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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: Confederação Brasileira de Kickboxing 

CNPJ: 00.217.651/0001-38 Endereço: Rua Costa Aguiar, 2036 – São Paulo/SP 

Complemento: Bairro: Ipiranga CEP: 04.204-002 

Telefone: (11) 96901-1105 Telefone: (11) 99143-7672 Telefone: (DDD) 

E-mail: cbkickboxing@gmail.com Site: www.cbkb.com.br 
Redes sociais:  
Facebook: cbkbkickboxing 
Instagram: @cbkb.oficial  
Youtube: cbkickboxing 

Responsável da OSC (Dirigente): Paulo Cesar Zorello 

CPF: 031.848.158-89 RG/ Órgão Expedidor: 6.560.744-2 SSP/SP 
 

Endereço do Dirigente: Alameda dos Uapés, 155, Planalto Paulista, São Paulo/SP. 

 

1.1 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

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

mais de 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 1991, 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 à World Association of Kickboxing Organizations – WAKO que é a única sigla mundial de 

Kickboxing reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional – COI e também é a única entidade nacional filiada à Confederação 

Panamericana de Kickboxing - WAKO PANAM e por consequência à WAKO IF. 

A partir disso já se pode 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 a preparar seus atletas para os 

principais eventos do calendário oficial, como o Campeonato Brasileiro, Copa Brasil, as duas etapas dos Campeonatos Mundiais 

realizados bianualmente, o Campeonato Mundial de Cadetes/Juniores, realizado bianualmente e os Campeonatos Sul-

americanos e Pan-americanos de Kickboxing, realizados em anos alternados.  

mailto:cbkickboxing@gmail.com
http://www.cbkb.com.br/
https://www.facebook.com/cbkbkickboxing/
https://www.youtube.com/user/cbkickboxing
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Para mais, a CBKB participou os Jogos Abertos do Interior - JAI 2008 de São Paulo em Piracicaba, reunindo 8 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 relevante. 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 Low Kicks 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 histórica 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 com a 9º Edição do 

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

Por fim, no ano de 2018 a Confederação Brasileira de Kickboxing efetivou parceria com o Governo do Distrito Federal 

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

uma vez em 2019, sendo realizadas mais duas edições do WGP Kickboxing e uma edição da Taça Nacional Paulo Zorello.  

Convênios celebrados em parceria com Secretarias Estaduais ou Municipais: 

Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo: 

Ano de 2010 

 Circuito Nacional de Kickboxing e Jungle Fight – 4 Etapas 

 Copa do Mundo de Kickboxing 

Ano de 2011 

 Copa do Mundo de Kickboxing 

Ano de 2012 

 WGP 9 
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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  

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 
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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 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 DADOS DO PROJETO 

Nome do Projeto: WGP KICKBOXING – EDIÇÃO 63 

 Local de realização: Ginásio do Clube da AABB 

Período de execução: 31/12/2020 e 21 a 24/01/2021  

Período de realização do Evento: 23/01/2021  

Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento:  

31/12/2020 a 01/02/2021  

Nome do responsável técnico do projeto: Paulo Cesar Zorello 
Nº do registro profissional: CPF nº 031.848.158-89 
Telefone: (11) 99143-7672             E-mail: cbkickboxing@gmail.com 

 

Nome do responsável pela execução do evento: Paulo Cesar Zorello 
Telefone: (11) 99143-7672            E-mail: cbkickboxing@gmail.com                      

 

 

Enquadramento: ( X ) participação (   ) educacional   ( X ) rendimento 
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Previsão de Atendimento/Público-alvo com a faixa etária entre 18 a 40 anos (idade dos atletas que lutarão): 262 
pessoas, sendo 245 pessoas entre 18 e 59 anos e 17 pessoas acima de 60 anos.  

Previsão de público indireto: Não haverá público presente no ginásio por conta da pandemia do COVID-19. 

Previsão de Beneficiários direto: 262 pessoas.  

Valor Total do Projeto: R$ 168.626,32 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 162.626,32 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e 
dois centavos) 

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Apoio a Realização do WGP Kickboxing – Edição 63 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:  

O WGP Kickboxing é o maior evento de Kickboxing na América Latina. Criado em 2011 pela Confederação Brasileira de 

Kickboxing (CBKB) e WAKO PRO, a organização proporciona uma série de eventos nacionais e internacionais com a presença dos 

melhores atletas do continente americano, além de outros países do mundo, tais como Holanda, Rússia e Marrocos. 

O evento WGP Kickboxing será disputado na principal modalidade do Kickboxing, K1 Rules, e sempre reunindo os 

melhores classificados no Ranking Internacional da WAKO Pró. Todas as edições do evento fazem parte do calendário oficial da 

CBKB e da WAKO Pró e são transmitidos ao vivo para mais de 23 países através dos canais Fox Sports, para toda América Latina, e 

canais Combate/SPORTV e Bandsports, para todo o Brasil, possibilitando uma grande exposição midiática para o Distrito Federal. 

Tais justificativas deste projeto estão diretamente ligados ao desenvolvimento esportivo e à democratização da 

modalidade, fomentando e divulgando a prática do esporte Kickboxing através de uma importante ferramenta que é a realização 

da segunda edição do evento WGP Kickboxing na cidade de Brasília, dado ao enorme sucesso alcançado quando da realização da 

primeira edição na data de 24 de novembro de 2018. 

Neste sentido, a realização deste evento é um importante pilar para o fomento e desenvolvimento da modalidade nas 

cidades-sedes e entornos, pois: 

 Coloca em evidência o esporte; 

 Auxilia na formação de ídolos locais; 

 Dá oportunidade ao público em geral, desde praticantes, aficionados a experiência única proporcionada 

pela realização em nosso estado, do maior evento de Kickboxing mundial da atualidade; 

 Possibilita que mais pessoas conheçam o esporte e dessa forma, através da prática esportiva, melhore 

a qualidade de vida.  
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Mediante aos fatos observados, este Termo de Fomento trata da oportunidade de fortalecer a cidade de Brasília como 

sede da realização de grandes eventos, gerar oportunidade de atletas de Brasília participar de grandes eventos, melhorar o nível 

técnico dos atletas da região e demais participantes, incentivando a pratica do kickboxing e esportes em geral e ainda proporcionar 

lazer ao público de Brasília. 

 

2.4 OBJETIVOS  

2.4.1 OBJETIVO GERAL: 

 Realizar a 63ª edição do WGP Kickboxing na cidade de Brasília/DF e fortalecer a capital do país como sede de grandes 

eventos de Artes Marciais para toda América Latina. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Dar visibilidade para atletas do Distrito Federal e entorno que participarão do evento; 

 Melhorar o nível técnico dos atletas do Distrito Federal através do intercâmbio que somente eventos deste nível podem 

oportunizar; 

 Promover o intercâmbio cultural entre o Distrito Federal e os outros estados e países dos atletas participantes; 

 Oferecer para a população do Distrito Federal um evento esportivo de qualidade de porte internacional;  

 Fortalecer ações esportivas relacionadas a categoria de lutas. 

