
 

 

 

PROJETO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO 

TERMO DE FOMENTO 
 
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROPONENTE 

 
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

CNPJ do Proponente: 00.217.651/0001-38 

Nome do Proponente: Confederação Brasileira de Kickboxing 

Nome do Dirigente: Paulo Cesar Zorello 

Telefone de Contato com DDD: (11) 96901-1105 (11) 99143-7672 

E-mail: cbkickboxing@gmail.com  

Número da proposta (Plataforma +Brasil): 023986/2021 

 
1.2 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO 
Nome: Paulo Cesar Zorello 

E-mail: cbkickboxing@gmail.com 

Telefone de Contato com DDD: (11) 96901-1105 (11) 99143-7672 

 
1.3 DIMENSÃO DO PROJETO 

( ) Evento Educacional 

( X ) Evento de Participação 

 
1.4 LOCALIDADE - Índice de Desenvolvimento Humano 
IDH: 0,824  

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/df/panorama Ano de Referência: 2010 

 
1.5 POPULAÇÃO - Característica demográfica da localidade 
Nº de Habitantes: 2.570.160 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/df/brasilia/panorama Ano de Referência: 2010 

 

1.6. INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO 

1.6.1 A Entidade já celebrou parcerias como Ministério da Cidadania? 

( x ) Sim Nº de parcerias: 01 

( ) Não 

1.6.2 Apresente, brevemente, quais foram os resultados (positivos e negativos) da(s) parceria(s) 
anterior(es): 

O evento ainda não foi realizado e está programado para acontecer no mês de agosto/21. Estamos 
aguardando o pagamento do repasse para dar andamento no projeto. 
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1.7 CADASTRO DE ENTIDADES PARCEIRAS 

1.7.1 Identificação da Entidade Parceria 

Nome:  

E-mail:  

Telefone de Contato com DDD (...) (...) 

Endereço:  

Município:  UF:  CEP:  

Nome do Dirigente/Representante:  

Cargo do Dirigente/Representante:  

1.7.2 Como a Entidade parceira citada no item 1.7.1 contribuirá para a realização do Projeto (pode ser 
assinalada mais de uma alternativa): 

(...) Assistência Técnica. Especifique: 

(X) Recursos Humanos. Especifique: Contratação de profissionais locais para prestarem serviço na 
realização do evento. 

(X) Infraestrutura. Especifique: Contratação de empresas locais para fornecimento dos materiais e 
serviços que serão utilizados na realização do evento. 

(...) Outras contribuições. Especifique: 

 
1.8 COORDENADOR GERAL DO PROJETO (Sob responsabilidade da Entidade. Após conclusão da 
formalização da parceria, deverá ser apresentado, os seguintes documentos: Ficha Cadastral, Termo de 
Compromisso e Currículo). 
Nome: Tiago Teixeira Peixoto 

E-mail: tiagot_peixoto@hotmail.com 

Telefone de Contato com DDD: 51-98432-9117  

 
1.9 CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL 
Sim: (X) Não: (....) 

HISTÓRICO: 

A Confederação Brasileira de Kickboxing - CBKB foi fundada em 1993, está representada em 22 estados e 

conta com mais 3.000 (três mil) atletas Faixas Pretas formados e mais de 25.000 (vinte e cinco) filiados 

desde a sua fundação. 

É importante ressaltar que a CBKB realiza o Campeonato Brasileiro Adulto e Sub 17 ininterruptamente 

desde 1.991, na época como Associação Brasileira de Kickboxing. Fomenta a prática esportiva, social e 

democrática da modalidade em todos os seus estados federados. 

Além disso, a CBKB é filiada a World Associationof Kickboxing Organization – WAKO que é a única sigla 

mundial de kickboxing reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional – COI e a também é a única 
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entidade nacional filiada à Confederação Panamericana de Kickboxing - WAKO PANAM e por consequência 

a WAKO IF. 

Visto isso já pode-se notar que a Confederação Brasileira de Kickboxing – CBKB é uma entidade gabaritada 

em regulamentar e realizar eventos de Kickboxing no Brasil. Mesmo assim, é importante informar que a 

CBKB realiza dezenas de eventos estaduais durante o ano, diretamente ou em parceria com as Federações 

locais, visando preparar seus atletas vistas aos principais eventos do calendário oficial, como o Campeonato 

Brasileiro, Copa Brasil, as duas etapas dos Campeonatos Mundiais realizados bi-anualmente, o Campeonato 

Mundial Cadets/Juniores, realizado bi-anualmente e os Campeonatos Sul-americanos e Pan-americanos de 

Kickboxing, realizados em anos alternados. 

Para mais, a CBKB participou os Jogos Abertos do Interior - JAI 2008 de São Paulo em Piracicaba, reunindo 

08 municípios, repetindo a dose em 2009, em São Caetano do Sul. Diante disto, em 2010 o Kickboxing foi 

reconhecido nos JAI e participou pela primeira vez como modalidade oficial contando com 69 equipes, entre 

masculino e feminino, representando 44 cidades, estabelecendo um recorde com relação ao número de 

participantes numa primeira edição como modalidade oficial. Ano a ano, a participação nos JAI vem se 

tornando mais positiva. Nacionalmente, após São Paulo, o Paraná já reconheceu a modalidade como oficial 

nos seus Jogos estaduais e Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina estão trabalhando 

no mesmo sentido. 

