
FEDERAÇÃO DE VÔLEI DO DISTRITO FEDERAL 

COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2021 

SICONV Nº 005312/2020 

MODALIDADE: MENOR PREÇO UNITÁRIO  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM Realização do 

Evento Vôlei para todos, em Brasília/DF 

DATA DE ENVIO DAS PROPOSTAS: 02/05/2022 DATA DE ABERTURA E 

CLASSIFICAÇÃO: 09/05/2022 E-MAIL PARA ENVIO DA PROPOSTA: 

humbertovoleibol@yahoo.com.br  

CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS: Humberto. 

E-MAIL: humbertovoleibol@yahoo.com.br, Telefone: (61) 99647-6185

Eu, SERGIO FARIA LEMOS DA FONSECA JUNIOR, portador da carteira de 

identidade nº 1.710.210, expedida pela SSP/DF, CPF 033.385.847-68, na 

condição de representante legal da FEDERAÇÃO DE VÔLEI DO DISTRITO 

FEDERAL, CNPJ Nº 18.384.087/0001-03, torna público por intermédio de sua 

Comissão Permanente de Compras, para conhecimento dos interessados, que está 

promovendo no prazo previsto Cotação Prévia de Preço nº 001 - modalidade: menor 

preço unitário, da emenda nº  no âmbito da proposta SICONV 005312/2020, celebrado 

com a União, por intermédio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da 

Cidadania, para execução do referido Termo de Fomento. A presente Cotação Prévia 

de Preço regida Lei nº 8.666 de 21/06/1993 (e alteração subsequentes), pelo Decreto 

nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e pela Portaria Interministerial nº 424, de 30 de 

dezembro de 2016 e suas alterações e pelos itens e anexos abaixo. 

1 - QUADRO DEMONSTRATIVO DO CARGO E DAS VAGAS 

As vagas disponíveis para CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM 

Realização do Evento Vôlei para todos, em Brasília/DF, atenderá as 

especificações, conforme abaixo discriminado: 

Nº FUNÇÃO QTE PERFIL 
CARGA 

HORÁRIA 
01 BRIGADISTA 01 Ter o curso de brigadista e ter 

experiencia com esporte coletivo. 
8 horas por 
dia 

02 LIMPEZA 01 Estar apto para pratica de limpesa 8 horas por 
dia 

03 COORDENADOR 
GERAL 

01 Ser formado em educaçao 
fisica,possuir o CREF,ter 
experiencia em promover 
campeonatos oficiais de voleibol. 

8 horas por 
dia 

04 COORDENADOR 
TECNICO 

01 Ser formado em educaçao 
fisica,possuir o CREF,ter 
experiencia em promover 
campeonatos oficiais de voleibol. 

8 horas por 
dia 

05 COORDENADOR DE 
QUADRA 

01 Ser formado em educaçao 
fisica,possuir o CREF,ter 
experiencia em promover 
campeonatos oficiais de voleibol. 

8 horas por 
dia 



06 ARBITRAGEM 04 Ser arbitros do quadro da 
Federaçao de voleibol do Distrito 
Federal 

8 horas por 
dia 

07 PALESTRANTE 02  palestrantes com renomado 
conhecimento em voleibol para 
ministrar as clinicas.  

8 horas por 
dia 

08 COORDENADOR 
GERAL DAS 
PALESTRAS 

01 Ser formado em educaçao 
fisica,possuir o CREF,ter 
experiencia em promover cursos. 

8 horas por 
dia 

09 SECRETARIA 01 ter conhecimentos em informática, 
auxiliar na organização das 
palestras 

8 horas por 
dia 

 

Nº 
Especificação do 

Item/Serviço 
QUANTIDAD

E 
DIÁRIAS/MESE

S 
TOTA

L 

VALOR MÉDIO COTADO 

Valor Unitário Valor Total 

1 

STAFF - Pessoa que prestará 
serviços de staff durante a 
realização do evento, onde 
será responsável por auxiliar a 
coordenação no que for 
necessário, inclusive 
limpando/organizando, caso 
haja necessidade, durante o 
evento. Diária de até 8 horas 