 Fornecer todas as ações técnicas e estrutural necessária para a realização do evento. 

 

2.5 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS  

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

das Metas 

Pesquisa de satisfação com 

atletas e técnicos participantes 

Grau de satisfação Através de formulário de pesquisa a ser 

elaborado pela coordenação geral do evento, 

aproximadamente 20 atletas/técnicos 

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

Participação de 40 atletas de 

kickboxing; 

Quantidade de atletas participantes 

 

- Ficha de inscrição 

- Fotos 

Participação de 20 atletas do 

Distrito Federal; 

Quantidade de atletas 

representantes do Distrito Federal 

- Ficha de Inscrição; 

- Fotos 
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2.6 CRONOGRAMA DO EVENTO 

Nome do Evento: WGP KICKBOXING  

Descrição/Etapa: Edição 63 

Data do Evento: 23/01/2021 Turno: Matutino / Vespertino/ Noturno 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se 
for o caso): 

31/12/2020 a 01/02/2021 Turno: Matutino / Vespertino/Noturno 

Local: AABB – Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17, St. de Clubes Esportivos Sul 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

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

(...) Pátio      (...) Piscina 

(X) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(...) Outro  
Qual? Estacionamento____________ 

Quantidade de participantes neste evento                          

Direto: 262  Indireto: 0 Total: 262 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(X) Nacional 

(X) Internacional  

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

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

(...) Jovens (15 a 17 anos) 

  

(X) Adultos (entre 18 anos e 59 anos) 
Masculino/Feminino 245 

(X) Idosos (a partir de 60 anos) Masculino/Feminino 17 

(...) Pessoas portadoras de necessidades especiais (limitação física, 
mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)   

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(   ) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

( X ) Outros. São escolhidos através do ranking nacional, mundial e convocados oficialmente, via e-mail. 
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2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

A execução do WGP KICKBOXING – EDIÇÃO 63 dar-se-á em duas etapas, sendo a primeira delas um evento de lançamento oficial 

da edição com transmissão via live streaming no dia 31/12/2020 e a segunda delas entre os dias 21 e 24/01/2021, com a realização 

da edição. Desta forma, logo após a assinatura do Termo de Fomento a Confederação Brasileira de Kickboxing iniciará as tratativas 

para contratação com os fornecedores das estruturas necessárias, logística para a realização do evento. Bem como a seleção para 

os profissionais que trabalharão no dia do evento.  

Quanto a contratação dos profissionais (Staffs, Promotores (as), Médico, Segurança, Brigadista, Mestre de Cerimônia, 

Carregadores, Fotografo e etc.) os mesmos serão contratados por diária para trabalhar entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2021. 

Para a execução do evento é importante destacar que o mesmo seguirá o cronograma do evento.  

A Confederação Brasileira de Kickboxing analisará vários perfis de atletas para composição do card do evento; os atletas 

selecionados serão convidados a participar do evento WGP Kickboxing. Após esse contato e apresentação por parte dos atletas 

das documentações necessárias para sua participação, os atletas assinarão a declaração de participação no evento, na quantidade 

proposta no presente Plano de Trabalho. 

 

Durante a busca de atletas a CBKB terá um cuidado em buscar atletas do Distrito Federal para assim contribuir com o 

desenvolvimento destes atletas bem como o kickboxing do DF. 

 

Nessa etapa, no dia 22/01/2021, os atletas se dirigirão ao local determinado pelo organizador e, no período das 12:00 às 14h00 

horas, se submeterão à pesagem individualmente para aferir se estão dentro dos parâmetros de peso da categoria que optaram 

por lutar. Batido o peso, os atletas já podem se hidratar e alimentar e são obrigados a se apresentar novamente às 15h00 para a 

encenação da pesagem. A pesagem também tem como objetivo apresentar e aproximar a modalidade da população em geral e, 

por consequência, incentivar a prática desportiva e enaltecer seus benefícios à população em geral. 

 

Nesta etapa, a CBKB fará ampla divulgação do evento e terá o cuidado de buscar divulgar a marca Brasília (GDF), com o intuito de 

fortalecer a capital do país como sede de grandes eventos esportivos. Sendo assim, será incluído a marca do GDF nos Banner, 

Backdrop, ringue. 

 
O Evento 
O WGP Kickboxing é dividido em três blocos: 
  

1- Card Preliminar 
Normalmente conta com a presença de atletas com menor expressão e que estão se destacando no circuito amador da 
Confederação Brasileira de Kickboxing. As lutas são casadas entre atletas da cidade ou região de realização da edição e, 
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além de oferecer a primeira experiência em um evento de tamanho porte, também ajuda a promover os atletas e a 
modalidade. É o primeiro passo da carreira do atleta no evento. 
  

2-  WGP Super Fights 
As lutas das Super Fights contam com a participação de atletas mais experientes ou com maior potencial e qualidade 
técnica. Normalmente são atletas já consolidados em suas cidades/região e que já possuem certa experiência no circuito 
amador da Confederação. Neste bloco, também contamos com atletas de outras regiões e outros países que enfrentam 
os atletas locais e que possuem o mesmo perfil: atletas mais experientes ou com grande potencial e qualidade técnica. 

  
3-  Card Principal 

É formado pelos atletas de maior renome e/ou que já são destaques, seja pela qualidade técnica, seja pelo apelo junto 
ao público local. Neste bloco, estão os principais atletas da região, do Brasil e da América Latina. O card principal seria o 
‘sonho de consumo’ dos lutadores, sendo que é um primeiro passo para chegar à uma possível disputa de cinturão do 
evento. 

  
Mecânica do Evento 
As lutas de todos os blocos são definidas pelo Match Maker do evento e são programadas de acordo com sua importância, sendo 
primeiro as lutas do Card Preliminar, seguido pelas Super Fights e terminando com o Card Principal. Durante o evento, os atletas 
são separados em dois corners, azul e vermelho, e são chamados ao ringue de acordo com a ordem final das lutas do card do 
evento. Os atletas são anunciados por um announcer profissional, sendo o atleta do corner azul o primeiro a ser chamado, seguido 
do atleta do corner vermelho. Com os dois atletas no ringue, são feitas as apresentações com os detalhes de cada um dos atletas 
e inicia-se a luta. 
  
A luta pode terminar por pontos, após todos os rounds, por nocaute ou por decisão médica. Após o final da luta, os atletas se 
posicionam ao centro do ringue e o resultado é anunciado pelo announcer. 
  
Ao final da luta, os atletas se retiram aos vestiários e são chamados os atletas da luta seguinte, seguindo esse fluxo sucessivamente, 
até a luta principal final. 
  
Resumo de Regras 
As regras estão anexas a este Plano de Trabalho, porém segue um resumo com as principais regras da modalidade: 
  
Rounds x Minutos 
Lutas Casadas: 3 rounds de 3 minutos, com 1 minuto de intervalo entre os rounds 
Disputas de Título: 5 rounds de 3 minutos, com 1 minuto de intervalo entre os rounds 
  
Partes do corpo que podem ou não ser atingidos 
Os golpes podem ser aplicados em: 
- Cabeça: frontal e lateral 
- Torso: frontal e lateral 
- Perna: qualquer parte, sempre utilizando a canela ou pé para golpear. 
- Pé: apenas técnica “sweeping” (rasteira)  
  
É proibido golpear: 
- garganta; 
- parte inferior do abdômen; 
- região dos rins; 
- costas; 
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- nuca; 
- pescoço. 
  
