DESCRIÇÃO DO PROJETO

I. NÚMERO DE CADASTRO DO PROPONENTE (login)
02SP053952009
Proponente: Associação Bauru Basketball Team
CNPJ: 09.200.641/0001-64
E-mail: projetos@baurubkt.com.br
UF: SP
Cidade: Bauru
Endereço: Avenida Nações Unidas, 14-78, Vila Santo Antônio
Telefone(DDD): (14)9977-12383
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Andre Mario Goda

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título: BAURU BASKET NBB ANO II
Manifestação Desportiva: Rendimento
Modalidade(s) do projeto:

Nº SLIE: 1814337-70

Basquetebol
Local (is) de execução do projeto:
Ginásio Panela de Pressão
SP
Bauru
Vila Pacífico
Benedito Eleutério, quadra 3 s/nº
Cep: 17050-370/Fone: (14)3245-9505

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO:
DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE
Duração: 12 meses
COMPROMISSO

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Público Alvo
Qtd: 0 - Crianças - (0 a 12 anos).
Qtd: 0 - Adolescentes - (10 a 18 anos).
Qtd: 22 - Adultos - (18 a 59 anos).
Qtd: 0 - Idosos - (a partir de 60 anos).
Qtd: 0 - Portadores de necessidades especiais.
Beneficiário Direto: 22
Beneficiário Indireto: 0
Total de Beneficiário(s): 22
PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos que o presente projeto seja analisado e aprovado, para efeito dos
benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.
Local/data: ______________, ___/___/___.

_________________________
Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

ATENÇÃO: O projeto deverá ser apresentado utilizando obrigatoriamente estes
formulários, sem estar em manuscrito, em 1 (uma) via impressa com legibilidade,
acompanhado dos documentos mínimos exigidos para a fase de avaliação (artigo 9º,
Decreto nº 6.180/07), sem encadernar, apenas grampeado. As páginas destes
formulários deverão estar rubricadas pelo titular ou responsável legal do proponente.

DESCRIÇÃO DE PROJETO
V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO do projeto e apresentar de forma clara e objetiva o que
se pretende alcançar com o seu desenvolvimento.
VI. METODOLOGIA - Descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a
metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de
execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação.
Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por
turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos
profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um. Apresentar
os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e
duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção dos participantes e dos
profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas,
anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte.

OBJETIVO GERAL
O presente projeto DE CONTINUIDADE tem como objeto principal o desenvolvimento do
Basquetebol na cidade de Bauru e região por meio da formação e manutenção de uma
equipe de Basquete adulto masculino, visando a participação nos Campeonato Oficiais da
modalidade.
O projeto viabilizará a participação da equipe nos principais campeonatos do país, sendo:
- Campeonato Paulista 2019
- Campeonato Liga Nacional de Basquete 2019/2020
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Incentivar e oportunizar a prática esportiva de alto rendimento para praticantes do
Basquetebol;
b) Desenvolver através das equipes, uma identificação da sociedade com importantes
parceiros, para construir uma imagem forte através de um vínculo saudável;
c) Oferecer treinamento competitivo e atualizado da modalidade basquete.
CAPACIDADE TÉCNICA OPERATIVA
A Associação Bauru de Basquete está direcionada à prática do basquete competitivo
desde 2002 e também com enfoque social. Desenvolve a prática na região de Bauru com
jovens da redondeza, demonstrando a importância da participação desses jovens na
conquista de cidadania e objetivos na vida de cada um.
Relacionamos os títulos conquistados por nossos atletas:
Campeão Brasileiro de 2002;
Campeonato Paulista e o vice no Sul-Americano de 2002;
Campeão da Copa EPTV de Basquete em 2010;
5º Liga das Américas e o Torneio Interligas em 2012.;
Campeão em 2013 da Liga de Desenvolvimento de Basquete para atletas até 22 anos;
Campeão Paulista de Basquete em 2014.
Campeão da NBB edição 2016/2017

3º. colocado Paulista 2017
4º. colocado NBB 2017/2018
5º. colocado Liga das Américas 2018
Segue anexo Capacidade Técnica Operacional
A PROPOSTA
A Metodologia, conforme a finalidade do projeto DE CONTINUIDADE que busca subsidiar
a manutenção da equipe adulta da entidade.
Esta manutenção passa por pagamento de profissionais que atuarão no desenvolvimento
dos treinamentos, aquisição de materiais para uso durante o período de treinamento da
equipe, alimentação para todos os envolvidos e pagamento de despesas administrativas
do projeto.
O foco central do projeto é o desenvolvimento de treinos de segunda a sábado das 09:00
as 12:00 e das 16:00 as 19:00, e também a participação da equipe em torneios da
modalidade onde os jogos podem acontecer durante a semana ou no final de semana
dependendo do torneio, durante período de 12 meses.
Proposta pedagógica
O trabalho seguirá uma sequência pedagógica evolutiva respeitando-se as necessidades
e limitações características dos atletas e da modalidade.
Os treinos serão voltados para os aspectos individuais e coletivos, preparação para
competições e seus aspectos psicológicos, início de trabalho para desenvolver a
resistência de força rápida e da força explosiva. A correta leitura de jogo será estimulada
com ensinamentos táticos do Basquete. Na parte física trabalharemos com musculação
em treinos físicos propostos por nosso preparador físico.
Horário das atividades
Tabela de horários e dias dos treinamentos dos atletas, incluindo as atividades previstas.
Segunda-feira
09:00 as 12:00 Treinos Físicos e Técnicos;
16:00 as 19:00 Treino tático
Terça-Feira
09:00 as 12:00 Treinos Físicos e Técnicos;
16:00 as 19:00 Treino tático
Quarta-Feira
09:00 as 12:00 Treinos Físicos e Técnicos;
16:00 as 19:00 Treino tático
Quinta-feira
09:00 as 12:00 Treinos Físicos e Técnicos;
16:00 as 19:00 Treino tático
Sexta-feira
09:00 as 12:00 Treinos Físicos e Técnicos;
16:00 as 19:00 Treino Tático
Sábado

