEZEMBRO)

(FEVEREIRO)

(ABRIL)

31/12/2021
20/02/2022
20/04/2022
11.2. Etapa 01
CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
Valor
1°
2° Desembolso 3° Desembolso
Anual
Desembolso

VALOR
TOTAL

Valor total
anual

Coordenador Geral

R$ 78.000,00

R$ 15.600,00

R$ 46.800,00

R$ 15.600,00

R$ 78.000,00

Analista Administrativo

R$ 103.803,84

R$ 20.760,77

R$ 62.282,30

R$ 20.760,77

R$ 103.803,84

Assessoria Jurídica

R$ 10500,00

R$ 2.100,00

R$ 6.300,00

R$ 2.100,00

R$ 10.500,00

Assessoria Contábil

R$ 8500,00

R$ 1.700,00

R$ 5.100,00

R$ 1.700,00

R$ 8.500,00

Assessoria de imprensa

R$ 10500,00

R$ 2.100,00

R$ 6.300,00

R$ 2.100,00

R$ 10.500,00

Professores/ Mestre

R$ 336.000,00

R$ 67.200,00

R$ 201.600,00

R$ 67.200,00

R$ 336.000,00

Instrutor de JIU JITSU

R$ 192.000,00

R$ 38.400,00

R$ 115.200,00

R$ 38.400,00

R$ 192.000,00

Total da Etapa 1 Anual
11.3. Etapa 02
DIVULGAÇÃO

R$ 739.303,84

Valor
Anual

1°
Desembolso

2° Desembolso

3° Desembolso

Valor total
anual

R$ 690,00

R$ 138,00

R$ 414,00

R$ 138,00

R$ 690,00

Cards Para Redes Sociais

R$ 15.840,00

R$ 3.168,00

R$ 9.504,00

R$ 3.168,00

R$ 15.840,00

Website – Desenvolver as
funcionalidades de inscrições, galerias
de vídeo, fotos e acompanhamento do
projeto

R$ 6.567,00

R$ 1.313,40

R$ 3.940,20

R$ 1.313,40

R$ 6.567,00

Banners: Confecção de 9 banners em
vinil impresso com ilhós, para
divulgação e sinalização projeto social
com a logo da secretaria. Banners de
tamanho 4m x 2m.

R$ 7.200,00

R$ 1.440,00

R$ 4.320,00

R$ 1.440,00

R$ 7.200,00

Transmissão e Cobertura do evento

R$ 11.500,00

R$ 2.300,00

R$ 6.900,00

R$ 2.300,00

R$ 11.500,00

Prestação de serviço para
fornecimento de link

R$ 6.500,00

R$ 1.300,00

R$ 3.900,00

R$ 1.300,00

R$ 6.500,00

Edição de vídeos e imagens captadas

R$ 7.500,00

R$ 1.500,00

R$ 4.500,00

R$ 1.500,00

R$ 7.500,00

Banners Núcleos

R$ 1.600,00

R$ 320,00

R$ 960,00

R$ 320,00

R$ 1.600,00

Item
Avatar e Cover Foto para Redes
Sociais

Total da Etapa 2 Anual

R$ 57.397,00
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Item

11.4. Etapa 03
ORGANIZAÇÃO DOS NÚCLEOS
Valor
1°
2°
Anual
Desembolso
Desembolso

3°
Desembolso

Valor total anual

Faixa para Kimono JIU JITSU

R$ 20.736,00

R$ 4.147,20

R$ 12.441,60

R$ 4.147,20

R$ 20.736,00

Kimono JIU JITSU BRAZIL

R$ 126.720,00

R$ 25.344,00

R$ 76.032,00

R$ 25.344,00

R$ 126.720,00

Placas de Tatame EVA
Kit Lanche com frutas contendo 1
maçã, 1 laranja e 2 bananas por
aluno, por semana, durante a vigência
do projeto.
Totem de Álcool em Gel