Técnicas permitidas 
- Socos: todo o repertório do Boxe, incluindo socos giratório aplicados com a costas da mão (Ex: spinning back fist); 
- chutes (todo repertório das artes marciais exceto o chute cambalhota “thunder kick”, que além de proibido constitui falta)  
- joelhadas: para atacar pernas, corpo ou cabeça do oponente (observar CLINCH) 
  
***NÃO É PERMITIDO COTOVELADA. 
  
Clinch 
O Clinch é permitido somente se os lutadores se mantiverem ativos durante o mesmo. De qualquer forma, o clinch não pode durar 
mais de 5 segundos. 
  
Durante o clinch só é permitido aplicar apenas uma técnica, seja joelhada ou soco. 
  
Contagem 
Assim como no boxe, se aberta a contagem, o atleta deve demonstrar condições de luta até o número 8, caso contrário, a luta é 
encerrada. 
  
Knockdowns 
- 3 knockdowns em um round ou 4 knockdowns somados em todos os rounds encerram a luta. 
- O atleta que sofrer o knockdown perde um ponto na contagem do round (10 x 09), caso o atleta que aplicou o knockdown vença 
o round 10 x 8, - sem empatar 10 x 9 e se caso perca 9 x 9), porém essa pontuação não é fixa, podendo o mesmo recuperar seus 
pontos de acordo com seu rendimento no restante do round.  
  
Critérios de desempate 
Ao final do último round (3º round em lutas normais / 5º round em disputas de cinturão), se a luta permanecer empatada, os 
árbitros devem considerar os seguintes critérios de desempate (por ordem de importância): 
  
1 – Vence o atleta que venceu o último round; 
  
2 – Caso permaneça empatado, vence o atleta que buscou mais a luta. 
  
3 – Caso permaneça empatado, vence o atleta cuja performance foi mais técnica. 
  
Penalidades 
O atleta pode ser penalizado com a retirada de 1 (um) ponto, nos seguintes casos: 
- clinch intencional (sem a intenção de atacar "joelhadas", mas, simplesmente com a intenção de amarrar a luta); 
- dar as costas ao oponente; 
- fugir da luta;  
- agarrar (holding); 
- arremessar o adversário no chão. 
 - cair intencionalmente para fugir de uma ação válida do adversário 
 - agarrar nas cordas para golpear (socos e chutes) 
 - usar a elasticidade das cordas para golpear 
 
Advertências 
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O juiz pode chamar a atenção dos atletas durante a luta, sem aplicar uma advertência oficial. 
  
De acordo com a gravidade e recorrência da penalidade, o árbitro central pode dar a 1ª Advertência Oficial, informando os árbitros 
laterais, porém sem redução de pontos. 
  
A partir da 1ª Advertência Oficial, caso o atleta cometa novamente a penalidade, as próximas advertências já retiram um ponto 
do infrator. 
 
 
2.8 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS  

De acordo com os objetivos e metas mencionados acima, os resultados e impactos esperados são: 

A - Participação de Atletas 

Resultado esperado: participação efetiva de 40 atletas de Kickboxing, sendo 20 deles representantes do Distrito Federal e 

região. 

Impactos esperados: 

 Dar visibilidade para atletas do Distrito Federal e entorno que participarão do evento; 

 Melhorar o nível técnico dos atletas do Distrito Federal através do intercâmbio que somente eventos deste nível podem 

oportunizar; 

 Promover o intercâmbio cultural entre o Distrito Federal e os outros estados e países dos atletas participantes; 

 

B – Grau de Satisfação dos Atletas 

Os atletas receberão um formulário que deverá ser preenchido com a pesquisa de satisfação abaixo. Mínimo de 40 formulários 

preenchidos, entre atletas e técnicos. O cálculo será através da contabilização de todas as respostas e definição da porcentagem 

de respostas que almejamos alcançar, isto é: quantidade de respostas “Bom” ou “Ótimo” dividido pelo total de respostas e 

multiplicado por 100. 

1. Qual sua opinião sobre a Estrutura do Evento: 
(    ) Péssimo 
(    ) Ruim 
(    ) Regular 
(    ) Bom 
(    ) Ótimo 
 
Resultado esperado: mínimo de 90% de respostas entre Bom e Ótimo. 

2. O que achou do nível técnico das lutas?  
(    ) Péssimo 
(    ) Ruim 
(    ) Regular 
(    ) Bom 
(    ) Ótimo 
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Resultado esperado: mínimo de 90% de respostas entre Bom e Ótimo. 
 
 
3. Qual o nível de satisfação com o evento? 
(    ) Péssimo 
(    ) Ruim 
(    ) Regular 
(    ) Bom 
(    ) Ótimo 
 

Resultado esperado: mínimo de 90% de respostas entre Bom e Ótimo. 

4. Você gostaria de voltar a lutar em um de nossos eventos no futuro? 

(    ) Sim 
(    ) Não 
 
Resultado esperado: 100% de respostas positivas. 

 

Impactos esperados: um alto grau de satisfação entre os participantes, através da realização de mais uma edição do WGP 

Kickboxing. Atingir o resultado esperado fortalecerá as ações esportivas relacionadas ao Kickboxing e a prática esportiva em geral, 

através da oferta de uma alternativa profissional de alto nível a todos os praticantes da modalidade. A longo prazo, a satisfação 

dos participantes em lutar de um evento deste porte impacta não somente os próprios, como também as pessoas, praticantes ou 

futuros praticantes, que vivem no entorno dos atletas. 
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2.9 CROQUI DO EVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO 

3.1 PROGRAMAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO 

Programação Data Turno 

Evento de Lançamento da Edição (Live 
Streaming) 

31/12/2020 Vespertino 

Início da montagem 21/01/2021 Matutino 

Chegada dos atletas 20/01/2021 Vespertino 

Continuidade das montagens/testes 22/01/2021 Matutino/Vespertino/Noturno 

Término das montagens (Acabamentos 
refinados)  

23/01/2021  Matutino 

Abertura oficial do evento 23/01/2021 Vespertino/Noturno 

Início/término desmontagem 24/01/2021 Matutino/Vespertino/Noturno 

Partida dos Atletas 24/01/2021 Matutino/Vespertino/Noturno 

Prestação de Contas 01/02/2021 Matutino/Vespertino 

 

3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO FOMENTO 

Cronograma de Execução 

Descrição  Valor 
Duração 

Início Término 

Locação das Estruturas R$ 47.011,91 21/01/2021 24/01/2021 

Transmissão  R$ 70.500,00 23/01/2021 23/01/2021 

Recursos Humanos R$ 4.857,80 21/01/2021 24/01/2021 

Prestação de Serviço  R$ 4.856,19 21/01/2021 24/01/2021 

Área médica R$ 4.266,67 23/01/2021 23/01/2021 

Área técnica R$ 17.049,75 21/01/2021 24/01/2021 

Logística R$ 8.298,37 21/01/2021 24/01/2021 

Alimentação R$ 5.785,63 23/01/2021 24/01/2021 

TOTAL R$ 162.626,32   
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4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS ETAPAS FINANCIADAS PELO FOMENTO 

4.1 - Previsão de Desembolso para Entidade: 

Cronograma de Desembolso 

Etapa/Fase Especificação Mês 

1.1 Locação da Estruturas Dezembro 

1.2 Transmissão  Dezembro 

1.3 Recursos Humanos Dezembro 

1.4 Prestação de Serviço  Dezembro 

1.5 Área médica Dezembro 

1.6 Área técnica Dezembro 

1.7 Logística Dezembro 

1.8 Alimentação Dezembro 

 

4.2: Previsão de Desembolso da Entidade: pagamento de RH e de fornecedores 

O cronograma de desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à entidade 

realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.  