1 36 36 
 R$             

185,00  
 R$        

6.660,00  

2 

BRIGADISTA - Brigadista 
responsável pela prevenção e 
combate a incêndios e 
processos de evacuação da 
arena e prestação de 
primeiros socorros, caso 
necessário. Diária de até 8 
horas 

1 30 30 
 R$             

260,00  
 R$        

7.800,00  

3 

COORDENADOR GERAL - 
coordenador técnico para 
levantar as equipes inscritas, 
conferir a relação nominal das 
equipes, montar as tabelas, 
fazer o regulamento e 
promover o congresso técnico 

1 36 36 
 R$             

368,25  
 R$      

13.257,00  

4 

COORDENADOR TECNICO - 
coordenador técnico para 
levantar as equipes inscritas, 
conferir a relação nominal das 
equipes, montar as tabelas, 
fazer o regulamento e 
promover o congresso técnico 

1 30 30 
 R$             

310,00  
 R$        

9.300,00  

5 

COORDENADOR DE 
QUADRA - coordenador de 
quadra para montar toda 
estrutura da competição, 
ajudar no bom andamento da 
competição, coordenar os 
árbitros e conferir a 
documentação dos atletas. 

1 30 30 
 R$             

308,33  
 R$        

9.249,90  

6 

ARBITRAGEM - Os Árbitros 
serão contratados por diárias, 
sendo 4 árbitros por quadra, 
perfazendo um total de 6 
horas de campeonato ate no 
máximo 8 horas. 

4 30 120 
 R$             

245,00  
 R$      

29.400,00  

7 

PALESTRANTE - palestrantes 
com renomado conhecimento 
em voleibol para ministrar as 
clinicas. 

2 6 12 
 R$             

413,33  
 R$        

4.959,96  

8 

SECRETÁRIA - Fazer o 
trabalho de secretaria do 
curso, fazer a ficha de 
inscrição, acompanhar a 
frequência dos alunos, 
controlar a quantidade de 

1 16 16 
 R$             

256,42  
 R$        

4.102,72  



inscrições, mandar o boletim 
informativo do curso para os 
alunos inscritos, preparar o 
material que o palestrante 
solicitar e emitir o certificado 
das clinicas 

9 

COORDENADOR GERAL 
DAS CLINICAS - Acompanhar 
as inscriçoes dos alunos, fazer 
o cartaz de divulgação das 
clinicas, contratar os 
palestrantes, arrumar o local 
para fazer as aulas, 
acompanhar o transcorrer das 
clinicas. 

1 9 9 
 R$             

346,50  
 R$        

3.118,50  

 VALOR TOTAL UNITÁRIO 
COTADO  

  R$                                    87.848,08  

 

2 – Do Objeto  

 A presente Cotação Prévia de Preço tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS PARA ATUAREM Realização do Evento Vôlei para todos, em 

Brasília/DF, em cumprimento as metas da proposta nº 005312/2020, de acordo com o 

quantitativo e objetivos constantes na proposta de trabalho. 

3 – Justificativa da Contratação 

 A presente contratação visa cumprir o objeto da proposta SICONV 005312/2020, 

celebrado entre Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e 

FEDERAÇÃO DE VÔLEI DO DISTRITO FEDERAL, conforme consta no Projeto Básico 

e Plano de Trabalho que o acompanham. 

4- DOS PRÉ-REQUISITOS  

 

FUNÇÃO Pré requisitos 

 
Coordenador 

Geral 

Cooredenador geral para  levantar as demandas dos eventos tais 
como: disponibilidade do espaço, autorizações, andamento do projeto, 
fiscalizaçao das acões propostas pelo projeto e a boa prestação de 
serviço realizadas pelos contratados. 

