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 HISTÓRICO DO PROPONENTE 

 
A Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) é a entidade máxima responsável pela administração 
do desporto universitário no Brasil. Entre seus encargos estão a gestão e a organização das competições e eventos 
esportivos oficiais entre universitários de todo o país. 

 
Fundada em 09 de agosto de 1939 por acadêmicos, representantes de Federações Universitárias Estaduais e 
agremiações reunidos no Rio de Janeiro, a CBDU foi oficializada dois anos depois pelo Decreto nº 3.617, de 15 de 
novembro de 1941, assinado pelo Presidente da República, Getúlio Vargas. O Decreto-Lei nº 3.617 organizou as 
atividades desportivas do Brasil, incluindo a oficialização do desporto acadêmico e o reconhecimento da CBDU 
como gestora. 

 
Ao longo da última década, a CBDU buscou trabalhar em parceria com as 27 Federações Universitárias Estaduais 
(FUEs) e hoje verifica-se o crescimento, o desenvolvimento e o fortalecimento dos Jogos Universitários Estaduais e 
de suas respectivas Federações. Por este trabalho, merece reconhecimento e crédito todos os presidentes e 
diretores, que passaram e que continuam na gestão das FUEs. 

 
Durante esses anos, a CBDU em parceria com as Federações, utilizou algumas ferramentas para avaliar o 
desenvolvimento do esporte universitário por todo o Brasil. O resultado aponta para um aumento na quantidade 
de participantes e, principalmente, o estabelecimento de calendários para o esporte universitário no âmbito 
estadual. A conquista de legislações específicas que aportam recursos estaduais para algumas FUEs, os acessos a 
Leis de Incentivo Estaduais e as parcerias entre o ente público estadual e o municipal, também demonstram o 
crescimento e a conquista de credibilidade do desporto universitário em todos os estados do Brasil e no Distrito 
Federal. 

 
Em 2005 o Comitê Olímpico Brasileiro passou a organizar o evento em parceria com a CBDU. Nesse ano foi 
realizado o 53º JUBs em Recife passando, então, a ser chamado de Olimpíadas Universitárias regendo-se por ciclos 
olímpicos de quatro anos. Em 2009 teve início o ciclo, que culminará nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A 59º 
edição das Olimpíadas Universitárias aconteceram em Foz do Iguaçu. 

 
Os Jogos Universitários Brasileiros – JUBs é o maior evento realizado pela CBDU que, só em 2019, na 67ᵃ edição, 
reuniu mais de sete mil participantes de todo o país. Ao longo dos anos, o JUBs cresceu e se estruturou no que hoje 
é conhecido como a maior competição universitária da América Latina. 

 
Registra-se ainda que a final do JUBseSports 2021, ocorreu em Brasília aonde os quatro melhores 
jogadores/equipes de cada modalidade seguiram para a fase final da competição, que foi realizada 
presencialmente nos dias 27 e 28 de abril, em Brasília – DF. Ao todo, seis modalidades eletrônicas integraram o 
cronograma esportivo: League ofLegends, FIFA21, Clash Royale, FreeFire, Poker e CS Go. Organizado pela CBDU - 
Confederação Brasileira do Desporto Universitário desde 2020, o JUBseSports se caracteriza hoje, como a maior 
competição universitária de eSports do Brasil. 

 
A fase classificatória online foi de 1º a 28 de março com a participação de 1.058 alunos de 136 universidades. As 
semifinais e finais foram realizadas em uma arena gamer montada especialmente para o evento. Os jogadores 
puderam viver uma experiência de pro player. Participaram da fase classificatória 46 equipes de LoL, 34 de CS:GO e 
59 de FreeFire. Nos games individuais foram 82 jogadores de Clash Royale, 134 do poker e 85 no FIFA 21. 
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Além da realização dos JUBs a CBDU também possui participação nos Jogos Mundiais Universitários o qual é um 

evento multe esportivo mundial que acontece a cada dois anos e reúne os melhores atletas Universitários de seus 

Países. Os eventos Internacionais são uma realização da Federação Internacional de Esportes Universitários – FISU 

e organizados pelas respectivas federações universitárias nacionais. 

A participação do Brasil através da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, se dá em parceria com o 

Ministério da Cidadania nestas competições de alto nível internacional, proporciona intercâmbio entre atletas 

universitários brasileiros e demais países através da prática sadia da competição desportiva e por proporcionar o 

desenvolvimento da personalidade, a promoção de intercâmbio social, cultural e desportivo entre os mesmos, 

abaixo destacamos um breve resumo sobre as medalhas conquistadas em algumas das participações da CBDU: 

 
Universíade de Kanzan - Rússia - 2013 
Quatro medalhas de ouro; três medalhas de prata; quatro medalhas de bronze. 

Modalidades: atletismo, badminton, basquete masculino e feminino, ginástica artística, atletismo, judô, vôlei, 

futebol. 

 
Universiade de Gwanju - Coréia do Sul - 2015 

Duas medalhas de ouro; duas medalhas de prata; quatro medalhas de bronze. 

Modalidades: atletismo, basquetebol, esgrima, futebol, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, natação, saltos 

ornamentais, pólo aquático, tênis de mesa, tênis, voleibol, arco e flecha, taekwondo, badminton, golf, handebol, 

remo e tiro esportivo. 

 

Universiade de Taipei - China - 2017 

Duas medalhas de ouro; quatro medalhas de prata; seis medalhas de bronze. 

Modalidades: atletismo, esgrima, futebol, ginástica rítmica, judô, natação, saltos ornamentais, tênis de mesa, tênis, 

voleibol, taekwondo, badminton, levantamento de peso e wushu 

 

 
Universíade de Verão – Nápoles – 2019 

Cinco medalhas de ouro; três medalhas de prata; dezesete medalhas de bronze. 

Modalidades: atletismo, futebol, ginástica artística, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa e 

voleibol. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 
Nome do Projeto:Apoio à Realização dos Jogos Universitários Brasileiros – JUBs 2021 por meio da locação do 

espaço físico adequado para o evento. 