R$ 105.600,00

R$ 21.120,00

R$ 63.360,00

R$ 21.120,00

R$ 105.600,00

R$ 208.000,00

R$ 41.600,00

R$ 124.800,00

R$ 41.600,00

R$ 208.000,00

R$ 4.000,00

R$ 800,00

R$ 2.400,00

R$ 800,00

R$ 4.000,00

Álcool 70° 5L

R$ 716,00

R$ 143,20

R$ 429,60

R$ 143,20

R$ 716,00

Máscara Tripla Camada

R$ 3.552,00

R$ 710,40

R$ 2.131,20

R$ 710,40

R$ 3.552,00

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

R$ 12.740,00

R$ 2.548,00

R$ 7.644,00

R$ 2.548,00

R$ 12.740,00

Total da Etapa 3 Anual
11.5. Etapa 04 REALIZAÇÃO DOS EVENTOS

R$ 482.064,00

Valor
Anual

1°
Desembolso

2°
Desembolso

3°
Desembolso

Valor total anual

STAFF Logístico

R$ 1.500,00

R$ 300,00

R$ 900,00

R$ 300,00

R$ 1.500,00

Segurança Desarmado

R$ 1.750,00

R$ 350,00

R$ 1.050,00

R$ 350,00

R$ 1.750,00

Brigadista

R$ 420,00

R$ 84,00

R$ 252,00

R$ 84,00

R$ 420,00

Locutor

R$ 490,00

R$ 98,00

R$ 294,00

R$ 98,00

R$ 490,00

Árbitro Profissional

R$ 900,00

R$ 180,00

R$ 540,00

R$ 180,00

R$ 900,00

Serviços Gerais

R$ 1.000,00

R$ 200,00

R$ 600,00

R$ 200,00

R$ 1.000,00

Backdrop

R$ 6.400,00

R$ 1.280,00

R$ 3.840,00

R$ 1.280,00

R$ 6.400,00

Painel de LED

R$ 10.800,00

R$ 2.160,00

R$ 6.480,00

R$ 2.160,00

R$ 10.800,00

R$ 390,00

R$ 78,00

R$ 234,00

R$ 78,00

R$ 390,00

R$ 17.600,00

R$ 3.520,00

R$ 10.560,00

R$ 3.520,00

R$ 17.600,00

R$ 760,00

R$ 152,00

R$ 456,00

R$ 152,00

R$ 760,00

Gerador

R$ 1.450,00

R$ 290,00

R$ 870,00

R$ 290,00

R$ 1.450,00

Sistema de Sonorização PA – Grande
Porte

R$ 6.500,00

R$ 1.300,00

R$ 3.900,00

R$ 1.300,00

R$ 6.500,00

Sistema de iluminação – Grande porte

R$ 11.500,00

R$ 2.300,00

R$ 6.900,00

R$ 2.300,00

R$ 11.500,00

R$ 750,00

R$ 150,00

R$ 450,00

R$ 150,00

R$ 750,00

R$ 1.250,00

R$ 250,00

R$ 750,00

R$ 250,00

R$ 1.250,00

R$ 440,00

R$ 88,00

R$ 264,00

R$ 88,00

R$ 440,00

R$ 2.250,00

R$ 450,00

R$ 1.350,00

R$ 450,00

R$ 2.250,00

Item

Rádio
Praticável
TV 42’ LED Full HD

Totem Álcool em Gel
Locação de computadores
Água mineral
Buffet Completo para 100 pessoas
(Técnicos, atletas e dirigentes do
evento)
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Contratação e UTI móveis

R$ 1.910,00

R$ 382,00

R$ 1.146,00

R$ 382,00

R$ 1.910,00

UTE – Ambulância tipo “D”

R$ 1.910,00

R$ 382,00

R$ 1.146,00

R$ 382,00

R$ 1.910,00

Troféus

R$ 5.250,00

R$ 1.050,00

R$ 3.150,00

R$ 1.050,00

R$ 5.250,00

Camisetas

R$ 2.940,00

R$ 588,00

R$ 1.764,00

R$ 588,00

R$ 2.940,00

Kit promocional Porta Ténis/ Mochila
Saco

R$ 1.080,00

R$ 216,00

R$ 648,00

R$ 216,00

R$ 1.080,00

R$ 336,00

R$ 67,20

R$ 201,60

R$ 67,20

R$ 336,00

Álcool em Gel

TOTAL DA Etapa 4 ANUAL
TOTAL GERAL ANUAL

12.

R$ 79.576,00

VALOR ANUAL GERAL

1°
Desembolso

2°
Desembolso

3°
Desembolso

Valor total anual

R$
1.358.340,84

R$
271.668,17

R$
815.004,50

R$
271.668,17

R$
1.358.340,84

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
12.1. Etapa 01
RH e ASSESSORIA
12.1.1 - Recursos Humanos

Item

12.1.1.0

12.1.1.1

Descrição Detalhada

Coordenador Geral Irá
elaborar as atividades a
serem realizadas ao
longo
do
fomento,
unificando todo o projeto
em um só programa,
através de elaboração de
aulas e melhoramento
dos planos juntamente
com os professores e
gestão técnica. Será o
responsável
pela
assinatura de prestação
de contas e elaboração
de dossiê financeiro e
administrativos de gastos
e execução. Fornecendo
bimestralmente
a
prestação de contas
parcial, e ao final do
projeto o relatório final Carga
horária:
8
horas/dia.
40
horas
semanais.
Analista Administrativo
e financeiro: Executar
tarefas
de
apoio
administrativo e dar todo
o
suporte
ao
Coordenador Geral. Para

Unidade de
medida

Qtd

Unid

Total

Valor Unit

Valor Total

Fonte de
Recurso

Mês
(Contratação de
Microempreende
dor Individual MEI)

1

12

12

R$
6.500,00

R$
78.000,00

Termo de
Fomento

Mês
(Contratação de
Microempreende
dor Individual MEI)