Ademais, a Confederação Brasileira de Kickboxing mantém um estreito relacionamento com os estados de 

São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, onde realiza eventos 

nacionais de grande porte, além de manter intercâmbio com vários municípios brasileiros. 

Em 2013, a CBKB sediou uma das duas etapas oficiais do Campeonato Mundial WAKO, nas modalidades 

LowKicks e K1 Rules e com isso, colocou de vez o país na rota dos grandes eventos do mundo. No ano de 

2015, realizou, na cidade paranaense de Maringá, a história 25ª Edição do Campeonato Brasileiro Adulto e 

19º Sub 17, tendo o estado se São Paulo, como campeão geral do evento. Realizou ainda a Copa Brasil de 

Kickboxing, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro e colaborou a 9º Edição do Campeonato Sul-americano, 

realizado no mês de dezembro no Chile, onde o Brasil sagrou-se campeão mais uma vez. 

No ano de 2017, firmou parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação do Munifcípio de São Paulo 

e realizou o WGP Weekend, onde promoveu aos particpantes Cursos Arbitrais Amador e Profissional, 

realização de Exame de Graduação para Faixas Preta e ainda uma competição onde os campeões 



 
 
 
 
 
 
 
 

garantiriam uma vaga para participação no evento WGP Kickboxing, um dos maiores eventos de luta em pé 

da atualidade. 

Em 2018 a Confederação Brasileira de Kickboxing efetivou parceria com o Governo do Distrito Federal para 

a realização primeira edição do WGP Kickboxing. Devido ao sucesso da primeira edição, a parceria foi 

efetivada mais uma vez em 2019, sendo realizado ,mais duas edições do WGP Kickboxing e uma edição da 

Taça Nacional Paulo Zorello. Em 2020 a parceria se repetiu e foi realizado mais uma etapa do WGP 

Kickboxing na capital do país. 

Convênios celebrados em parceria com Secretarias Estaduais ou Municipais: 

Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo: 

Ano de 2010 

 Circuito Nacional de Kickboxing e JungleFight – 4 Etapas 

 Copa do Mundo de Kickboxing 

Ano de 2011 

 Copa do Mundo de Kickboxing 

Ano de 2012 

 WGP 9 

Ano de 2013 

 WGP 2013 – etapas 14 e 15 

 Torneio dos Campeões 

Ano de 2014 

 Programa Clube Escola – Temático de Artes Marciais, modalidade Kickboxing 

 WGP 19 

 WGP 21 

 Super Final do Ranking Brasileiro 2014 

 Kickboxing Open 2014 

 WGP Final Tour 2014 

Ano de 2015 

 Programa Clube Escola – Temático de Artes Marciais, modalidade Kickboxing 

 WGP Final Tour 2015 

Ano de 2016 

 Programa Clube Escola – Temático de Artes Marciais, modalidade Kickboxing 



 
 
 
 
 
 
 
 

 26º Campeonato Brasileiro de Kickboxing Adulto e 21º Sub 17 

 Copa Brasil de Kickboxing 2016 

 Kickboxing Open 2016 

Ano de 2017 

 Programa Clube Escola – Temático de Artes Marciais – Modalidade Kickboxing 

 WGP Weekend 

Ano de 2018 

 Programa Clube Escola – Temático de Artes Marciais – Modalidade Kickboxing 

Ano de 2019 

 Programa Clube Escola – Temático de Artes Marciais – Modalidade Kickboxing 

 

Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Maringá: 

Ano de 2011 

 Copa Brasil de Kickboxing 

Ano de 2013 

 Copa Brasil de Kickboxing 

Ano de 2015 

 25º Campeonato Brasileiro de Kickboxing Adulto e 19º Sub 17 

 
 

Ano de 2018 

 28º Campeonato Brasileiro de Kickboxing Adulto e 22º Sub 17 

Ano de 2019 

 Copa Brasil de Kickboxing 

 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal 

Ano de 2018 

 WGP Kickboxing – Edição 51 

Ano de 2019 

 WGP Kickboxing – Edição 55 

 WGP Kickboxing – Edição 59 



 
 
 

 Taça Nacional Paulo Zorello 

 
Ano de 2021 

 WGP Kickboxing – Edição 63 

 
 

 

2. DADOS GERAIS DO PROJETO TÉCNICO PEDAGÓGICO 
 

Os dados gerais do projeto devem ser transcritos neste documento e, na Plataforma + Brasil, na aba 
“Dados”. 

 
2.1 OBJETO (Identificação do Projeto) 

 
Realização do evento WGP Weekend , na cidade de Brasília, Distrito Federal. 

 

 
2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

2.2.1 Caracterização dos interesses recíprocos: 

A realização de um evento como o WGP Weekend tem como interesse recíproco da Confederação 

Brasileira de Kickboxing e do Governo Federal a democratização do acesso ao esporte a toda população 

do Distrito Federal e entorno. 

 
O acesso ao esporte, através da realização de um evento gratuito e de inscrição aberta a todos, é uma 

importante ferramenta de inclusão social por promover diversos aspectos importantes da convivência em 

sociedade, oferecendo uma opção de melhoria de vida à população carente, seja no aspecto de saúde, 

seja no aspecto financeiro, uma vez que insere o praticante na área esportiva oferecendo uma 

possibilidade futura de profissão aos mesmos. 