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o pagamento das ações 

seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição 

de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, 

permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido. 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a contratação de Recursos 

Humanos a Entidade Declara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber: 

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas no § 1º, 

devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo 

vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e complementares. 

§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.  
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Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a aplicação da 

MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita 

à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos 

fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal. 

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R$ 

1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território 

de determinada atividade ou projeto, desde que: 

I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 

II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação 

formal da organização da sociedade civil. 

Marcar as opções abaixo:  

( X ) Dou ciência do acima informado 

( X ) Não haverá pagamento em espécie 

(    ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir: 

 Valores:  

 

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

5.1 Patrocínio 

Declaramos que a entidade não possui com qualquer outro tipo de patrocínio para a realização do evento, seja de empresas 

privadas ou públicas. Atestamos ainda que em toda comunicação do evento não constará nenhum logo de patrocinador que não 

seja da GDF.  
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5.1.1 Planilha de Materiais/Serviços NÃO contemplados pelo Fomento (FONTE DE RECEITA DIVERSA) 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

Receita 

(O item 

contratado irá 

gerar receita? 

Indicar valor) 

Despesa  

(Se o item contratado 

gerar receita indicar o 

item em que o recurso 

será utilizado) 

ARBITRAGEM: Equipe de árbitros 

profissionais formados pela CBKB 

responsáveis em arbitrar todas as 

lutas e proclamar os resultados 

oficiais das mesmas. Valores pré-

definidos em tabela pelo 

Departamento Arbitral da 

Confederação Brasileira de 

Kickboxing.  

12 

pessoas 
1 dia R$ 500,00 R$ 6.000,00 OSC R$ 6.000,00 

Pagamento da 

equipe de 

arbitragem do 

evento. 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO R$ 6.000,00 

 

5.2 Planilha Termo de Fomento  

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta  - REALIZAÇÃO DO EVENTO WGP KICKBOXING – EDIÇÃO 63 

Etapa 1.1 LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

ITEM Descrição Detalhada 
Unidade de 

Medida 
(Diária/Mês/ 
Mts/Serviço) 

Quant. Unid. Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 

aquisição/locação com 

memória de cálculo 

1.1.1 

RINGUE: Locação incluindo 

montagem e desmontagem de 

Ringue Profissional. 

Local onde ocorrerão as lutas, 

de acordo com o regulamento 

e com medidas oficiais: 4 

cordas, 6 metros de área de 

luta por 1 metro de altura. 

Diária 1 2 2 R$ 8.250,00 R$ 16.500,00 

1 ringue R$ 8.250,00 x 2 

dias = R$ 16.500,00 

Compreende o período 22 

e 23/01/2021. Locação em 

2 dias devido a montagem 

no dia anterior que servirá 

para teste e delimitação de 

toda a estrutura de 

iluminação que será 

montada em volta do 

ringue. 
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1.1.2 

GERADOR 1: Gerador de 

energia de 250 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 

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. O aparelho 

deverá estar instalado e 

pronto para uso com pelo 

menos no dia anterior a 

realização do evento, para 

teste de iluminação e som. 

Diária 1 2 2 R$ 1.366,38 R$ 2.732,76 

1 gerador R$ 1.366,38 x 2 

diárias = R$ 2.732,76 

Compreende o período de 

22 e 23/01/2021. Locação 

em 2 dias devido a 

montagem no dia anterior 

para testes de iluminação e 

sonorização. 

1.1.3 

GERADOR 2: Locação de 

gerador de suporte 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 

Diária 1 1 1 R$ 1.366,38 R$ 1.366,38 

1 gerador de R$ 1.366,38. 

Compreende o período de 

23/01/2021. Compreende 

um dia de locação por se 

tratar de um gerador de 

suporte ao de 250KVA. 
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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 

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. O aparelho 

deverá estar instalado e 

pronto para uso com pelo 

menos no dia anterior a 

realização do evento, para 

teste de iluminação e som. 

Servirá de suporte ao outro 

gerador em caso de 

sobrecarga ou falha do 

gerador de 250Kva. 

1.1.4 

PRATICÁVEL: Módulo 2 x 1m 

por 1m de altura (passarela e 

áreas laterais do ringue) 

Diária 54 1 54 R$ 62,67 R$ 3.384,18 

54 unidades de praticável x 

R$ 62,67 = R$ 3.384,18. 

Compreende o período de 

21 e 24/01/2021. 

1.1.5 

PALCO: Locação de palco para 

entrada dos atletas, medindo 

6X3 m forrado com carpete e 

fechamento lateral em tecido 

Oxford 

 

Diária 
1 1 1 R$ 1.580,00 R$ 1.580,00 

1 palco de R$ 1.580,00.  

Compreende o período de 

21 e 24/01/2021. 

1.1.6 
MESAS: Locação de 40 mesas 

plásticas 1X1m 
Diária 40 1 40 R$ 5,50 R$ 220,00 

40 mesas x R$ 5,50 = R$ 

220,00. Compreende o 

período de 21 e 

24/01/2021. Parte dessas 
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mesas serão utilizadas na 

área de competição pela 

equipe de staffs e equipe 

arbitral que irá trabalhar no 

evento. O restante será 

alocado junto aos vestiários 

e recepção do evento, onde 

as hostess ficarão 

recebendo os atletas e 

staffs. 

1.1.7 
CADEIRAS: Locação de 120 

cadeiras plásticas 
Diária 120 1 120 R$ 3,27 R$ 392,40 

120 cadeiras x R$ 3,27 = R$ 

392,40. Compreende o 

período de 21 e 

24/01/2021. Parte será 

utilizada na área de 

competição para equipe 

arbitral e staffs, parte será 

destinada à recepção dos 

atletas e staffs e o restante 

será utilizado nos vestiários 

em que ficarão os atletas e 

técnicos. 

1.1.8 

SALA DE PESAGEM: Locação 

de sala para pesagem oficial 

dos atletas. 

A sala deve conter cadeiras 

para 50 pessoas (mínimo) e 

espaço para montagem do 

painel de fundo da pesagem. 