2

12

24

R$
4.325,16

R$
103.803,84

Termo de
Fomento
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12.1.1.2

12.1.1.3

auxiliar o Coordenador
nas
atividades
de
redação de documentos
e dos contratos de
prestação de serviço,
contratação de pessoal,
aplicação de checklist
para
prestação
de
contas,
organização
documental.
Carga
horária: 8 horas/dia. 40
horas semanais.
Professor/Mestre
–
Profissional de nível
superior completo em
Educação Física com
registro competente no
Órgão de Classe (CREF),
e graduação faixa preta
em jiu-jitsu. Carga horaria
de 2h por dia, 5x na
semana. MEMORIA DE
CÁLCULO - 1 Professor
de Jiu-Jitsu para ministrar
10 aulas por semana de
no mínimo 1h (1 aula no
turno matutino e 1 aula no
turno vespertino) durante
12 meses em 8 escolas
públicas do DF.
Instrutor de jiu-jitsu ––
Profissional em Artes
Marciais,
com
certificação
e
qualificação,
preferencialmente com
experiência comprovada
na área. A função será
exercida por profissional
com, no mínimo, nível
fundamental completo e
faixa e grau exigidos pela
Federação/Confederaçã
o correspondente. Carga
horaria de 2h por dia, 5x
na semana. MEMORIA
DE CALCULO: 1 Instrutor
de Jiu-Jitsu para auxiliar
o professor nas 10 aulas
por semana de no
mínimo 2h (1 aula no
turno matutino e 1 aula no
turno vespertino) durante
12 meses em 10 escolas
públicas do DF.

Serviço

8

12

96

R$
3.500,00

R$
336.000,00

Termo de
Fomento

Serviço

8

12

96

R$
2.000,00

R$
192.000,00

Termo de
Fomento

R$
709.803,84

Total da Etapa 12.1.1
12.1.2 - Assessoria
Item

Descrição Detalhada

Unidade de
medida

Qtd

Unid

Total

Valor Unit

Valor Total

Fonte de
Recurso

24

12.1.2.0

12.1.2.1

12.1.2.2

Assessoria
de
imprensa- Acompanhar
o projeto junto aos canais
de comunicação (tv,
rádio, internet) dando
suporte
sobre
os
acontecimentos
e
possíveis reportagens e
Serviço
1
destaques do projeto.
Organizando
registros
para compor a prestação
de contas no final do
projeto
Acompanhamento
durante todos os 12
meses de projeto
Assessoria
Jurídica
contratação de serviço de
assessoria Jurídica que
irá
assessorar
na
elaboração de contratos
Serviço
1
e
acompanhamento
jurídico
do
projeto.
Acompanhamento
durante todos os 12
meses de projeto.
Assessoria
de
Contabilidade,
para
controle dos documentos
contábeis e prestação de
contas
do
Projeto.
Acompanhamento
durante todos os 12
meses de projeto Assessoria
para
a
prestação de contas:
contratação
de
profissional responsável
pela análise física e
financeira de todas as
etapas do projeto com
emissão de pré relatório
final
contendo
a
Serviço
1
verificação de cálculos de
rescisão de contratos,
conciliação
bancária
entre
extrato
e
documentos fiscais do
projeto, elaboração do
relatório
financeiro,
relatório da execução do
objeto e respectivos
comprovantes
como:
material
fotográfico,
filmagem
e
demais
documentos necessários
à prestação de contas
nos termos da legislação
vigente.
TOTAL ETAPA 12.1.2
TOTAL FINAL DA ETAPA 1

1

1

R$
10.500,00

R$
10.500,00

Termo de
Fomento

1

1

R$
10.500,00

R$
10.500,00

Termo de
Fomento

1

1

R$
8.500,00

R$
8.500,00

Termo de
Fomento

R$ 29.500,00
R$ 739.303,84
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12.2 Etapa 02 - Divulgação
12.2.1 Divulgação do projeto
Item

12.2.1.0

12.2.1.1

12.2.1.2

Unidade de
medida

Descrição Detalhada

Avatar e Cover Foto
para Redes Sociais –
imagem de perfil da rede
social
(Facebook,
Unidade
Instagram,
WhatsApp,
YouTube) da página do
evento
Cards
para
Redes
Sociais
–
produção
imagética dos cards para
redes
sociais
com
Unidade
manipulação de imagens,
fotos e materiais do
evento.
Website - Desenvolver
as funcionalidades de
inscrições, galerias de
vídeo,
fotos
e
Serviço
acompanhamento
do
projeto para as novas
edições.
TOTAL ETAPA 12.2.1

Qtd

Unid

Total

Valor Unit

Valor Total

Fonte de
Recurso

3

1

3

R$
230,00

R$
690,00

Termo de
Fomento

4

12

48

R$
330,00

R$
15.840,00

Termo de
Fomento

1

1

1

R$
6.567,00

R$
6.567,00

Termo de
Fomento

R$ 23.097,00

12.2.2 Divulgação dos 8 Núcleos de JIU JITSU
Item

12.2.2.0

Descrição Detalhada

Unidade de
medida

Banners: Confecção de
9 banners em vinil
impresso com ilhós, para
divulgação e sinalização
M²
projeto social com a logo
da secretaria para os
núcleos. Tamanho 4 m x
2 m.
TOTAL ETAPA 12.2.2