Local de realização: Regiões Administrativas do Plano Piloto, Lago Sul, Taguatinga e Cruzeiro 

Período de execução: 08/10/2021 a 19/10/2021 

Período de realização do Evento: 10 a 18/10/2021 
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Período de realização das Ações custeadas 
pelo Fomento: 

08/10/2021 a 19/10/2021 

Enquadramento:() participação (X) educacional ( ) rendimento 

Previsão de beneficiários diretos: 5.000 (4.000 atletas e 1.000 Comissão Técnica e oficiais) 

Previsão de público indireto: 4.000 (espectadores que assistirão as transmissões nas mídias sociais) 

Valor Total do Projeto:R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) 

 
 

OBJETO DA PARCERIA 

 
Apoio à Realização dos Jogos Universitários Brasileiros – JUBs 2021. 

 

 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

Inicialmente, esclarecemos que o projeto ora proposto se refere as ações na dimensão educacional do 
esporte, conforme preconiza a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, conforme a seguir: 

 
“Art. 3º O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações: 

 
I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a 
seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral 
do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. (...)” 

 
Ademais, por meio do Art. 3º, § 1º do Decreto nº 7.984, de 8 de abril de 2013, houve a regulamentação da 

execução do desporto educacional, sendo a CBDU citada como organização do desporto educacional, conforme 
abaixo: 

 

“§ 1º O desporto educacional pode constituir-se em: 

I - esporte educacional, ou esporte formação, com atividades em estabelecimentos escolares e não escolares, 
referenciado em princípios socioeducativos como inclusão, participação, cooperação, promoção à saúde, co- 
educação e responsabilidade; e 

II - esporte escolar, praticado pelos estudantes com talento esportivo no ambiente escolar, visando à formação 
cidadã, referenciado nos princípios do desenvolvimento esportivo e do desenvolvimento do espírito esportivo, 
podendo contribuir para ampliar as potencialidades para a prática do esporte de rendimento e promoção da 
saúde. 

§ 2º O esporte escolar pode ser praticado em competições, eventos, programas de formação, treinamento, 
complementação educacional, integração cívica e cidadã, realizados por: 

I - Confederação Brasileira de Desporto Escolar - CBDE, Confederação Brasileira de Desporto Universitário - CBDU, 
ou entidades vinculadas, e instituições públicas ou privadas que desenvolvem programas educacionais; e 

II - instituições de educação de qualquer nível.” 

Desta forma, os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) são importantes ferramentas do desenvolvimento do 

desporto educacional, abrangendo o país de norte a sul. 

 

Os JUBs são organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). Também servem 
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como classificatórios para os Jogos Universitários Sul-Americanos e para os Jogos Universitários Mundiais. 

 
Os JUBS 2021 será um marco na retomada das atividades esportivas universitárias após a paralisação de 

todas as atividades, não só esportivas, em todas as nações do globo terrestre. Para tanto, as atividades do JUBS 

vêm sendo realizadas, pelas Federações, por meio de seletivas, desde abril 2021 para que houvesse o espaçamento 

necessário de tempo, bem como de distanciamento social entre os participantes, com vistas não potencializar os 

problemas ocasionados pela pandemia. 

 

Os JUBs possuem as seguintes fases de execução, as quais serão mais detalhadas na metodologia deste 

documento: 

 

Fase I: seletivas nos estados por meio da organização das Federações Estaduais. Cada Federação organizou 

as suas seletivas. 

 

Fase II: planejamento da fase final do JUBS a ser realizado em Brasília; 

 
Fase III: execução da Fase Final do JUBS em Brasília, no período de 10 a 18/10/21; 

 
Fase IV: fase final do Projeto, organização das documentações comprobatórias, entregas de espaço e 

finalização dos contratos, visando a apresentação da prestação de contas de todos os recursos investidos. 

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 
 

Os jogos Universitários Brasileiros passaram a ser regulados pelo Decreto-Lei nº 3.617 - de 15 de 

setembro de 1941 que regulava o desporto universitário no Brasil e instituiu os três primeiros jogos: 

 

Ficam considerados como Primeiros, Segundos e Terceiros Jogos Universitários Brasileiros, 

respectivamente, a Primeira Olimpíada Universitária Brasileira, realizada em São Paulo, em 1935, os Jogos 

Universitários de Minas Gerais, realizados em 1938, e a Segunda Olimpíada Universitária Brasileira, realizada em 

São Paulo, em 1940. 

 

A Partir de 1968 os jogos deixaram de ser bienais e passaram a ser anuais. No começo da década de 1990 

houve problemas financeiros no repasse de dinheiro para a realização dos JUBs durante o ministério de Zico e os 

jogos deixaram de ser realizados por alguns anos. Em 1999 os JUBs deixaram de ser disputados por seleções 

universitárias estaduais, organizadas pelas federações, passando então a ser compostos pelas instituições de 

ensino superior. 
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A Unip Universidade Paulista é a maior vencedora dos JUBs.AUnip conquistou o 13º título geral do JUBs e 

pela primeira vez em sua história, obtém cinco títulos nas modalidades de quadra! A Universidade Paulista mantém 

hegemonia no 65º JUBs e conquista 86 medalhas de ouro - maior número de medalhas já conquistadas em 

competição esportiva por uma IES na América do Sul. 

 

Em 2005 o Comitê Olímpico Brasileiro passou a organizar o evento em parceria com a CBDU. Nesse ano foi 

realizado o 53º JUBs em Recife passando, então, a ser chamado de Olimpíadas Universitárias regendo-se por ciclos 

olímpicos de quatro anos. Em 2009 teve início o ciclo, que culminará nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A 59º 

edição das Olimpíadas Universitárias aconteceram em Foz do Iguaçu, a 60º edição no ano de 2013 foi realizada 

em Goiânia, a 61º em 2014 foi em Aracaju, a 62º em 2015 foi em Uberlândia, a 63º em 2016 foi em Cuiabá, a 64º 

em 2017 foi em Goiânia a 65º em 2018 foi em Maringá e a 66º em   2019 foi realizada em Salvador , no ano de 

2020 devido a pandemia da COVID 19, a realização dos jogos foram canceladas pela CBDU. 

 

Os Jogos Universitários Brasileiros – JUBs 2021, será realizado em Brasília/DF, no período de 10 a 18 de 

outubro/2021 e terá por finalidade aumentar a participação em atividades esportivas em todas as Instituições de 

Ensino Superior (doravante denominadas IES), públicas e privadas do território nacional e promover a ampla 

mobilização da juventude universitária brasileira em torno do esporte. 