09:00 as 12:00 Treinos Táticos;
16:00 as 19:00 Jogo
Domingo
Jogo ou Folga.
Carga horária: 6 dias de treinos semanais sendo treino da manhã com duração de 3 horas
e da tarde mais 3 horas (podendo esses serem trocados por jogos de competição ou
amistosos).
SEGUE EM ANEXO 1 ORGANOGRAMA SEMANAL DE ATIVIDADES
Competições Previstas neste Planejamento:
Campeonato Paulista 2019
Liga Nacional de Basquete 2019/2020
SEGUE EM ANEXO 2 CALENDÁRIO DE EVENTOS DO PROJETO
Resultados Esperados
Com o projeto a entidade espera influenciar outros clubes a manterem suas equipes de
Basquete, desenvolvendo cada vez mais o esporte na região do interior paulista.
O projeto dará oportunidade para diversos profissionais do basquete da região que
poderão adquirir experiência para passar para outros colegas de profissão para que
possam assim desenvolver um trabalho estruturado como este em outros locais.
A entidade espera manter um grupo de jogadores que possam no futuro estar na seleção
do nosso país, tendo assim cada vez mais chance de desenvolvimento profissional e
pessoal.
Monitoramento e Avaliação
Todas as etapas do projeto serão monitoradas e avaliadas, procurando-se seguir o
cronograma de execução, priorizando a eficácia na utilização dos recursos disponíveis.
O Projeto será avaliado das seguintes formas:
I. Avaliação do Processo
Para avaliação do processo devemos realizar:
A. Pesquisa envolvendo os Atletas e seus responsáveis;
Indicador: aplicação de questionário.
b. Pesquisa com os profissionais atuantes no Projeto;
Indicador: aplicação de questionário e relatórios técnicos.
Para mantermos total transparência no decorrer do projeto, iremos disponibilizar essas
informações no site da entidade (www.baurubasket.com.br).
II. Avaliação de Resultados

Para avaliar os resultados do Projeto vamos estabelecer alguns critérios como parâmetro.
A. Avaliação dos atletas participantes;
Indicador: avaliação física (preparador físico, técnicos e coordenador), médica (médico).
B. Avaliação dos profissionais envolvidos;
Indicador: avaliação realizada pela administração da entidade.
C. Conquistas da Equipe (Geral) e dos Atletas (individual);
Indicador: resultados e registro fotográfico.
FASES DE EXECUÇÃO DO PROJETO
I. Contratação dos profissionais
O projeto se inicia a partir da contratação de profissionais que vão compor a atividade fim
do projeto. Sendo assim, os profissionais contratados serão: 02 Assistentes Técnicos e 01
Supervisor Administrativo.
Serviços de terceiros: Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista, Assessoria de Imprensa,
Serviços de Marketing, Assessorias Contábil e Jurídica.
II. Seleção dos atletas
Será dada a oportunidade para os atletas que já se encontram na equipe e para atletas
das categorias de base, porém caso seja necessário a diretoria contratará novos atletas
para comporem o grupo de jogadores, porém não se encontra no presente projeto
qualquer ação deste tipo, já que isso será feito com recursos próprios da entidade.
Para efeitos de memória de cálculo e desenvolvimento efetivo deste trabalho
consideraremos sempre um número de 22 (vinte e dois) ATLETAS componentes da
equipe principal.
III. Aquisição de uniforme e contratação de serviços
Esta fase contempla a aquisição de uniformes para a equipe de jogadores e comissão
técnica. Neste momento também faremos a contratação dos serviços de transporte,
hospedagem e alimentação que serão importantes para o desenvolvimento integro do
projeto.
IV. Início dos treinamentos e disputa de competições
Esta fase se inicia concomitantemente com a fase anterior.
V. Processo de Prestação de Contas
SEGUE EM ANEXO 3 FASES DE EXECUÇÃO DO PROJETO
DELIMITAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PÚBLICO DIRETAMENTE BENEFICIADO
Os indivíduos diretamente beneficiados pelo projeto serão atletas de Basquete do gênero
masculino. Indiretamente serão beneficiados, profissionais da estrutura do projeto,
torcedores brasileiros, familiares e simpatizantes presentes nos treinos e competições da
equipe.
A) Números de Beneficiários: Diretos 22 atletas;