Qtd

Unid

8

Total

9

72

Valor Unit

R$
100,00

Valor Total

R$
7.200,00

Fonte de
Recurso

Termo de
Fomento

R$ 7.200,00

12.2.3 Transmissão e captação de imagens do evento
Item

12.2.3.0

Descrição Detalhada

Unidade de
medida

Qtd

Unid

Total

Valor Unit

Valor Total

Fonte de
Recurso

Transmissão
e
Cobertura do evento –
transmissão das lutas ao
vivo para as redes sociais
do evento em alta
qualidade 06 câmeras, 06
controladores de câmera,
01 switcher, 06 tripés de
câmera, 01 mesa de
áudio, 5 monitores, 02
hibrida tel, 04 Vt Slow
Sony, 02 caixas som
amplificada,
Nobreak,
Matriz
comunicação,
Equipe
completa
de
produção. Transmissão
do evento no ambiente

Serviço

1

1

1

R$
11.500,00

R$
11.500,00

Termo de
Fomento
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digital, estrutura para
redes sociais do evento e
link externo que será
divulgado para qualquer
um com acesso à
internet.

12.2.3.1

12.2.3.2

Prestação de serviços
para fornecimento de
link de internet dedicada
(100%
download
e
upload)
suportes
e
endereço IP - 100mb Full
Serviço
1
Serviço contratado para
ser
possível
a
transmissão do evento na
internet.
Será contratado para o
evento.
Edição de vídeos e
imagens captadas contempla a edição de
material bruto em vídeo,
com uso de cortes secos,
aplicação de gerador de
caracteres (lettering) e
marca d'água do evento e
de
todas
as
lutas
realizadas.
Equipe
Unidade
10
contratada para gerar
cada
vídeo.
Serviço
contratado para editar as
imagens
brutas
capturadas nos eventos e
transformar em vídeos
prontos para divulgação e
ou prestação de contas.
Serão 10 vídeos para os
eventos.
TOTAL ETAPA 12.2.3

1

1

R$
6.500,00

R$
6.500,00

Termo de
Fomento

1

10

R$
750,00

R$
7.500,00

Termo de
Fomento

R$ 25.500,00
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12.2.4 Peças Gráficas
Item

Descrição Detalhada

Unidade de
medida

Qtd

Unid

Total

Valor Unit

Valor Total

Fonte de
Recurso

Banners: Confecção de
banners
em
vinil
impresso
com
acabamento em ilhós,
para
divulgação
e
R$
R$
Termo de
12.2.4.0
M²
8
2
16
sinalização do evento
100,00
1.600,00
Fomento
com logo do evento dos
realizadores
e
apoiadores, Banners de
tamanho 4m x 2m.
TOTAL ETAPA 12.2.4
R$ 1.600,00
TOTAL FINAL DA ETAPA 2
R$ 57.397,00
12.3 Etapa 03
ORGANIZAÇÃO DE 8 NÚCLEOS – GUARÁ, ESTRUTURAL, ASA SUL E CRUZEIRO
12.3.1 Núcleos
Item

12.3.1.0

12.3.1.1

12.3.1.2

Descrição Detalhada

Faixa para Kimono Jiu
Jitisu padrão com seis
costuras alinhadas. Alta
resistência e aderência.
Enchimento interno; 95%
polipropileno
e
5%
poliéster, tecido externo
100%
algodão.
MEMÓRIA
DE
CALCULO:
Para
fornecimento para os
alunos matriculados no
projeto social - 520
alunos inscritos
Kimono Jiu Jitsu Brazil
Combat
Unissex
Fabricado jaqueta e calça
em tecido de brim 100%
algodão. Gola em EVA
(borracha)
antibactericida, evita que
o kimono seque e a gola
continue
molhada,
prevenindo contra fungos
e bactérias. Desenvolvido
dentro dos padrões da
CBJJ/IBJJF. MEMÓRIA
DE CALCULO: Para
fornecimento para os
alunos matriculados no
projeto social - 520
alunos inscritos
Aquisição de Placas de
tatame em EVA de
30mm padrão 1mx1m,
nas cores pretas e
vermelhas, medida de
15m x 10m = 150. Placas
de Tatame EVA para
construir o local das
disputas do evento e

Unidade de
medida

Qtd

Unid

Total

Valor Unit

Valor Total

Fonte de
Recurso

Unidade

72

8

576

R$
36,00

R$
20.736,00

Termo de
Fomento

Unidade

72

8

576

R$
220,00

R$
126.720,00

Termo de
Fomento

Unidade

120

8

960

R$
110,00

R$
105.600,00

Termo de
Fomento
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utilização no projeto
social.