No dia 21/01 se dará o início 

da montagem da sala de 

pesagem com banners e 

painéis de promoção do 

evento, com cadeiras 

suficientes para 50 pessoas ou 

mais, além de deixar a 

disposição dos atletas à 

balança para conferência 

prévia de peso (para aqueles 

que estão em processo de 

corte de peso). No dia 

22/01/2021 será realizada a 

pesagem oficial dos atletas, 

seguida de uma pequena 

coletiva de imprensa. Após o 

Diária 1 1 1 R$ 1.005,00 R$ 1.005,00 

1 diária de locação de sala 

de pesagem = R$ 1.005,00. 

Compreende o período 

22/01/2021.  



 
 

21 
 

término das atividades do dia 

será iniciada a desmontagem 

de todos os materiais e 

equipamentos utilizados na 

pesagem dos atletas. 

1.1.9 

BANNERS 1:  Confecção de 6 

banners em vinil impresso, 

para divulgação e sinalização 

do evento. 

Banners de tamanho 2m x 1m. 

Totalizando 12m². 

Unid. 6 1 6 R$ 96,50 R$ 579,00 

6 banners x R$ 96,50 = R$ 

579,00 

Compreende o período de 

21 e 24/01/2021. 

1.1.10 

BANNERS 2:  Confecção de 1 

banner em vinil impresso, para 

divulgação e sinalização do 

evento. 

Banners de tamanho 4m x 2m. 

Totalizando 6m². 

Unid. 1 1 1 R$ 238,91 R$ 238,91 

1 banner de R$ 238,91. 

Compreende o período de 

21 e 24/01/2021. Banner 

para compor o backdrop 

em que serão tiradas as 

fotos da pesagem e 

também servirá de 

ambientação no ginásio, 

para possíveis entrevistas 

ao vivo. 

1.1.11 

TRELIÇA: Utilizada para fixação 

dos banners, painel de led e 

fechamento em lycra. 

Metros 120 1 120 R$ 32,86 R$ 3.943,20 

120m de treliça x R$ 32,86 

= R$ 3.943,20. Compreende 

o período de 21 e 

24/01/2021. Serão 

utilizados para: 

- Fixação dos banners: 46 

metros lineares (6 

estruturas de 36 metros + 1 

estrutura de 10 metros) 

- Fixação de painel de LED: 

24 metros lineares 

(estrutura para fixação do 

painel de led) 

- Fixação de fechamento 

em lycra: 50 metros 

lineares para a estrutura 

em que os tecidos são 

fixados. 
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1.1.12 

CAIXA TÉRMICA: Locação de 

caixa térmica de 100 litros 

para acondicionamento de 

gelo para atendimento aos 

atletas. 

Unid. 3 1 3 R$ 47,16 R$ 141,48 

3 caixas térmicas x R$ 47,16 

= R$ 141,48. Compreende o 

período 21 e 24/01/2021. 

1.1.13 

ÁGUA MINERAL: Água mineral 

para todas as pessoas 

envolvidas no evento. (copo 

200ml) 

Unid. 720 1 720 R$ 0,41 R$ 295,20 

720 copos de água x R$ 

0,41 = R$ 295,20. 

Compreende o período de 

21 e 24/01/2021. 

1.1.14 

PULSEIRAS DE 

IDENTIFICAÇÃO: Pulseira de 

papel tipo “tyvek” para 

credenciamento de staff e 

atletas e técnicos, em cores 

variadas para sinalização de 

acesso. 

Unid. 400 1 400 R$ 0,25 R$ 100,00 

400 Pulseiras x R$ 0,25 = R$ 

100,00. Compreende o 

período 23/01/2021. Sendo 

200 pulseiras para atletas e 

técnicos e 200 pulseiras 

para staffs e árbitros. 

1.1.15 

BALDES: Aquisição de baldes 

de 10 litros para uso dos 

atletas e da manutenção do 

ringue. 

Unid. 4 1 4 R$ 11,84 R$ 47,36 

4 baldes x R$ 11,84 = R$ 

47,36. Compreende o 

período de 23/01/2021. 

1.1.16 

FITA ADESIVA: Fita adesiva 

tipo esparadrapo, para luva 

dos atletas (rolo de 30m). 

Unid. 2 1 2 R$ 23,87 R$ 47,74 

2 fitas x R$ 23,87 = R$ 

47,74. Compreende o 

período de 21 e 

24/01/2021. Utilizado para 

luva dos atletas 

1.1.17 VELCRO: Velcro autoadesivo Metros 6 1 6 R$ 112,55 R$ 675,30 

6m de velcro x R$ 112,55 = 

R$ 675,30. Compreende o 

período de 21 e 

24/01/2021. O velcro 

autoadesivo é utilizado 

para fixar os “prismas” dos 

patrocinadores que ficam 

ao redor do ringue na lona. 

A fixação é necessária para 

evitar que os prismas 

invadam o a área de luta 

durante o combate. 

1.1.18 

TOALHAS DE MESA: Locação 

de toalhas de mesa na cor 

preta. 

Unid. 40 1 40 R$ 6,00 R$ 240,00 

40 toalhas x R$ 6,00 = R$ 

240,00. Compreende o 

período de 21 e 

24/01/2021. Toalhas para 
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as mesas que iremos 

utilizar. Além de auxiliar em 

“esconder” as mesas 

brancas durante a 

transmissão televisiva, as 

toalhas também escondem 

o desgaste e sujeira que 

normalmente vem nas 

mesas alugadas. 

1.1.19 

CAPAS PARA CADEIRAS: 

Locação de capas para 

cadeiras na cor preta em 

tecido Oxford 

Unid. 50 1 50 R$ 2,68 R$ 134,00 

50 capas x R$ 2,68 = R$ 

134,00. Compreende o 

período de 21 e 

24/01/2021. As capas são 

para as cadeiras que serão 

utilizadas na área de 

competição. O objetivo é 

cobrir as cadeiras brancas 

com uma capa preta que 

ela não apareça na 

transmissão televisiva. 

1.1.20 

LYCRA: Aquisição de lycra na 

cor preta para fechar o fundo 

do painel de Led (tamanho 20 

x 6m=120m²) 

Metros 120 1 120 R$ 12,50 R$ 1.500,00 

120m de lycra x R$ 12,50 = 

R$ 1.500,00. Compreende o 

período de 21 e 

24/01/2021. 

1.1.21 

TNT: Aquisição de Tecido TNT 

na cor preta para acabamento 

de passarela, ringue e gradis 

(altura 1,40m). 

Metros 150 1 150 R$ 2,26 R$ 339,00 

150m de TNT x R$ 2,26 = R$ 

339,00. Compreende o 

período de 21 e 

24/01/2021. 

1.1.22 

CARPETE: Locação de carpete 

para forração na cor cinza 

(tamanho 25 x 40 m para a 

quadra / 80 x 2m para 

finalização dos praticáveis da 

passarela e palco) 

Metros 1100 1 1100 R$ 10,50 R$ 11.550,00 

1.100m de carpete x R$ 

10,50 = R$ 11.550,00. 