B) Números de Beneficiários Indiretos: 04 profissionais relacionados ao projeto + outros
profissionais da entidade não relacionados no projeto que darão apoio durante a
execução.
ENQUADRAMENTO NA ÁREA DO DESPORTO DE RENDIMENTO:
A equipe do clube proponente está formatada nos moldes do quanto previsto na Lei
9.615/98 e regulamentos das entidades de administração do desporto (Federação Paulista
de Basquete, Liga Nacional de Basquete e Confederação Brasileira de Basquete) ,
caracterizando-se pela prática do desporto formal, assim considerado na forma da lei,
como de rendimento (art. 3º da Lei 9.615/98), em razão da formação desportiva com a
disputa de partidas oficiais nos torneios organizados pelas entidades de administração do
desporto já citadas.
EQUIPE TÉCNICA
01 COORDENADOR TÉCNICO: Responsável por comandar a equipe técnica, criar,
desenvolver e aplicar os treinamentos técnico e táticos, e exercer demais atividades
relacionadas às equipes de alto rendimento. Profissional com reconhecida capacidade
técnica e experiência em basquete de alto rendimento. Além disso será responsável em
coordenar e orientar todo o trabalho das categorias de base do clube. NÃO ESTAMOS
CONSIDERANDO ESTA CONTRATAÇÃO NESTE PLANO DE TRABALHO POIS ESTE
PROFISSIONAL JÁ É CONTRATADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ASSOCIAÇÃO.
02 Assistentes Técnicos (CLT): Responsáveis por auxiliar o Coordenador Técnico em
todas as suas atividades.
01 Preparador Físico: Responsável pela gestão da preparação física dos atletas,
executando o planejamento, implantação e supervisão de programas de condicionamento
físico. NÃO ESTAMOS CONSIDERANDO ESTA CONTRATAÇÃO NESTE PLANO DE
TRABALHO POIS ESTE PROFISSIONAL JÁ É CONTRATADO COM RECURSOS
PRÓPRIOS DA ASSOCIAÇÃO.
Mais informações sobre a contratação deste pessoal estão colocadas nas Estratégias de
Ação.
SEGUE EM ANEXO 4 QUADRO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO

DESCRIÇÃO DE PROJETO
VII. JUSTIFICATIVA (Por que se propõe o projeto, sua importância para o
desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução e justifique a
conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a
Lei nº 11.438/06).

O Basquete da cidade de Bauru foi o Campeão Brasileiro de 2002, tendo realizado uma
das melhores campanhas da história deste campeonato. Ficou em primeiro lugar em
todas as fases, teve o melhor jogador, o ala Vanderlei, e ainda o jogador revelação, o
armador Leandrinho, atualmente atleta da NBA. A equipe seguiu uma trajetória
vencedora, conquistando também o Campeonato Paulista e o vice no Sul-Americano.
A qualidade do time se refletiu na enorme exposição das marcas associadas. Além da
cobertura jornalística das competições, cada vez maior, os campeonatos têm várias de
suas partidas transmitidas nacionalmente por canais de televisão. Somente no
Campeonato Brasileiro de 2002, 15 jogos do time bauruense foram televisionados. Isto
equivaleu a mais de 30 horas de transmissão ao vivo para todo o Brasil. Um retorno
altíssimo de mídia, gerando ótimos resultados para os patrocinadores.
Em 2006, a equipe sofreu com a falta de apoio e patrocínio e deixou o cenário do esporte.
Mas, em novembro de 2007, o basquete bauruense retornou ao cenário nacional com
outra agremiação, a Associação Bauru Basketball Team. Com muito esforço e um baixo
orçamento, a equipe registrou boa participação nos principais campeonatos dos anos
seguintes. Em 2010, o Bauru Basket, como é popularmente conhecido, faturou seu
primeiro título: a Copa EPTV de Basquete, diante do São José, na época, o atual
campeão paulista. A conquista desse título motivou ainda mais a equipe bauruense a
trazer alegrias constantes ao torcedor.
Os anos seguintes foram de muito crescimento para o basquete bauruense. Em 2012, a
equipe participou de duas competições internacionais, a Liga das Américas e o Torneio
Interligas, ficando em 5ª lugar em ambas.
Em 2013, com uma categoria de base forte, os bauruenses foram campeões da Liga de
Desenvolvimento de Basquete, o campeonato brasileiro da modalidade para atletas até 22
anos.
Para tanto crescimento, o Ginásio Panela de Pressão ficou pequeno para acolher tantos
torcedores. Em jogos de playoff, contabilizamos uma procura de mais de 5.000
torcedores. Mesmo diante de adversidades, a cidade de Bauru foi sede de duas
competições internacionais em dois anos consecutivos. Em 2012, o Panela de Pressão
recebeu a Liga das Américas e em 2013, a Liga Sul Americana de Clubes, com todos os
jogos transmitidos para todo o país.
Em 2013, o trabalho foi coroado. A equipe do Bauru realizou uma campanha fantástica e
conquistou o título do Campeonato Paulista de Basquete após 14 anos.