 
Nesse sentido, um evento de artes marciais como o WGP Weekend é uma importante ferramenta para 

promover não somente o conhecimento técnico acerca da modalidade, como também os valores que as 

artes marciais trazem como sua principal base, tais como o respeito ao próximo, valorização do esforço e 

trabalho árduo, disciplina, entre outros. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.2 Relação entre o projeto apresentado e os objetivos e diretrizes da ação: 

O evento WGP Weekend se encaixa na proposta do programa por ser um evento gratuito e aberto a toda 

população carente e que promove a inclusão social através do esporte e promove os valores intrínsecos às 

artes marciais. Além disso, o evento também oferece acesso gratuito ao conhecimento técnico através de 

curso, seminário, competição e graduação, utilizando o esporte como ferramenta educacional e 

possibilitando a capacitação e formação de professores e de praticantes de kickboxing do Distrito Federal e 

entorno. 

 
É importante ressaltar também que um evento de tal porte, com estrutura e organização de alto nível de 

execução, gratuito e de inscrições abertas a todos é essencial tanto para os praticantes quanto para as 

pessoas que terão seu primeiro contato com a modalidade. São fartos os casos de esportistas que tiveram 

sua vida transformada e que foram inseridos na área esportiva, mudando sua vida e de seus familiares, a 

partir de um primeiro contato com o esporte em eventos voltados a população carente. 

2.2.3 O Projeto tem como público-alvo o atendimento de 120 beneficiados. 

Público direto: 120 

Faixa etária do público direto: 06 a 50 anos 

Público indireto: 0 

2.2.4 Problema a ser resolvido: 

A realização de um evento de inclusão social através do esporte tem inúmeros benefícios que podem auxiliar 

a resolver problemas que afligem a população carente em geral. No caso do WGP Weekend, o evento pode: 

- auxiliar na redução de criminalidade, pois oferece uma atividade de lazer e promove os valores intrínsecos 

às artes marciaise tais quais, respeito ao próximo, disciplina, valor do trabalho árduo, etc; 

- auxiliar na diminuição do nível de pobreza, uma vez que insere o praticante na área esportiva e dando uma 

opção de carreira futura; 

- auxiliar na criação de bons exemplos de conduta e postura, uma vez que o esporte é capaz de criar ídolos 

locais que servem de inspiração para crianças e adolescentes. 

2.2.5 Resultados esperados: 

O esporte, mais especificamente as artes marciais, é uma importante ferramenta de educação e socialização 



 
 
 
 
 
 
 
 

por promover valores como respeito, disciplina, aprendizado e capacitação, coletivismo, amizade e 

solidariedade. Integrar a comunidade local despertando o interesse pelo esporte e pela educação são 

fatores de proteção e promoção da saúde física e mental, e estão diretamente relacionados a inúmeros 

benefícios. Nesse sentido, realizar eventos desse tipo, promove não somente o Kickboxing, como também 

a prática desportiva em geral e estimula as pessoas na busca do conhecimento e de uma vida mais saudável, 

pautada em valores importantes. 

 
2.3 OBJETIVO GERAL 

Democratizar o acesso ao esporte visando a inclusão social dos participantes, disseminar os valores 

intrínsecos às artes marciais, tais como disciplina, respeito ao próximo, etc e o conhecimento técnico do 

kickboxing à população carente, através da realização do WGP Weekend na cidade de Brasília/DF. 

 

 

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Oferecer um grande evento de alto nível técnico e organizacional aos praticantes dos projetos sociais 

voltados ao kickboxing; 

• Apresentar a modalidade à população não praticante e carente da região, suas características técnicas 

e os valores envolvidos na vivência de uma arte marcial, seja como opção de melhora na saúde seja 

como opção de carreira futura; 

• Democratizar o esporte promovendo o acesso ao mesmo, através de um evento de grande porte com 

inscrição gratuita e aberta à toda população, 

• Oferecer para a população do Distrito Federal mais um evento esportivo, proporcionando uma opção 

de prática esportiva ao público de Brasília e entorno; 

• Formar professores faixa-preta na modalidade que serão responsáveis pela continuação da formação 

dos praticantes da modalidade; 

• Fortalecer ações esportivas relacionadas a categoria de lutas junto à população. 



 
 

3. INFORMAÇÕES DO PROJETO 
 

 
3.1 METODOLOGIA DO PROJETO 

 

A execução do WGP WEEKEND dar-se-á no período de 28 a 30 de janeiro de 2022. Desta forma, logo após o início 
da parceria, a Confederação Brasileira de Kickboxing iniciará as tratativas para contratação com os fornecedores 
das estruturas necessárias e logística para a realização do evento, bem como a seleção dos profissionais que 
trabalharão no mesmo. Para a execução do evento é importante destacar que o mesmo seguirá o cronograma 
pré estabelecido. 
 

O curso arbitral será aberto a todos os participantes inscritos e será ministrado por árbitro(s) de renome, 

capacitado(s) não somente em relação às regras do esporte como também à didática de ensino e passagem 

de conhecimento. O palestrante não receberá remuneração. O curso será separado em duas partes, sendo 

elas: 

- Teórica: será ministrada em um auditório ou sala de aula e contará com a análise e estudo das regras oficiais 

da WAKO IF, única entidade reconhecida pelo COI para reger a modalidade no mundo, contidas na apostila 

arbitral; 

- Prática, será ministrado em um espaço amplo com tatames nos chãos e contará com simulações de lutas 

em que serão abordados questões como movimentação, posicionamento e ações/reações dos árbitros em 

situações de luta, corriqueiras ou não. 