 

Ao educar o jovem por intermédio da prática desportiva universitária, estamos cada vez mais difundindo e 

reforçando a construção da cidadania e os ideais do movimento olímpico, estes direcionados para construção de 

um mundo melhor e mais pacífico, livre de qualquer tipo de discriminação e dentro do espírito de compreensão 

mútua, fraternidade, solidariedade, cultura da paz e fair-play. Com a prática das atividades desportivas, jovens e 

adultos constroem seus valores, seus conceitos, socializam-se e, principalmente, vivem as realidades. 

 

Instituição Organizadora – O evento é uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Universitário 

 
Público Alvo – Estudantes das Instituições de Ensino Superior públicos e privadas de todo o território 

nacional. 

 

Público-indireto-pessoas que assistirão o evento por meio das mídias sociais, transmissões on-line e ao 

vivo. 

 

Importante mencionar, que por ser um evento com tradição ao longo dos anos, a potencialidade do JUBS é 

extraordinária e possui alcance de grande abrangência. Desta forma, a CBDU tem envidado esforços em angariar 

diversas possibilidades para execução dos Jogos. Desta maneira, para a realização deste evento haverá o 
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investimento de outras diversas fontes de recursos, como Ministério da Cidadania, COB e recursos próprios da 

CBDU. 

 

A título de notificação adicional, informamos que o Banco do Brasil é um patrocinador da CBDU nas suas 

atividades gerais e de calendários e não aplicará recursos específicos para o JUBS Brasília 2021. 

 

Ademais, para realização de megaeventos esportivos há necessidade de estruturação e elaboração de 

Caderno de Encargos. Um conjunto de regras e procedimentos desenvolvidos para proporcionar aos atletas, 

técnicos, comissões técnicas, imprensa, Governo Federal e Distrital, patrocinadores e público as melhores 

condições de participação. Além das responsabilidades e funções de cada um na organização dos JUBs, o conteúdo 

do Caderno de Encargos contém as exigências peculiares ao padrão de qualidade adotado para a competição nos 

últimos anos. 

 

No Caderno de Encargos há disposto sobre a necessidade da cidade sede oferecer os espaços adequados 

tanto esportivos, quanto não esportivos para a realização deste megaevento esportivo. 

 

Sobre esportivos: “Para cada modalidade, a CANDIDATA deverá apresentar Infraestrutura esportiva com  

medidas e condições oficiais, equipamentos e materiais técnicos (balizas, traves, postes, redes, cestas, tabelas de 

basquetebol e outros equipamentos técnicos das modalidades) em perfeitas condições de uso e conservação, 

conforme estabelecem as normas e regras das Confederações Brasileiras de cada modalidade.” 

 

Sobre os não esportivos: A SEDE deverá apresentar áreas e salas com estruturas fixas e/ou temporárias 

para o Comitê Organizador com salas de apoio para realização do Congresso de Abertura, Reuniões Informativas 

das Modalidades, Palestras, Cursos e infra-Estrutura de informática, telefonia, internet, vídeo e copiadora em 

perfeito estado de conservação. 

 

Nesse sentido, considerando as obrigações da cidade sede em fornecer espaços adequados, foram 

indicados em meados de julho de 2021, pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do GDF, o Centro 

Internacional de Convenções de Brasília (CICB), a Arena BSB e Centro de Convenções Ulisses Guimarães para 

instalações do comitê organizador, áreas de competições, boulevard de atletas e espaço para alimentação, 

cumprindo as exigências do Caderno de Encargos da CBDU. 

 

De imediato realizamos visitas objetivando a avaliação dos equipamentos indicados pela SEL/DF para 

instalação e acomodação das diversas áreas inerentes à execução do evento em epígrafe. 

 

Identificamos que o CICB é um dos maiores e mais modernos da cidade com um total de mais de 65 mil 
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metros quadrados de área construída, sendo, mais de 20 mil metros quadrados distribuídos em cinco pavimentos e 

cerca de 120 salas totalmente independentes e que podem ser utilizadas quando da locação do espaço, sendo 

somente necessárias para o JUBS Brasília 2021, 83 salas e 3 espaços. O CICB dispõe de versatilidade, 

funcionalidade, localização e conforto e infraestrutura necessária para atender eventos com mais de 10 mil 

participantes, com todo o suporte logístico, estrutura material e tecnológica. O complexo reúne, em um único 

lugar, centro de convenções, hotelaria, alimentação e serviços. 

 

Ressaltamos que não temos equipamentos com características similares ao CICB em Brasília, onde em um 

mesmo espaço oferecesse-nos 83 salas independentes ou mais para instalação do Comitê Organizador, para 

realização de reuniões técnicas e para realização de modalidades esportivas específicas, além de espaço para 

montagem da cerimônia de abertura e encerramento, espaço para montagem de quadra poliesportiva, espaço para 

produção e fornecimento de toda a alimentação do evento com disponibilidade da mobília e equipamentos, além 

de espaço para a montagem do boulevard dos atletas. Todos os demais equipamentos existentes em Brasília e 

visitados pelo nosso staff técnico necessitariam de adequações estruturais enormes, além de contratações de 

equipamentos, serviços e mobílias que os tornassem aptos ao atendimento das necessidades de nossa competição, 

deixando, portanto, inviável outra contratação senão a do CICB, tendo em vista o aumento significativo 

orçamentário, bem como a falta de tempo para realização dessas adequações. 

 

Acrescentamos que no CICB o espaço a ser oferecido, além da capacidade de receber um evento esportivo 

de grande porte, também traz o conceito “porteira fechada”, que significa que serão fornecidas pelo próprio CICB 

possibilidades logísticas e de insumos cruciais para o funcionamento do evento, quais sejam: mobiliário completo 

(cadeiras, mesas, pranchões), todas as áreas internas climatizadas (fundamentais para as modalidades de lutas), 

gás encanado para a cozinha, geradores elétricos, rede hidráulica, limpeza e conservação, equipes de manutenção 

e atendimento, entre outros. A proposta, portanto, desonera a CBDU da necessidade de contratação de diversos 

outros serviços fundamentais para execução do evento. 