A realização deste projeto promove o fortalecimento do Basquete na região de Bauru e no
estado de São Paulo, estimulando a competência desportiva e administrativa, além de
corresponder ás expectativas dos atletas, com uma preparação eficiente e eficaz em
relação às competições de alto nível e assim explorar todas as suas potencialidades,
elevando o nível técnico e ampliando a base para composição de selecionados
representativos em competições nesse esporte.
O PATROCÍNIO DA EQUIPE de Basquete vem proporcionar segurança para o ótimo
desempenho nos treinamentos e jogos oficiais, gerando conquistas e credibilidade.
Através da Lei de Incentivo ao Esporte esperamos CONTINUAR com todo este
Planejamento proposto e que vem, ano após ano, atingindo melhores resultados.

DESCRIÇÃO DE PROJETO
VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Apresentar as metas de qualidade
(quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente)
e as metas de quantidade(mensuráveis numericamente), ambas com respectivos
indicadores(de que forma as metas serão aferidas) de acordo com os objetivos
propostos.

Metas Qualitativas:
Por uma questão de coerência estamos mantendo as mesmas metas estabelecidas e
aprovadas no Projeto que atualmente se encontra em execução.
Meta 1: Viabilizar a participação da equipe de basquetebol de Bauru nas principais
competições do país, representando o Estado de São Paulo no campeonato nacional
NBB.
Indicador: Inscrição da equipe
Linha de Base: Registro da Equipe na FPB e LNB
Instrumento de verificação: Tabela de jogos FPB e LNB
Meta 2: Ficar entre os 4 primeiros colocados nos campeonatos da FPB e LNB
Indicador: Resultado final da FPB e LNB
Linha de Base: Resultado do ano anterior
Instrumento de verificação: Site da FPB e LNB

Metas Quantitativas:
Por uma questão de coerência estamos mantendo as mesmas metas estabelecidas e
aprovadas no Projeto que atualmente se encontra em execução.
Meta 1: Conquistar pelo menos 70% dos jogos do Campeonato Paulista e da Liga
Nacional de Basquete, formando atletas bem estruturados com a infraestrutura física
necessária, demonstrando assim aos futuros atletas a possibilidade de uma nova vida
quando se pratica o basquete de rendimento bem estruturado e planejado.
Indicador: Número de vitórias divididos pelo total de partidas
Linha de Base: Percentual ano anterior
Instrumento de verificação: Relatório Comissão Técnica baseado no calendário dos
campeonatos
Meta 2: Redução do percentual de atletas lesionados para no máximo 10% da equipe
devido ao acompanhamento multidisciplinar em tempo integral.
Indicador: número de lesões
Linha de Base: Percentual nos 03 primeiros meses do projeto
Instrumento de verificação: Relatório do Fisioterapeuta.

Camisa de Jogo Modelo 2: Camiseta utilizada para jogos da equipe na Cor 2, tendo estampas frente e costas, considerando 5 unidades
por atleta (22 atletas) Linha de Referência 1953

Camisa de Jogo Modelo 1: Camiseta utilizada para jogos da equipe na Cor 1, tendo estampas frente e costas, considerando 5 unidades
por atleta (22 atletas) Linha de Referência 1953

Bermuda de Viagem: Bermuda básica 100% poliéster para viagens da delegação, considerando 8 unidades por atleta (22 atletas) + 8
por comissão técnica (04 membros: Técnico, Preparador Físico, Assistentes Técnicos). Linha de Referência 989.

Agasalho de Jogo: Aquisição do material para desenvolvimento dos treinamentos em épocas chuvosas e de frio e utilização em jogos
oficiais. Tecido de malha composição 100% poliéster de ambas as peças envolvidas no conjunto, considerando 4 unidades por atleta (22
atletas) + 2 por comissão técnica (04 membros: Técnico, Preparador Físico, Assistentes Técnicos). Linha de Referência 110

Esta ação contempla a aquisição dos uniformes necessários para Atletas e Comissão Técnica no desenvolvimento de suas atividades
esportivas. São eles:

1 - UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Atividade(s) Fim:

IX. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO: (Divida o projeto em grupos de iniciativas que serão as ações necessárias para atingir o(s) objetivo(s)
desejado(s). Denomine-as, enumere-as, descreva-as e explique como pretende desenvolvê-las. As ações de despesas administrativas
(art. 11, do Decreto nº 6.180/07) e contratação de serviços destinados à elaboração de projetos desportivos/paradesportivos ou à
captação de recursos (art. 12, do Decreto nº 6.180/07 c/c art. 21 da Portaria/ME nº 177 de 11/09/07), caso necessárias à execução do
projeto, deverão ser especificadas separadamente, com as respectivas denominações de Despesas Administrativas e Serviços de
Produção)
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Profissionais envolvidos

Em se tratando de um projeto esportivo de rendimento, procuramos atender a todas as etapas para uma boa formação dos atletas
desde o início. A contratação de profissionais especializados no desenvolvimento do talento esportivo e na formação integral das atletas
é crucial para o sucesso do projeto.