 

Em complemento ao curso arbitral, o evento contemplará um seminário técnico de Kickboxing, ministrados 

por personalidade(s) de renome no cenário internacional a ser(em) definido(s), em que serão abordados toda 

parte técnica relacionada à modalidade. O seminário será prático e ministrado em um espaço amplo e com 

tatames no chão, com exercícios e simulações de combate, visando introduzir e apresentar a modalidade aos 

iniciantes e melhorar o nível técnicos de participantes que já tenham familiaridade com a modalidade. Os 

seminaristas não serão remunerados. 

 

Após conhecimento da regras arbitrais e da parte técnica e prática da modalidade, o evento completará o 

circuito de capacitação através da realização de uma competição na modalidade K1 Rules, no masculino e 



 
 

feminino, em categorias pré-determinadas. Os participantes da competição serão escolhidos pelo(s) 

seminarista(s), após avaliação do(s) mesmo(s) durante o seminário técnico. 

 

Somando-se às outras atividades, será realizado também um exame de faixa preta a ser realizado em um 

espaço amplo com tatames no chão e que irá formar novos instrutores dentre pessoas pré-selecionadas por 

esta Confederação e que atendam os requisitos mínimos exigidos pela WAKO IF. A graduação de um faixa- 

preta é imprescindível para o desenvolvimento do esporte, uma vez que serão os responsáveis pela 

continuidade da formação e acompanhamento de inúmeros praticantes da modalidade, repassando todo 

conhecimento técnico da modalidade além dos valores intrínsecos às artes marciais. Além disso, a formação 

de um faixa-preta tem impacto social importante uma vez que oferece uma oportunidade de carreira ao 

formado, através do Kickboxing. 

 

Reforçamos também que o seminário técnico, curso arbitral e exame de graduação para Faixa Preta estarão 

abertos a todos os interessados, com atenção aos pré-requisitos mínimos no caso do exame de graduação, 

mas a CBKB terá o cuidado em buscar participantes do Distrito Federal e entorno para assim contribuir com 

o desenvolvimento destes, bem como o kickboxing do DF. 

 

 Quantidade de Participantes: 

O Projeto tem como público-alvo o atendimento de aproximadamente 120 pessoas, sendo que: 

O curso arbitral pretende reunir cerca de 30 participantes, com idade a partir dos 18 anos. 

O exame de graduação espera reunir cerca de 20 participantes, com idade a partir dos 18 anos. 

O seminário técnico espera reunir cerca de 70 participantes, com idade a partir dos 06 anos. 

Os participantes da competição serão escolhidos dentre os participantes do seminário, com idades entre 18 

e 40 anos, de acordo com as regras da modalidade. 

 

Sobre a competição: 

Será realizada nas categorias abaixo: 

- Masculino: 60 / 63,5 / 71/ 75 / 86 / 91 / +91 kg 

- Feminino: 56 / 60 / 65 kg 



 
 

Cada categoria deverá ter a participação de 04 (quatro participantes), perfazendo um total de 40 pessoas nas 

10 (dez) divisões. Vale ressaltar que essa quantidade acima citada poderá ser flexibilizada de acordo com as 

necessidades técnicas do evento, com a avaliação do seminarista que escolherá os participantes, bem como 

através de orientações recebidas das autoridades governamentais do Distrito Federal, desde que respeitando 

todos os protocolos de segurança sanitários contra a Covid-19. 

 

 Critério de premiação do evento: 

Competição: todos os participantes selecionados pelo seminarista receberão medalhas de participação, além 

dos equipamentos obrigatórios de proteção para a participação nas competições de luta. Individualmente, 

como um incentivo a mais, o participante que vencer suas lutas em sua categoria de peso receberá uma 

oferta para participar no card preliminar, reservado aos iniciantes, em uma edição futura do WGP Kickboxing. 

 

Curso Arbitral, Seminário Técnico e Exame de Faixa Preta: todos participantes receberão um certificado de 

participação, sendo que os participantes do Exame de Graduação receberão um certificado de professor 

Faixa-Preta, após o devido registro nas entidades administrativas do esporte. 

 
 Cronograma: 

No dia 28/01/2022, os participantes se dirigirão ao local determinado pelo organizador e no período das 

15:00 às 16:00 participarão do credenciamento, onde deverão apresentar toda a documentação necessária 

à participação. Das 17:00 as 22:00 será realizado a primeira parte do Curso Arbitral de Kickboxing, nas regras 

amadoreas (teórica). 

No dia 29/01/2022, os participantes selecionados para participar das competições, se dirigirão ao local 

determinado pelo organizador e no período das 09:00 as 12:00, acontecerá a segunda parte do Curso Arbitral, 

também teórico. Das 14:00 as 17:00 teremos a realização do Seminário Técnico e das 19:00 as 22:00 

acontecerá o Exame de Graduação para formação de novos Faixas Preta. 

No dia 30/01/2022, os participantes selecionados para participar das competições, se dirigirão ao local 

determinado pelo organizador e no período das 08:00 às 09:00, se submeterão à pesagem oficial para aferir 

se estão dentro dos parâmetros de peso da categoria que optaram por lutar. Batido o peso, os mesmos já 

poderão se hidratar, se alimentar e aguardar o início das competições, a partir das 11:00, com previsão de 

término as 17:00. Os participantes campeões de suas categorias serão premiados com uma medalha 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3.2 NÚCLEOS (onde serão realizadas as atividades) 

Quantidade de núcleos: 01 - Ginásio da Candangolândia, QR 0A - Candangolândia, Brasília - DF, 71727-200 
 

 
3.3 MODALIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Modalidades: Eventos de capacitação e competição na modalidade K1 Rules. 
 