Compreende o período de 

21 e 24/01/2021. O carpete 

é a principal proteção do 

piso do local do evento. 

Toda a estrutura, incluindo 

gride de luz e ringue, são 

apoiadas no carpete para 

minimizar o atrito entre os 

pontos de apoio e o piso. 

Outro aspecto importante 

do carpete é padronizar o 

chão do local do evento, 

que muitas vezes é colorido 
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(quadras poliesportivas) e 

esconder as cores durante 

a transmissão televisiva.  

Valor Total da Etapa 1.1   R$ 47.011,91 

Etapa 1.2 – TRANSMISSÃO  

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade de 

Medida 

(Diária/Mês/

Mts/Serviço) 

Quant. Unid. Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 

aquisição/locação 

com memória de 

cálculo 

1.2.1 

UNIDADE MÓVEL DE 

TRANSMISSÃO 

06 câmeras Sony 

06 controladores de câmera 

01 switcher Sony 

06 tripes de câmera 

01 mesa de áudio Soundcraft 

5 monitores Sony 

02 hibrida tel 

04 Vt Slow Sony 

02 caixas som amplificada 

Nobreak 

Matriz comunicação 

Equipe completa de produção 

Serviço 1 1 1 
R$ 

45.000,00 
R$ 45.000,00 

1 UM x 1 diária = R$ 

45.000,00. 

Compreende o 

período de 

23/01/2021. 

U.M. é a abreviatura 

de Unidade Móvel de 

Transmissão. É o 

conjunto de 

equipamentos 

necessários para 

captar e transmitir 

qualquer evento 

televisionado, seja ao 

vivo, seja gravado. 

Sem a U.M. não há 

forma de transmitir o 

evento em um padrão 

exigido pelas 

emissoras. 

1.2.2 

UP LINK: Contratação de 

unidade móvel para 

transmissão via satélite com 

seguimento espacial, 

contendo antena parabólica, 

LNB, gerador de potência e 

encoder/decoder 

Serviço 1 1 1 
R$ 

9.500,00 
R$ 9.500,00 

Up Link x 1 diária = R$ 

9. 500,00. 

Compreende o 

período 23/01/2021. 

1.2.3 

CAMATE: Locação de 

equipamento eletrônico de 

comando de câmera à 

distância. 

Serviço 2 1 2 
R$ 

4.000,00 
R$ 8.000,00 

2 camates x 1 diária = 

R$ 8.000,00. 

Compreende o 
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período de 

23/01/2021. 

1.2.4 

TRANSMISSÃO POR 

STREAMING: Serviço de 

streaming internacional via 

plataforma digital 

internacional, transmissão de 

áudio e vídeo via internet ao 

vivo via em Brasília, 

transmissão via youtube, 

transmissão via facebook, 

usuários ilimitados, tráfego 

ilimitado, internet full duplex, 

link de internet via rádio, 

servidor de streaming, 

transmissão ao vivo e 

ondemand. 

Serviço 1 1 1 
R$ 

8.000,00 
R$ 8.000,00 

1 transmissão = R$ 

8.000,00. 

Compreende as datas 

31/12/2020 e 

23/01/2021. 

Live streaming será 

realizada em duas 

etapas: 

1- Evento de 

Lançamento da Edição 

(31/12/2020); 

2- Transmissão ao 

vivo da edição 

(23/01/2021) 

Valor Total da Etapa 1.2   R$ 70.500,00 

Etapa 1.3 – RECURSOS HUMANOS 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade de 

Medida 

(Diária/Mês/

Mts/Serviço) 

Quant. Unid. Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 

aquisição/locação com 

memória de cálculo 

1.3.1 

CARREGADORES/MONTADOR

ES: 5 pessoas que prestarão 

serviço de 

carregador/montador durante 

os dias de evento, com carga 

horária de 8 horas. 

Diária 5  3  15 R$ 126,00 R$ 1.890,00 

5 pessoas x 3 dias R$ 

126,00 = R$ 1.890,00. 

Compreende o período de 

21 e 24/01/2021. Serão 5 

pessoas em 3 dias 

diferentes de trabalho, 

totalizando 15 diárias. 

1.3.2 

STAFFS: 6 pessoas que 

prestarão serviços de Staff 

durante a realização do 

evento, onde serão 

responsáveis por coordenar a 

entrada dos atletas ao ringue; 

limpar/secar o ringue caso 

haja necessidade; auxiliar 

durante o evento no que for 

Diária 6  1  6 R$ 126,00 R$ 756,00 

6 pessoas x R$ 126,00 = R$ 

756,00. Compreende o 

período de 23/01/2021. 
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necessário. Diária de até 8 

horas. 

1.3.3 

MÉDICO: Contratação de 

profissional médico para 

atendimento dos atletas 

durante as lutas. Diária de até 

8 horas. 

Diária 1  1  1 R$ 538,13 R$ 538,13 

1 pessoa x 1 diária R$ 

538,13 = R$ 538,13. 

Compreende o período de 

23/01/2021. O médico 

contratado ficará ao lado 

do ringue e prestará 

somente o primeiro 

atendimento, ainda no 

ringue, sendo que ele não 

pode deixar o local do 

evento, pois é proibido pela 

regulamentação da 

Confederação realizar 

qualquer evento de 

Kickboxing sem um médico 

presente. O médico da 

ambulância é responsável 

pelo atendimento realizado 

na mesma e deve 

acompanhar o atleta 

lesionado, dando 

continuidade ao 

tratamento do paciente no 

trajeto ao hospital. 

Portanto, se não 

tivéssemos um médico fixo 

ao lado do ringue, o evento 

teria de ser interrompido 

no meio caso houvesse a 

necessidade de remoção de 

alguma pessoa, 

prejudicando totalmente a 

transmissão do evento. 

1.3.4 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: 

Profissional responsável pela 

apresentação e animação de 

todo evento. Diária de até 8 

horas. 

Referente ao Mestre de 

Cerimonia, importante 

destacar que para o evento, 

por suas especificidades, se faz 

necessário que o MC tenha 

Diária 1  1  1 R$ 623,33 R$ 623,33 

1 pessoa x 1 diária R$ 

623,33 = R$ 623,33. 

Compreende o período de 

23/01/2021. 
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total conhecimento do 

formato do evento, sendo o 

anfitrião do evento. O MC faz 

em conjunto com as 

informações repassadas pelos 

árbitros, a apresentação das 

características de cada atleta, 

anuncia o card para o púbico e 

principalmente para a 

transmissão Nacional e 

internacional e dessa forma, 

precisa ter conhecimento 

específico do regulamento do 

evento. 

1.3.5 

HOTESS (PROMOTORA DE 

EVENTO): 3 pessoas que 

ficarão posicionadas na 

entrada do evento, onde serão 

responsáveis por receber os 

atletas e staffs. Diária de até 8 

horas. 

Diária 3  1  3 R$ 191,67 

R$ 575,01 

 

3 pessoas x 1 diária R$ 

191,67 = R$ 575,01. 

