
 

 

ANEXO I 

  

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: Confederação Brasileira de Voleibol - CBV 

CNPJ: 34.046.722/0001-07 

Endereço: Avenida Ministro Salgado Filho, nº 7000 

Cidade: Saquarema Bairro: Barra Nova UF: RJ CEP: 28.990-212 

Telefone (DDD): (21) 2114-7200 Telefone (DDD): (21) 2114-7213 

E-mail da OSC: projetosespeciais@volei.org.br Site da OSC: www.cbv.com.br 

Representante Legal (Dirigente): Walter Pitombo Laranjeiras 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 003.589.324-91 RG/Órgão Expedidor:  200200113981-21 - SSP / AL 

Endereço do Representante Legal: 
Rua Desembargador Geronimo de Albuquerque, 331 ap. 501 - Ponta Verde / Maceió 

Telefone (DDD): (21) 2114-7202 E-mail do Representante Legal: gabinetepresidencia@volei.org.br  

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Camila de Carvalho e Carvalho 

Função na parceria: Gerente de Projetos Especiais 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 1.824.721 – SSP/DF CPF: 700.619.391-53 

Telefone (DDD): (21) 2114-7293 Telefone (DDD): (21) 96681-1319 

E-mail do Responsável: projetosespeciais@volei.org.br 

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Jogos Amistosos Brasil x Japão - Brasília 2022 

Valor do Projeto: R$ 381.795,90 (trezentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) 

Local de realização: Ginásio do Sesi Taguatinga/DF 

Período de Execução:  Início: 1º/06/2022 Término: 05/07/2022 

Enquadramento: Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino (   )  Qualificação/Sensibilização (   )  
Promoção e/ou Apoio Comercialização (   )  Artesanato (   )  Tecnologia Turística (  ) Pesquisa relacionada ao 
Turismo (   )   Esporte de alto rendimento ( x )  Promoção de Políticas Públicas de Turismo (x)          

Valor total do projeto R$ (extenso): R$ 558.298,08 (quinhentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e 
oito centavos) 

Previsão de Atendimento: 1.130 

Previsão de público direto: 52 

Previsão de Beneficiários direto e indireto:1.182 (por jogo) 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE 

 A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV, fundada em 1954, é uma associação de fins não econômicos, de caráter 

desportivo, filiada à Federação Internacional de Voleibol - FIVB e ao Comitê Olímpico do Brasil - COB. A CBV é responsável por 

administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar em todo país a prática do voleibol em todos os níveis, representar o voleibol 

brasileiro no exterior, em competições amistosas ou oficiais da FIVB, do COB e da Confederação Sul-Americana de Voleibol – 

CSV, além de promover ou permitir a organização e realização de competições nacionais, interestaduais e internacionais. 



 

 

Por ser uma Entidade de Administração do Desporto Nacional e dentro do Sistema Federativo do Comitê Olímpico do Brasil, a 

Confederação Brasileira de Voleibol - CBV é o Órgão máximo da modalidade e tem sua capacidade técnica presumida para 

este projeto.  

Os eventos internacionais são chancelados pela Federação Internacional de Voleibol, por meio da Volleyball World. Porém são 

de responsabilidade da CBV. Desta forma, a Confederação Brasileira de Voleibol tem autoridade e responsabilidade sobre 

todas as atividades que fazem parte do Calendário Oficial do Voleibol de Quadra e do Vôlei de Praia no país, sejam elas 

profissionais ou amadoras assim como as competições da Federação Internacional de Voleibol realizadas no Brasil.  

O Brasil é hoje uma referência no cenário do voleibol internacional. E um dos marcos mais importantes para isso foi a 

consolidação do Centro de Desenvolvimento de Voleibol – CDV, localizado em Saquarema, litoral norte do Rio de Janeiro. O 

Centro foi inaugurado no dia 25 de agosto de 2003. De lá para cá, todas as seleções de base e adultas já puderam desfrutar 

do complexo esportivo, contando com toda infraestrutura necessária para o treinamento do voleibol. 

As competições que integram o Calendário Oficial da CBV estão diretamente sob a sua autoridade e são de sua exclusiva 

propriedade. Esta propriedade inclui, sem estar limitada a tanto, todos os direitos de comercialização, publicidade, transmissão 

de rádio ou TV (ao vivo, VT, por cabo, fio, circuito fechado etc.), internet, fotografias e vídeos, filmes, publicações, posters, 

revistas, jornais (todas as formas de publicidade onde as atividades da competição existam), o uso de mascotes, símbolos, 

emblemas, slogans no geral e todos os direitos comerciais e de marketing inerentes à competição. 

A Confederação Brasileira de Voleibol – CBV, no intuito de realizar seus eventos com o maior êxito, busca firmar parcerias com 

instituições sólidas que representem de forma transparente o perfil agregador que em linhas tênues prezam pela boa gestão 

administrativa, organizacional e esportiva.  

Permeiam o histórico de parcerias com a Administração Pública diversos eventos e projetos realizados em anos anteriores. 

Dentre eles podemos citar:  

• Termo de Compromisso com o Ministério do Esporte em 2015, Processo n.º 58701.002282/2015-57, no valor de 
R$ 2.715.384,42, visando a realização da Fase Final da Liga Mundial.  

• Termo de Compromisso com o Ministério do Esporte em 2016, Processo n.º 58000.004339/2016-31, no valor de 
R$ 2.845.421,35, visando a realização da Liga Mundial do Voleibol.  

• Termo de Fomento n.º 05/2019, com a Secretaria e Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal, no valor de 
R$ 980.621,16 para a realização da Liga das Nações – Voleibol Feminino. 

• Termo de Fomento n.º 09/2019, com a Secretaria e Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal no valor de R$ 
969.769,18, visando a realização da Liga das Nações – Voleibol Masculino.  

• Termo de Fomento n.º 10/2021, com a Secretaria e Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal, no valor de 
R$ 1.304.070,86. 

• Termo de Fomento n.º 01/2022, com a Prefeitura de Itapema, no valor de R$ 2.000.000,00, visando a realização 
do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e Beach Pro Tour Challenge Itapema.  

• Dentre outros.  

Anexa a este Plano de Trabalho consta a Declaração de Capacidade Técnica e histórico de projetos anteriores, onde inserimos 

fotos e relatórios técnicos de diversos outros eventos realizados. Ademais, em nosso endereço eletrônico podem ser 

encontrados todos os instrumentos já pactuados com os diversos órgãos da Administração Pública. 

O Governo do Distrito Federal vem ao longo dos últimos anos sendo um parceiro cada vez mais efetivo no desenvolvimento 

do esporte brasileiro, contribuindo de forma profissional, transparente e responsável para a execução dos mais diversos 

eventos e projetos esportivos sendo palco para realização de grandes competições de voleibol, no âmbito nacional e 

internacional, razão pela qual apresentamos o presente Plano de Trabalho para esta Secretaria. 

 

 



 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Preliminarmente, cumpre ressaltar que esporte e turismo são atividades de caráter socioeconômico, inclusive ambiental, que 

impactam em toda a logística regional. Essa relação de integração é percebida no deslocamento de grupos populacionais em 

função, por exemplo, de grandes eventos esportivos. Campeonatos ganham força na sociedade atual e fazem com que as 

atividades turísticas acoplem as práticas esportivas nas suas políticas públicas, criando mais um espaço de encontro e impactos 

positivos para a sociedade. 

O turismo esportivo possui a capacidade de atrair muitos turistas para a cidade. Diversos entusiastas se movimentam para a 

cidade sede para contemplar os jogos e consumir as belezas e os serviços oferecidos pela cidade, fomentando a economia 

local e o trade turístico. 

De encontro a isso, a CBV realiza anualmente alguns jogos amistosos da Seleção Brasileira adulta com equipes de países 

convidados.  

Tendência mundial entre as equipes que não disputam entre si nas fases iniciais da competição, a realização de jogos amistosos 

é de grande importância. Desta forma, proporcionar jogos entre as equipes é fundamental para que possam alinhar e se 

entrosar para os campeonatos internacionais que estão por vir ao longo do ano. 

O ano de 2022 marca o início de um novo ciclo olímpico e, com isso, teremos uma renovação natural da equipe. Por isso, estes 

amistosos são muito importantes para o entrosamento do novo grupo. Sendo a CBV a entidade responsável pelo treinamento 

e preparação das seleções brasileiras, faz-se ímpar a necessidade de promover jogos treino como estes, visando a melhor 

preparação possível dos atletas.  

Esta será a primeira disputa da seleção brasileira após a convocação visando a preparação para a Liga das Nações, para o 

Campeonato Mundial, que acontecerá na Rússia, e para os Jogos Olímpicos Paris 2024. 

A competição será disputada em sede única, no Ginásio do Sesi em Taguatinga/DF, nos dias 02 e 05 de junho. Para tanto, as 

seleções brasileira e japonesa chegarão com antecedência na cidade para treinamentos, aclimatação e preparação para a Liga 

das Nações. 

A chegada de 02 (duas) delegações, composta por mais de 50 (cinquenta) pessoas beneficiárias diretas, será responsável pela 

utilização da trade turística da cidade, por meio da locação de transporte terrestre, consumo em restaurantes e principalmente 

pela utilização da rede hoteleira, indo ao encontro com as políticas públicas de turismo da cidade 

Além de propiciar o desenvolvimento socioeconômico da cidade, prevê-se a valorização do turismo em um ambiente 

multidisciplinar, uma vez que disponibilizaremos um guia turístico para a delegação japonesa e beneficiaremos, também, as 

políticas públicas do artesanato, que permitem ainda mais aderência do projeto à competência da Secretaria de Turismo 

estabelecida pelo artigo 38º do Decreto n.º 39.610/2019 

Nessa esteira, tem-se que o Projeto é caracterizado pela confluência dos inúmeros campos de conhecimento que o 

influenciam, além da valorização do patrimônio natural e cultural, focando na vocação de Brasília e Taguatinga para o turismo 

cultural, cívico e arquitetônico, como versam os incisos IV e VI da Lei n.º 4.883/2012. Com efeito, 

Desta forma, o projeto irá gerar efeitos positivos sobre a qualidade de vida da população da RIDE, principalmente porque será 

realizado fora do eixo central Brasília, atraindo benefícios para a cidade de Taguatinga/DF e entorno, conforme versa o inciso 

II do art. 3º da Lei n.º 4.883/2012. 



 

 

Portanto, é de grande importância a realização deste evento e desta parceria, visando não só gerar espetáculo e entretimento 

para a população do Distrito Federal, mas também a promoção da inclusão social, com a ampliação do acesso ao turismo e da 

geração de emprego e renda oriundos da atividade turística. 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Promoção de Brasília como destino turístico por meio da realização de 02 (dois) Jogos Amistosos entre as seleções do Brasil 
e do Japão, da categoria Masculina Adulta, no Ginásio do SESI, localizado na cidade de Taguatinga/DF, proporcionando ainda 
o fomento do deslocamento de massas e do trade turístico. 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Uma das ferramentas mais importantes para evolução esportiva de uma modalidade são as competições esportivas. Ao realizar 

um evento se permite uma troca de experiência entre os jogadores, o que contribui para um desenvolvimento esportivo e até 

cultural. Ao longo das últimas 3 (três) décadas, o Brasil foi o país que mais títulos internacionais conquistou no Voleibol de 

Quadra e um dos motivos é a realização de um calendário esportivo nacional robusto em termos de participações de atletas e 

número de competições. 

Os jogos amistosos internacionais oferecem às comissões técnicas a oportunidade de experimentar os jogadores e as táticas 

a serem usadas, além de permitir que eles avaliem as habilidades dos jogadores que eles poderiam escolher para o time que 

jogará cada torneio. Funcionam como bons parâmetros, permitindo que a comissão técnica realize diversas análises e teste as 

estratégias treinadas ao longo da preparação inicial.  

A seleção brasileira adulta masculina, comandada pelo técnico Renan Dal Zotto, terá a chance de buscar um maior 

entrosamento em quadra, ajustar os erros táticos, ganhar ritmo de jogo e finalizar sua preparação para disputar a Liga das 

Nações 2022. 

Colocar frente a frente duas equipes fortes, que fazem parte do primeiro escalão da Federação Internacional de Voleibol – 

FIBV e com histórico medalhista em Jogos Olímpicos é muito importante para a preparação de nossos atletas. O Japão foi 

medalhista de ouro em 1972 e a equipe atual se encontra na 11ª colocação no ranking internacional da FIBV e está em evolução 

a cada ano. O Brasil possui por sua vez se mantém em 1º do mesmo ranking, e necessita de vitórias nas competições de 2022 

para manter sua hegemonia nas quadras. 

De outra parte, cumpre registrar que turismo e esporte são interdisciplinares, em que se configuram cada dia mais como 

potências para o comércio do entretenimento. Eventos deste porte, principalmente os de voleibol, abrangem muitos 

participantes, isso demanda, por exemplo, uma grande oferta da rede hoteleira da cidade em que se realiza, além do fomento 

da cadeia produtiva local e da rede de hotelaria, gastronomia, entretenimento, transporte, entre outros. Considerando a 

disponibilidade e qualidade dos hotéis na cidade de Brasília, entendemos que esse será um dos legados para o turismo local. 

Além disso, estes eventos proporcionam um grande fluxo de circulação de pessoas. Isso se concretiza nas migrações 

periódicas; na procura pelo entretenimento fornecido pelo evento esportivo, aproximando a relação de esporte e a prática do 

turismo, conforme evoca o XIV do art. 2º da Lei 4.883/2012, contribuindo, de fato, para a movimentação de fluxos regionais, 

nacionais e internacionais de turistas no destino Brasília, como também para a propagação da imagem positiva da cidade. 