COORDENADO
R TECNICO 

Ser formado em educaçao fisica, possuir o CREF, ter experiência em 
promover campeonatos oficiais de voleibol, devidamente 
comprovados. 
 

COORDENADO
R DE QUADRA 

Ser formado em educaçao fisica,possuir o CREF,ter experiencia em 
promover campeonatos oficiais de voleibol,devidamente 
comprovados. 
 

BRIGADISTA Brigadista para dar o primeiro atendimento as necessidade de saúde 
dos participantes. 
 

LIMPEZA 01 staff para mater e entregar o local do evento limpo. 
 

SECRETARIA Fazer a ficha de inscrição das equipes e a relaçao nominal dos 
participantes, acompanhar as inscriçoes e confirmar a participaçao, 
conferir a documentaçao das equipes e participantes. Nas palestras, 
fazer a ficha dos alunos acompanhar as inscrições, fazer o 
certificado,controlar a frquencia dos alunos. 
 

COODERNADO
R GERAL DAS 
PALESTRAS 

Arrumar o local para as palestras, contratar os palestrantes, dar 
condições de estrutura para as apresentações, oferecer suporte para 
os palestrantes e alunos antes e durante o evento. 



 

ARBITRAGEM Fazer comprir as regras oficias de voleibol. 
 

PALESTRANTE Ter notório conhecimento da aula a ser ministrada. 

 

 
 

5 - Especificação dos Serviços  

 

7.1 – O profissional deverá ter a disponibilidade para atuar nas atividades definidas na 

proposta SICONV 005312/2020. 

8 - Critério de Julgamento das Propostas  

 

8.1 - O processamento e julgamento desta concorrência obedecerão às regras deste 

edital e, onde o mesmo for omisso, subsidiariamente, aplicar-se-ão, por analogia, as 

disposições da Lei Federal no 8.666/93 pelo Decreto nº 6.170, de 25 de Julho de 2007 

e pela Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016.  

8.2 – O currículo do profissional interessado deverá ser enviadas unicamente via correio 

eletrônico, para o endereço: humbertovoleibol@yahoo.com.br 

8.3 – Os currículos recebidos até o dia 02/05/2022 serão avaliados e o resultado final 

será apresentado no dia 09/05/2022, através de e-mail e publicação site da entidade na 

internet. 

8.4 – Os candidatos serão avaliadas de acordo com aquele que melhor se adequar às 

exigências descritas no item 4, desde que não haja nenhuma contradição, 

descumprimento ou dubiedade com relação ao atendimento das exigências 

apresentadas neste edital.  

9 - Recursos Financeiros 

 

Os recursos necessários ao pagamento do valor do Contrato são oriundos da proposta 

nº 005312/2020, celebrado entre a União, por intermédio da Secretaria Especial do 

Esporte do Ministério da Cidadania e FEDERAÇÃO DE VÔLEI DO DISTRITO 

FEDERAL conforme consta no projeto básico e Plano de trabalho. 

 
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

 O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às 
recomendações aqui estabelecidas, será automaticamente eliminado da Seleção, 
não cabendo recurso sob alegação de desconhecimento dos termos deste edital.  

 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo;  

 A lotação dos candidatos aprovados se dará em locais onde ocorram as atividades 

do projeto VÔLEI PARA TODOS estimulando assim a prática desportiva e o lazer, 
em Brasília/DF conforme a necessidade, inclusive disponibilidade para viagens a 
passeios, reuniões e formações;  

A contratação para prestar os serviços constantes neste Edital, não geram qualquer tipo 

de vínculo empregatício com a FEDERAÇÃO DE VÔLEI DO DISTRITO FEDERAL 

 



 

 

Brasília, 24 de novembro de 2021 

 

 

FEDERAÇÃO DE VÔLEI DO DISTRITO FEDERAL 

 