 
3.4 REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 

 

Inicialmente, serão realizadas reuniões quinzenais entre esta Confederação, o coordenador geral do projeto 
e os fornecedores de serviços e estruturas para o alinhamento de todos os processos para a realização do 
mesmo. 

participativa do evento logo após o término da luta. Ressaltamos ainda que a terceira parte do Curso de 

Arbitragemserá realizada neste dia, onde os futuros árbitros irão estagiar em todas as fases do evento, desde 

a pesagem oficial dos participantes até no julgamento das lutas. 

 
Durante todo o período anterior à realização do evento até o seu fim, a CBKB fará ampla divulgação do 

mesmo através de ações determinadas pela agência de marketing contratada, com o intuito de atrair mais 

inscrições e/ou fortalecer a capital do país como sede de grandes eventos esportivos. Sendo assim, será 

incluído a marca em todas as peças de comunicação on e offline, além dos banner, lonas dos ringues que 

formarão a identidade visual do evento. 



 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 LISTA DE MATERIAL / SERVIÇOS PARA O PROJETO 

 
Nº 

 
Modalidade 

Material com especificação 
Quantidade/ 

Diárias 

Memória de Cálculo do 

Quantitativo (justificar o porquê 

da quantidade) 

01 Ringue Locação de 1 Ringue 

Profissional. 

Local onde ocorrerão as lutas, 

sendo de 4 cordas, 6 metros de 

área de luta por 1 metro de 

altura. 

1 unid x 

2 dias 

1 ringue x 2 dias 

 
Locação de um ringue oficial por 

2 dias, compreendendo os dias 

de execução do evento, dias 

18/12 e 19/12. 

02 Tatame Locação de placas de tatame de 

30mm, de 1m x1m. 

200 unid x 

2 dias 

200 placas de tatame x 2 dias 

 
Locação de 200 placas de tatame 

que serão utilizadas no 

seminário técnico e como área 

de aquecimento aos 

participantes das competições. 

Compreende dois dias de 

execução do evento, dias 18/12 

e 19/12. 

03 Gerador Locação de gerador de energia 

de 180 Kva - locação, 

montagem, instalação e 

retirada de conjunto de grupo 

gerador, super silenciado, 

motor de 400 KVA, 60 HZ, 

microprocessador e quadro de 

transferência, para 

funcionamento em regime 

contínuo, para atender o 

sistema de som e sistema de 

iluminação, com 300m de 

cabeamento de condutor 

elétrico + protetor de cabos tipo 

“passa cabo” isolantes, ante- 

derrapantes e antichama para 

áreas de circulação de 

público        +        chave        de 

1 unid x 

2 dias 

1 gerador x 2 dias 

 
Locação de um gerador por 2 

dias, compreendendo os dias de 

execução do evento, dias 18/12 e 

19/12. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  transferência manual e demais 

componentes necessários à 

conexão do gerador à 

subestação a ser utilizada. 

Com Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART 

– gerador, cabeamento e 

aterramento do gerador, se 

houver necessidade). A 

empresa deverá disponibilizar 

equipamentos sobressalentes 

caso    haja    necessidade    de 

substituição. 

  

04 Praticável Módulo 2 x 1m por 1m de 

altura (passarela e áreas 

laterais do ringue), totalizando 

44 unidades. 

 
44 unid x 2 

dias 

44 unidades de praticável que 

serão utilizados como palco, 

passarela e áreas lateriais do 

ringue. 

05 Mesas Locação de mesas plásticas 

1X1m 

34 unid. x 

2 dias 

34 mesas que serão utilizadas 

nas quantidades abaixo: 

Credenciamento: 4 mesas 

Curso Arbitral: 2 mesas para 

Datashow e para ministrante 

Competição: 34 mesas, sendo 18 

para área de competição, 6 para 

exibição da premiação e 10 

mesas para área de alimentação. 

06 Cadeiras Locação de cadeiras plásticas. 120 unid. 

x 2 dias 

120 cadeiras. Serão utilizadas no 

curso arbitral, exame de troca de 

faixa, seminário e competição. 

07 Banners 1 Confecção de banners em lona 

impressa, para divulgação e 

sinalização do evento. 

Banners de tamanho 4m x 2m. 

Totalizando 16m². 

16 m² 16 m² de banner 

O Banner será colocado do lado 

de fora do ginásio com as 

informações do evento e boas 

vindas aos participantes. 

08 Banners 2 Confecção de 1 banner em 

lona impressa, para divulgação 

e sinalizaçãodo evento. 

Banner de tamanho 6m x 3m. 

18m² 18 m² de banner 

O Banner será colocado na 

quadra, no fundo do palco, para 

ilustração do evento. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  Totalizando 18m².   

09 Lona Ringue Lona impressa de ringue: 7,60 x 

7,60m. 

Totalizando 57,76 m² 

39,69 m² 57,76 m² de lona para ringue 

Lona que será confeccionada 

especialmente para a realização 

do evento e será utilizada no 

ringue. 

10 Adesivos para 

corner 

4 Adesivos auto-colante em 

impressão fosca de medida 

1,30m x 0,28m. 