Percebe-se com a realização e condução de nossos campeonatos, que a prática esportiva está cada vez mais enraizada na 

dinâmica urbana, levando muitos habitantes a consumir os espaços, sejam públicos ou privados. 



 

 

A realização de eventos como o presente objeto deste Plano de Trabalho, proporciona extrapolar a localidade onde se executa 

o campeonato, isto é, há a participação não somente desta OSC, mas também dos interessados locais, fomentando o trade 

turístico da cidade e da cadeia produtiva local, além de propiciar o fomento da marca do Governo local e de trazer ganhos para 

a cidade, promovendo Brasília como destino turístico.  

Associar o esporte e circulação financeira e humana fazem com que essas duas atividades ganhem incentivos públicos e 

privados no campo social e econômico. 

É nessa esteira, que a realização do projeto propiciará o desenvolvimento da cadeia produtiva e da economia local, além do 

fomento do trade turístico esportivo, gerando empregos e exibição de Brasília como a capital do esporte por meio da atração 

dos holofotes da mídia, da ocupação da rede hoteleira, de serviços de transportes terrestres de pessoas e guias turísticos, 

consumo em restaurantes e comércios e utilização da prestação de serviços por empresas locais, conforme versa o inciso XIII, 

art. 2º da Lei 4.883/201. 

Ao fomentarmos visitas turísticas com os guias que serão contratados, pressupomos que serão utilizados os bens culturais, 

promovendo sua valorização pelos beneficiados, difundindo o conhecimento e o respeito pela memória da cidade, Patrimônio 

Histórico e Cultural do país. Isso também se aplica ao fomento de uma feira de artesanato, cujo foco está nos pequenos e 

microempreendedores que têm a possibilidade de inclusão social viabilizada pelas oportunidades advindas do presente 

campeonato. 

Podemos, ainda, resgatar os aspectos que a inovação tecnológica dos meios de comunicação trouxe para o turismo, em suma: 

novas percepções e papéis atrativos para o deslocamento de pessoas, que procuram satisfazer seus interesses, tais como 

acompanhar a realização de eventos esportivos. É a ideia de interdisciplinaridade e a transversalidade das ações que fomentam 

o turismo por meio da realização de um evento esportivo. 

É nessa esteira que, considerando os aspectos climáticos, a sua localização e a paisagem a ser proporcionada, Brasília se torna 

uma tendência para realização de grandes eventos esportivos. 

Portanto, a parceria com o Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, 

faz-se extremamente importante e necessária para que o evento seja realizado dentro dos níveis técnicos e administrativos 

impostos pela CBV, sendo oferecidas as condições adequadas para que seus atletas, comissão técnica, árbitros, comitê 

organizador, oficiais e demais envolvidos possam desenvolver o trabalho de acordo com que determina o caderno de encargos 

que regulamenta a competições.  

Além de oferecer à população o aquecimento da economia local por meio do fomento do trade local de hotelaria, restaurantes, 

entretenimentos e serviços, além de permitir que a cidade desenvolva o turismo esportivo permitindo a integração entre 

diversos órgãos, entidades de classe e associações representativas voltadas à atividade turística. 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

A capital da República, ao longo de sua história, é reconhecida nacional e internacionalmente pela capacidade que possui para 

sediar eventos de grande porte. Esse histórico se assemelha aos interesses dos gestores governamentais e vai ao encontro do 

interesse público, uma vez que a modalidade esportiva em epígrafe é a segunda mais praticada no país e sempre despertou 

grande interesse nos moradores do Distrito Federal. 

Incentivar e motivar o desenvolvimento da modalidade em Brasília contribuirá também para o surgimento e engajamento de 

novos talentos, encorajando jovens atletas e técnicos formadores a seguirem seus caminhos na busca pela realização de 

sonhos. 



 

 

Na perspectiva do turismo social, procuramos promover a ótica de cada um dos atores envolvidos na realização do 

campeonato: o prestador de serviço, o público-alvo, o turista e as comunidades residentes, próximas ou não do local do evento. 

Propiciará ainda o desenvolvimento da economia local e o fomento do turismo esportivo, gerando empregos e exibição de 

Brasília como a capital do esporte por meio da atração dos holofotes da mídia, da ocupação da rede hoteleira, de serviços de 

transportes terrestres de pessoas e guias turísticos, consumo em restaurantes e lavanderias e prestação de serviços por 

empresas locais, conforme versa o inciso XIII, art. 2º da Lei 4.883/2012, uma vez que promove ações relacionadas à articulação, 

à mobilização e à sensibilização, além da promoção e comercialização dos roteiros, produtos e serviços turísticos do destino 

Brasília em âmbito local, regional, nacional e internacional;. 

Sendo assim, faz-se imprescindível reiterar que o apoio desta Secretaria é de suma importância para que todos os objetivos 

aqui explicitados sejam alcançados, permitindo que sejam criadas as condições ideais que possibilitem aos organizadores o 

desenvolvimento de suas atividades de forma satisfatória e, ainda, que proporcione aos membros das Comissões Técnicas e 

atletas o melhor desempenho possível dentro de suas áreas de atuação. 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Este instrumento envolverá transferência de recursos financeiros da SETUR/DF para a CBV, conforme cronograma de 
desembolso previsto neste Plano de Trabalho. 

 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Promover Brasília como destino turístico por meio da realização de 02 (dois) Jogos Amistosos entre as seleções do Brasil e do 
Japão, da categoria Masculina Adulta, proporcionando o fomento do deslocamento de massas e do trade turístico da cidade 
e a preparação esportivo da seleção brasileira para os campeonatos internacionais da temporada. 

OJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Tornar Brasília um referencial de destino turístico por meio da realização de eventos esportivos, atraindo turistas e 

viajantes para usufruir da rede hoteleira e gastronômica, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do 

Distrito Federal; 

• Apoiar a comercialização do Artesanato; 

• Oferecer uma oportunidade de entretenimento à população de Brasília, contribuindo para o fomento do trade 

turístico e da economia local, e demonstrando que a cidade é palco arquitetônico capaz para realização de grandes 

eventos esportivos; 

• Realizar competição de nível técnico e organizacional, proporcionando a formação e o desenvolvimento do talento 

esportivo; 

• Proporcionar aos atletas jogos competitivos, que sirvam de preparação para as principais competições da modalidade; 

• Realizar ação social de interesse público idealizada com a entrega de bolas e sessão de autógrafos com as crianças do 

Projeto VivaVôlei GDF; 

• Proporcionar o desenvolvimento socioeconômico da cidade, por meio do estabelecimento de parceria, gerando 

efeitos positivos sobre a qualidade de vida da população do Distrito Federal; 

• Ativar e fomentar a marca do Governo do Distrito Federal por meio da exposição da marca em fotos, vídeos, 

publicações, e retorno de mídia. 



 

 

 2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

Metas (Quantitativas) 

Hospedar e fornecer translado terrestre para as 02 (duas) delegações que disputarão os Jogos. 

Proporcionar por dia a cerca de 1.000 pessoas presentes no Ginásio a possibilidade de assistir à uma partida 
dos jogos amistosos. 

Promover a contratação de cerca de 70 (setenta) prestadores de serviço que atuarão no evento.  

Disponibilizar 01 (um) guia turístico à delegação japonesa. 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

Metas (Qualitativas) 

Promover experimentação satisfatória dos oficiais de arbitragem e atletas que atuarão no evento. 

Promover Brasília como um referencial de destino turístico por meio da realização de eventos esportivos. 

Movimentar o trade turístico da cidade, a exemplo da rede hoteleira, gastronômica e transfer terrestre. 

Proporcionar aos turistas e desportistas a vivência de um evento de voleibol. 

 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

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

cumprimento das Metas 

Hospedar e fornecer translado 

terrestre para as 02 (duas) 

delegações que disputarão os 

Jogos. 

Contratação da hospedagem 

e do serviço de transporte 

terrestre. 

- Notas Fiscais; 

- Súmulas de Jogo e Resultado Oficial; 

- Fotos. 



 

 

Proporcionar por dia, a cerca de 

1.000 pessoas presentes no 

Ginásio, a possibilidade de assistir 

à uma partida dos jogos 

amistosos. 

Público presente nos Jogos 

- Borderô da Bilheteria (cortesias e 

vendas); 

- Fotos. 

Promover a contratação de cerca 

de 70 (setenta) prestadores de 

serviço que atuarão no evento. 

Contratação de Prestadores 

de Serviço 

- Notas Fiscais, 

- Recibos de Prestadores de Serviço; 

- Fotos. 

Disponibilizar 01 (um) guia 

turístico à delegação japonesa. 

Contratação de profissional 

especializado. 

- Recibo de Prestação de Serviço; 

- Fotos. 

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

cumprimento 

Promover experimentação 
satisfatória dos oficiais de 
arbitragem que atuarão no 
evento. 

Participação dos oficiais de 
arbitragem escalados para 
atuar na competição. 

- Pesquisa de Satisfação a ser realizada 

com os árbitros participantes. 

Promover Brasília como um 
referencial de polo turístico por 
meio da realização de eventos 
esportivos.  

Realização das partidas Brasil 
x Japão na cidade de 
Taguatinga/DF. 

- Divulgação do evento nas redes 

sociais e portal eletrônico da CBV; 

- Fotos. 

Movimentar o trade turístico da 
cidade, a exemplo da rede 
hoteleira, gastronômica e transfer 
terrestre. 

Contratação dos serviços de 
hotelaria, alimentação e 
transporte de pessoas para 
realização do evento. 

- Notas Fiscais, 

- Fotos. 

Proporcionar aos turistas e 
desportistas a vivência de uma 
nova opção de lazer e 
entretenimento. 

Realização das partidas Brasil 
x Japão na cidade de 
Taguatinga/DF. 

- Relação numérica de ingressos 

vendidos/doados 

- Súmulas 

- Fotos 

 2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES 
ATRELADAS 

Serão realizados no Distrito Federal, nos dias 02 e 05 de junho de 2022, 02 (dois) jogos amistosos entre as seleções adultas 

masculinas do Brasil e do Japão. Os jogos acontecerão no Ginásio do Sesi, localizado em Taguatinga/DF.  

A delegação do Brasil é composta por 22 (vinte e dois) atletas e 06 (seis) membros da Comissão Técnica. Enquanto a do Japão 

é composta por 18 (dezoito) atletas e 06 (seis) membros da comissão técnica.  



 

 

Diferentemente de um jogo treino, um jogo amistoso segue todas as regras de uma competição oficial. Desta forma, o sistema 

de jogo será o mesmo de uma competição oficial. 

Será disponibilizada uma quadra livre para treinos durante uma hora e meia, duas vezes por dia para cada equipe. As equipes 

poderão usar a estrutura de academia do SESI, se necessário, sob agendamento. 

Os jogos serão realizados conforme as regras oficiais de voleibol da Federação Internacional de Voleibol – FIVB. Serão 

realizados sets de 25 (vinte e cinco) pontos, o vencedor precisará fazer 3 (três) sets vencedores. Caso após o jogo fique 2 (dois) 

sets a 2 (dois) para cada equipe, empate chamado tiebreak, o último set será de 15 (quinze) pontos. 

As disputas seguirão as regras internacionais e maiores informações e detalhamentos sobre a competição e a forma de disputa 

podem ser consultadas no Regulamento da Federação Internacional de Voleibol – FIBV, em anexo a este Plano de Trabalho.  

No Jogo do dia 05/06 será realizada uma homenagem para os atletas que conquistaram a primeira medalha de ouro da história 

do vôlei brasileiro, nos Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992. A equipe campeã há 30 anos estará no ginásio para acompanhar 

a partida e receberá um troféu em homenagem aos feitos pelo Brasil e Voleibol brasileiro. Em quadra, os atletas da seleção 

brasileira atual jogarão com camisas comemorativas, com os nomes e números dos atletas de Barcelona. 

Tal homenagem possibilitará o retorno de mídia acentuado, mostrará ainda mais a capacidade da cidade em absorver grandes 

eventos esportivos, possibilitando o fomento do turismo esportivo na capital do país.  

CUSTOS/NATUREZAS DE DESPESAS 

Buscando viabilizar a organização e realização dos Jogos Amistosos entre as seleções do Brasil e do Japão, e, estando baseada 
nas obrigações elencadas no caderno de encargos da competição, a CBV executará, dentre outras, as seguintes contratações 
e atividades: 

 

• Contratação de serviços de hospedagem, alimentação e transporte de pessoas e materiais; 

• Contratação de prestação dos serviços de arbitragem, boleiros e enxugadores, ambulância, segurança, brigada de 

incêndio, filmagem, fotografia, limpeza e conservação, entretenimento, locução e pessoal de apoio e guias turísticos; 

• Locação de equipamentos e mobiliário, água e gelo, sonorização, gerador, sala de vídeo, telões de LED, placar 

eletrônico, locação de internet, ambientação / cenografia do ginásio; 

• Montagem e desmontagem do Ginásio;  

• Credenciamento e disponibilização de Tribuna para a imprensa e meios de comunicação. 

Proveremos toda a infraestrutura necessária para que o campeonato transcorra com a maior excelência possível, onde 
contrataremos, por exemplo, serviços de hospedagem, gastronomia, transporte e de entretenimento e de guias turísticos. 
 
Ao proporcionarmos que os beneficiados tenham conhecimento da abrangência do turismo, envolvendo-os nas visitas que 
serão realizadas pelos guias turísticos, teremos um ganho social para a cidade que se tornará uma referência como polo para 
realização de um evento esportivo. 
 
O descritivo e a relação completa de todos os serviços e despesas, e os valores cotados para cada um, constam na Planilha 
Orçamentária, localizada anexa a este Plano de Trabalho.  