Optaremos por contratar profissionais de qualidade e experiência comprovada que possam se dedicar com afinco e interesse ao
Projeto, inclusive visando a continuidade do trabalho por longo tempo, já que o referido projeto enquadra-se como sendo de ação
continuada.

2 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Forma de contratação: CNPJ
Valores desta ação estão informados no Formulário XIII e foram baseados nas Tabelas de Referência do Ministério do Esporte
(RENDIMENTO PRECIFICAÇÃO).

Short de Jogo Modelo 2: Short utilizado para jogos da equipe, na cor 2, tendo estampas frente e costas, considerando 5 unidades por
atleta (22 atletas). Linha de Referência 6997.

Short de Jogo Modelo 1: Short utilizado para jogos da equipe, na cor 1, tendo estampas frente e costas, considerando 5 unidades por
atleta (22 atletas). Linha de Referência 6997.

Camisa Polo de Comissão Técnica 100% poliéster para utilização da Comissão Técnica em Treinamentos e Jogos. Estampa frente e
costas, considerando 10 unidades por membro da Comissão Técnica (4 membros: Técnico, Assistentes Técnicos, Preparador Físico).
Linha de Referência 2046.

Camisa Polo de viagem: Camiseta básica 100% poliéster para as viagens da delegação (atletas + comissão). Estampa frente e costas,
considerando 8 unidades por atleta (22 atletas) + 8 por comissão técnica (04 membros: Técnico, Preparador Físico, Assistentes
Técnicos). Linha de Referência 2046.

Camiseta de Treino: Camiseta utilizada para treinamentos e demais atividades da equipe, 100% em poliéster, tendo estampas frente e
costas, considerando 10 unidades por atleta (22 atletas). Linha de Referência 1945

Fisioterapeuta: Responsável pela prevenção e tratamento de lesões. Para o desenvolvimento dos treinamentos é necessário um serviço

Assessoria de Imprensa: Responsável pela realização de um levantamento das atividades, projetos, ações e serviços do seu cliente,
fazendo o possível para que isso se torne notícia. Contato permanente com a mídia, sugerindo pautas e fazendo esclarecimentos
necessários para a eficiência da matéria jornalística ser publicada. Elaborar textos (releases), que são enviados para os veículos de
comunicação. Divulgar eventos. Montar Clippings (cópia de notícias do projeto divulgadas no meio de comunicação). Linha de
Referência 27 da Tabela de RH Participação.

Essa ação contempla a contratação dos serviços terceirizados do projeto que serão de extrema importância para execução por se
tratarem de serviços altamente ligados com o desempenho esportivo dos atletas. A forma de escolha da empresa será por menor preço,
desde que também comprove capacidade técnica em realizar o serviço. São eles:

4 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Valores desta ação estão descritos no Formulário XIII

Encargos de recolhimento obrigatório para contratação por meio de CLT com PRAZO DETERMINADO, conforme memória de cálculo:
13º Salário, Férias, INSS, SAT, Salário Educação, Sindical, FGTS, FGTS/Provisão de Multa para Rescisão, Previdenciário sobre 13º /
Férias). ENCARGOS DE 65 %.

3 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Valores desta ação estão descritos no Formulário XIII e foram baseados nas Tabelas de Referência do Ministério do Esporte
(Rendimento Recursos Humanos).

ASSISTENTES TÉCNICOS: Responsáveis por auxiliar o Técnico em todas as suas atividades citadas. Para esta função serão
contratados DOIS profissionais, sendo um com ênfase nas estratégias e treinamentos ofensivos e outro com ênfase nas estratégias e
treinamentos defensivos. Linha de Referência 58.
QUALIFICAÇÃO: Ensino Superior completo em Educação Física, registro no CREF.
Carga horária: 40 horas
Forma de contratação: CLT

Cada partida é composta por (conforme tabela de valores e funções da FPB, anexa):

Serão realizadas 14 partidas relativas ao Campeonato da FPB (08 em casa, fase inicial e 06 na fase final):
08 partidas da 1ª fase, dentro de cidade de Bauru;
06 partidas dos Playoffs dentro da cidade de Bauru.

Arbitragem Federação Paulista de Basquete - FPB: Pagamento de profissionais responsáveis pela condução das partidas oficiais da
equipe (na cidade de Bauru) durante a realização do Campeonato Paulista, conforme tabela oficial de taxas da FPB.

FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETE - FPB

5 - TAXAS/INSCRIÇÕES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Serviços de Marketing: Empresa responsável pela elaboração da comunicação visual do projeto, assim como contato com os parceiros e
divulgação das logomarcas da LIE, no Ministério do Esportes e do Governo federal. Caberá a esta empresa da mesma forma gerar
relatórios permanentes de retorno e atividades do projeto.
Forma de contratação: CNPJ
Valores desta ação estão informados no Formulário XIII.
Critério de seleção: 03 orçamentos (como não encontramos estes serviços nas tabelas de precificação, seguem os orçamentos anexos).

Forma de Contratação: CNPJ
Valores desta ação (contratações acima) estão informados no Formulário XIII e foram baseados nas Tabelas de Referência do Ministério
do Esporte (RENDIMENTO RECURSOS HUMANOS).