 

Isto posto, optamos pela aprovação do Centro Internacional de Convenções de Brasília pela CBDU como 

equipamento oficial do JUBS Brasília 2021, tendo em vista as minuciosas vistorias do corpo técnico da nossa 

entidade realizadas entre os meses de julho a setembro de 2021, nas quais houve a avaliação e ponderação de 

diversos aspectos como capacidade, modernidade, estrutura disponível, atendimento aos requisitos 

preestabelecidos no caderno de encargos CBDU, relação custo-benefício de acordo com os recursos disponíveis 

para a realização do evento. Ao confrontar todos os aspectos e parâmetros com outros equipamentos de grande 

porte da cidade de Brasília também visitados, a entidade aprovou por realizar o evento no CICB. 
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Outro motivo que ensejou esta aprovação se deu tendo em vista a condição fundamental da existência de 

hospedagem oficial do evento dentro deste mesmo equipamento, ou no máximo à 500m de distância para 

hospedar todo o Comitê Organizador e arbitragem desta competição, sendo tal rubrica (hospedagem) assumida 

com recursos próprios da CBDU. Isto é de suma importância para o sucesso deste megaevento tendo em vista que 

facilitará a logística de transporte de todo o staff da competição gerando ganho de tempo e uma enorme 

economicidade no deslocamento do evento, pois todos exercerão suas atividades no mesmo local de sua 

hospedagem e de sua alimentação, pois o local dispõe de uma cozinha industrial com toda a infraestrutura física e 

de material, além de espaço adequado (refeitório) para produção e oferecimento de mais de 800 refeições 

simultâneas com acomodação de todos sentados e em local coberto, atendendo as necessidades do evento. 

 

Por fim, destacamos: 

 
. Considerando ser o CICB o único local adequado para o completo atendimento do Caderno de Encargos e 

consequentemente das necessidades do evento, conforme já mencionado nesta justificativa; 

 

. Considerando ter sido o CICB devidamente vistoriado e aprovado com antecedência; 

 
. Considerando a proximidade da realização do evento de nosso calendário; 

 
Entendemos que não há outro espaço em Brasília com igual potencialidade de infraestrutura para o 

recebimento do JUBS 2021, bem como não haveria tempo hábil para vistoria, adequação de infraestrutura e de 

contratação de outro espaço (mesmo que existisse) antes do início do evento e, portanto há necessidade de 

realização de contratação direta entre a CBDU e o CICB, por meio da viabilização dos recursos via Termo de 

Fomento, tendo em vista a emergência e a justificativa do fato gerador da demanda, tal seja, a locação do espaço 

supracitado. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar através de um evento multiesportivo nacional, a prática do esporte universitário com fins 

educativos e competitivos para estudantes/atletas de todo o Brasil, sendo realizado este ano na capital federal, 

com vistas à prática do desporto educacional. 

 
 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fomentar a prática do esporte universitário com fins educativos e competitivos; 
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 Propiciar o acesso a espaços adequados, que possibilitem o desenvolvimento pleno das atividades 

administrativas, bem como à prática das modalidades; 

 Possibilitar a identificação de talentos desportivos nas IES para o cenário esportivo nacional e internacional; 

 Desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes; 

 Promover o congraçamento dos estudantes/atletas universitários brasileiros, estimulando a prática do 

esporte, visando ao desenvolvimento da personalidade integral do jovem; 

 Contribuir para o desenvolvimento integral do(a) aluno(a)-atleta como ser social, autônomo, democrático e 

participante, estimulando o pleno exercício da cidadania pela prática esportiva; 

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

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

cumprimento das Metas 

Fomentar a prática desportiva aos 

atletas Universitários, por meio do 

apoio à locação de espaço físico 

adequado para o desenvolvimento 

das atividades esportivas, bem como 

administrativas 

Espaço adequado para 

atividades do Comitê Gestor, 

ações acadêmicas, atividades 

de lutas e e-sports e 

administrativas 

- Registros fotográficos, prints e links (de 
reportagens) 

 
-Notas fiscais 

- Pesquisa se satisfação. 

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

cumprimento 

Disponibilizar o quantitativo de 83 

salas e 4 espaços (lobby, 

estacionamento, restaurante e 

cozinha para atividades diversas). 

Quantidade de espaços 

disponibilizados 

- Registros fotográficos; 
 

-Notas fiscais. 

 

 
 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO 

 
Nome do Evento: Apoio à Realização dos Jogos Universitários Brasileiros – JUBs 2021 por meio da 

locação de espaço adequado 

Descrição/Etapa: JUBs BRASÍLIA 2021 

Modalidades: Comitê Gestor, Sala de Reunião Informativa, Xadrez, Acadêmico, Wrestling, Tênis de 
Mesa, Recepção dos Participantes, Presidência, Boulevard dos Atletas, E-Sports, Judô, 
Karatê, Taekwondo, Badminton, Camarotes Acesso a Sala VIP, Conselho Disciplinar/STJD, 
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 Sala dos Patrocinadores/Imprensa/Comunicação/Marketing e Restaurante. 

Data do Evento: 10/10/2021 a 
18/10/2021 

Turno: Matutino / Vespertino / Noturno 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se 
for o caso): 

08/10/2021 a 
19/10/2021 

Turno: Matutino / Vespertino/Noturno 

Local: Centro Internacional de Convenções de Brasília 
 
 

 
Espaços Físicos 

Disponíveis: 

() Quadra Poliesportiva (...) Praça 

() Pátio () Piscina 

() Ginásio () Clube 
 

(x) Espaço Privado 
Qual?Salas 

() Outro 
Qual? 

Quantidade de participantes neste evento 

Diretos: 5.000 TOTAL DO 
EVENTO 
Atletas: 4.000 
Comissão Técnica e 
oficiais:1.000 

 

 
Indiretos: 4.000(quatro mil) 

 

Total: 9.000(nove mil) 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local 

(...) Regional 

(X) Nacional 

Faixa etária Categoria-Modalidade/Data/Turno Qtd. 