DOS INGRESSOS E DEMAIS RECEITAS  

Nos Jogos Amistosos ocorre a cobrança de ingressos, que são revertidos em receitas a serem utilizadas para custear as 

despesas do próprio evento. 



 

 

Desta forma, considerando que a estimativa de público para ocupação do Ginásio Sesi é de 1.000 (mil) pessoas, calcula-se 

então que 40% desses ingressos são destinados para distribuição como cortesias e 60% são destinados para venda. Significa 

dizer que serão destinados para cortesia 400 (quatrocentos) ingressos e 600 (setecentos e vinte) serão vendidos. 

A operação ainda calcula que desse montante destinado para venda, apenas 60% são vendidos. São aproximadamente 360 

(trezentos e sessenta) ingressos vendidos com o ticket médio no valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais) por jogo. A estimativa 

de receita com a venda de ingressos no Jogo 1 e no Jogo 2 é de R$ 23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais), isto é, R$ 

11.520,00 (onze mil e quinhentos e vinte reais) por Jogo.  

Os ingressos serão vendidos tanto na bilheteria local, em horários a serem divulgados, como em plataforma de venda de 

ingressos online, também a ser divulgada em breve. 

Desse valor total de receitas auferidas, por determinação de acordo firmado entre as Federações, 6% da receita é destinada 

para a Federação local onde se realiza a competição. Nesse caso para a Federação Brasiliense de Voleibol – FBV. E 5% é 

destinado ao pagamento compulsório do ISS das vendas dos ingressos.  

O valor restante é destinado ao pagamento das despesas que não fazem parte do Fomento a ser firmado, e que serão arcadas 

com recursos da própria Confederação e da venda dos ingressos acima mencionados. A distribuição e previsão de utilização 

da receita auferida com a venda dos ingressos está descrita na tabela demonstrativa do item 5.1 do presente, sendo revertidas 

totalmente para o custeio das despesas do evento. 

Importante mencionar que as cortesias descritas acima são destinadas aos convidados da Confederação, aos familiares das 

seleções e aos atletas e projetos sociais de voleibol da cidade.  

Cumpre informar que a Confederação possui patrocinadores globais, que fornecem desde equipamentos esportivos (Mikasa), 

descontos em passagens aéreas (GOL) e repasses financeiros (Banco do Brasil), que são revertidos para todas as atividades da 

Confederação, inclusive para as contrapartidas pré-estabelecidas pelo Banco. São contratos globais e guarda-chuvas e que há 

anos incluem a manutenção das Seleções Brasileiras, do Centro de Desenvolvimento do Voleibol e a manutenção da 

Confederação e que não contemplam direcionamento para o pagamento das despesas do presente Termo de Fomento.  

Nesse sentido, reitera-se que os recursos oriundos dos patrocinadores não serão utilizados no pagamento das despesas do 

presente Termo de Fomento.  

CONTRAPARTIDAS 

Baseando-se no inciso VIII do art. 2º da Lei 4.883/2012, em atendimento às Políticas de Turismo do GDF e visando a inclusão 

social, com a ampliação do acesso ao turismo e da geração de emprego e renda oriundos da atividade turística serão realizadas 

diversas contrapartidas ao Fomento. 

Buscando viabilizar o fomento da cadeia produtiva e da economia local e o apoio à comercialização do Artesanato, será 

oferecido à 10 produtores e artesões locais a oportunidade de expor e comercializar seus produtos durante o evento. A 

Confederação disponibilizará estrutura com mesas e cadeiras para que seja realizada uma Feira de Produtores e Artesãos 

selecionados pela própria Setur/DF para que possam expor seus produtos, difundir a cultura local e dessa forma fomentar 

empregos e renda. 

Ademais, nos dias dos jogos, será realizada uma campanha para que o público doe 1kg de alimento e/ou 1 agasalho, que serão 

entregues à Setur para possa fazer doação aos projetos sociais atendidos pela Secretaria. 

Será realizada também uma ação social de interesse público, buscando viabilizar oportunidades de vivência da prática do 

voleibol à população do GDF, onde será realizada uma sessão de autógrafos e fotos com os atletas da seleção brasileira. O 

encontro será realizado no dia 02/06 e atenderá 50 (cinquenta) crianças, alunos dos projetos sociais do VivaVôlei do GDF, no 

próprio Ginásio do Sesi/DF, com duração de 02 horas.  



 

 

Serão fornecidas cerca de 50 (cinquenta) bolas do tamanho infantil da Mikasa, (uma para cada criança / aluno) homologadas 

pela Federação Internacional de Voleibol, e que são utilizadas no Projeto VivaVôlei da Confederação, para que possam pegar 

os autógrafos com os atletas após assistirem ao treino da Seleção.  

As inscrições para o Encontro serão realizadas a partir da listagem enviada pelo VivaVôlei GDF. 

Visando atender a uma demanda social da cidade, será realizado um Encontro Técnico para técnicos, professores e atletas de 

voleibol do Distrito Federal, visando difundir o conhecimento profissional acerca das metodologias de treinamentos técnico, 

tático e físico do voleibol, promover noções básicas de planejamento esportivo e fomentar a modalidade na cidade.  

A condução do Encontro será realizada pelo treinador da Seleção Brasileira, Renan dal Zotto, que hoje lidera a Seleção 

Masculina, sendo um formador de opinião da nova geração de atletas, capaz de trazer perspectivas interdisciplinares do 

voleibol para todos que trabalham com esporte e educação. As inscrições poderão ser realizadas diretamente no local do 

Encontro. 

Por fim, ainda visando o interesse ambiental da cidade, os resíduos e materiais impressos serão destinados a organizações e 

associações para reciclagem e reutilização, promovendo não só o cuidado ao meio ambiente, bem como fomentando a 

produção de materiais por artesãos e produtores locais e consequentemente a economia e a comercialização dos produtos 

que forem produzidos com os materiais doados.  

DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

O planejamento da cobertura começa de 30 (trinta) a 40 (quarenta) dias antes de cada evento. Nesta fase, são definidas as 
mensagens-chave para o desenvolvimento de uma percepção positiva – tanto institucional quanto esportiva -, e um plano de 
comunicação multiplataforma, com ações para mídia impressa, sites, rádios, colunas, TVs, redes sociais da CBV e perfis de 
influenciadores. O trabalho com a imprensa e nas redes sociais da CBV é dividido em dois momentos. O primeiro, prévio, tem 
como objetivo despertar o interesse pelo evento, para que o público local se programe para assistir ao vivo; e o torcedor de 
outras cidades, para acompanhar nos canais oficiais, gerando engajamento e audiência. O segundo, durante a competição, 
abastece jornalistas e público com resultados, material de bastidor, estatística e as grandes histórias que marcaram o evento. 
Em ambos, a participação e a importância dos parceiros são contempladas, com citações em texto e posts, e em imagens de 
divulgação. 

O trabalho prévio da Confederação com a mídia engloba ações de relacionamento, notas e matérias em veículos especializados 
em esporte ou não. Durante o evento, além da divulgação diária de resultados e estatísticas, são produzidos textos com 
histórias que gerem interesse do público, criem identificação com os atletas e ampliem a narrativa positiva. O material é 
enviado para a imprensa e disponibilizado no site da CBV. Os jornalistas também têm acesso a uma galeria de fotos com 
imagens das partidas, de bastidores, da estrutura do evento. 

Antes da competição, as redes sociais da CBV (Instagram, Facebook, Twitter e Tik Tok) começam as postagens diárias 
chamando para o evento. O material, que inclui a cobertura de treinos e bastidores, destaca a relevância do evento e os ídolos 
envolvidos, dando também visibilidade aos parceiros. Os formatos incluem fotos, artes com layout especial para cada 
competição, vídeos dos atletas, animações e conteúdo interativo para gerar engajamento. Durante cada dia do evento, são 
feitas de 05 a 10 postagens, em diferentes redes sociais. Serão realizados vídeos com os atletas, marcando as redes sociais da 
Setur, em busca da promoção de Brasília como destino turístico. 

Embora seja dificultoso detalhar precisamente como será realizada a cobertura do evento, dada as peculiaridades no dia a dia 
dos treinamentos e realização dos jogos, tem-se a previsão de produzir a seguinte relação de postagens por dia, podendo 
sofrer alteração a qualquer momento: 

i. 01/06: 05 stories de cada treino da seleção + 01 post no feed de cada treino 
ii. 02/06: 05 stories do jogo + 3 posts no feed (é hoje, resultado do jogo, galeria de fotos) 
iii. 03/06: 05 stories de cada treino da seleção + 01 post no feed de cada treino 
iv. 04/06: 05 stories de cada treino da seleção + 01 post no feed de cada treino 
v. 05/06: 05 stories do jogo + 04 posts no feed (é hoje, resultado do jogo, homenagem 1992, galeria de fotos) 



 

 

Os desdobramentos dos posts e publicações serão realizados também durante e pós a realização do evento, impactando e 
fomentando positivamente o turismo de Brasília. 

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

• Manutenção da capital da República no calendário nacional de grandes competições esportivas, tornando a cidade 

um verdadeiro polo turístico; 

• Evidenciar aos turistas e desportistas participantes o patrimônio histórico da humanidade, que é Brasília; 

• Difusão da modalidade esportiva e consequentemente aumento do número de praticantes de voleibol no Distrito 

Federal, além da possibilidade de despertar o interesse pela prática da atividade física como qualidade de vida da 

população; 

• Fomento da economia por meio da utilização da trade turística da cidade, da rede hoteleira e dos bares e restaurantes, 

de guias e serviços de locação de transportes, gerando empregos e renda para a cidade; 

• Oportunização de vivência de grandes jogos à população do Distrito Federal, além de opções de lazer, confraternização 

e entretenimento 

 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

2.10.1 Cronograma detalhado de atividades do projeto 

Nome do Evento: Jogos Amistosos Brasil x Japão – Brasília 2022 

Descrição/Etapa: Categoria Masculino Adulta 

Data do Evento: 02/06/2022 e 05/06/2022 Turno: Matutino/Noturno 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o 
caso): 

1º/06/2022 a 05/07/2022 Turno: Matutino/Vespertino/Noturno 

Local: St. F Norte QNF 24 – Taguatinga, Brasília – DF – Ginásio Sesi/DF 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

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

(...) Pátio      (...) Piscina 

( X ) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(...) Outro  
Qual? ________________ 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 52 
 
Atletas: 40 
Comissão Técnica: 12 

Indiretos: 1.130  
 
Árbitros e Apoio: 19 
Organização CBV: 28 
RH Terceirizado: 83 
Público: 1.000 

Total: 1.182 (por jogo) 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 



 

 

(    ) Local  

(    ) Regional 

( X ) Nacional 

( X ) Internacional 

Faixa etária 
Categoria-

Modalidade/Data/Turno 
Qtd. 

(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)   

(   ) Jovens (15 a 24 anos)   

( x ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Categoria Adulto Masculino 
02/06/2022 – Noturno 
05/06/2022 – Matutino 

40 

(...) 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 

 

2.10.2 Cronograma De Atividades 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

DATA ATIVIDADE OBSERVAÇÃO 

AMISTOSOS BRASIL X JAPÃO – BRASÍLIA 2022 

01/06/22 Treinos 

- Início da montagem dos pisos e material de 
quadra de jogo; 
-  Chegada das equipes; 
-  Início de hospedagem e alimentação. 
-  Início do serviço de segurança. 
-  Treinos das Equipes; 
- Montagem dos equipamentos e serviços: 
telão, som, sistema de desafio, gerador, 
limpeza, entre outros.- Teste final dos 
equipamentos. 



 

 

02/06/22 
Treinos 
 
1º Jogo  

- Treinos das equipes; 
- Operação de acesso; 
- Realização do 1º Jogo Amistoso (21h30 às 
00h00). 

03/06/22 Treinos - Treinos das Equipes. 

04/06/22 Treinos - Treinos das Equipes. 

05/06/22 
Treinos 
 
2º Jogo 

- Treinos das equipes; 
- Operação de acesso; 
- Realização do 2º Jogo Amistoso (10h00 às 
12h30); 
- Homenagem aos atletas medalhistas 
olímpicos de 1992; 
- Início da desmontagem 

06/06/22 
Desmontagem 
 
Saída das equipes 

- Desmobilização dos equipamentos de jogo: 
gerador, som, segurança, entre outros; 
- Saída do transporte do material; 
- Saída das equipes do hotel; 
- Encerramento dos serviços. 