12.3.1.3

12.3.1.4

12.3.1.5

12.3.1.6

12.3.1.7

Kit Lanche - (1 suco de
caixinha 200ml e um
saquinho de biscoito)
MEMORIA DE CÁLCULO
Aquisição
200 520 104000
- Aquisição de kit lanche.
Serão 200 dias letivos,
200 kits, um pra cada
aluno por dia.
Aquisição de Totem de
Álcool
em
gel
Reservatório
para
abastecimento de até 1
litro de álcool gel Pedal e
pistão em metal Base e
Tampa em MDF de 18
mm de espessura Tubo
de
pvc
revestido.
Unidade
2
8
16
Dimensões:
Base
30cmx20 cm Altura 1
metro. Aquisição. Não
incluso o álcool. Totem
de Álcool em gel para uso
no
acesso
dos
participantes
dos
núcleos.
Álcool 70% 5Lt Galão Galão de álcool 70%
liquido
para
a
Unidade
2
8
16
higienização
dos
ambientes
Mascara Tripla Camada
Eficiência de Filtragem
Bacteriana (BFE) 96,3%
Eficiência de Filtragem de
partículas (EPP) 96,3%
Fabricação automatizada
com 3 dobras feita de não
tecido antialérgico (TNT)
Caixa
12
8
96
com regulador nasal e
elástico
Descartável
Caixa com 50 unidades
(cor branco) Máscara
para serem distribuídas
aos
participantes
envolvidos no Projeto
Camisetas em malha fio
30.1
100%
algodão
penteada na cor preta,
com personalização em Unidade
520 1
520
silk com duas cores
frente,
conforme
solicitação.
TOTAL FINAL DA ETAPA 3

R$
2,00

R$
208.000,00

Termo de
Fomento

R$
250,00

R$
4.000,00

Termo de
Fomento

R$
44,75

R$
716,00

Termo de
Fomento

R$
37,00

R$
3.552,00

Termo de
Fomento

R$
24,50

R$
12.740,00

Termo de
Fomento

R$ 482.064,00
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12.4 Etapa 04 – Evento Five Force Final
12.4.1 – Serviços Operacionais
Item

12.4.1.0

12.4.1.1

12.4.1.2

Descrição Detalhada

STAFF
Logístico
Pessoas que ficarão
posicionadas em pontos
estratégicos
dando
suporte durante todo o
evento: Diária de até 8
horas. MEMÓRIA DE
CÁLCULO: Staffs do
evento. 2 pessoas na
área de preparação dos
Atletas 2 pessoas na área
de
alimentação
dos
atletas 2 pessoas na área
VIP
do
evento,
recebendo os convidados
especiais, 2 pessoas na
área
de
combate,
controlando a entrada
dos
atletas,
limpando/secando
o
tatame,
caso
haja
necessidade e 2 pessoas
auxiliando na recepção
do evento. Serão 10
staffs para cada evento.
Segurança Patrimonial,
uniformizado e com curso
de
qualificação
de
Segurança.
Empresa
especializada
com
registro
de
NUCAE.
Contratação do serviço
de segurança para os
eventos,
serão
responsáveis
pelo
controle de acessos,
revista
do
público,
controle de ingressos,
orientação e segurança
geral do público presente.
Serão 05 seguranças em
cada evento.
Brigadista, uniformizado
e
com
curso
de
qualificação de prestação
de socorro. Contratação
do
serviço
de
brigadistas, com diploma
de curso de brigadista
concluído, devidamente
identificados
com
uniforme da empresa,
com
equipamentos
necessários
para
execução do referido
trabalho, atuando nas
demandas dos atletas
e/ou público presentes no

Unidade de
medida

Qtd

Unid

Total

Valor Unit

Valor Total

Fonte de
Recurso

Diária

10

1

10

R$
150,00

R$
1.500,00

Termo de
Fomento

Diária 12h

5

1

5

R$
350,00

R$
1.750,00

Termo de
Fomento

Diária 8h

2

1

2

R$
210,00

R$
420,00

Termo de
Fomento
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período do evento. Serão
02 brigadistas em cada
evento.

12.4.1.3

12.4.1.4

12.4.1.5

Locutor,
com
experiência em locução e
apresentação esportiva,
assim como animação de
Diária 4h
público. Contratação do
locutor com experiência
para narrar as lutas, para
cada evento.
Árbitro profissional de
jiu-jitsu
credenciados.
Contratação de Árbitro
profissional jiu-jitsu que
desempenha a aplicação
Diária
das regras inerentes a
luta no momento da
mesma 8hs/dia serão 03
árbitros no evento.
Serviço
Gerais:
Profissionais
com
experiência e habilidade
para
apoiar
a
coordenação do evento
Diária
na organização no que
concerne ä limpeza e
higienização do espaço
onde
acontecerá
o
evento.
Total da Etapa 12.4.1

1

1

1

R$
490,00

R$
490,00

Termo de
Fomento

3

1

3

R$
300,00

R$
900,00

Termo de
Fomento

4

1

4

R$
250,00

R$
1.000,00

Termo de
Fomento

R$ 6.060,00

12.4.2 Estruturas e Equipamentos
Item

Descrição Detalhada

Unidade de
medida

Qtd

Unid

Total

Valor Unit

Valor Total

Fonte de
Recurso

12.4.2.0

Backdrop – Estrutura de
para aplicação do banner

M²

8

8

64

R$
100,00

R$
6.400,00

Termo de
Fomento

12.4.2.1

Painel de Led: Painéis
de Led grande porte
(máximo 6 mm) 6m x 4m,
12 Tiras de painel de led
com
2m
x
0,50,
totalizando 72m de tela.
Painel de led e 12 tiras de
Serviço
que
será
prestado
durante
o
evento contratado para
informativos do evento,
visto que nem todos
ainda confiam em sair de
casa, será feito o painel
com os primeiros que
acessarem o link da

Diária

1

1

1

R$
10.800,00

R$
10.800,00

Termo de
Fomento
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transmissão
evento.