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

(X) Jovens (17 a 25 anos) Comitê Gestor, Sala de Reunião Informativa, 
Xadrez, Acadêmico, Wrestling, Tênis de Mesa, 
Recepção dos Participantes, Presidência, Boulevard 
dos Atletas, E-Sports, Judô, Karatê, Taekwondo, 
Badminton, Camarotes Acesso a Sala VIP, Conselho 
Disciplinar/STJD, Sala dos 
Patrocinadores/Imprensa/Comunicação/Marketing 
e Restaurante. 

4.000 

(X) Adultos (entre 26 anos e 59 anos)  
 
 

1.000 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

()Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, 
mental, sensorial ou múltipla -  inseridas  na 
distribuição acima) 

  

 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

 



 

(X) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet. Especifique. Sistema de Registro, juntamente com as 27 Federações. 

(...) Outros. Especifique 
 

 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

 
 Fase I: seletivas nos estados por meio da organização das Federações Estaduais. Cada Federação 

organizou as suas seletivas. A primeira fase ocorreu de 04/21 até 09/21; 

 

 Fase II: planejamento da fase final do JUBS a ser realizado em Brasília. 

 
Essa fase compreende os esforços empreendidos para que toda estruturação das ações seja realizada, 

para que evento da Fase Final do JUBS possa ocorrer em Brasília, no período previsto. Assim, a equipe de Eventos 

da CBDU tem atuado junto às solicitações de orçamento, articulação para definição dos locais previstos, 

levantamento das prioridades administrativas, levantamento de recursos humanos necessários, entre outros. 

 

Ademais, nessa fase foram realizadas articulações necessárias para a obtenção de recursos diversos, 

visando o apoio na realização do JUBS Brasília. Desta forma, foi formalizado Termo de Fomento com o Ministério 

da Cidadania para aquisição de itens de hidratação e de premiação. Também houve a articulação junto ao Comitê 

Olímpico para financiamento de outras ações previstas, que estão destacadas no item 5 deste documento. 

 

 Fase III: execução da Fase Final do JUBS em Brasília, no período de 10 a 18/10/21. 

 
Compreende o período de fato da execução de fato do evento, considerando todos os aspectos planejados. 

Após a chegada das equipes na cidade de Brasília/DF, os oficiais/atletas farão todos os procedimentos para check- 

in. Informações sobre inscrições, confirmações de pagamento e vistoria do mobiliário dos quartos são alguns dos 

procedimentos efetuados. Com os oficiais/atletas devidamente hospedagem, iniciam-se os procedimentos das 

diversas áreas: financeira, operacional e logística, técnica, marketing, médica e etc. 

 

O deslocamento até Brasília de todos os participantes (estudantes e comissão técnica) será por meio de 

recursos próprios de cada IES/Federação, que enviará seus participantes. A hospedagem, alimentação e transporte 

interno destes participantes serão custeados por meio de recursos próprios da CBDU. Bem como o 

desenvolvimento de cada modalidade. 

 
Serão realizadas reuniões periódicas com os Chefes de Delegação para eventuais questionamentos e 
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informações relevantes, durante toda a execução do evento. 
 
 

O evento conta com a disputa de 26 modalidades esportivas e um quantitativo aproximado de 4.000 

atletas. Com duração de 10 dias. As modalidades são disputadas simultaneamente, em locais diversos. 

 

No decorrer do evento, os resultados são computados e organizados em um relatório técnico para 

posterior comparação e avaliação do desempenho. Apenas os organizadores têm os números finais de 

participantes e por modalidade. 

 
Informamos que a chegada da delegação e atletas se iniciará a partir do dia 10/10/2021 porque é 

necessário preparar todas as ações que a delegação vai precisar antes das competições com antecedência. Ao final 

do evento (19/10/21) e na saída da Delegação, os quartos são retornados aos organizadores do evento para a 

checagem do mobiliário, tendo em vista que eventuais despesas deverão ser sanadas antes do check-out. 

 
 Fase IV: fase final do Projeto, organização das documentações comprobatórias, entregas de espaço 

e finalização dos contratos, visando à apresentação da prestação de contas de todos os recursos 

investidos. 

 

Será realizada uma pesquisa de avaliação e satisfação, após a realização do evento com todos os 

participantes. 

 

LOCAÇÃO DO ESPAÇO 
 

Conforme já mencionado, a locação de espaço se dá em função da necessidade de realização de algumas 

atividades esportivas e não esportivas. Serão disponibilizadas as seguintes salas: 

 

 
 

 
A) 

 
 
 

Piso1/Piso3/ 
Piso4 

Sala112,Sala113,Sala114,Sala115,Sala116,Sala117,Sala118,Sala119,Sala120,Sala121,Sala  
101,Sala102,Sala107,Sala108,Sala109,Sala110,Sala111,Sala308,Sala309,Sala310,Sala311,  
Sala317,Sala318,Sala319,Sala320,Sala326,Sala327,Sala328,Sala329,Sala335,Sala336,Sala  
337,Sala338,Sala312,Sala313,Sala314,Sala315,Sala316,Sala321,Sala322,Sala323,Sala324,  
Sala325,Sala330,Sala331,Sala332,Sala333,Sala334,Sala339,Sala340,Lobby,Sala103,Sala104,  
Sala105,Sala106,Sala122,Sala123,Sala124,Sala301,Sala302,Sala303,Sala304,Sala341,Sala  
342,Sala343,Sala344,Sala345,Sala346,Sala346A,Sala347,Sala348,Sala349,Sala402,Sala403,  
Sala422,Sala423,Sala424,Sala425,Sala426,Sala427,Sala428,Sala429,RestauranteTérreo,RestauranteMezanino 

 

B) 
ÁreaTotalCe 
dida: 57.076m² 

 

C) 
Quantidade 
TotaldePartic 
ipantes: 

 

5.000 
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Em relação ao orçamento apresentado pelo CICB é importante destacar que a coluna que diz respeito sobre 

área total locável é a disponibilidade que o CICB tem para locação e a coluna área CBDU JUBS se refere no que será 

cedido da estrutura disponível. 

 

As atividades para cada espaço estão sendo pensada da seguinte maneira: 

 
No Piso 01 do CICB 

 
 10 salas - salas 115 a 124 - período de 8 a 19/10/2021, para as atividades do Comitê Organizador; 

 3 salas - salas 112 a 114 - período de 8 a 19/10/2021, para as atividades de Sala de Reunião 

Informativa; 

 3 salas - salas 109 a 111 - período de 8 a 19/10/2021, para as atividades de Xadrez; 

 1 sala - sala 108 - período de 8 a 19/10/2021, para as atividades de Acadêmico; 

 3 salas - salas 105 a 107 - período de 8 a 19/10/2021, para as atividades de Wrestling; 

 5 salas - salas 101 a 104 - período de 8 a 19/10/2021, para as atividades de Tênis de Mesa. 