 

2.11 CROQUI DO EVENTO 

O Layout do Ginásio pode ser verificado no Anexo VI a este Plano de Trabalho. 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Meta 1 – Contratação de Pessoal 

1.1 – Prestadores de Serviço R$ 12.204,12 01/06 06/06 

Meta 2 – Organização e Realização do Evento 

2.1 – Hospedagens R$ 58.620,00 01/06 06/06 

2.2 – Alimentação R$ 61.979,28 01/06 06/06 

2.3 – Locação de Sala R$ 7.200,00 01/06 06/06 

2.4 – Lavanderia R$ 5.134,00 01/06 06/06 

2.5 – Emissão de Certificado de Carbono R$ 2.250,00 01/06 06/06 

2.6 – Fornecimento de Água R$ 2.534,40 01/06 06/06 

2.7 – Cenografia do Ginásio / Look R$ 23.145,00 01/06 06/06 

2.8 – Contratação de Gerador R$ 41.000,00 01/06 06/06 

2.9 – Contratação de Sonorização R$ 11.750,00 01/06 06/06 

2.10 – Contratação dos Serviços de Brigadistas R$ 2.200,00  01/06 06/06 

2.11 – Contratação dos Serviços de Limpeza R$ 13.047,68 01/06 06/06 



 

 

2.12 – Montagem da Quadra R$ 10,980,00 01/06 06/06 

2.13 – Contratação de DJ  R$ 2.317,23 01/06 06/06 

2.14 – Contratação de MC / Locutor R$ 2.400,00 01/06 06/06 

2.15 – Contratação de Produtor Executivo R$ 2.400,00 01/06 06/06 

2.16 – Contratação de Serviços de Segurança R$ 33.910,13 01/06 06/06 

2.17 – Contratação de Ambulância UTI R$ 5.605,00 01/06 06/06 

2.18 – Contratação de Transporte Terrestre R$ 59.464,06 01/06 06/06 

2.19 – Confecção de Troféus R$ 2.565,00 01/06 06/06 

2.20 – Serviços Fotográficos R$ 19.600,00 01/06 06/06 

2.21 – Locação de Grades R$ 1.440,00 01/06 06/06 

 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 1.1 Contratação de Prestadores de Serviço 

1ª quinzena e  

2ª quinzena de 

Junho/2022 

(02 parcelas) 

Meta 2 

2.1 Hospedagens 

2.2 Alimentação 

2.3 Locação de Sala 

2.4 Lavanderia 

2.5 Emissão de Certificado de Carbono 

2.6 Fornecimento de Água  

2.7 Cenografia do Ginásio / Look 

2.8 Contratação de Gerador 

2.9 Contratação de Sonorização 

2.10 Contratação dos Serviços de Brigadistas 

2.11 Contratação dos Serviços de Limpeza 

2.12 Montagem da Quadra 

2.13 Contratação de DJ  

2.14 Contratação de Locutor 

2.15 Contratação de Produtor Executivo 

2.16 Contratação de Serviços de Segurança 

2.17 Contratação de Ambulância UTI 

2.18 Contratação de Transporte Terrestre 

2.19 Troféus 

2.20 Contratação de Serviços Fotográficos  

2.21 Aluguel de Grades 

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 

5.1 Planilha Global (de materiais/serviços não contemplados pelo fomento (Fonte de Receitas 
diversas: ingressos e recursos próprios da Confederação) 

Descrição Detalhada Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Fonte de Custeio 



 

 

Passagens Aéreas da Seleção Brasileira Und 28 R$ 900,00 R$ 19.600,00 Receita de Ingressos /OSC 

Passagens Aéreas da Seleção 92 Und 26 R$ 900,00 R$ 23.400,00 Receita de Ingressos /OSC 

Testes de RT PRC – COVID Serviço 01 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Receita de Ingressos /OSC 

Gelo (Saco de 10kg) Und 50 R$ 20,00 R$ 1.000,00 Receita de Ingressos /OSC 

Pano de Chão Und 40 R$ 5,00 R$ 200,00 Receita de Ingressos /OSC 

Blimp  Und 01 R$ 2.000,00  R$ 2.000,00  Receita de Ingressos /OSC 

Camisa de Torcida  Und 1.920 R$ 11,70  R$ 22.464,00  Receita de Ingressos /OSC 

Camisa Boleiros Und 10 R$ 11,70  R$ 117,00  Receita de Ingressos /OSC 

Recursos Humanos – Equipes de 

Organização e Produção CBV 
HH 01 R$ 86.527,34 R$ 86.527,34 Receita de Ingressos /OSC 

Taxa de repasse para FBV (6%) Und 01 R$ 1.658,88 R$ 1.658,88 Receita de Ingressos /OSC 

Taxas de vendas no cartão (presencial 

e online) – 2% da arrecadação 
Und 01 R$ 552,96 R$ 552,96 Receita de Ingressos /OSC 

Imposto ISS em cima da arrecadação 

(5%) 
Und 01 R$ 1.382,00 R$ 1.382,00 Receita de Ingressos /OSC 

Bolas Mikasa (Contrapartida) Und 50 R$ 80,00 R$ 4.000,00 OSC 

Locação de Mesas e Cadeiras 

(Contrapartida) 
Serviço 01 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Receita de Ingressos/OSC 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO R$ 176.502,18 

5.2 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 - CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 

Etapa 1.1 Despesas com Pessoal de Apoio 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA 
UND DE 
MEDIDA 

QTD TOTAL 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

JUSTIFICATIVA PARA 
AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO 

E MEMÓRIA DE 
CÁLCULO 

1.1.1 Boleiros  H/H 10 10 R$ 160,00 R$ 1.600,00 

Os boleiros são 
profissionais previstos 
no regulamento da 
competição e usados nas 
partidas oficiais para 
buscar as bolas. Eles 
agilizam a partida por 
entregar a bola do ponto 
seguinte rapidamente 
para o sacador.  



 

 

Eles também podem 
exercer a função de 
enxugador, para evitar 
lesões na quadra por 
conta do suor dos atletas 
na superfície. São 
acionados por árbitros e 
atletas durante a partida. 
 
Justificativa / Memória 
de Cálculo: 
 
R$ 80,00 x dia/profissio. 
10 profissionais x dia 
5hrs/dia x 2 dias = 10 
hrs/profissional  
R$ 160,00 por 
profissional  
 

1.1.1 Boleiros – INSS do contratado Encargo 10 10 R$ 32,00 R$ 320,00 

INSS patronal sobre 
pagamento de árbitros, 
cuja natureza é 
compulsória 

1.1.2 Primeiro Árbitro Und 01 01 R$ 1.235,17 R$ 1.235,17 

O primeiro árbitro é a 
autoridade máxima da 
partida. Ele se posiciona 
na cadeira de arbitro em 
posição elevada na 
quadra. Ele decide para 
qual equipe vão os 
pontos e faz com que a 
partida transcorra 
segundo as regras do 
voleibol. 
 
Justificativa / Memória 
de Cálculo: 
 
R$ 617,58 x dia/profissio. 
01 profissional x dia 
5hrs/dia x 2 dias = 10 
hrs/profissional  
R$ 1.235,17 por 
profissional 
 

1.1.2 
Primeiro Árbitro – INSS do 
contratado 

Encargo 01 01 R$ 272,00 R$ 272,00 

INSS patronal sobre 
pagamento de árbitros, 
cuja natureza é 
compulsória 

1.1.3 Segundo Árbitro Und 01 01 R$ 1.235,17 R$ 1.235,17 

O segundo árbitro fica 
em pé na quadra no lado 
oposto ao primeiro. Ele é 
responsável por ajudar o 
primeiro árbitro na 
marcação dos pontos 
sobretudo de toque de 
rede e posicionamento 
das equipes. Se 
necessário, ele fala 
direto com a mesa por 
estar mais perto. 



 

 

 
Justificativa / Memória 
de Cálculo: 
 
R$ 617,58 x dia/profissio. 
01 profissional x dia 
5hrs/dia x 2 dias = 10 
hrs/profissional  
R$ 1.235,17 por 
profissional 
 

1.1.3 
Segundo Árbitro – INSS do 
contratado 

Encargo 01 01 R$ 272,00 R$ 272,00 

INSS patronal sobre 
pagamento de árbitros, 
cuja natureza é 
compulsória 

1.1.4 Juiz de Linha Und 04 04 R$ 554,53 R$ 2.218,12 

Os juízes de linha são os 
oficiais da arbitragem 
responsáveis por marcas 
as bolas de bloqueio e as 
bolas que ocorrem perto 
das linhas. Eles auxiliam 
a decisão do primeiro 
árbitro. 
 
Justificativa / Memória 
de Cálculo: 
 
R$ 277,26 x dia/profissio. 
04 profissionais x dia 
5hrs/dia x 2 dias = 10 
hrs/profissional 
R$ 554,53 por 
profissional 
 

1.1.4 Juiz de Linha – INSS do contratado Encargo 04 04 R$ 118,00 R$ 472,00 

INSS patronal sobre 
pagamento de árbitros, 
cuja natureza é 
compulsória 

1.1.5 Apontador Und 02 02 R$ 705,83 R$ 1.411,66 

Profissionais da 
arbitragem responsáveis 
pelo preenchimento de 
súmula, documento 
oficial que registra todos 
os acontecimentos da 
partida. 
 
Justificativa / Memória 
de Cálculo: 
 
R$ 352,91 x dia/profissio. 
02 profissionais x dia 
5hrs/dia x 2 dias = 10 
hrs/profissional 
R$ 705,83 por 
profissional 
 

1.1.5 Apontador – INSS do contratado Encargo 02 02 R$ 168,00 R$ 336,00 

INSS patronal sobre 
pagamento de árbitros, 
cuja natureza é 
compulsória 



 

 

1.1.6 Attaché (Guia Turístico) Und 01 01 R$ 360,00 R$ 360,00 

Os attachés são guias e 
tradutores das equipes e 
delegados, ficam o 
tempo à disposição 
representando o comitê 
local. 
São exigências da 
Federação Internacional 
em jogos internacionais 
quando recebemos 
equipes estrangeiras. 
 
Justificativa / Memória 
de Cálculo: 
 
R$ 180,00 x dia/profissio. 
01 profissional x dia 
5hrs/dia x 2 dias = 10 
hrs/profissional 
R$ 360,00 por 
profissional 
 

1.1.6 Attaché – INSS do contratado Encargo 01 01 R$ 72,00 R$ 72,00 

INSS patronal sobre 
pagamento de árbitros, 
cuja natureza é 
compulsória 

1.1.7 Produtor de Evento Und 01 01 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

Contratação necessária 
para auxiliar localmente 
a equipe de organização 
para a produção do 
evento. 
 
Justificativa / Memória 
de Cálculo: 
 
R$ 1.000,00 x 
dia/profissio. 
01 profissional x dia 
5hrs/dia x 2 dias = 10 
hrs/profissional 
R$ 2.000,00 por 
profissional 
 

1.1.7 
Produtor de Evento – INSS do 
contratado 

Encargo 01 01 R$ 400,00 R$ 400,00 

INSS patronal sobre 
pagamento de árbitros, 
cuja natureza é 
compulsória 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 12.204,12 

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 12.204,12 

Meta 2 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS AMISTOSOS BRASIL X JAPÃO – BRASÍLIA 2022 

Etapa 2.1 - Hospedagens 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA 
UND DE 
MEDIDA 

QTD TOTAL 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

JUSTIFICATIVA PARA 
AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO 

E MEMÓRIA DE 
CÁLCULO 

2.1.1 
Hospedagem em Hotel 4 estrelas 
Na Região Administrativa de 
Taguatinga 

Diária 54 54 R$ 240,00 R$ 15.120,00 
Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 



 

 

 
Apartamento Duplo (DBL) 
Com Café da Manhã 
 
09 (nove) quartos x 05 (cinco) 
diárias 
 
Check-in: 1º/06 
Check-out: 06/06 

delegações, equipes de 
arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são residentes 
de Brasília e necessitam 
estar próximos ao local 
da realização do evento. 

2.1.2 

Hospedagem em Hotel 4 estrelas 
Na Região Administrativa de 
Taguatinga 
 
Apartamento Single (SGL) 
Com Café da Manhã 
 
07 (sete) quartos x 06 (seis) 
diárias 
 
Check-in: 1º/06 
Check-out: 06/06 

Diária 42 42 R$ 210,00 R$ 8.940,00 

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes de 
arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são residentes 
de Brasília e necessitam 
estar próximos ao local 
da realização do evento. 

2.1.3 

Hospedagem em Hotel 4 estrelas 
Na Região Administrativa de 
Taguatinga 
 
Apartamento Duplo (DBL) 
Com Café da Manhã 
 
11 (onze) quartos x 06 (seis) 
diárias 
Check-in: 1º/06 
Check-out: 06/06 

Diária 66 66 R$ 240,00 R$ 15.840,00 

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes de 
arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são residentes 
de Brasília e necessitam 
estar próximos ao local 
da realização do evento. 

2.1.4 

Hospedagem em Hotel 4 estrelas 
Na Região Administrativa de 
Taguatinga 
 
Apartamento Single (SGL) 
Com Café da Manhã 
 
06 (seis) quartos x 06 (seis) diárias 
 
Check-in: 1º/06 
Check-out: 06/06 

Diária 36 36 R$ 210,00 R$ 7.560,00 

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes de 
arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são residentes 
de Brasília e necessitam 
estar próximos ao local 
da realização do evento. 

2.1.5 

Hospedagem em Hotel 4 estrelas 
Na Região Administrativa de 
Taguatinga 
 
Apartamento Duplo (DBL) 
Com Café da Manhã 
 
01 (um) quarto x 06 (seis) diárias 
 
Check-in: 1º/06 
Check-out: 06/06 

Diária 06 06 R$ 240,00 R$ 1.920,00 

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes de 
arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são residentes 
de Brasília e necessitam 
estar próximos ao local 
da realização do evento. 

2.1.6 

Hospedagem em Hotel 4 estrelas 
Na Região Administrativa de 
Taguatinga 
 
Apartamento Duplo (DBL) 
Com Café da Manhã 

Diária 15 15 R$ 240,00 R$ 3.600,00 

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes de 
arbitragem e 
organização, uma vez 



 

 

 
03 (três) quartos x 05 (cinco) 
diárias 
 
Check-in: 1º/06 
Check-out: 06/06 

que não são residentes 
de Brasília e necessitam 
estar próximos ao local 
da realização do evento. 