Nutricionista: Responsável pela saúde no que diz respeito à alimentação e cardápio dos atletas em fases de treinamento e viagens.
Linha de Referência 77.

Médico Geral: Responsável pela saúde e tratamento médico de toda a área técnica esportiva. Linha de Referência 71.

de fisioterapeuta com experiência no esporte já que o praticante desta modalidade está suscetível a lesões durante a fase de
treinamento e competições, assim precisando de uma recuperação orientada por profissionais capacitados para isso. Linha de
Referência 80.

LIGA NACIONAL DE BASQUETE - LNB

Mensalidade do Clube: R$1800,00 X 12 = 21.600,00
Taxa de Inscrição do Campeonato Adulto x 3.000,00
Taxa de Filiação do Clube x R$ 5.000,00
Registro da Comissão Técnica 2 pessoas x 200,00 = R$ 400,00
Registro de todos os atletas do elenco 22 pessoas x 200,00 = 4.400,00
Valor total: R$ 34.400,00
Forma de Contratação: CNPJ. Tabela de Valores da FPB (Federação Paulista de Basquete) que segue anexa.

Taxa Administrativa Federação Paulista de Basquete - FPB: Pagamento de taxa para a Federação Paulista de Basquetebol referente a
administração do campeonato Paulista da Divisão Especial, sendo:

Contratação CNPJ
Critério de seleção: Tabela de valores da FPB (Federação Paulista de Basquete) que segue anexa.

Conforme recibo anexo estimamos uma média de R$ 4.000,00 por partida x 14, sendo que apenas pagamos a arbitragem nos jogos
sediados na cidade de BAURU.

Oficiais de Quadra
1º ARBITRO: (Internacional)
2º ARBITRO: (Nacional)
3º ARBITRO: (Nacional)
Oficiais de Mesa
ANOTADOR: (Especial)
OPERADOR 24´: (Primeira)
CRONOMETRISTA - (Aspirante)
ESTATÍSTICO 1 - (Primeira)
ESTATÍSTICO 2 - (Primeira)
DELEGADO - (Comissário)
TAXA DE DESLOCAMENTO

Trata-se da hospedagem e alimentação de atletas e comissão técnica durante os jogos fora da cidade de Bauru considerando apenas o
período de disputa da Liga Nacional de Basquete (LNB), sendo que nem todos os 22 atletas do elenco viajam. Seguimos então a
seguinte memória de cálculo:

6 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Contratação CNPJ
Critério de seleção: Tabela de valores da LNB (Liga Nacional de Basquete) que segue anexa.

Conforme recibo anexo estimamos uma média de R$ 6.000,00 por partida x 25, sendo que apenas pagamos a arbitragem nos jogos
sediados na cidade de BAURU.

Cada partida é composta por (conforme tabela de valores e funções da LNB, anexa):
Oficiais de Quadra
1º ARBITRO - (Internacional A), taxa + deslocamento
2º ARBITRO - (Internacional B), taxa + deslocamento
3º ARBITRO - (Internacional B), taxa + deslocamento
Oficiais de Mesa
ANOTADOR
OPERADOR 24´
CRONOMETRISTA
ESTATÍSTICO 1
ESTATÍSTICO 2
DELEGADO (Comissário de Arbitragem)
TAXA DE DESLOCAMENTO

Arbitragem: Pagamento de profissionais responsáveis pela condução das partidas oficiais da equipe (na cidade de Bauru) durante os
campeonatos estipulados no projeto. Serão realizadas:
25 partidas relativas ao Campeonato da NBB (Conforme tabela NBB 2018/2019):
13 partidas da 1ª fase, dentro de cidade de Bauru;
12 partidas dos Playoffs, dentro da cidade de Bauru.

Fortaleza x 20 pessoas x 4 diárias x R$ 226,00 (Basquete Cearense)

(Para efeitos de memória de cálculo consideramos que o possível adversário nesta fase fosse a equipe do Basquete Cearense):

FASE OITAVAS DE FINAL: A forma de disputa do Play-Off consiste em uma melhor de cinco jogos, onde a equipe melhor qualificada na
fase Preliminar faz TRÊS jogos em sua cidade e DOIS jogos FORA de sua cidade. Para efeitos de memória de cálculo consideramos
que a equipe de BAURU fará apenas DOIS jogos fora EM DATAS ALTERNADAS, portanto a necessidade de duas estadas na cidade.

Os locais e valores de hospedagem são (Em parênteses citamos o adversário):
São Paulo x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 226,00 (Paulistano)
Brasília x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 238,00 (Brasília)
Fortaleza x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 226,00 (Basquete Cearense)
Joinville x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 188,00 (Joinville)
Mogi das Cruzes x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 188,00 (Mogi)
São Paulo x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 226,00 (Corinthians)
Rio de Janeiro x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 238,00 (Vasco)
Rio de Janeiro x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 238,00 (Botafogo)
Franca x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 188,00 (Franca Basquete)
Belo Horizonte x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 226,00 (Minas Tênis)
Rio de Janeiro x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 238,00 (Flamengo)
São Paulo x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 226,00 (Paulistano)
São José dos Campos x 20 pessoas x R$ 188,00 (São José)

FASE PRELIMINAR DA COMPETIÇÃO (Considerando a tabela NBB 2018/2019, onde a equipe de Bauru faz 13 jogos fora de casa)

16 atletas x 02 diárias
04 membros da comissão técnica x 02 diárias
TOTAL: 20 pessoas x 2 diárias em cada um dos locais citados abaixo, considerando sempre diária com Pensão Completa (café da
manhã, almoço e jantar).