Totalizando 25 salas 

 

No Piso 03 do CICB 

 
 1 espaço – Lobby- o período de 8 a 19/10/2021, para as atividades de Recepção dos Participantes; 

 4 salas - salas 301 a 304 - período de 8 a 19/10/2021, para as atividades de Presidência; 

 33 salas - salas 308 a 340 - período de 8 a 19/10/2021, para as atividades de Boulevard dos 

Atletas; 

 3 salas - salas 341 a 343 - período de 8 a 19/10/2021, para as atividades de E-Sports; 

 6 salas - salas 344 a 349 - período de 8 a 19/10/2021, para as atividades de Judô / Karatê / TKD / 

Badminton. 

Totalizando 47 salas e 1 espaço 

 

No Piso 04 do CICB 

 2 salas - salas 402 e 403 - período de 8 a 19/10/2021, para as atividades de Camarotes Acesso a 

Sala VIP; 
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Tipode 
Evento: Esportivo 



 1 sala - sala 422 - período de 8 a 19/10/2021, para as atividades do Conselho Disciplinar/STJD; 

 7 salas - salas 423 a 429 - período de 8 a 19/10/2021, para as atividades de Sala Dos Patrocinadores 

/ Imprensa / Comunicação / Mkt. 

Totalizando 10 salas 

 

Piso 0 e mezanino do CICB 

 
 1 restaurante - período de 8 a 19/10/2021, para as atividades de Restaurante (piso 0 e 

mezanino); 

 1 cozinha - período de 8 a 19/10/2021, para as atividades de Restaurante; 

Estacionamento – Piso 2 

 1 estacionamento coberto – período de 08 a 19/10/2021, para atendimento de todos os carros da 

organização, área para realização do teste de Covid 19; 

Piso 2 

 4 salas – salas 201 a 204 - período de 08 a 19/10/2021, para atendimento da Coordenação e 

Organização do JUBs, CCO – Controle Operacional, CTFV e Telecom; 

 
Área Externa – Bolsão para ônibus 

 1 área externa – período de 08 a 19/10/2021, bolsão para vans e ônibus (transporte circular). 

 

 
TOTAL DE SALAS: 82 salas e 5 espaços. 

 
Convém destacar que o período solicitado para o evento diz respeito à montagem e desmontagem de toda 

a estrutura necessária. Sabemos que para eventos de grande porte e com volume de atividades e pessoas como o 

do JUBS Brasília 2021, além das 8 modalidades esportivas que funcionarão no respectivo espaço, a estrutura de 

adaptação do ambiente, salas e toda a estrutura para alimentação é encorpada, necessitando de planejamento 

adequado para sua implementação. Assim, são essenciais os 2 dias anteriores ao evento para organização e 

montagem de todo o espaço, bem como 1 dia após o evento para desmontagem tendo em vista que haverá 

participantes retornando ao seu local de origem somente após a finalização do evento. 

 

DESENVOLVIMENTO MODALIDADES 

 

Todas as modalidades do JUBS acontecerão de forma simultânea, ou seja, todos os locais previstos 

receberão jogos (conforme calendário), em todas as etapas. Assim, o Gestor da Parceria poderá verificar in loco, em 
15 
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todos os espaços previstos, o desenvolvimento das ações, ocorrendo as finais e premiações nestes mesmos 

espaços. 

 

DEMAIS LOCAIS – modalidades esportivas 

 

Os locais em que todas as modalidades serão realizadas, todas as 26, estão sendo fechados e estão 

destacados no item 2.9. Entendemos que ter a ciência do todo, é essencial para o acompanhamento da execução, 

facilitando ao Gestor da Parceria o direcionamento correto das observações in loco. 

 

O Comando Militar do Planalto – CMP, no setor militar urbano, é um local que denominamos de stand by, 

para caso haja algum impedimento de natureza desconhecida, para que não haja interrupção das atividades e 

desta maneira consigamos realizar todos os jogos no cronograma previsto. Está previsto para o desenvolvimento 

da modalidade de handebol. 

 

Ademais, a CBDU realizará todos os procedimentos internos para a finalização do evento e início da juntada 

de documentos para comprovação da execução, com vistas à apresentação da prestação de contas. 

 

Registra-se ainda, que para garantir a segurança de todos, os participantes vão seguir um protocolo rígido 

de prevenção à covid-19, tais como: o uso de máscara, álcool gel, aferição de temperatura e distanciamento social, 

bem como todos os atletas e participantes precisarão passar por testes de detecção do vírus. 

 

Ressaltamos que alguns dos profissionais poderão vir de outros estados, com custas próprias da CBDU. 

 
Protocolo - COVID 

 

PRÉ-EVENTO 

 
Realizar teste RT-PCR COVID-19 ou ANTÍGENO com prazo até 03 (três) dias antes do início da competição, e enviar 

o resultado para o e-mail protocoloscbdu@gmail.com; 

 

Entregar o Termo Individual de Consentimento Livre e Esclarecido de todos os integrantes da delegação no período 

de entrega de documentações, conforme descrito no cronograma do evento. 