2.1.7 

Hospedagem em Hotel 4 estrelas 
Na Região Administrativa de 
Taguatinga 
 
Apartamento Single (SGL) 
Com Café da Manhã 
 
03 (três) quartos x 04 (quatro) 
diárias 
Check-in: 02/06 
Check-out: 06/06 

Diária 12 12 R$ 210,00 R$ 2.520,00 

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes de 
arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são residentes 
de Brasília e necessitam 
estar próximos ao local 
da realização do evento 

2.1.8 

Hospedagem em Hotel 4 estrelas 
Na Região Administrativa de 
Taguatinga 
 
Apartamento Double (DBL) 
Com Café da Manhã 
 
13 (treze) quartos x 01 (uma) 
diária 
 
Check-in: 04/06 
Check-out: 05/06 

Diária 13 13 R$ 240,00 R$ 3.120,00 

Necessidade de 
hospedagem para a 
acomodação das 
delegações, equipes de 
arbitragem e 
organização, uma vez 
que não são residentes 
de Brasília e necessitam 
estar próximos ao local 
da realização do evento. 

Valor Total da Etapa 2.1 R$ 58.620,00 

Etapa 2.2 - Alimentação 

2.2.1 

Fornecimento de refeições 
(almoços) para as delegações 
(atletas e comissões técnicas), 
equipes de arbitragem, 
organização e produção, conforme 
o seguinte cronograma 
 
01/06: 79 (setenta e nove) 
almoços  
02/06: 82 (oitenta e dois) almoços  
03/06: 82 (oitenta e dois) almoços  
04/06: 93 (noventa) almoços  
05/06: 90 (noventa) almoços 
 
Total de 426 (quatrocentas e vinte 
e seis) refeições. 
 
O cardápio deverá seguir as 
seguintes orientações:  

 
ALMOÇO 
• Duas sopas caseiras frescas com 
torradas. Um cremoso e um não 
lácteo. 
• Um buffet de saladas completo, 
farto, fresco, refrigerado, 
contendo vários tipos de folhas 
(alface crespa, alface americana, 
agrião, etc), espinafre, azeitonas, 

Und 426 426 R$ 55,24 R$ 23.532,24 

Fornecimento de 
refeições para as 
delegações (atletas e 
comissões técnicas), 
equipes de arbitragem, 
organização e produção 
uma vez que não são 
residentes de Brasília e 
precisam realizar suas 
refeições durante os dias 
do evento. 
 
As refeições deverão ser 
fornecidas no mesmo 
local de hospedagem 
dos atletas, comissões 
técnicas e equipes de 
arbitragem e 
organização, para que 
não percam tempo com 
deslocamentos e 
possíveis atrasos para 
os jogos, além de ser de 
extrema importância 
para sigam um cardápio 
estabelecido por 
nutricionista visando 
uma melhor 
performance esportiva 



 

 

cenoura, pepino, vermelho e 
verde, pimentas, cogumelos crus, 
frutas secas, queijos ralados, 
tomates, ovos cozidos, picles 
fatiados, cebolas vermelhas, 
abacate, grão-de-bico e croutons. 
• Vários molhos para salada, 
incluindo: thousand island, french, 
Ranch, italiano, grego, azeite 
extravirgem e vinagre balsâmico. 
• Uma segunda opção de salada 
fria (ou seja, grego, césar, 
macarrão, batata, salada de 
repolho, macarrão caprese, feijão, 
etc.). 
• Porções moderadas (120-180g 
de peso cozido por pessoa) de 
alimentos ricos em proteínas 
magras devem ser fornecido em 
cada refeição. 
• Duas entradas quentes que não 
se sobrepõem ao tema do jantar. 
• Uma entrada vegetariana 
quente que não coincide com o 
tema do jantar. 
• Uma opção de sobremesa 
saudável 
• Dois tipos de sobremesas doces 
(ou seja, biscoitos, tortas, bolos, 
sorvetes, etc.) 
 
 
O serviço deverá ser fornecido 
entre 11:30 e 14:00, devendo ser 
reposto durante todo o período (a 
programação poderá ser alterada 
por solicitação da Confederação 
conforme horário de treinos e 
jogos das equipes). 

e saúde física. 
 
As refeições devem ser 
baseadas em fontes de 
carboidratos de boa 
qualidade (de 
preferência integral), 
incluindo 
• pão, cereais matinais, 
aveia, grãos, macarrão, 
arroz, macarrão, batata, 
inhame, batata doce. 
• Uma variedade de 
vegetais frescos (cozidos 
e crus) e ingredientes de 
salada devem ser 
servidos em todas as 
refeições. 
• Os temperos devem 
ser à base de óleo e 
coberturas como queijo 
e nozes fornecidas na 
lateral. 
• Porções moderadas 
(120-180g de peso 
cozido por atleta) de 
alimentos ricos em 
proteínas magras devem 
ser fornecido em cada 
refeição. 
• Os rótulos dos 
alimentos precisam 
identificar claramente 
todos os alérgenos. 
• Devem ser fornecidos 
recipientes para levar 
para fora para todas as 
refeições. 
• Todos os pratos que 
devem ser mantidos 
frios devem ser servidos 
em uma cama de gelo 
ou outro instrumento de 
refrigeração. 
• pratos que devem ser 
servidos quentes devem 
ser mantidos quentes 
com aquecedores 
elétricos e afins. 
• Todos os pratos 
devem ser rotulados 
• Todas as bebidas e 
bebidas devem ser 
mantidas em geladeiras 
ou caixas térmicas com 
gelo. 
• Inclui opções 
vegetarianas, sem 
glúten e sem lactose. 



 

 

2.2.2 

Fornecimento de refeições (jantar) 
para as delegações, equipes de 
arbitragem e organização, 
conforme o seguinte cronograma: 
 
01/06: 94 (noventa e quatro) 
jantares 
02/06: 94 (noventa e quatro) 
jantares 
03/06: 110 (cento e dez) jantares 
04/06: 90 (noventa) jantares 
 

Total de: 388 (trezentas e oitenta e 
oito) refeições 

 

O cardápio deverá seguir as 
seguintes orientações:  

 
JANTAR 
• Duas sopas caseiras frescas com 
torradas. Um cremoso e um não 
lácteo. 
• Um buffet de saladas completo, 
farto, fresco, refrigerado, 
contendo vários tipos de folhas 
(alface crespa, alface americana, 
agrião, etc), espinafre, azeitonas, 
cenoura, pepino, vermelho e 
verde, pimentas, cogumelos crus, 
frutas secas, queijos ralados, 
tomates, ovos cozidos, picles 
fatiados, cebolas vermelhas, 
abacate, grão-de-bico e croutons. 
• Vários molhos para salada, 
incluindo: thousand island, french, 
Ranch, italiano, grego, azeite 
extravirgem e vinagre balsâmico. 
• Uma segunda opção de salada 
fria (ou seja, grego, césar, 
macarrão, batata, salada de 
repolho, macarrão caprese, feijão, 
etc.). 
• Porções moderadas (120-180g 
de peso cozido por pessoa) de 
alimentos ricos em proteínas 
magras devem ser fornecido em 
cada refeição. 
• Duas opções quentes são 
necessárias para os pratos 
principais. 
• Uma opção vegetariana quente 
• O jantar deve ser servido com 
dois grãos de acompanhamento 
(ou seja, arroz, quinoa, cuscuz, 
vários tipos de batatas, batatas 
fritas, etc.), 
• Dois vegetais de 
acompanhamento (brócolis no 
vapor, bok-choy, vegetais fritos, 
refogados, espinafre, aspargos 

Und 388 388 R$ 55,24 R$ 21.433,12 

Fornecimento de 
refeições para as 
delegações (atletas e 
comissões técnicas), 
equipes de arbitragem, 
organização e produção 
uma vez que não são 
residentes de Brasília e 
precisam realizar suas 
refeições durante os dias 
do evento. 
 
As refeições deverão ser 
fornecidas no mesmo 
local de hospedagem 
dos atletas, comissões 
técnicas e equipes de 
arbitragem e 
organização, para que 
não percam tempo com 
deslocamentos e 
possíveis atrasos para 
os jogos, além de ser de 
extrema importância 
para sigam um cardápio 
estabelecido por 
nutricionista visando 
uma melhor 
performance esportiva 
e saúde física. 

 
As refeições devem ser 
baseadas em fontes de 
carboidratos de boa 
qualidade (de 
preferência integral), 
incluindo 
• pão, cereais matinais, 
aveia, grãos, macarrão, 
arroz, macarrão, batata, 
inhame, batata doce. 
• Uma variedade de 
vegetais frescos (cozidos 
e crus) e ingredientes de 
salada devem ser 
servidos em todas as 
refeições. 
• Os temperos devem 
ser à base de óleo e 
coberturas como queijo 
e nozes fornecidas na 
lateral. 
• Porções moderadas 
(120-180g de peso 
cozido por atleta) de 
alimentos ricos em 
proteínas magras devem 
ser fornecido em cada 
refeição. 
• Os rótulos dos 
alimentos precisam 



 

 

grelhados, abóbora com curry, 
etc.) 
• Sempre esteja acompanhado de 
pães, pãezinhos e pãezinhos 
frescos 
• Dois tipos de sobremesas doces 
(ou seja, biscoitos recém assados, 
tortas recém assadas, bolos recém 
assados, sorvete com creme, etc.). 
 
O serviço deverá ser fornecido 
entre 19:00 e 22:00, devendo ser 
reposto durante todo o período. 
 
Nos dias de jogo, o jantar será 
servido em horário diferenciado, 
após a partida (a programação 
poderá ser alterada por solicitação 
da Confederação conforme 
horário de treinos e jogos das 
equipes). 

identificar claramente 
todos os alérgenos. 
• Devem ser fornecidos 
recipientes para levar 
para fora para todas as 
refeições. 
• Todos os pratos que 
devem ser mantidos 
frios devem ser servidos 
em uma cama de gelo 
ou outro instrumento de 
refrigeração. 
• pratos que devem ser 
servidos quentes devem 
ser mantidos quentes 
com aquecedores 
elétricos e afins. 
• Todos os pratos 
devem ser rotulados 
• Todas as bebidas e 
bebidas devem ser 
mantidas em geladeiras 
ou caixas térmicas com 
gelo. 
• Inclui opções 
vegetarianas, sem 
glúten e sem lactose. 

2.2.3 

Fornecimento de lanches para as 
delegações, conforme o seguinte 
cronograma: 
 
01/06: 78 (setenta e oito) lanches 
02/06: 77 (sessenta e sete) 
lanches 
03/06: 77 (sessenta e sete) 
lanches 
04/06: 76 (setenta e seis) lanches 
 
Total de: 308 (trezentos e oito) 
lanches 
 
O cardápio deverá seguir as 
seguintes orientações: 
 
LANCHE 
• Café 
• Leite 
• Suco 
• Frutas diversas (sempre ter 
maçã e banana) 
• Pães (branco e integral ou 
grãos), bolos, sanduiches frios 
• Queijo Minas, requeijão, cream 
cheese. 
• Peito de Peru 
• Cereais (aveia, granola) 
• Iogurte 
 
 
O serviço deverá ser fornecido 

Und 308 308 R$ 55,24 R$ 17.013,92 

Fornecimento de 
refeições para as 
delegações (atletas e 
comissões técnicas), 
equipes de arbitragem, 
organização e produção 
uma vez que não são 
residentes de Brasília e 
precisam realizar suas 
refeições durante os dias 
do evento. 
As refeições deverão ser 
fornecidas no mesmo 
local de hospedagem 
dos atletas, comissões 
técnicas e equipes de 
arbitragem e 
organização, para que 
não percam tempo com 
deslocamentos e 
possíveis atrasos para 
os jogos, além de ser de 
extrema importância 
para sigam um cardápio 
estabelecido por 
nutricionista visando 
uma melhor 
performance esportiva 
e saúde física. 

As refeições devem ser 
baseadas em fontes de 
carboidratos de boa 
qualidade (de 



 

 

entre 15:00 e 18:00, devendo ser 
reposto durante todo o período. 

preferência integral), 
incluindo 
• pão, cereais matinais, 
aveia, grãos, macarrão, 
arroz, macarrão, batata, 
inhame, batata doce. 
• Uma variedade de 
vegetais frescos (cozidos 
e crus) e ingredientes de 
salada devem ser 
servidos em todas as 
refeições. 
• Os temperos devem 
ser à base de óleo e 
coberturas como queijo 
e nozes fornecidas na 
lateral. 
• Porções moderadas 
(120-180g de peso 
cozido por atleta) de 
alimentos ricos em 
proteínas magras devem 
ser fornecido em cada 
refeição. 
• Os rótulos dos 
alimentos precisam 
identificar claramente 
todos os alérgenos. 
• Devem ser fornecidos 
recipientes para levar 
para fora para todas as 
refeições. 
• Todos os pratos que 
devem ser mantidos frios 
devem ser servidos em 
uma cama de gelo ou 
outro instrumento de 
refrigeração. 
• pratos que devem ser 
servidos quentes devem 
ser mantidos quentes 
com aquecedores 
elétricos e afins. 
• Todos os pratos devem 
ser rotulados 
• Todas as bebidas e 
bebidas devem ser 
mantidas em geladeiras 
ou caixas térmicas com 
gelo. 
• Inclui opções 
vegetarianas, sem glúten 
e sem lactose. 

Valor Total da Etapa 2.2 R$ 61.979,28 

Etapa 2.3 – Locação de Sala 



 

 

2.3.1 

Locação de Sala de Reunião, 
localizada no setor hoteleiro de 
Taguatinga (RA Taguatinga), onde 
as delegações ficarão hospedadas, 
para realização de reuniões 
técnicas das equipes 
apresentações de vídeos para 
estudos e preleções.  
Capacidade para 30 (trinta) 
pessoas. Devendo conter vídeo 
projetor, acesso à internet 
cabeada (01 ponto de acesso), 
rede wi-fi e ar-condicionado 
disponível. 
Período: 1º/06 a 05/06 (05 
diárias). 