12.4.2.2

12.4.2.3

12.4.2.4

12.4.2.5

12.4.2.6

12.4.2.7

online

do

Rádio: Locação de rádio
tipo HT intercomunicador
com acessórios (fone,
cinta e bateria)
Praticável: Módulo 2 x
1m (passarela e áreas
laterais
do
ringue)
MEMORIA
DE
CÁLCULO: Aluguel de
Módulo 2 x 1m por 1m de
altura (passarela e áreas
laterais do ringue, pódio,
house, área cadeiras,
área vip) 01 diária x 160 x
110 = 17.600.
TV 42` led Full HD com
Placar
Digital
para
validação de scores e
transparência
na
divulgação
dos
resultados
Gerador STAND BY 180
KVA Tensão: 220V, 380V
ou 440V Tanque de
combustível (litro): 200 L
incluso 1 caixa de
distribuição e 25 metros
de cabo
Sistema
de
Sonorização
PA
–
GRANDE
PORTE
Sistema de som line
array, tree-way composto
por 6 elementos por lado,
6 Subgraves com 2
falantes de 18” por caixa
por lado Sistema de
amplificação classe D
com 6 mil watts em 2
ohms 1 mesa digital
Midas M 32 1 par de CDJ
2 monitores tipo Spot
EAW 4 microfones sem
fio UHF Shure. Sistema
de som alugado para
amplificar as vozes do
apresentador,
árbitros,
convidados à falar para o
público. Usado também
para passar música nas
entradas das lutas.
Sistema de Iluminação –
GRANDE PORTE 20
aparelhos
spots
de
iliminação fixos com
regulagem variável de

Diária

6

1

6

R$
65,00

R$
390,00

Termo de
Fomento

Diária

160

1

160

R$
110,00

R$
17.600,00

Termo de
Fomento

Diária

2

1

2

R$
380,00

R$
760,00

Termo de
Fomento

Diária 12 h

1

1

1

R$
1.450,00

R$
1.450,00

Termo de
Fomento

Diária

1

1

1

R$
6.500,00

R$
6.500,00

Termo de
Fomento

Diária

1

1

1

R$
11.500,00

R$
11.500,00

Termo de
Fomento
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12.4.2.8

temperatura
(kelvin)
através de led branco e
amarelo
(distribuídos
entre luz para o tatame e
luz para plateia); 12
aparelhos
spot
de
iluminação robotizados
por automação, com
prima de cores e gobos
(distribuídos entre luz
para o tatame e luz para
plateia); 03 aparelhos
wash
de
iluminação
robotizados
por
automação, com prima
de cores e globos
(distribuídos entre luz
para o tatame e luz para
plateia); 60 aparelhos de
iluminação
com
regulagem variável de
combinação de pixel
RGBWA
(distribuídos
entre luz para o tatame e
luz para plateia); 02
máquinas de fumaça com
sistema de ventilação
para dissipação para o
ambiente
(distribuídos
entre luz para o tatame e
luz para plateia); 01 mesa
de luz com timecode
(para
uso
de
programação com áudio
e led). Sistema de luzes
alugados para realizar a
dinâmica das luzes no
evento, mirando as luzes
nas apresentações e
entradas das lutas, como
também
facilitar
a
luminosidade
para
captação de imagem.
Aquisição de Totem de
Alcool
em
gel
Reservatório
para
abastecimento de até 1
litro de álcool gel edal e
pistão em metal e Tampa
em MDF de 18 mm de
espessura ubo de pvc
revestido.
Dimensões:
Base 30 cm x 20 cm
Altura 1 metro. Totem de
Alcool em gel para uso no
acesso dos participantes
ao evento.

Unidade

3

1

3

R$
250,00

R$
750,00

Termo de
Fomento
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12.4.2.9

Locação
de
Computadores:
com
processador mínimo: 2
Ghz i5 Memória RAM:
4GB
Armazenamento:
100GB livre. MEMÓRIA
DE CÁLCULO: Locação
de 5 computadores para
Diária
a transmissão do evento
online (3 computadores),
para o contador de
pontos (1 computador) e
para acompanhamento
das redes sociais e
narradores do evento (1
computador).
Total da Etapa 12.4.2

