
  

 

INFORMATIVO 

 

Em cumprimento ao Decreto 37.843/2016 nos seus artigos 79 e 80 e a Declaração de 

Transparência assinada por esta entidade, disponibilizamos as informações sobre a parceria 

celebrada entre a W6 Organização Social e a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal.  

DATA DA ASSINATURA: 31/12/2021. 

Termo de Fomento nº 68/2021 – Secretaria de Estado de Esporte e lazer do Distrito Federal 

Nome da Organização Social: W6 Organização Social  

CNPJ: 34.450.946/0001 – 71 

Descrição do Objeto da Parceria: Projeto O Farol – Esporte Educação, realizado no Morro da 

Cruz em São Sebastião, oferta de atividades esportivas como karate e jogos de tabuleiro 

(xadrez) e encontros de leitura dialógica. São atendidas crianças e jovens de 06 a 14 anos. O 

karate também é oferecido para mulheres como esporte e defesa pessoal. É oferecido um lanche 

diário para todos os alunos.  

Valor Total da Parceria e Valor Liberado: R$ 140.380,51 (cento e quarenta mil trezentos e 

oitenta reais e cinquenta e um centavos). 

A Prestação de Contas será apresentada ao final da parceria que se encerra em 31 de maio de 

2022.  

Valor da Remuneração da Equipe de Trabalho: todos os colaboradores são contratados como 

Pessoa Jurídica (PJ). 

RECURSO HUMANO 

FUNÇÃO VALOR MENSAL VALOR TOTAL – 5 meses  

Gerente Geral R$ 3.283,00 R$ 16.415,00 

Coordenador de Projetos R$ 3.000,00 R$ 15.000,00 

TOTAL R$ 6.283,00 R$ 31.415,00 

SERVIÇOS  

FUNÇÃO VALOR MENSAL VALOR TOTAL – 5 meses 

Coordenador Pedagógico R$ 1.340,00 R$ 6.700,00 

Coordenador de Leitura 

Dialógica 

R$ 800,00 R$ 4.000,00 

Instrutor de Jogos de 

Tabuleiro 

R$ 1.500,00 R$ 7.500,00 

Instrutor de Karate  R$ 1.500,00 R$ 7.500,00 

Contadores de Histórias (02) R$ 2.200,00 R$ 11.000,00 

Auxiliar Administrativo R$ 1.100,00 R$ 5.500,00 

Colaborador de Limpeza e 

Cozinha 

R$ 1.100,00 R$ 5.500,00 

TOTAL R$ 9.540,00 R$ 47.700,00 

 



  

 

DECRETO 37.843/2016 

Art. 79. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet, em locais visíveis de suas 

sedes sociais e nos estabelecimentos em que exerça suas ações, a relação das parcerias 

celebradas. 

Art. 80. A divulgação da relação de parcerias deverá ser mantida pela administração pública e 

pela organização da sociedade civil até cento e oitenta dias após o término de vigência dos 

instrumentos, incluídas, no mínimo, as seguintes informações: 

I - data de assinatura, identificação do instrumento e do órgão da administração pública 

responsável; 

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no CNPJ; 

III - descrição do objeto da parceria; 

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; 

V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a 

sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado 

conclusivo; e 

VI - valor da remuneração da equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e paga com 

recursos da parceria, com indicação das funções que seus integrantes desempenham e do valor 

previsto para o respectivo exercício.  

 

Brasília, 27 de março de 2022.  

 

 

___________________________________________ 

 

W6 Organização Social 