Diária 05 05 R$ 1.200,00 R$ 7.200,00 

Contratação necessária 
uma vez que as equipes 
fazem preleções e vídeos 
com estudos dos 
adversários ao longo dos 
dias da competição. 
Cada equipe tem o 
direito de agendar a sala 
até duas vezes por dia. É 
uma prática recorrente 
do meio esportivo e dos 
clubes de voleibol. 

Valor Total da Etapa 2.3 R$ 7.200,00 

Etapa 2.4 - Lavanderia 

2.4.1 

Serviço de Lavanderia no hotel de 
hospedagem das delegações, de 
acordo com as seguintes 
especificações: 
Serviço: 
- Lavagem de 01 (um) kit por 
atleta/comissão técnica, contendo 
02 (duas) camisas, 01 (um) short e 
01 (um) par de meia, conforme 
programação a seguir: 
 
Cronograma: 
01/06: 28 (vinte e oito) kits (Brasil) 
02/06: 66 (sessenta e seis) kits 
(Brasil + Japão) 
03/06: 28 (vinte e oito) kits (Brasil) 
04/06: 28 (vinte e oito) kits (Brasil) 
05/06: 66 (sessenta e seis) kits 
(Brasil + Japão) 
Total de 216 (duzentos e 
dezesseis) kits de lavagem 

Und 216 216 R$ 24,00 R$ 5.184,00 

Contratação necessária 
para que o uniforme de 
jogos dos atletas esteja 
limpo para os dias de 
competição. Trata-se de 
prática obrigatória o 
sediante lavar o 
uniforme de jogo das 
delegações convidadas.  

Valor Total da Etapa 2.4 R$ 5.184,00 

Etapa 2.5 – Emissão de Certificado de Carbono  

2.5.1 

A contratação tem por objeto a 
quantificação e neutralização da 
emissão de carbono dos Jogos 
Amistosos da Seleção Masculina 
Brasil x Japão.  
Dias dos eventos: 02/06 e 
05/06/2022.  
Quantitativo: 02 (duas) equipes, 
40 (quarenta) pessoas, 02 (dois) 
dias, considerado deslocamento 
Aéreo internacional (elaborado 
por estimativa). 

Und 02 02 R$ 1.125,00 R$ 2.250,00 

Contratação baseada nas 
políticas de 
sustentabilidade 
estabelecidas pela ONU, 
buscando reduzir o 
impacto ambiental e 
neutralizar a emissão de 
carbono do evento. 



 

 

Total de 02 (dois) relatórios 
Serviços a serem executados: 
• Disponibilização do selo 
Evento Neutro Azul – 
Responsabilidade Compartilhada; 
• Quantificação das 
emissões de gases de efeito estufa; 
• Compensação ambiental 
por meio de aquisição de créditos 
de carbono originados por 
projetos nacionais certificados e 
negociados em Mercados de 
Carbono. A titularidade dos 
Créditos de Carbono é da 
CONTRATADA, que faz a cessão do 
crédito à CONTRATANTE por meio 
de um Certificado de Evento 
Neutro, o qual é entregue após a 
confecção do relatório de 
emissões.  
• Confecção de 1 (um) 
relatório de emissões digital por 
cada evento. 
 

Valor Total da Etapa 2.5 R$ 2.250,00  

Etapa 2.6 – Fornecimento de Água 

2.6.1 

Fornecimento de Água Mineral 
120 (cento e vinte) caixas com 48 
(quarenta e oito) copos de 200ml 
em cada caixa. 
 

Und 120 120 R$ 21,12 R$ 2.534,40 

Contratação necessária 
para hidratação dos 
atletas e de toda equipe 
participante do evento. 

Valor Total da Etapa 2.6 R$ 2.534,40  

Etapa 2.7 - Cenografia do Ginásio / Look 

2.7.1 

Contratação de Prestação de 
serviços para Ambientação do 
Ginásio (Look) - (Produção + Mão 
de Obra) 
 
I. Adesivação 
II. Produção 
A produção do material deve 
seguir as orientações:  
 
1 PAINEL EM TECIDO PARA 
FUNDO DE QUADRA 
13m x 7m 
2und 
Tecido oxford  azul royal ou 
marinho com Costura, Bainha e 
ilhós na parte superior. Será preso 
em cabo de aço do ginásio. 
Necessário cotar instalação e 
desmontagem. Cabo de aço 
responsabilidade do fornecedor, 
assim como a instalação. 
 
2 BACKDROP ZONA MISTA 
3,40m x 2,3m - 3,6m x 2,5m 
1und 

Serviço 01 01 R$ 23.145,00 R$ 23.145,00 

Enriquece o evento por 
mostrar profissionalismo 
e cuidado dando uma 
identidade visual ao 
local. 
No look também é 
produzido placas de 
sinalização para 
orientação do público.   
 
A planilha contendo as 
orientações de 
adesivação e produção 
segue em anexo a este 
documento. 
 



 

 

LONA UV FOSCA COM ILHÓS + 
Estrutura para fixação da lona em 
Q15. Estrutura responsabilidade 
do fornecedor. 
 
3 MESA DE CONTROLE - 
PEÇA 1 FRONTAL  
1,85m X 1,05m 
1und 
ADESIVO BLACKOUT FOSCO. Com 
instalação. 
 
4 MESA DE CONTROLE - 
PEÇA 2 LATERAIS DE ENCAIXE 
0,80m X 1,05 m 
2und 
ADESIVO BLACKOUT FOSCO. Com 
instalação. 
 
5 MESA DE CONTROLE - 
PEÇA 3 - LATERAIS  
0,65m X 0,98m 
2und 
ADESIVO BLACKOUT FOSCO. Com 
instalação. 
 
6 ADESIVO DE CHÃO 1 
3,00m x 1,00m 
04und 
MATERIAL 3M COM IMPRESSÃO 
DIGITAL MONOCROMÁTICA 
BRANCA COM RECORTE 
ELETRÔNICO. Com instalação. 
 
7 LONAS DE QUADRA 
3,43 x 1,1m 
08und 
Tecido Oxford com velcro macho 
costurado em todo o contorno do 
verso. Impressão: por sublimação. 
 
8 PROTETOR DE POSTE 
0,72m x 1,8m (medida com 
sangria) 
02und 
LONA UV FOSCA COM CORTE RETO 
 
9 PROTETOR DE CADEIRA – 
FRENTE 
1,3m x 2,03m (medida com 
sangria) 
01und 
LONA UV FOSCA COM CORTE RETO 
 
10 PROTETOR DE CADEIRA – 
LADO 
1,5m x 2,03m (medida com 
sangria) 
01und 
LONA UV FOSCA COM CORTE RETO 
 



 

 

11. FITA DE REDE SUPERIOR 
950cm x 19 cm 
01und 
TECIDO dobrado com velcro no 
verso costurado. Atenção para a 
costura não entrar torta na 
máquina para não ficar enrrugada, 
garantindo o perfeito alinhamento 
da faixa e rede. 
 
12. FITA DE REDE INFERIOR 
950cm x 15 cm 
01und 
TECIDO dobrado com velcro no 
verso costurado. Atenção para a 
costura não entrar torta na 
máquina para não ficar enrrugada, 
garantindo o perfeito alinhamento 
da faixa e rede. 
 
(Produção + Instalação / Mão de 
Obra) 
 

Valor Total da Etapa 2.7 R$ 23.145,00 

Etapa 2.8 - Geradores 

2.8.1 

1. LOCAÇÃO DE GERADORES 
Locação de 02 (dois) geradores a 
diesel sendo 1 (um) trabalhando 
na energia da casa com a 
iluminação do ginásio e outro em 
paralelo, trifásico, 220 volts, 
extintores, caixa acústica e com 
cabos de 200m de no mínimo 
120mm para instalação e com 
técnico no local durante a 
duração do evento, ambos com 
capacidade mínima de 450 KVA. 
 
- GERADOR 1 - na energia da casa: 
 
02/06 - 16h00 as 00h00 
05/06 – 06h00 as 14h00 
 
- GERADOR 2 - funcionando em 
paralelo: 
 
02/06 - 18h00 as 00h00 
05/06 - 07h00 as 13h00 
 
Total de 06 diárias 
 
A locação deve incluir 20m de 
passa cabo. 
 
Instalação e testes - 01/06  
Teste - utilização de 8 horas 
 
É necessário a presença de um 
técnico in loco para dar suporte 

Diária 06 06 R$ 5.000,00 R$ 30.000,00 

 
Locação de geradores 
necessários para garantir 
a geração de energia ao 
complexo esportivo, 
bem como às tecnologias 
que não poderão ter 
seus serviços 
interrompidos. 
Extremamente 
necessário para que a 
partida não seja 
paralisada por falta de 
energia 
 
Valor da Contratação = 
mão de obra + 
equipamentos 



 

 

ao evento durante a realização do 
evento. 
 
Todo material (cabeamento, 
réguas, tomadas etc.) por conta 
da contratada. 
 

2.8.2 

2. DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE 
ENERGIA NO GINÁSIO, 
IMPRETERIVELMENTE COM 
ATERRAMENTO 
Contratação de serviço de 
distribuição de cabeamento 
elétrico na área de jogo: 
   2 (duas) caixas de passagem, 
uma em cada extremidade da 
quadra 
   4 (quatro) pontos de energia 
para 2 (dois) computadores no 
fundo de quadra; 
   4 (quatro) pontos de energia 
para 2 (dois) computadores em 
cada fundo de quadra à esquerda 
da mesa de controle; 
   4 (quatro) pontos de energia na 
mesa de controle; 
   2 (dois) pontos de energia em 
cada banco de reserva; 
   4 (quatro) pontos de energia na 
house mix; 
   2 (dois) pontos de energia no 
guardo corpo da arquibancada de 
fundo da quadra; 
   
 
Período de trabalho: 01 a 05/06 
 
É necessário a presença de um 
técnico in loco para dar suporte 
ao evento durante a realização do 
evento. 
 
Todo material (cabeamento, 
réguas, tomadas etc.) por conta 
da contratada. 
 

Serviço 01 01 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00 

 
Locação de geradores 
necessários para garantir 
a geração de energia ao 
complexo esportivo, 
bem como às tecnologias 
que não poderão ter 
seus serviços 
interrompidos. 
Extremamente 
necessário para que a 
partida não seja 
paralisada por falta de 
energia 
 
Valor da Contratação = 
mão de obra + 
equipamentos 

Valor Total da Etapa 2.8 R$ 41.000,00  

Etapa 2.9 - Sonorização  

2.9.1 

Contratação de empresa para 
prestação de serviço de 
sonorização de médio porte, sem 
equipamentos de palco, 
conforme especificações abaixo: 
 
- Montagem, desmontagem e 
operação técnica; 
- Mesa de Som 16 (dezesseis) 
canais soundcraft; 
- 2 (dois) Microfones sem fio; 
- 2 (dois) Microfones com fio para 

Serviço 01 01 R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 

Contratação necessária 
para entretenimento e 
locução técnica dos 
jogos. Equipamento será 
utilizado pelo locutor e 
animador.  
 
Valor da Contratação = 
mão de obra + 
equipamentos 



 

 

utilização na campainha da mesa 
de controle da arbitragem; 
- 4 (quatro) caixas de 3 (três) vias 
300 watts RMS cada uma; 
- 2 (duas) caixas de subgrave 800 
watts RMS; 
- 01 (um) Técnico de som; 
- Periféricos compatíveis com o 
equipamento e toda a fiação 
necessária + cabeamento para 
cerca de 40 m; 
- Cabos e conectores para a 
instalação do sistema 
considerando passagem de cabos 
para as quadras externas. 
 
Observações 
- Considerar que a empresa deve 
disponibilizar técnico no local 
durante todo o evento – 06 
horas/dia; 
 
Montagem e teste: 01/06 
Dias de evento: 

- 02/06: 18h00 as 00h00 
- 05/06: 07h00 as 13h00 

Desmontagem: 05/06 ao final do 
Jogo 
 
(locação de equipamentos + mão 
de obra) 
 

Valor Total da Etapa 2.9 R$ 11.750,00 

Etapa 2.10 - Brigadistas 

2.10.1 

Contratação de Serviço de 
Brigadistas de Incêndio conforme 
especificações abaixo: 
- Equipe com 05 (cinco) brigadistas 
uniformizados por dia de evento 
- Jornada de 06h/dia 
 
DATA / HORÁRIOS: 
02/06: 19h00 às 00h00 (5 
brigadistas) 
05/06: 07h00 às 13h00 (5 
brigadistas 
 
Total de 10 (dez) diárias / 
brigadistas 
 
Equipamentos necessários:  
Cadeiras de rodas, colar cervical e 
demais equipamentos necessários 
para o atendimento. 
 
Estimativa de 1.500 (mil e 
quinhentas) pessoas de público. 
 

Diária 10 10 R$ 220,00 R$ 2.200,00 

Contratação necessária 
para prevenção de 
combate a incêndio 
prestação de socorro e 
primeiros socorros 
aos participantes do 
evento, e se caso 
necessário, conduzi-los 
ao posto médico. 

Valor Total da Etapa 2.10 R$ 2.200,00 



 

 

Etapa 2.11 – Serviços de Limpeza 

2.11.1 

Prestação de Serviços de Limpeza 
 
Realizar serviços de conservação e 
limpeza das áreas do evento e 
realizar a separação dos resíduos 
 
Cronograma: 

• 01/06/2022:  
- 06 (seis) pessoas/dia – 12h 

• 02/06/2022:  
- 10 (oito) pessoas/dia – 12h 

• 03/06/2022:  
- 03 (três) pessoas/dia – 12h  

• 04/06/2022:  
- 06 (seis) pessoas/dia – 12h 

• 05/06/2022:  
- 12 (oito) pessoas/dia – 12h 
 
Total de: 37 (trinta e sete) diárias 
/ pessoas 
 
Material de limpeza e higiene 
(papel higiênico, papel toalha, 
sabonete líquido, sacos de lixo 
etc.) deverá ser incluso.  
 