5

1

5

R$
250,00

R$
1.250,00

Termo de
Fomento

R$ 57.400,00

12.4.3 - Alimentação Evento
Item

12.4.3.0

12.4.3.1

Descrição Detalhada

Unidade de
medida

Qtd

Água Mineral: Água
mineral para todas as
pessoas envolvidas no
Caixa
20
evento. (Caixa com 48
copos de 200ml)
Buffet completo para
100 pessoas (técnicos,
atletas, e dirigentes do
evento), sendo lanche
(Pão de queijo, coxinha
de
frango,
kibe
s/
Serviço
100
catupiry, pão de metro
tradicional, salada de
frutas,
isotônico
e
bebidas não alcoólicas
(refrigerantes e sucos)
Total da Etapa 12.4.3

Valor Unit

Valor Total

Fonte de
Recurso

Unid

Total

1

20

R$
22,00

R$
440,00

Termo de
Fomento

1

100

R$
22,50

R$
2.250,00

Termo de
Fomento

R$ 2.690,00

12.4.4 - UTI/UTE e Equipe Médica
Item

Descrição Detalhada

Unidade de
medida

Qtd

Unid

Total

Valor Unit

Valor Total

Fonte de
Recurso
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12.4.4.0

12.4.4.1

Contratação de UTI
MÓVEL,
dotada
de
equipamentos
e
materiais, tais como kits
para remoção (maca,
colares, pranchas, cintos,
cadeira de rodas) e
pequenas
cirurgias
(pinça, bisturi, tesouras),
aparelhos
elétricos
Diária 8h
(desfibrilador, respirador
e bomba de infusão) e
remédios
variados.
Integradas por 01 médico
e 02 enfermeiros. Diária
de 8hs. UTI MÓVEL para
qualquer eventualidade
que aconteça aos atletas
ou público presente.
UTE – Ambulância tipo
“D” (Motorista, Tec. de
enfermagem
e
Socorrista). Ambulância
Diária 8h
remoção para qualquer
eventualidade
que
aconteça aos atletas ou
público presente
Total da Etapa 12.4.4

1

1

1

R$
1.910,00

R$
1.910,00

Termo de
Fomento

1

1

1

R$
1.910,00

R$
1.910,00

Termo de
Fomento

R$ 3.820,00

12.4.5 - Premiação e Uniformes
Item

12.4.5.0

12.4.5.1

Descrição Detalhada

Troféus
20x16cm
(acrílico
transparente
6mm + impressão UV
com base em acrílico
Transparente
6mm.
Aquisição de Troféus
para os ganhadores das
lutas. Seguindo o número
de lutas descritas na
metodologia cada etapa
consta
15
troféus,
colocamos uma margem
para acidentes com os
troféus e outros para
convidados especiais do
evento, serão 5 de
reserva
e
5
para
convidados especiais.
Camisetas em malha fio
30.1
100%
algodão
penteada na cor preta,
com personalização em
silk com duas cores
frente,
conforme
solicitação.
MEMÓRIA
DE CÁLCULO Camisas
para comissão técnica
120 pessoas: lutadores
48 pessoas, 10 staffs do

Unidade de
medida

Qtd

Unid

Total

Valor Unit

Valor Total

Fonte de
Recurso

Unidade

25

1

25

R$
210,00

R$
5.250,00

Termo de
Fomento

Unidade

120

1

120

R$
24,50

R$
2.940,00

Termo de
Fomento
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evento,
pessoas
responsáveis
por
filmagem e cobertura do
evento
no
dia
22
pessoas.

12.4.5.2

12.4.5.3

Kit Promocional Porta
Ténis/Mochila Saco confeccionado em Nylon
600 plastificado, Zíper 6,
cursor niquelado 6, alça
de mão em cadarço
30mm em poliéster com
silk frontal e policromia.
Tamanho: Altura 34cm,
Unidade
48
Comprimento 15,5cm e
profundidade
12cm.
Material
promocional
individual
por
participação dos atletas
fará
parte
do
KIT
ATLETA. Será entregue 1
porta
tênis
por
Participante.
Álcool em Gel 70% - 50
ml - (álcool etílico
hidratado 70º INPM).
Material
promocional
individual
por
participação dos atletas
inscritos para assepsia
Unidade
48
das mãos e proteção
contra a Covid 19, fará
parte do KIT ATLETA.
Será entregue 1 frasco de
álcool
em
gel
por
participante.
Total da Etapa 12.4.5
TOTAL FINAL DA ETAPA 4

1

48

R$
22,50

R$
1.080,00

Termo de
Fomento

1

48

R$
7,00

R$
336,00

Termo de
Fomento

TOTAL GERAL DO TERMO DE FOMENTO

13.

R$ 9.606,00
R$ 79.576,00
R$ 1.358.340,84

RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
•
Proporcionar aos estudantes, jovens de 15 a 29 anos, a possibilidade de uma
inclusão social através do esporte;
•
Incentivar os alunos do Distrito Federal e Regiões Administrativas participantes a
desenvolver habilidades esportivas que agreguem não somente no esportes, mas dentro
da escola, também;
•

Ajudar, através do esporte dentro da escola, o combate ao bulling;

•
Despertar o interesse pelo jiu-jitsu e outras atividades esportivas de jovens dentro
das escolas, evitando o estresse e sedentarismo.
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14.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas será de forma parcial de acordo com as seguintes datas:
•

1ª Prestação de contas parcial até dia 31/12/2022;

•

2ª Prestação de contas parcial até dia 20/02/2022;

•

3ª Prestação de contas parcial até dia 20/04/2022;

•

4ª Prestação de contas parcial até dia 20/06/2022;

•

5ª Prestação de contas parcial até dia 20/08/2022;

•

6ª Prestação de contas parcial até dia 20/10/2022;

•

Prestação de contas final do projeto até dia 31/12/2022.