4 unid. 4 adevisos que serão utilizados 

nos corners dos ringues. 

11 Treliça 120m de treliças para fixação, 

iluminação, sonorização, com 

fechamento em lycra. 

120m x 2 

dias 

120 m de treliças para fixação de 

banners, iluminação e 

sonorização. 

12 Lycra Aquisição de 120m lycra na cor 

preta para fechamento de 

palco, passarela e áreas laterais 

do ringue. 

120 m 120 metros de lycra que será 

utilizada para fechamento de 

áreas em volta do palco e 

passarela. 

13 TNT Aquisição de 150m de Tecido 

TNT na cor preta para 

acabamento das grades de 

divisão de áreas. 

150 

metros 

150 metros de tecido TNT que 

será utilizado como acabamento 

do ringue. 

14 Grades de 

proteção 

Locação de grades de proteção, 

de 2m x 1m, para divisão de 

áreas e limitação de público. 

40 unid. x 

2 dias 

40 unidades de grades de 

proteção, que serão utilizadas 

para fechamento e limitação das 

áreas de luta, impedindo assim, 

a entrada de pessoas não 

autorizadas. 

15 Carpete Locação de 800m de carpete 

para forração na cor cinza 

(tamanho 20 x 40 m para a 

quadra) 

800 m 800 metros de carpete para 

forração da quadra do ginásio. 

16 Caixa Térmica Locação de caixa térmica de 

100 litros para 

acondicionamento de gelo para 

atendimento aos participantes. 

1 unid. 

1 dia 

1 caixa términca x 1 dia, para 

acomodação de gelo e água para 

atendimento a participantes e 

arbitragem. Compreende um dia 

de execução, 19/12. 

17 Água Mineral Água mineral para todos os 

participantes e equipe de 

705 copos 705 copos de água mineral. Água 

mineral para ser distribuída para 



 
 
 
 
 
 
 
 

  trabalho (10 caixas com 48 

copos de 200ml) 

 todos os participantes e equipe 

de trabalho durante os dias de 

realização do evento. 

18 Toalhas de Mesa Locação de 34 toalhas de mesa 

na cor preta. 

34 unid. 34 toalhas que serão utilizadas 

nas mesas no curso arbitral, 

seminário, exame para troca de 

faixa, e nas competições, em 

volta do ringue, nas mesas de 

árbitros e jurados, na sala de 

pesagem e área médica. 

19 Iluminação Iluminação de Grande Porte: 

- Gride do Ringue 

01 Gride 7m de altura e 10m x 

10m de comprimento (Q30) 

10 bean 200 

30 PAR LED RGBW para 

arquibancada 

01 canhão seguidor 1200 watts 

01 mesa Perola Avolite 2010 

04 Rack Dimmer 12 x 4000 

watts 

 
- Iluminação Portal de Entrada 

14 Moving Sharp 200 

02 strobo Attomic 3000w 

08 Ribaltas 

02 Haze 1500 watts (ou 

superior) 

8 PAR LED RGBW 

1 dia Todos os materiais de 

iluminação x 1 dia de utilização. 

 
Locação de todo material de 

iluminação necessário para 

iluminação do Ringue e portal de 

entrada. Locação calculada 

compreendendo o dia de 

execução do evento, dia 19/12. 

20 Sonorização Sonorização de Médio porte 

01 Mesa Digital – LS9 ou X32 

02 Microfones Shure / 

Senheiser sem fio 

01 Kit DJ (02 CDj Pionner 850, 

900 ou 2000 + Mixer DJM 800 

ou superior) 

3 dias Serviço de sonorização x 3 dias 

Locação calculada em 3 dias, 

compreendendo os dias de 

execução do evento, dias 17, 18 

e 19/12. 

21 Data Show Projetor Multimídia, com 

entrada HDMI e telão para 

1 unid x 2 

dias 

1 projetor multimídia x 2 dias 



 
 
 
 
 
 
 
 

  projeção de imagens de 2m x 

2m. 

 Será utilizado um projeto 

miltimídia para projeção de 

slides no curso arbitral. 

Compreende os dias de 

execução 17/12 e 18/12. 

22 Ambulância de 

Remoção 

Veículo destinado ao 

transporte de pacientes que 

não apresentam risco de vida e 

são utilizados para remoção 

simples e de caráter eletivo. 

Obrigatoriamente deverá 

dispor: 

Sinalizador ótico e acústico 

Maca com rodas; Suporte para 

soro; Oxigênio medicinal; 

Motorista e um técnico de 

enfermagem. 

8 horas 

1 unid x 1 

dia 

1 unid x 1 dia 

Locação de ambulância de 

remoção para um dia de 

execução do evento, dia 19/12. 

Justificativa da contratação das 

ambulâncias. 

A sua regulamentação médica 

prescreve: 

. a obrigatoriedade da utilização 

de, no mínimo, duas 

ambulâncias por evento, uma 

UTI e uma de remoção. 

. caso o participante precise ser 

removido para o hospital, uma 

ambulância deve sempre 

permanecer no evento. 

23 Ambulância UTI Ambulância UTI móvel – 

ambulância 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, 

oximetro, prancha longa, colar 

cervical, talas de imobilização, 

cadeira de rodas, 

laringoscópio. Os serviços 

devem compreender a 

01 unid. X 

1 dia 

1 unid. X 1 dia 

Locação de ambulância UTI para 

atendimento aos participantes 

das competições, 

compreendendo um dia de 

execução do evento, dia 19/12. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  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 

• Equipe: 01 médico, 01 (um) 

técnico de enfermagem e 01 

(um) motorista/socorrista. 