 

Diária 37 37 R$ 352,64 R$ 13.047,68 

Realizar serviços de 
conservação e limpeza 
das áreas do evento e 
realizar a separação dos 
resíduos. 
A empresa deverá 
realizar a limpeza de 
toda arena antes, 
durante e depois do 
evento. Efetuar a 
reposição constante dos 
insumos e retirada do 
lixo dentro do complexo 
esportivo durante as 
partidas. 
Todos os prestadores de 
serviço devem estar 
uniformizados, com 
identificação de equipe 
de limpeza. 

Valor Total da Etapa 2.11 R$ 13.047,68 

Etapa 2.12 – Montagem de Quadra  

2.12.1 

Prestação de Serviços de 
montagem e desmontagem de 
quadra de voleibol com empresa 
especializada em montagem de 
quadras esportivas.  
Equipe: 03 pessoas para auxiliar 
no descarregamento do material 
do caminhão para a quadra e 
demais serviços da montagem e 
desmontagem. 
 
 
Serviços: 
- Colocação de Piso (com EVA 
caso necessário) com as devidas 
demarcações (adesivação 3M), 
postes, rede e placas (material de 
quadra); 
- Arrumação da área externa da 
quadra de jogo; 
- A desmontagem ocorrerá 
imediatamente após o último 
jogo, durando no máximo até o 
dia seguinte; 
- Limpeza do piso caso necessário. 
- Manutenção da quadra nos 
treinos e jogos. Incluindo 
reposição de água, gelo e limpeza 
 

Serviço 01 01 R$ 10.980,00 R$ 10.980,00 

 
O piso oficial de jogo de 
voleibol é separado em 
rolos e enviado para o 
local da competição.  
Para a montagem é 
necessário o montador 
especializado para que o 
material não seja 
danificado. 
 
Além de posicionar os 
tapetes de forma 
correta, o montador 
precisa fitá-los para 
evitar que se desloquem 
e fazer a marcação 
específica a área do jogo. 
 
Normalmente faz-se 
necessário uma limpeza 
do piso antes do uso.  
 
A desmontagem 
também precisa ser feita 
por pessoa especializada 
para que os pisos sejam 
enrolados da forma 
correta de forma que 



 

 

Observação: 
- O montador deverá incluir as 
fitas e adesivos necessários para 
fazer a montagem e marcação 
necessária na quadra de jogo 
(3M).  
- As despesas com fitas, 
transporte, hospedagem e 
alimentação são por conta do 
contratado. 
Montagem e desmontagem de 
quadra:  
 

não sejam danificados no 
trajeto e 
armazenamento.   
 
Importante informar que 
o material utilizado na 
montagem e 
desmontagem para este 
evento se encontra no 
Sesi/DF, material da CBV 
emprestado para 
realização de 
competições em 
Brasília/DF. 

Valor Total da Etapa 2.12 R$ 10.980,00 

Etapa 2.13 - DJ 

2.13.1 

Contratação de Serviços de DJ 
Data: 01/06 (montagem), 02/06 e 
05/06 (Jogos) 
 
Horário: 6h de trabalho por dia 
 
- Executar as vinhetas para ace e 
bloqueio e trilhas sonoras dos 
grandes momentos das partidas. 
Ele deve aquecer, estimular e 
interagir com o público, atletas e 
animadores antes, durante e 
depois da partida. O DJ deve levar 
seus equipamentos, Sugestão: 2 
(duas) Picapes de vinil, 1 (um) 
Mixer e 2 (dois) computadores 
mac book. 
 
- Trabalhar a música durante as 
ações de entretenimento e os 
grandes momentos dos jogos 
reproduzindo vinhetas de bloqueio 
e ace e estimulando os torcedores 
para torcer. 
 
- Separar música para a entrada da 
mascote, a execução de holas, 
animar o público durante toda a 
partida, interagir com as torcidas. 
 
- Executar música de 
apresentações ao vivo que forem 
contratadas 

Diária 3 3 R$ 772,41 R$ 2.317,23 

 
As partidas de voleibol, 
além de fornecerem 
entretenimento ao 
espectador por conta do 
jogo em si, são sempre 
grandes eventos para fãs 
por terem animação, 
ações nos intervalos de 
set, interação com o 
público e música entre 
os pontos do rally. 
Tais ações são 
importantes para 
aumentar o interesse 
pela modalidade.  
 
O DJ é o responsável por 
colocar a música no 
intervalo de sets e 
pontos, antes e após a 
partida. Respeitando os 
momentos oficiais da 
partida conforme a 
regra. Também se faz 
necessário um DJ para 
que seja executado o 
hino nacional antes da 
realização da partida, 
conforme protocolo 
oficial de jogo. 

Valor Total da Etapa 2.13 R$ 2.317,23 

Etapa 2.14 –Locutor 

2.14.1 

Contratação de Serviços de 
Locutor (MC) especializado em 
jogos de voleibol 
 
Cronograma/Jornada: 

Diária 03 03 R$ 800,00 R$ 2.400,00 

 

As partidas de voleibol, 
além de fornecerem 
entretenimento ao 
espectador por conta do 



 

 

01/06 (montagem),  
02/06 (Jogo) 
05/06 (Jogo) 
 
Horário:6h de trabalho por dia  
 
- Apresentar os jogos, entrevistar 
atletas, conduzir todas as ações 
com o público, dar apoio às ações, 
entrevistas e brincadeiras com o 
público na arquibancada e 
entrevistas com personalidades. O 
locutor receberá um protocolo do 
jogo e orientação de atividades de 
entretenimento que ele deve 
seguir. 
 
- Coordenar todas as ações de 
entretenimento 
 
- Coordenar a entrada da mascote 
e criação de ações de interação do 
mascote com o público  
 
- Criação de atividades extras na 
quadra antes e durante o jogo. 
Essas atividades devem ser 
enviadas com antecedência para 
aprovação da CBV. (ex: jogo entre 
torcedores, acerte o alvo entre 
outros.)  
 
- Coordenar execução de holas, 
animar o público durante toda a 
partida, interagir com as torcidas, 
entre outras atividades 
 
- Coordenar as apresentações ao 
vivo que forem contratadas. 
 
- Desenvolvimento de um minuto a 
minuto a ser seguido pela equipe e 
previamente aprovada pela CBV. 

jogo em si, são sempre 
grandes eventos para fãs 
por terem animação, 
ações nos intervalos de 
set, interação com o 
público e música entre 
os pontos do rally. 
Tais ações são 
importantes para 
aumentar o interesse 
pela modalidade.  
 
O locutor dá vida ao 
evento, narrando a cada 
intervalo, fazendo a 
ligação entre o jogo e a 
arquibancada.  
 
O locutor deve ter 
experiência com eventos 
de voleibol e dever ter 
conhecimento técnico 
das regras do voleibol, 
conhecendo os atletas e 
todo o ecossistema do 
voleibol. 

Valor Total da Etapa 2.14 R$ 2.400,00  

Etapa 2.15 – Produtor Executivo  

2.15.1 

Contratação dos Serviços de 
Produtor Executivo 
Data: 01/06 (montagem), 02/06 e 
05/06 (Jogos) 
Horário: 6h de trabalho por dia 
Total: 03 (três) diárias 
 
- Supervisionar, gerenciar e dirigir 
toda a equipe de entretenimento.  
 
- Auxiliar nas ações com público 
com animação e distribuição de 
brindes se necessário e 
implementar o protocolo e as 
chamadas em todos os jogos. 

Diária 03 03 R$ 800,00 R$ 2.400,00 

As partidas de voleibol, 
além de fornecerem 
entretenimento ao 
espectador por conta do 
jogo em si, são sempre 
grandes eventos para fãs 
por terem animação, 
ações nos intervalos de 
set, interação com o 
público e música entre 
os pontos do rally. 
Tais ações são 
importantes para 
aumentar o interesse 
pela modalidade.  



 

 

 
- Coordenar todas as ações de 
entretenimento; 
 
- Coordenar a entrada da mascote 
e criação de ações de interação do 
mascote com o público  
 
- Criação de atividades extras na 
quadra antes e durante o jogo. 
Essas atividades devem ser 
enviadas com antecedência para 
aprovação da CBV. (ex: jogo entre 
torcedores, acerte o alvo entre 
outros.)  
 
- Coordenar execução de holas, 
animar o público durante toda a 
partida, interagir com as torcidas, 
entre outras atividades. 
 
- Coordenar as apresentações ao 
vivo que forem contratadas; 
 
- Desenvolvimento de um minuto a 
minuto a ser seguido pela equipe e 
previamente aprovada pela CBV 

 
O produtor executivo de 
entretenimento é o 
responsável por garantir 
que tais ações 
aconteçam 
corretamente, 
controlando as entradas 
das falas do locutor. Para 
o bom andamento do 
evento e para que não 
ocorra nenhuma 
interferência no bom 
desempenho técnico das 
equipes, 
proporcionando ainda 
ao público uma 
experiência única de 
entretenimento. 

Valor Total da Etapa 2.15 R$ 2.400,00  

Etapa 2.16 - Segurança 

2.16.1 

Contratação de empresa de 
segurança Patrimonial. 
- Equipe de segurança para atuar 
como patrimonial, durante o 
evento e no controle de fluxo de 
acordo com as especificações 
abaixo descriminada e 
devidamente registrada na Polícia 
Federal. Será exigida 
comprovação. 
 
1. Segurança desarmada 
Atuar na portaria, controle de 
acessos, apoio ao público e a 
tribuna de honra, trabalho em 
turnos de 12h. 
- Carga horária:  
Diurno 06:00h às 18:00h  
Noturno 18:00h às 06:00h 
 
CRONOGRAMA 

 
01/06/2022 

• 05 (cinco) seguranças/diurno 

• 05 (cinco) 
seguranças/noturno 

02/06/2022 

• 08 (oito) seguranças/diurno 

• 28 (vinte e oito) 
seguranças/noturno 

03/06/2022 

Diária 93 93 R$ 304,41 R$ 28.310,13 

Contratação de 
segurança desarmada 
para guarda do 
patrimônio, para 
contenção de acesso de 
pessoas não 
cadastradas/autorizadas 
a entrarem nas áreas 
privativas, bem como 
garantir a segurança de 
todos os participantes 



 

 

• 03 (três) seguranças/diurno 

• 03 (três) seguranças/noturno 
04/06/2022 

• 06 (seis) seguranças/diurno 

• 08 (oito) seguranças/noturno 
05/06/2022 

• 27 (vinte e cinco) 
seguranças/diurno  

 
Total de 93 (noventa e três) 
diárias / profissionais. 

2.16.1 

Contratação de empresa de 
segurança Armada. 
- Equipe de segurança para atuar 
como Segurança Armada, 
durante o evento e no controle de 
fluxo de acordo com as 
especificações abaixo 
descriminada e devidamente 
registrada na Polícia Federal. Será 
exigida comprovação. 
 
- Atuar na bilheteria do evento 
conforme cronograma abaixo: 
Carga horária:  
Diurno 06:00h às 18:00h  
Noturno 18:00h às 06:00h 
Cronograma: 
                         Diurno  Noturno 
01/06/2022       2                0 
02/06/2022       1                1  
03/06/2022       1                0 
04/06/2022       1                0 
05/06/2022       2                0  
 
Total de 08 (oito) diárias / 
profissionais 

Diária 08 08 R$ 700,00 R$ 5.600,00 

Contratação de 
segurança armada para 
guarda do patrimônio, 
para contenção de 
acesso de pessoas não 
cadastradas/autorizadas 
a entrarem nas áreas 
privativas, bem como 
garantir a segurança de 
todos os participantes 

Valor Total da Etapa 2.16 R$ 33.910,13 

Etapa 2.17 - Ambulância 

2.17.1 

Contratação de Prestação de 
Serviços de Locação de 
Ambulância da seguinte forma: 
 
UTE MÓVEL – AMBULÂNCIA TIPO B 
 
Cronograma/Jornada: 
02/06 - 19h00 as 00h00  
05/06 - 07h00 as 13h00  
 
Total de 02 diárias 
 
01 Ambulância/dia - 6h/dia  
 
Ambulância equipada de acordo 
com as normas da vigilância 
sanitária, contendo maca retrátil, 
cinto de segurança, cilindro de 
oxigênio com válvulas, 
desfibrilador, umidificador, 

Diária 02 02 R$ 732,50 R$ 1.465,00 

Prerrogativa legal de 
contratação de serviço 
de ambulância para os 
dias de jogos, com a 
responsabilidade de 
zelar pelo socorro e 
bem-estar de todos os 
participantes. 



 

 

nebulizador, oximetro, prancha 
longa, colar cervical, talas de 
imobilização, cadeira de rodas. Os 
serviços devem compreender em 
Atendimentos aos participantes, e 
eventuais deslocamentos até um 
centro hospitalar. 
• Equipe: 01 (um) Enfermeiro ou 
Técnico de enfermagem e 01 (um) 
motorista/socorrista. 
Obs: Caso seja necessário que a 
equipe de ambulância fique no 
local do evento por um tempo 
maior que o determinado, será 
cobrado o valor de R$ 90,00 
(noventa reais) por hora 
excedente por cada ambulância. 
 