Compreende o período de 

23/01/2021. As hostess 

serão responsáveis por 

receber e credenciar os 

atletas e staffs em sua 

chegada, entregando os 

materiais/pulseiras de 

identificação e 

direcionando os atletas e 

staffs aos seus devidos 

postos. 

1.3.6 

FOTÓGRAFO: Contratação de 

fotógrafo com experiência em 

cobertura fotográfica de 

eventos. Deverá possuir 

equipamentos de qualidade e 

entregar as fotos em HD, em 

alta resolução. Diária 8 horas. 

Diária 1  1  1 R$ 475,33 R$ 475,33 

1 pessoa x 1 diária R$ 

475,33 = R$ 475,33 

Compreende o período de 

23/01/2021. 

Valor Total da Etapa 1.3   R$ 4.857,80 

Etapa 1.4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade de 

Medida 

(Diária/Mês/

Mts/Serviço) 

Quant. Unid. Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 

aquisição/locação com 

memória de cálculo 

1.4.1 
SEGURANÇA DESARMADA: 18 

seguranças desarmados 

prestarão serviços no dia do 

Diária 18  1  18 R$ 155,28 R$ 2.795,04 
18 seguranças x R$ 

155,28/dia = 
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evento. Toda equipe de 

segurança deve se apresentar 

duas horas antes do início do 

evento e serão responsáveis 

pelo controle de acessos, 

revista de todos, orientação e 

segurança geral dos atletas, 

técnicos e staffs. Diária de até 

8 horas. 

R$ 2.795,04. Compreende o 

período de 23/01/2021. Os 

seguranças serão utilizados 

para controle de todos os 

acessos, seja do ginásio, 

seja do local de realização 

do evento, evitando que 

pessoas não autorizadas 

adentrem essas áreas, 

causando aglomerações 

desnecessárias.  

 

1.4.2 

EQUIPE DE LIMPEZA: 10 

pessoas serão responsáveis 

pela limpeza do ginásio e 

vestiários antes da abertura 

dos portões e pela 

manutenção de todas as áreas 

do ginásio com todo material 

de consumo, durante e ao 

final do evento. Diária de até 8 

horas. 

Diária 10  1  10 R$ 135,00 R$ 1.350,00 

10 pessoas x R$ 135,00/dia 

= 

R$ 1.350,00. Compreende o 

período de 23/01/2021. 

 

1.4.3 

BRIGADISTAS: 5 brigadistas 

que devem chegar junto com a 

equipe de segurança, sendo 

responsáveis pela prevenção e 

combate a incêndios e 

processos de evacuação do 

ginásio e prestação de 

primeiros socorros, caso 

necessário. Diária de até 8 

horas. 

 

 

Diária 5  1  5 R$ 142,23 R$ 711,15 

5 brigadistas x R$ 

142,23/dia x 1 dia = 

R$ 711,15. Compreende o 

período de 23/01/2021. 

Mesmo sem público, os 

brigadistas ainda assim 

cumprem a função de 

prevenção e combate a 

incêndios, uma vez que o 

evento possui muitos 

equipamentos eletrônicos e 

materiais inflamáveis, tais 

como carpete, tecidos em 

lycra, e etc.  Em relação à 

evacuação, ainda que sem 

públicos, a utilização dos 

brigadistas para evacuação 

e prestação de primeiros 

socorros é necessária uma 

vez que seremos uma 

quantidade considerável de 

pessoas em áreas 

diferentes do local. 
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Somente na área de 

competição serão no 

mínimo 30 pessoas, entre 

atletas, staffs e árbitros, 

além do restante dos 

atletas e staffs que estarão 

em áreas diversas, tais 

quais vestiários, salas de 

apoio, unidade móvel de 

transmissão, etc.  

Valor Total da Etapa 1.4   R$ 4.856,19 

Etapa 1.5 AREA MÉDICA 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade de 

Medida 

(Diária/Mês/

Mts/Serviço) 

Quant. Unid. Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 

aquisição/locação com 

memória de cálculo 

1.5.1 

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 8 horas 

Unid. 1 1 1 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 

1 amb. X 1 diária R$ 

2.100,00 = R$ 2.100,00. 

Compreende o período de 

23/01/2021.  

1.5.2 

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, 

Diária 1 1  1 R$ 2.166,67 R$ 2.166,67 

1 amb. X 1 diária R$ 

2.166,67 = R$ 2.166,67. 

Compreende o período 

de 23/01/2021. 

Justificativa da 

contratação das 

ambulâncias. 

O Kickboxing trata-se 

de um esporte de 

contato e os eventos 

realizados no Brasil sob 

a responsabilidade da 

CBKB devem seguir a 

regulamentação oficial 

internacional imposta 

pela WAKO, entidade 
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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 

 • Equipe: 01 (um) técnico de 

enfermagem e 01 (um) 

motorista/socorrista. 

*Período: 

01 pax X 08 horas X 01 dia 

essa reconhecida 

oficialmente pelo COI e 

a qual somos filiados 

exclusivos no Brasil. 

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. 

Valor Total da Etapa 1.5   R$ 4.266,67 

Etapa 1.6 AREA TÉCNICA 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade de 

Medida 

(Diária/Mês/

Mts/Serviço) 

Quant. Unid. Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 

aquisição/locação com 

memória de cálculo 

1.6.1 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE 

GRANDE PORTE 

Gride do Ringue  

01 Gride 7m altura e 10m x 

10m de comprimento (Q30)  

64 Lâmpadas Par 64 - Longo 

Italiano Polido (Foco 5)  

74 Gelatinas Frost Difusora  

30 LED RGB DMX (Internos na 

estrutura)  

08 Bean 200  

30 PAR LED RGBW para 

arquibancada  

01 Canhões Seguidores 1200 

Watts  

01 Mesa Perola Avolite 2010  

04 Rack Dimmer 12 x 4000 

watts  

 

Iluminação Portal de entrada  

Diária 1 2  2 R$ 3.974,60 R$ 7.949,20 

Serviço de iluminação R$ 

3.974,60 x R$ 2 diárias = R$ 

7.949,20. Compreende o 

período de 22 e 

23/01/2021. Locação em 2 

dias devido a montagem no 

dia anterior para teste de 

iluminação.  
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14 Moving Sharp 200  

02 Strobo Attomic 3000w  

08 Ribaltas  

02 Haze 1500 watts (ou 

superior)  

8 PAR LED RGBW  

1.6.2 

SONORIZAÇÃO DE GRANDE 

PORTE  

08 Módulos Caixa Line-Array  

04 SB 850  

01 Mesa Digital – LS9 ou X32  

04 Microfones Shure/ 

Senheiser Sem fio  

02 Praticáveis para mesa  

01 kit DJ (02 Cdj Pionner 850, 

900 ou 2000 + Mixer DJM 800 

ou superior)  

 

Diária 1 2  2 R$ 3.294,44 R$ 6.588,88 

Sonorização R$ 3.294,44x 

R$ 2 diárias = R$ 6.588,88. 

Compreende o período de 

22 e 23/01/2021. Locação 

em 2 dias devido a 

montagem no dia anterior 

para teste de sonorização.   