  

24 Medalhas de 

participação 

Aquisição de Medalhas 

personalizadas, em metal 

composto. O metal é 

totalmente reciclável e de alta 

resistência à corrosão, o que 

não elimina resíduos, não 

utiliza chumbo na composição, 

tornando a medalha 

totalmente ecológica. A 

circunferência da medalha 

possui um raio de 

aproximadamente 7cm e fita 

personalizada, de 2cm. Serão 

entregues para todos os 

participantes das competições. 

40 unid. 40 unidades de medalhas de 

participação , divididas em 10 

medalhas de ouro, 10 medalhas 

de prata e 20 medalhas de 

bronze, que serão distribuídas 

entre os participantes das 

competições (lutas), que 

ocorrerão no dia 19/12, 

premiando assim, os 

participantes de acordo com os 

resultados obtidos nas lutas de 

acordo com a categoria de peso. 

25 Certificados de 
participação 

Certificados em 1 Lâminas 

Formato 21 x 29.7 cm, 4 x 0 

cor, COUCHE FOSCO 300 g/m2 

120 unid. 120 certificados que serão 

entregues para todos os 

participanntes do evento. 

26 Transporte Locação de 02 vans por 3 dias 

com diária de 8 horas para 

atender os árbitros, comissão 

técnica, staff. Transporte 

interno para 18 pessoas 

(hotel/ginásio/hotel) 

2 vans x 3 

dias 

2 vans x 3 dias 

Transporte interno para toda a 

delegação do evento, 

compreendendo três dias de 

execução do evento, dias 17, 18 

e 19/12. 



 
 
 
 
 
 
 
 

27 Hospedagem Contratação de hospedagem 

em hotel 3 estrelas, em 

quartos duplos, para a 

arbitragem, coordenador 

técnico e seminaristas que 

estarão presentes no evento. 

18 pessoas 

x 3 diárias 

18 pessoas x 3 diárias 

 
Ficarão hospedadas em hotel 12 

árbitros, 2 seminaristas, 1 

coordenador técnico, 3 

dirigentes CBKB. Entrada no 

hotel dia 16/12 e saída dia 

19/12. 

28 Alimentação Alimentação para 30 pessoas 

(staffs, árbitros, seminaristas e 

dirigentes do evento, médicos, 

fotógrafo e cinegrafistas), 

sendo almoço e jantar 

(cardápio contendo arroz, 

feijão, uma ou duas proteínas, 

massas, salada de folhas e 

legumes) e bebidas não 

alcoólicas (água, refrigerantes 

e sucos). 

154 

refeições 

154 refeições compreendendo 

os dias de execução do evento, 

conforme coronograma abaixo: 

16/12 - 18 refeições, sendo 18 

pessoas. (12 árbitros, 2 

seminaristas, 1 coordenador 

técnico, 3 dirigentes CBKB). 

Compreende somente o jantar. 

17/12 – 52 refeições, sendo 26 

pessoas (12 árbitros, 2 

seminaristas, 1 coordenador 

técnico, 3 dirigentes CBKB, 5 

staffs, 1 fotógrafo e 2 

cinegrafistas). Compreende 

almoço e jantar. 

18/12 - 54 refeições, sendo 27 

pessoas (12 árbitros, 2 

seminaristas, 1 coordenador 

técnico, 3 dirigentes CBKB, 5 

staffs, 1 fotógrafo e 3 

cinegrafistas). Compreende 

almoço e jantar. 

19/12 – 30 refeições, sendo 30 

pessoas (12 árbitros, 2 

seminaristas, 1 coordenador 

técnico, 3 dirigentes CBKB, 5 

staffs, 1 fotógrafo e 3 

cinegrafistas e 3 médicos). 

Compreende somente o almoço. 



 
 
 
 
 
 
 
 

29 Material de 

Competição – 

Luva de Boxe 

Material de proteção de uso 

obrigatório em lutas amadoras. 

40 pares 40 pares de luvas. 

As luvas são equipamentos de 

proteção obrigatório em lutas 

amadoras de Kickboxing e serão 

utilizados pelos participantes 

durante as competições de luta. 

30 Material de 
Competição – 
Capacete de 
proteção 

Material de proteção de uso 

obrigatório em lutas amadoras. 

40 unid. 40 unidades . Os capacetes são 

equipamentos de proteção 

obrigatório em lutas amadoras 

de Kickboxing e serão utilizados 

pelos participantes durante as 

competições de luta. 

31 Material de 
Competição – 
Protetor de 
canela/pé 

Material de proteção de uso 

obrigatório em de lutas 

amadoras. 

40 pares 40 pares de protetor de 

canela/pé 

Os protetores de canela/pé são 

equipamentos de proteção 

obrigatório em lutas amadoras 

de Kickboxing e serão utilizados 

pelos participantes durante as 

competições de luta. 

32 Captação e 
Edição de 
Imagem e 
registro Audio 
Visual 

Captação de som e imagem 

para registro de todas as 

atividades do projeto e 

posterior edição para 

disponibilização do conteúdo 

online. 

3 dias Contratação de equipe audio 

visual para captação de todas as 

atividades do projeto (curso 

arbitral, seminário, exame de 

troca de faixa e competição), 

para divulgação posterior ao 

evento. 