Ao final será prestado contas finais com mensuração total do projeto, cumprimento das
metas e resultados alcançados.
15.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Será realizado uma pesquisa de satisfação do público participante e o público-alvo do evento,
onde será possível analisar o perfil do público beneficiado e o que realmente o projeto
agregou. Gostaríamos de compreender, através da pesquisa, os pontos positivos e negativos
e de que forma é possível aprimorar para outros projetos nesses moldes. Serão realizadas 2
pesquisas, uma identificada e outra não identificada com os participantes do projeto. As
pesquisas serão disponibilizadas via link na internet para que seja respondida online.
16.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta parceria tem a intenção de fomentar e ajudar, além do crescimento, também, o
desenvolvimento dos jovens através do esporte e das lutas marciais. Concentração,
autocontrole, disciplina, pro atividade, dentre outras habilidades que o jiu-jitsu agrega,
esperamos ver nos participantes do projeto não apenas na prática esportiva, mas que sejam
aplicadas na escola e futuramente no mercado de trabalho.
Juntamente, ao término dessa parceria, a Federação compromete-se a gerar relatório de
execução e prestação de contas demonstrando a eficácia no emprego do recurso público.
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Brasília/DF, 08 de novembro de 2021.

PEDRO VINÍCIUS ZANINI GUIMARÃES
Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo do Centro-Oeste
Presidente
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ANEXOS
FICHA DE INSCRIÇÃO – FIVE FORCE INCLUSÃO
IDENTIFICAÇÃO
Apelido:

Nome Completo:

Sexo: (

)M (

Nacionalidade:

Data de Nasc.:

)F

UF:

Naturalidade:
Identidade:

Órgão Exp.:

CPF:

Pai:
Mãe:
ENDEREÇO
Nº.:

Logradouro:

Bairro:

Complemento:

Município:

CEP:
Fone: (

)

Fone: (

)

UF:
Fax: (

)

E-mail:

OUTROS DADOS
Categoria da faixa:

TERMO DE ACORDO
Declaro ter recebido o kit material composto por 1 kimono e 1 faixa de jiu-jitsu, objeto do Projeto Five
Force Inclusão, foram entregues na data abaixo declarada e que serão utilizados durante todas as
aulas do projeto. Entendo que o material pertence ao projeto e terei acesso à apenas 1 kit durante
todo o projeto, portanto me responsabilizo pelo cuidado e preservação dos materiais a mim
confiados. Caso venha evadir por motivos maiores, justificáveis ou não, o material não utilizado será
devolvido à organização. Todos os materiais foram recebidos em perfeitas condições e estão de
acordo com as especificações técnicas descritas no projeto.

__________________, _______ de _____________de 20____

_____________________________________
Assinatura do Estudante ou Responsável
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SOMENTE PARA MENORES

AUTORIZAÇÃO DE MENOR
Eu, ____________________________________________________________________
residente no endereço___________________________________________________,nos
termos em vigor AUTORIZO o menor__________________________________________
__________________,nascido em _____ de _____________ a se inscrever no Projeto Five
Force Inclusão.

_______________________________________
Assinatura do Responsável
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TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS
Eu _______________________________________________________________, por
ocasião de minha participação nas atividades do Projeto Five Force Inclusão, declaro estar
ciente das minhas condições físicas e de saúde, assumindo responsabilidade por eventuais
problemas de saúde decorrentes da prática de atividades físicas e esportivas, isentando
desta forma, professores e instrutores de qualquer ônus em decorrência desta prática.
Declaro estar ciente de que, se houver algum impedimento médico ou físico para a
participação das atividades, deverei levar tal fato ao conhecimento dos responsáveis do
projeto.
Outrossim, outorgo todos os direitos de minha imagem para divulgação nos meios de
comunicação (mídias) por parte da Federação organizadora, sem nenhuma compensação
financeira, sendo desnecessária, para tanto qualquer outra permissão verbal ou escrita.

Brasília, ________ de _______________________ de 20___.

Assinatura do Aluno
Assinatura do Responsável, no caso do Usuário menor de idade

Documentos Necessários

Ficha FCFS (Inicial) - RG (Original) + 2 cópias – Certidão de Nascimento (Original) + 2 Cópias – 04 fotos 3x4
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FICHA DE DESLIGAMENTO

Brasília,

de

de 2022.

Prezado Coordenador,
Eu, ______________________________________________ venho por meio
desta solicitar o meu desligamento do Projeto Five Force Inclusão, por motivo de
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

__________________________________
Aluno

__________________________________
Responsável
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