1.6.3 

PAINEL DE LED: 

01 Painel de Led (máximo 6 

mm) 6m larguras por 4 altura 

06 Tiras de painel de led, 

totalizando 24m por 0,5m. 

 

Diária 1 1  1 R$ 2.266,67 R$ 2.266,67 

Painel de led R$ 2.266,67 x 

1 diária = R$ 2.266,67. 

Compreende o período de 

22 e 23/01/2021. O painel 

de led é o principal item de 

ambientação do evento. 

Nele são apresentadas as 

lutas, os atletas, os replays, 

além de outras telas de 

transição. 

1.6.4 

RÁDIO: Locação de rádio 

intercomunicador com 

acessórios (fone, cinta e 

bateria) 

Unid. 7 1  7 R$ 35,00 R$ 245,00 

7 rádios x R$ 35,00 = R$ 

245,00. Compreende o 

período de 21 e 

24/01/2021.   

Valor Total da Etapa 1.6   R$ 17.049,75 

Etapa 1.7 LOGÍSTICA 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade de 

Medida 

(Diária/Mês/

Mts/Serviço) 

Quant. Unid. Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 

aquisição/locação com 

memória de cálculo 

1.7.1 

TRANSPORTE: Locação de 02 

vans por 2 dias com diária de 8 

horas para atender atletas, 

comissão técnica, staff. 

Diária 2 2 4 R$ 478,33 R$ 1.913,32 

2 vans R$ 478,33 x 2 diárias 

= R$ 1.913,32. Compreende 

o período 22 e 23/01/2021. 



 
 

32 
 

Transporte interno para 20 

pessoas (hotel/ginásio/hotel) 

1.7.2 
HOSPEDAGEM: Hospedagem 

para atletas e técnicos em 

quarto duplo. 

Diária 15 3 45 R$ 141,89 R$ 6.385,05 

Hospedagem para 30 

pessoas. 15 quartos duplos 

R$ 141,89 x 3 diárias = R$ 

6.385,05. Compreende o 

período de 21 e 

24/01/2021. 

Valor Total da Etapa 1.7   R$ 8.298,37 

Etapa 1.8 ALIMENTAÇÃO  

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade de 

Medida 

(Diária/Mês/

Mts/Serviço) 

Quant. Unid. Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 

aquisição/locação com 

memória de cálculo 

1.8.1 

ALIMENTAÇÃO: Alimentação 

para 40 pessoas (atletas), 

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).  

Diária 80 2 160 R$ 35,11 R$ 5.617,60 

80 refeições (almoço e 

janta) x 2 diárias x R$ 35,11 

= R$ 5.617,60. Compreende 

o período de 22 e 

23/01/2021.    

1.8.2 FRUTAS 1: Aquisição de 01 

caixa de maçã para os atletas. 

 Caixa 1 1 1 R$ 95,10 R$ 95,10 

1 caixa de frutas para servir 

aos atletas após a pesagem 

e competições. 

Compreende o período de 

22 e 23/01/2021.    

1.8.3 
FRUTAS 2: Aquisição de 01 

caixa de banana para os 

atletas 

 Caixa 1 1 1 R$ 72,93 R$ 72,93 

1 caixa de frutas para servir 

aos atletas após a pesagem 

e competições. 

Compreende o período de 

22 e 23/01/2021.    

Valor Total da Etapa 1.8   R$ 5.785,63 

 

 

 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 162.626,32 
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5.3 Equipe de RH 

Função Qnt. 
 

Unid 

Forma de 
contratação do 

RH 

Profissional a 
ser contratado 
já tem vínculo 

com a OSC? 
Qual? 

Profissional da 
OSC é 

remunerado ou 
Não Remunerado 

CARGA 
HORÁRIA DE 
TRABALHO 

NA OSC 

CARGA HORÁRIA 
QUE SERÁ 

DESTINADA AO 
PROJETO 

CARREGADORES/MO
NTADORES: 

5  3  Pessoa Jurídica não   8 horas 

STAFFS 6  1  Pessoa Jurídica não   8 horas 

MÉDICO 1  1 Pessoa Jurídica não   8 horas 

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS 

1  1 Pessoa Jurídica não   8 horas 

HOTESS  3  1 Pessoa Jurídica não   8 horas 

FOTÓGRAFO 1  1 Pessoa Jurídica não   8 horas 

VALOR TOTAL DE RH R$ 4.857,80  

 

5.3.1 Detalhamento da Equipe de RH 

Profissional: Carregadores e Montadores  

Descrição das 

Atividades 

Responsáveis pelo descarregamento de todo o material que será utilizado no evento. 

Responsáveis pela montagem e desmontagem de todos as estruturas utilizadas no evento.  

Tempo 3 dias 

Profissional: STAFFS 

Descrição das 

Atividades 

Coordenar a entrada dos atletas ao ringue;  

Limpar ou secar o ringue sempre que haja necessidade;  

Auxiliar durante o evento no que for necessário.  

Tempo 8 horas 

Profissional: Médico 

Descrição das 

Atividades 

Profissional Médico para atendimento dos atletas durante as competições. 

Tempo 8 horas 

Profissional: Mestre de Cerimônias 

Descrição das 

Atividades 

Ter total conhecimento do formato do evento, sendo o anfitrião do evento;  
Apresentação das características de cada atleta; 
Anuncia o card de lutas para a transmissão Nacional e internacional e dessa forma, precisa ter 
conhecimento específico do regulamento do evento. 

Tempo 8 horas 

Profissional: HOTESS 

Descrição das 

Atividades 

As hostess serão responsáveis por receber e credenciar os atletas e staffs em sua chegada, entregando os 

materiais/pulseiras de identificação e direcionando os atletas e staffs aos seus devidos postos. 

Tempo 8 horas 
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Profissional: Fotógrafo 

Descrição das 

Atividades 

Cobertura fotográfica de todo o evento, desde a pesagem até o final das competições.  

  

 

 

6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

6.1 DIVULGAÇÕES  

O evento WGP Kickboxing será disputado na principal modalidade do Kickboxing, K1 Rules, e sempre reunindo 

os melhores classificados no Ranking Internacional da WAKO Pró. Todas edições do evento fazem parte do calendário 

oficial da CBKB e da WAKO Pró e são transmitidos ao vivo pelos canais Combate/SPORTV, Bandsports e Fox Sports para 

todo o Brasil, possibilitando uma grande exposição midiática para o Distrito Federal. 

Além da exposição nacional e internacional, também será realizada a promoção local, junto às mídias 

tradicionais (rádio, televisão, jornal) e digitais (sites, redes sociais), através do envio de conteúdos editoriais divulgados 

pela assessoria de imprensa do evento.  

 

 

6.2 IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de placas, banners, faixas ou outra forma similar. 

 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Martins Machado R$ 230.000,00 

2 Recursos Próprios R$ 6.000,00 

Total R$ 236.000,00 
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8. Valor Total do Projeto:  

TOTAL DO PROJETO 

Valor Total R$ 168.626,32 

 

Brasília, DF, 28 de dezembro de 2020. 

 

_____________________________ 
Paulo Cesar Zorello 

Presidente  