 

LOCAIS DE COMPETIÇÃO 

 
Só terá acesso à arena de competição os participantes (atletas, comissão técnica e comitê organizador) 

devidamente credenciados e testados; 

LUCIANO 
 

CABRAL:80303 

404434 

Assinado de forma 

digital por LUCIANO 

ATAYDE COSTA 

CABRAL:80303404434 

Dados: 2021.10.07 

18:41:09 -03'00' 

ATAYDE COSTA 
16 

mailto:protocoloscbdu@gmail.com


Aferição de temperatura será realizada para todos os participantes na entrada da arena de competição. Ao 

participante que apresentar temperatura superior a 37.5º C, será encaminhado para a coordenação médica do 

evento para providencias, no âmbito do combate à COVID-19; 

 

Uso obrigatório de máscara de proteção facial, em todas as áreas de competição e demais locais do evento com 

exceção do momento de jogo; 

 

Serão disponibilizados em todas as áreas de competição álcool em gel, antes de entrar na área de competição e  

dentro da arena para realizar higienização de mãos e braços. Antes de ingressar na área de competição, realizar 

higienização de mãos e braços com álcool gel; 

 

Em todas as áreas deverá ser mantido o distanciamento social. Nas áreas destinadas aos atletas suplentes e 

comissão técnica durante os jogos, deverá ser respeitada a distância mínima de 1,5 metros entre os integrantes; 

 

Antes do início das partidas, será realizado a desinfecção de materiais, bolas, cadeira, bancos e mesas; 

Realizar hidratação individual e não compartilhar pertences pessoais; 

A realização das reuniões de equipes acontecerá em locais abertos e respeitando o distanciamento de 1,5 metros 

entre os participantes; 

 

Não será permitido utilizar vestiários, os atletas devem chegar ao local do jogo devidamente uniformizados e 

cumprir o roteiro de acesso à arena. 

 

Todos os recursos que serão destinados ao atendimento dos protocolos de saúde são próprios da CBDU, não tendo 

nenhuma relação financeira com o Termo de Fomento a ser formalizado junto à SEL/GDF. 

 
 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO 
 

Os Jogos Universitários Brasileiros 2021 serão realizados em Brasília/DF no período entre 10 a 18 de outubro de 

2021, de acordo com o cronograma a seguir – COM TODAS AS MODALIDADES PREVISTAS: 
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OBS: Estas datas acima podem ser modificadas, conforme necessidades sendo todas as alterações repassadas para 

o Gestor da Parceria. 

 

Destacamos que chegada dos atletas, entregas de documentação, congresso técnico e cerimônia de abertura serão 

realizadas no CICB. Sendo os locais das demais modalidades descritos no item 2.9. 

 

 EQUIPE RH 

 
Não se aplica 

 
BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 
Os impactos da execução do Termo de Fomento serão sociais e econômicos, tendo em vista a possibilidade 

concreta inserção de estudantes de todo o território nacional e locação de espaço em Brasília para evento de 

grande porte. 

 

Possibilitar o aumento na exposição do esporte universitário perante a mídia esportiva especializada e ao público 

interessado em esporte para um fortalecimento do desporto universitário nacional. 
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CROQUI DO EVENTO 

 
Os Espaços físicos a serem utilizados estão definidos, e ainda permanecemos realizando diversas vistorias 

para a verificação de compatibilidade dos mesmos para o desenvolvimento dos campeonatos, para isso serão 

necessários a utilização de quadras esportivas, ginásios, clubes, parques e dentre outros espaços que suportem a 

realização das atividades descritas no Cronograma de Execução. Destacamos abaixo os locais que estão sendo 

previstas as atividades. 

 

É importante ressaltar que alterações podem ocorrer, as quais serão devidamente informadas durante a 

execução do Termo de Fomento, ao Gestor da Parceria. 

 

Entendemos que ter a ciência do todo, é essencial para o acompanhamento da execução, facilitando ao 

Gestor da Parceria o direcionamento correto das observações in loco. Assim, segue tabela completa dos locais de 

realização dos jogos de todas as modalidades. 

 
Locais de competição 

Quant. Modalidade Local  

1  
Basquetebol 

IESPLAN SGAS, 708/907 - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-079 

2 AABB Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17 20, St. de Clubes Esportivos Sul, Brasília - DF, 70200-020 

3 APCEF 2 Trecho 03, conjunto 03, lotes 2A/2B, SCEN, Brasília - DF, 70800-130 

4 
 
 
 

Futsal 

 
AABB 

Asa Sul Trecho 02 Conjunto 17 20, St. de Clubes Esportivos Sul, Brasília - DF, 70200- 
020 

6 APCEF1 Trecho 03, conjunto 03, lotes 2A/2B, SCEN, Brasília - DF, 70800-130 

7 Bombeiro Área Especial 03, SHCS, DF, 70602-900 

8 Cruzeiro SHCES Qd 811 - Cruzeiro / Sudoeste / Octogonal, Brasília - DF, 70650-402 

9 
 

 
Handebol 

 
CICB - piso 3 

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 02 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 
70200-002 

10 CMP S/N, St. Militar Urbano, Brasília - DF 

11 Maristão SGAS II St. de Grandes Áreas Sul 615 Módulo C - Brasília, DF, 70200-750 

12 CIEF SGAS I SGAS 907 - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-070 

13  
 

Voleibol 

SESI Taguatinga St. F Norte QNF 24 - Taguatinga, Brasília - DF, 72125-740 

14 AABB Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17 20, St. de Clubes Esportivos Sul, Brasília - DF, 70200-020 

15 AABB Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17 20, St. de Clubes Esportivos Sul, Brasília - DF, 70200-020 

16 IATE Trecho 02, SMI, Brasília - DF, 70297-400 

 
 
 

17 

 
 
 

Atletismo 

 
 
 

CIEF 

 
 
 

SGAS I SGAS 907 - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-070 

18 Natação Claudio Coutinho SRPN - Brasília, DF, 70297-400 

19 
 

Judô 
 

CICB - piso 3 
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 02 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 

70200-002 
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20 
 

Taekwondo 
 

CICB - piso 3 
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 02 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 

70200-002 

21 
 

Karatê 
 

CICB - piso 1 
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 02 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 

70200-002 

22 
 

Wrestling 
 

CICB - piso 1 
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 02 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 

70200-002 

23 
 

Badminton 
 

CICB - piso 3 
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 02 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 

70200-002 

24 Tênis IATE Trecho 2, SMI, Brasília - DF, 70297-400 

25 
 

Tênis de mesa 
 

CICB - piso 1 
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 02 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 

70200-002 

26 
 

Xadrez 
 

CICB - piso 1 
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 02 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 

70200-002 

27 
 

Acadêmico 
 

CICB - piso 1 
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 02 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 

70200-002 

28 
 

eSports 
 

CICB - piso 3 
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 02 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 

70200-002 

 

 

DO CICB: 

 

Salas e Quadra: 
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Piso 0 (cozinha) 

 

 
Piso 2 – Estacionamento e Salas 
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Área Externa – Bolsão Transporte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTRAPARTIDA 

 
Não se aplica. 