A equipe chega sempre UM DIA ANTES e vai embora UM DIA DEPOIS da data oficial do Jogo, perfazendo sempre e portanto 02 diárias
em cada uma das viagens.

Trata-se da ação para custear o deslocamento de atletas e comissão técnica durante os jogos fora da cidade de Bauru considerando

7 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Forma de contratação: CNPJ
Os valores desta ação estão informados no Formulário XIII e foram baseados nas Tabelas de Referência do Ministério do Esporte
(RENDIMENTO DIÁRIAS).

Rio de Janeiro x 20 pessoas x 4 diárias x R$ 250,00 (Flamengo)

(Para efeitos de memória de cálculo consideramos que o possível adversário nesta fase fosse a equipe do Flamengo):

FASE FINAL: A forma de disputa do Play-Off consiste em uma melhor de cinco jogos, onde a equipe melhor qualificada na fase
Preliminar faz TRÊS jogos em sua cidade e DOIS jogos FORA de sua cidade. Para efeitos de memória de cálculo consideramos que a
equipe de BAURU fará apenas DOIS jogos fora EM DATAS ALTERNADAS, portanto a necessidade de duas estadas na cidade.

Brasília x 20 pessoas x 4 diárias x R$ 238,00 (Brasília)

(Para efeitos de memória de cálculo consideramos que o possível adversário nesta fase fosse a equipe de Brasília):

FASE SEMI FINAL: A forma de disputa do Play-Off consiste em uma melhor de cinco jogos, onde a equipe melhor qualificada na fase
Preliminar faz TRÊS jogos em sua cidade e DOIS jogos FORA de sua cidade. Para efeitos de memória de cálculo consideramos que a
equipe de BAURU fará apenas DOIS jogos fora EM DATAS ALTERNADAS, portanto a necessidade de duas estadas na cidade.

Rio de Janeiro x 20 pessoas x 4 diárias x R$ 238,00 (Vasco da Gama)

(Para efeitos de memória de cálculo consideramos que o possível adversário nesta fase fosse a equipe do Vasco da Gama):

FASE QUARTAS DE FINAL: A forma de disputa do Play-Off consiste em uma melhor de cinco jogos, onde a equipe melhor qualificada
na fase Preliminar faz TRÊS jogos em sua cidade e DOIS jogos FORA de sua cidade. Para efeitos de memória de cálculo consideramos
que a equipe de BAURU fará apenas DOIS jogos fora EM DATAS ALTERNADAS, portanto a necessidade de duas estadas na cidade.

Brasília x 20 pessoas x 02 viagens (Brasília)

(Para efeitos de memória de cálculo consideramos que o possível adversário nesta fase fosse a equipe de Brasília):

FASE SEMI FINAL: A forma de disputa do Play-Off consiste em uma melhor de cinco jogos, onde a equipe melhor qualificada na fase
Preliminar faz TRÊS jogos em sua cidade e DOIS jogos FORA de sua cidade. Para efeitos de memória de cálculo consideramos que a
equipe de BAURU fará apenas DOIS jogos fora EM DATAS ALTERNADAS, portanto a necessidade de duas viagens para o destino.

Rio de Janeiro x 20 pessoas x 02 viagens (Vasco da Gama)

(Para efeitos de memória de cálculo consideramos que o possível adversário nesta fase fosse a equipe do Vasco da Gama):

FASE QUARTAS DE FINAL: A forma de disputa do Play-Off consiste em uma melhor de cinco jogos, onde a equipe melhor qualificada
na fase Preliminar faz TRÊS jogos em sua cidade e DOIS jogos FORA de sua cidade. Para efeitos de memória de cálculo consideramos
que a equipe de BAURU fará apenas DOIS jogos fora EM DATAS ALTERNADAS, portanto a necessidade de duas viagens para o
destino.

Fortaleza x 20 pessoas x 02 viagens (Basquete Cearense)

(Para efeitos de memória de cálculo consideramos que o possível adversário nesta fase fosse a equipe do Basquete Cearense):

FASE OITAVAS DE FINAL: A forma de disputa do Play-Off consiste em uma melhor de cinco jogos, onde a equipe melhor qualificada na
fase Preliminar faz TRÊS jogos em sua cidade e DOIS jogos FORA de sua cidade. Para efeitos de memória de cálculo consideramos
que a equipe de BAURU fará apenas DOIS jogos fora EM DATAS ALTERNADAS, portanto a necessidade de duas viagens para o
destino.