2.17.2 

Contratação de Prestação de 
Serviços de Locação de 
Ambulância da seguinte forma: 
 
AMBULÂNCIA UTI MÓVEL 
 
Cronograma/Jornada:  
02/06 - 19h00 as 00h00  
05/06 - 07h00 as 13h00  
 
Total de 02 (duas) diárias  
 
01 Ambulância/dia - 6h/dia  
 
Ambulância completa, equipada 
de acordo com as normas da 
vigilância sanitária, contendo maca 
retrátil, cinto de segurança, 
cilindro de oxigênio com válvulas, 
bomba de infusão, monitor 
cardíaco, respirador, material para 
entubação (adulto e infantil), 
desfibrilador (cardioversor), 
umidificador, nebulizador, 
oxímetro, prancha longa, colar 
cervical, talas de imobilização, 
cadeira de rodas, laringoscópio. Os 
serviços devem compreender a 
Assistência de Pronto Socorro 
Móvel de Emergências e Urgências 
Médicas aos participantes e 
eventuais deslocamentos até um 
centro hospitalar. 
• Maleta de medicamentos 
uso oral e injetável. 
• Kits para imobilização 
provisória 
• Kits Queimadura 
• Kit parto 
• Equipe: 01 (um) médico, 
02 (dois) Enfermeiros e 01 (um) 
motorista/socorrista. 

Diária 02 02 R$ 2.070,00 R$ 4.140,00 

Prerrogativa legal de 
contratação de serviço 
de ambulância para os 
dias de jogos, com a 
responsabilidade de 
zelar pelo socorro e 
bem-estar de todos os 
participantes. 



 

 

Obs: Caso seja necessário que a 
equipe de ambulância fique no 
local do evento por um tempo 
maior que o determinado, será 
cobrado o valor de R$ 180,00 
(cento e oitenta reais) por hora 
excedente por cada ambulância  

Valor Total da Etapa 2.17 R$ 5.605,00 

Etapa 2.18 - Transporte Terrestre  

2.18.1 

Locação de 02 Ônibus executivos 
para 24 pessoas, com motorista, 
ar-condicionado e com 
quilometragem livre, com uso 
diário e em período integral, total 
de 16 horas, para transporte das 
delegações entre o aeroporto, 
hotel e ginásio, durante a 
permanência das equipes na 
cidade.  
 
Utilização conforme cronograma 
abaixo: 
 
01/06: 03 (três) ônibus/dia 
02/06: 03 (três) ônibus/dia 
03/06: 02 (dois) ônibus/dia 
04/06: 03 (três) ônibus/dia 
05/06: 03 (três) ônibus/dia 
 
Total de 14 (catorze) diárias 

Diária 14 14 R$ 2.616,66 R$ 41.866,56 

Há a necessidade de ser 
um ônibus executivo (e 
não um microônibus) 
uma vez que os atletas 
são de grande estatura, 
visando melhor conforto 
das equipes) 
 
O transporte terrestre é 
responsável pelo 
deslocamento das 
equipes participantes e 
comitê organizador 
durante a competição já 
que todos estão em um 
local fora de sua cidade. 
 
O transporte precisa 
começar recepcionando 
os participantes no 
aeroporto, fazer o 
trajeto diariamente 
entre o ginásio e o hotel 
e levar todos até o 
aeroporto no dia da 
partida.  
 
O horário do serviço 
deve ser integral pois as 
equipes se deslocam ao 
ginásio duas vezes ao 
dia, considerando 
treinos e competição. 
 
Utilização dos ônibus 
pelas Delegações 
Brasileira (1º/06 a 05/06) 
e Japonesa 
(1º/06 a 05/06) 

2.18.3 

01 (uma) Van de 15 (quinze) 
lugares / dia, com motorista, ar-
condicionado e com 
quilometragem livre, em período 
integral, total de 16 horas.  
 
Utilização conforme cronograma 
abaixo: 
 
1º a 06 de junho  
Total de 07 (sete) diárias 

Diária 07 07 R$ 1.178,00 R$ 11.780,00 

O transporte terrestre é 
responsável pelo 
deslocamento das 
equipes participantes e 
comitê organizador 
durante a competição já 
que todos estão em um 
local fora de sua cidade. 
O transporte precisa 
começar recepcionando 
os participantes no 
aeroporto, fazer o 



 

 

trajeto diariamente 
entre o ginásio e o hotel 
e levar todos até o 
aeroporto no dia da 
partida.  
O horário do serviço é 
estabelecido pois a 
equipe chega a ir ao 
ginásio duas vezes ao 
dia, considerando 
treinos e competição. Da 
mesma forma que a 
equipe de produção 
precisa do deslocamento 
durante todo o período 
para montagem e 
operação.  

2.18.4 

01 (um) carro executivo, com 
motorista, com uso diário, para 
atender em período integral, total 
de 16 horas, a Presidência e 
Diretoria executiva da CBV no 
traslado aeroporto, hotel e ginásio, 
durante a permanência deles na 
cidade.  
 
Utilização conforme cronograma 
abaixo: 
 
Período: 02 a 06 de junho 
Total de 05 (cinco) diárias 

Diária 05 05 R$ 1.163,50 R$ 5.817,50 

O transporte terrestre é 
responsável pelo 
deslocamento das 
equipes participantes e 
comitê organizador 
durante a competição já 
que todos estão em um 
local fora de sua cidade. 
O transporte precisa 
começar recepcionando 
os participantes no 
aeroporto, fazer o 
trajeto diariamente 
entre o ginásio e o hotel 
e levar todos até o 
aeroporto no dia da 
partida.  
O horário do serviço é 
estabelecido pois a 
equipe chega a ir ao 
ginásio duas vezes ao 
dia, considerando 
treinos e competição. Da 
mesma forma que a 
equipe de produção 
precisa do deslocamento 
durante todo o período 
para montagem e 
operação.  
O carro executivo para a 
diretoria está em datas 
diferentes pois somente 
atenderá no dia de jogo 
e na chegada da 
diretoria a cidade.  

Valor Total da Etapa 2.18 R$ 59.464,06 

Etapa 2.19 - Troféus 

2.19.1 

Confecção de 20 troféus 
personalizados com Corpo em 
acrílico cristal de 10mm com 
gravação por impressão UV. 
Recorte em formato especial. Base 
em inox prata, com plaqueta em 

Unidade 13 13 R$ 185,00 R$ 2.405,00 

Contratação necessária 
para confecção de 
troféus para 
homenagem aos atletas 
medalhistas da Seleção 
Olímpica de 1992. 



 

 

inox dourado, com gravação por 
fotocorrosão. Com 25cm de altura. 
  

2.19.2 
Frete para Rio de Janeiro (sede 
CBV) 

Unidade 01 01 R$ 160,00 R$ 160,00 

Contratação necessária 
para envio dos troféus 
produzidos para a sede 
da Confederação. 

Valor Total da Etapa 2.19 R$ 2.565,00 

Etapa 2.20 - Serviços Fotográficos (Fotos, Filmes e Filmagens) 

2.20.1 

Prestação de serviços de foto e 
vídeo para amistosos da seleção 
masculina em Brasília 
 
O trabalho dos profissionais será 
necessário nos dias 1/6 (treino), 
2/6 (jogo), 3/6 (treino), 4/6 (treino) 
e 5/6 (jogo) 
 
Jornada de até 8 horas diárias para 
produção de conteúdo – o horário 
do início da jornada será 
determinado de acordo com a 
programação de treinos e jogos.  
 
O material fotográfico digital deve 
ser entregue com qualidade para 
impressão em jornais e revistas. 
 
Escopo do serviço: 
 
•          Briefing online com a equipe 
da Comunicação (imprensa e 
marketing) quatro dias antes do 
evento para discussão de pautas 
especiais e direcionamento da 
produção de conteúdo. 
 
Produção de conteúdo por dia 
 
FOTO 
 
DIAS DE TREINO - entrega do link 
com as fotos até o término do 
horário da jornada 
 
No mínimo 20 fotos de acordo com 
as pautas do dia (ação + 
personagens das pautas especiais)  
No mínimo 10 fotos frias de 
contrapartidas contratuais (placa 
de quadra, blimp, placa aérea, etc)  
 
DIAS DE JOGOS 
 
No mínimo 20 fotos da partida, 
com equilíbrio de registros entre 
as duas equipes 
No mínimo 10 fotos da partida 
com material publicitário à mostra 
(equipe de 

Serviço 01 01 R$ 19.600,00 R$ 19.600,00 

Importante para registro 
e divulgação do evento. 
As fotos oficiais são 
enviadas para veículos de 
comunicação, publicadas 
nas redes sociais da CBV 
e arquivadas para 
consultas no futuro para 
referência e histórico da 
competição. 



 

 

Comunicação/Marketing vai 
orientar sobre a captação) 
No mínimo 10 fotos frias de 
contrapartidas contratuais (placa 
de quadra, blimp, placa aérea, etc) 
 
VÍDEO 
 
DIAS DE TREINO 
 
Quatro minutos de imagens brutas 
(sem edição) dos treinos, seguindo 
briefing da equipe de 
Comunicação - entrega até o 
término do horário da jornada 
2 vídeos de até 40 segundos de 
atleta/treinador chamando para a 
partida (um de cada equipe) – 
entrega até o término do horário 
da jornada 
 
DIAS DE JOGOS 
 
1 vídeo de até 30 segundos 
contemplando ação promocional 
realizada ou criação de conteúdo 
publicitários (briefing da equipe de 
Comunicação/Marketing) – 
entrega até o término do horário 
da jornada 
2 vídeos de até 1 minuto com 
declaração de jogador/técnico 
sobre a partida – entrega até o 
término do horário da jornada 
1 vídeo de até 1 minuto com 
declaração de representante da 
CBV sobre a partida - entrega até o 
término do horário da jornada 
1 vídeo de highlights da partida, 
com duração entre 2’30’ e 3’ (trilha 
branca e logos da CBV) – entrega 
até 10h do dia seguinte da partida 
 
 Correrão por conta da empresa 
contratada todas as despesas, 
incluídas as diretamente 
relacionadas à atividade 
contratada, bem como transporte, 
alimentação e outras.  
 
O equipamento fotográfico 
(incluindo corpo de máquina, 
lentes etc.) e o equipamento de 
apoio para o trabalho (laptop e 
outros) são de responsabilidade da 
empresa ou do profissional 
contratado, não incorrendo à CBV 
qualquer responsabilidade por 
dano ou perda. 
 



 

 

Quando oferecida estrutura de 
transmissão de dados pela CBV 
(cabo e wifi), ela será 
disponibilizada aos profissionais. 
Quando não, caberá à agência 
contratada providenciá-la. 
Também cabe à agência a análise 
técnica dos recursos de 
transmissão (4G e/ou outros) de 
maneira a viabilizar o trabalho.  
 
Ao apresentar proposta, a 
empresa automaticamente 
reconhece o direito de a CBV 
utilizar o material para divulgação 
e promoção do voleibol. No 
entanto, cabe à CBV a obrigação 
de garantir o crédito ao fotógrafo 
ou à empresa contratada. 
 

Valor Total da Etapa 2.20 R$ 19.600,00 

Etapa 2.21 - Gradil 

2.21.1 

Locação de 120m de grade, de 2m 
x 1,20m cada, utilizada para 
orientação e formação de filas 
externas, isolamento de áreas 
restritas e controle de acesso. 
 
Período: 01 a 05/06/2022.  
Retirada duas horas após o 
término da partida (14h00). 
 
A contratada deverá se 
responsabilizar pela entrega, 
distribuição e colocação das 
grades conforme orientação da 
organização e retirada. 
 

Metro 120 120 R$ 12,00 R$ 1.440,00 

Necessário para controle 
e limitação de público 
nas áreas de acesso do 
ginásio, controle e 
entrada de público e 
isolamento de espaços 
vulneráveis que não 
contam com limitação 
física no local. 

Valor Total da Etapa 2.21 R$ 1.440,00 

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 369.591,78 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 381.795,90 

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Recursos Próprios da Confederação  R$ 153.462,18 

2 Venda de Ingressos R$ 23.040,00 

3 Termo de Fomento R$ 381.795,90 

Total R$ 558.298,08 

6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada 



 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, WALTER PITOMBO LARANJEIRAS, inscrito no RG sob o nº 200200113981-21 - SSP / AL e CPF nº 003.589.324-
91, na qualidade de presidente da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL-CBV, CNPJ: 34.046.722/0001-07, 
declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

  

1. ( X ) A referida entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no artigo 39 
da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011; 

2. ( X ) A referida entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada em 
julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 

3. ( X ) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito 
Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição Federal, bem como 
não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos empregados para a Seguridade 
Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com relação a recursos anteriormente 
recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, ajustes, subvenções sociais, contribuições, 
auxílios e similares; 

4. ( X ) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público 
integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos Estados e 
dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o disposto no art. 8º, 
II da Instrução Normativa nº 1/2005; 

5. ( X  ) A referida entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao projeto; 

6. ( X   ) A referida entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e pensionista 
(incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independentemente de estarem gozando 
de férias ou não; 

7. ( X  ) A referida entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução Normativa nº 1/2005; 

8. ( X ) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 7º da 
Constituição Federal; 

9. ( X  ) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme 
previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93. 

10. ( X ) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do Esporte, 
Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o 2º grau; 

11. (  X ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que institui a 
“Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que 
dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional fixando os procedimentos 
necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao 
registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da Certidão de Acervo Técnico – 
CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos. Diante disto, 
DECLARO que, atenderemos as legislações vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações do 
Distrito Federal. 



 

 

12. (    ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é inferior à 
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).                                                      

  

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. 

 

Walter Pitombo Laranjeiras 
Presidente da CBV 

 

 6.3. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado de 
Turismo do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora 
ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da 
administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 
consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília,29/04/2022 
 

Walter Pitombo Laranjeiras 

 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

Brasília/DF,_____/_____/2022 

  

_______________________________ 

ASSINATURA 

 