 
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO 

 
 
 
 

Programação 
Valor Início Término 

Locação de espaço físico adequado para evento 
R$ 3.000.000,00 08/10/2021 19/10/2021 

 
 

 
4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES 

 
O 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 
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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 Declarara 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. 
 

 
Quanto à 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. 
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4.1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

 
 
 
 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

 

1 
 

1.1 
Locação de espaço adequado para realização de 

evento 

Outubro/2021 

 

 

5. .PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA) 

 
Conforme mencionado no decorrer deste documento, a realização do JUBS Brasília, Fase Final, contará com outras 

receitas: Ministério da Cidadania, Comitê Olímpico Brasileiro e recursos próprios da CBDU. 

 

Abaixo listamos as ações que estarão sendo desenvolvidas, por meio dos recursos diversos: 

 
 MINISTÉRIO DA CIDADANIDA – TERMO DE FOMENTO Nº 909776/2021 

Hidratação –R$ 93.114,00 

Medalhas –R$ 30.866,00 

Troféus – tamanhos grandes, médios e pequenos –R$ 76.020,00 

TOTAL: R$ 200.000,00 

 

 COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL - descentralização DU 002/2021 

Alimentação –R$ 870.000,00 

Locação de veículos (passeio) –R$ 91.390,00 

Serviços médicos (ambulâncias) –R$ 114.800,00 

RPA arbitragem: acadêmico, basquetebol, judô, ciclismo virtual, League oflegends; FIFA; Clash Royale; 

FreeFire; Poker – esporte eletrônico e Cs:go–R$ 15.420,00 

RPA Comitê Organizador – R$ 450.000,00 
LUCIANO
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Diárias funcionários –R$ 30.000,00 

Inss (obrigatório) – R$ 138.600 

TOTAL: R$ 1.937.790,00 

 
 
 

 RECURSOS PRÓPRIOS CBDU 

Uniformes – R$ 88.175,00 

Material Promocional – R$ 211.821,50 

Material médico – R$ 10.000,00 

Material de escritório – R$ 15.000,00 

Serviços Gráficos – R$ 5.000,00 

Material Técnico Esportivo – R$ 20.000,00 

Streaming – R$ 65.000,00 

Merchandising – R$ 210.000,00 

Locação de veículo (vans e afins) – R$ 1.840.000,00 

Material de informática – R$ 10.000,00 

Montagem e Gestão de arena – R$ 15.000,00 

Suprimento de fundos – R$ 20.000,00 

Passagens – R$ 352.000,00 

Hospedagem – R$ 5.297.000,00 

Assessoria de Imprensa – R$ 25.000,00 

Vídeo e foto – R$ 40.000,00 

Internet para eventos – R$ 20.000,00 

Empresa de Produção – R$ 500.000,00 

Frete e transportes Eventos – R$ 115.000,00 

Seguro – R$ 15.000,00 

TOTAL: R$ 9.223.996,50 
 
 

 TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS: R$ 11.061.790,00 
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PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

 
PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 Contratação de Locação 

Etapa 1.1Locação 

 
 

ITEM 

 
 

Descrição Detalhada 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/Mês/ 
Mts/Serviço/ 

Unidade) 

 
 

Quant 

 
 
Total 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/locaç 
ão e memória de 

cálculo 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 

Locação do Centro 
Internacional de Convenções 

do Brasil - CICB, em Brasília/DF, 
para a realização JUBS Brasília 

2021, por 12 dias (08 a 
19/10/2021) incluindo o 
período de montagem, 
realização do evento e 

desmontagem. A proposta se 
refere aos espaços do CICB que 

serão usados pelo evento, 
incluindo a climatização dos 

espaços e maquinário 
necessário, e a locação de 
mobiliário, no item 2.3 – 

Justificativa do Projeto e item 
2.7 - subitem Espaço 

 
 
 
 
 
 
 
 

Locação 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 

R$ 
3.000.000,00 

 
 
 
 
 
 

R$ 
3.000.000,00 

 
 
 
 

A Justificativa consta 

no item 2.3 – 

Justificativa do 

Projeto e no item 2.7 

– Locação, subitem 

Espaço 

TOTAL R$ 3.000.000,00 

 
 
 

 

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

O evento será divulgado no Brasil por meio de comunicado as 27 Federações Universitárias Regionais; às 

Instituições de Ensino Superior integrantes do sistema CBDU, por intermédio do site da CBDU; à mídia em 

geral, por meio de “press release” encaminhados pela Assessoria de Imprensa da CBDU. 
 

A Identificação Visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de banners, faixas ou outra forma 

similar, constando a logomarca da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. 

 
7. Previsão de Receitas 
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PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 Recursos próprios da SEL/DF R$ 3.000.000, 00 

Total do Projeto apresentado R$ 3.000.000, 00 

 

 

Brasília, 06 de outubro de 2021. 
 

 

 

LUCIANO ATAYDE COSTA CABRAL 
 

Presidente da CBDU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29 

LUCIANO ATAYDE Assinado de forma digital por 

COSTA LUCIANO ATAYDE COSTA 

CABRAL:803034044 
CABRAL:80303404434 

34 
Dados: 2021.10.07 18:43:14 

-03'00' 


	1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
	HISTÓRICO DO PROPONENTE
	Universíade de Kanzan - Rússia - 2013
	Universiade de Gwanju - Coréia do Sul - 2015
	Universiade de Taipei - China - 2017
	Universíade de Verão – Nápoles – 2019
	2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
	OBJETO DA PARCERIA
	APRESENTAÇÃO DO PROJETO
	JUSTIFICATIVA DO PROJETO:
	OBJETIVO GERAL:
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
	CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO
	FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)
	No Piso 01 do CICB
	No Piso 03 do CICB
	No Piso 04 do CICB
	Piso 0 e mezanino do CICB
	Piso 2
	Área Externa – Bolsão para ônibus
	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO
	EQUIPE RH
	BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA
	CROQUI DO EVENTO
	Piso 0 (cozinha)
	Área Externa – Bolsão Transporte
	3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO
	4.1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE
	PLANILHA TERMO DE FOMENTO
	LUCIANO ATAYDE COSTA CABRAL