 

 
3.6 LISTA DE UNIFORMES (quando houver) 
ORIENTAÇÃO: Descrever os itens e quantidade de uniformes para o desenvolvimento das atividades. 
Ressalta-se que a estimativa deve prever a aquisição em quantidade e qualidade satisfatórios para execução 
do Projeto. 

Nº Vestimenta Especificações Qtd 
Memória de Cálculo do 
Quantitativo (justificar o 
porquê da quantidade) 

01 Camisetas promocional 
do evento 

Camiseta em malha 

100% algodão fio 30.1 

penteado com 

138 

unid. 

138 camisetas para todos os 

participantes, compreendendo: 30 

participantes do curso arbitral, 70 



 
 
 
 
 
 
 
 

  gramatura de 160g  participantes do seminário técnico, 

20 participantes de exame de preta, 

12 árbitros, 2 seminaristas, 1 

coordenador técnico e 3 dirigentes 

CBKB. 

 

 
3.7 EQUIPE DE TRABALHO (Inserir todo os Recursos Humanos envolvidos na realização do Projeto e 
identificar quais serão cedidos pela Proponente). 

Nº FUNÇÃO QTE PERFIL 
CARGA HORÁRIA 

 

01 
 

Carregadores/Montadores 
 

5 
Pessoas com experiência em 
manusear os equipementos utlizados 
no evento. 

 

8 h 

 

02 
 
Staffs 

 
4 

Pessoas com experiência em lidar com 
os participantes e com agilidade para 
solução de possíveis problemas. 

 
8 h 

03 Fotógrafo 1 
Pessoa com experiência em cobertura 
fotográfica de eventos de luta. 

8 h 

04 Segurança Desarmada 4 
Pessoas com experiência em 
segurança de eventos. 

8 h 

05 Equipe de Limpeza 5 
Pessoas com experiência em limpeza 

e conservação de áreas. 
8 h 

06 Brigadistas 3 Bombeiros. 8 h 

 
 

 
07 

 
 
 

Dirigentes CBKB 

 
 

 
4 

Compreende o Presidente Nacional, 
Diretor Arbitral e Diretores Técnicos, 
que deverão se certificar de que 
todas as estruturas e serviços 
contratados estão dentro das regras 
da CBKB/WAKO IF para a realização 
de eventos. Cedidos pelo 
Proponente. 

 
 

 
8h 

 
 
 
 

 
08 

 
 
 
 

 
Coordenador Geral 

 
 
 
 

 
1 

Coordenar a fase de estruturação do 
Projeto; monitorar as atividades 
desenvolvidas a fim de garantir a boa 
execução do objeto pactuado; 
dialogar constantemente com o 
interlocutor da Plataforma+Brasil, 
bem como auxiliar os demais 
profissionais na execução das 
atividades por ele desenvolvidas; e 
assegurar a visibilidade do Projeto, 
utilizando      as      orientações      de 
identificação    visual    do    Governo 

 
 
 
 

 
8h 



 
 
 
 
 
 
 
 

   Federal/ Secretaria Especial do 
Esporte. 
Profissional cedido pelo Proponente. 

 

 

 
3.8 DIVULGAÇÃO 

3.8.1 Detalhe como ocorrerá a divulgação das ações do Projeto (pode ser assinalada mais de uma alternativa): 
(...) Carros ou bicicletas de som 
(...) Cartazes 
(...) Faixas 
(X) Banners 
(...) Jornais 
(...) Panfletos 
(...) Folder 
(...) Mídia (meios de comunicação social de massas esse meios o rádio, o cinema e televisão) 
(X) Internet. Especifique: Site, Fanpage, Canal YouTube e Instagram da CBKB 
(...) Outros. Especifique: 

 

Obs: A Entidade deverá informar os itens, conforme serão utilizados e comprovados durante a execução da 
parceria e caso não esteja previsto o item no Plano de Trabalho, a Entidade deverá arcar com os custos da 
aquisição. 

 
 

 
3.9 IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 

A identificação visual do Projeto tanto online quanto offline, seja na internet ou nos espaços físicos, será feita 

por meio de diversas peças digitais e banners cujo conteúdo será previamente acordado com a 
SNELIS/ME, observando-se os padrões estabelecidos no Manual de Aplicação da Secretaria Especial do 
Esporte. 

 

 
3.10 ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PELA PROPONENTE (A Entidade proponente deve selecionar as 
estratégias de monitoramento e avaliação das ações previstas neste Projeto Técnico Pedagógico) 
(X) Consultas aos participantes do evento. 
(X) Reuniões com os responsáveis pelo evento. 
(...) Outras opções. Especifique 

 
3.11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA 

Valor do Concedente R$ 150.000,00 

Valor do Convenente – Contrapartida (facultatitivo 
conforme Lei 13.019/2014. Art. 35, § 1º ) 

 

Valor Global R$ 150.000,00 



 
 
 
 
 

3.12 VIGÊNCIA DO PROJETO: 

Período previsto para realização do Projeto: 3 meses  

Estruturação do projeto proposto: 2 meses 

Execução do projeto proposto: 1 mês 
 

 
3.13 FORMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CUMPRIMENTO DO OBJETO 

 
A prestação de contas se dará conforme previsto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 

 
 

São Paulo, SP, 08 de dezembro de 2021. 
 
 

 
 

 

 