16 atletas + 04 membros da comissão técnica = 20 pessoas.
Seguem abaixo os trechos estimados e valores:

apenas o período de disputa da Liga Nacional de Basquete (LNB), CONSIDERANDO APENAS A PREVISÃO PARA OS PLAY OFFS,
sendo que nem todos os 22 atletas do elenco viajam. Seguimos então a seguinte memória de cálculo:

Encargos de recolhimento obrigatório para contratação por meio de CLT com prazo determinado, conforme memória de cálculo: 13º
Salário, Férias, INSS, SAT, Salário Educação, Sindical, FGTS, FGTS/Provisão de Multa para Rescisão, Previdenciário sobre 13º /
Férias). ENCARGOS DE 65%.

2 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Supervisor Administrativo: Operacionalizar as rotinas administrativas do Departamento de Esportes Competitivos. Linha de Referência
16.
QUALIFICAÇÃO E CONHECIMENTOS EXIGIDOS: Ensino Superior e Conhecimentos Administrativos e Financeiros.
Carga horária: 40 horas
Forma de contratação: CLT
Valores desta ação estão descritos no Formulário XIII e foram baseados nas Tabelas de Referência do Ministério do Esporte
(Rendimento Recursos Humanos).

1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE MEIO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Atividade(s) Meio:

Forma de contratação: CNPJ
Valores desta ação estão informados no Formulário XIII e como não encontramos referência nas Tabelas do Ministério do Esporte,
seguem três orçamentos anexos.

Rio de Janeiro x 20 pessoas x 02 viagens (Flamengo)

(Para efeitos de memória de cálculo consideramos que o possível adversário nesta fase fosse a equipe do Flamengo):

FASE FINAL: A forma de disputa do Play-Off consiste em uma melhor de cinco jogos, onde a equipe melhor qualificada na fase
Preliminar faz TRÊS jogos em sua cidade e DOIS jogos FORA de sua cidade. Para efeitos de memória de cálculo consideramos que a
equipe de BAURU fará apenas DOIS jogos fora EM DATAS ALTERNADAS, portanto a necessidade de duas viagens para o destino.

Valores desta ação estão apresentados no Formulário XIII.

Assessoria Jurídica: Responsável pela prestação serviços da área jurídica, elaborando editais e contratos, emitindo pareceres,
acompanhando processos licitatórios e validade das certidões negativas. Linha de Referência 93.
Forma de contratação: CNPJ
Critério de seleção: Tabela de Precificação do ME. Advogado SENIOR (Unidade considerada: salário mês de 20h semanais)

Assessoria Contábil: Responsável pelas atividades relacionadas à contabilização de todos os documentos relativos ao projeto
incentivado, controle de folha de pagamento e guias e elaborando relatórios financeiros. Linha de Referência 2935.
Forma de contratação: CNPJ.
Critério de seleção: Tabela de Precificação do ME. Contador Pleno (Unidade considerada: salário mês de 20h semanais)

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

(*) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do
projeto.
(**) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
(***) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
(****) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
(*****) O cronograma de execução física e financeira e o orçamento analítico (formulários XI, XII e XIII), deverão ser elaborados com
base no valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06.
Observação: O custeio das ações no valor pleiteado para efeito dos benefícios da Lei nº 11.438/06, não poderá estar duplicado nas
outras fontes de recursos.

X. RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO
(Nesse formulário o proponente deverá citar todas as previsões de receitas e apoios, economicamente mensuráveis, envolvidos na
execução do projeto - art. 14, Decreto nº 6.180/07).
FONTES
VALOR (R$)
Recursos Próprios (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Recursos Públicos (*) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Outros incentivos fiscais (**) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Outros recursos (***) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Receitas Previstas (****) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
VALOR PLEITEADO PARA EFEITO DA LEI 11.438/06 (*****)
1.454.048,40
TOTAL GERAL
1.454.048,40

DESCRIÇÃO DE PROJETO

(*) Detalhe a origem de cada fonte (se existir)
(**) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

XI. DETALHE AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO IX
FONTES
ORIGEM DO RECURSO (*)
FINALIDADE (**)
ATIVIDADE(S) FIM
1. Recursos Próprios
1.1 Recurso(s) Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas
ATIVIDADE(S) MEIO
1. Recursos Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas

DESCRIÇÃO DE PROJETO

VALOR (R$)

XII. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
ATIVIDADE(S) FIM
PERÍODO DE EXECUÇÃO
VALOR ESTIMADO POR
AÇÃO Nº
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
AÇÃO (R$)
INÍCIO
DURAÇÃO
DATA DA
ASSINATURA
DO
1
Uniformes
12 meses
85.768,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
2
Recursos Humanos - Atividade Fim
12 meses
168.000,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
3
Encargos Trabalhistas
12 meses
109.200,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
4
Serviços Operacionais
12 meses
225.600,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
5
Taxas/Inscrições
12 meses
240.400,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
6
Hospedagem/Alimentação
12 meses
188.560,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
7
Transporte/Locomoção
12 meses
230.000,00
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE FIM
1.247.528,00

DESCRIÇÃO DE PROJETO

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no formulário VIII

3

2

1

AÇÃO Nº

ATIVIDADE(S) MEIO
PERÍODO DE EXECUÇÃO
VALOR ESTIMADO POR
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
AÇÃO (R$)
INÍCIO
DURAÇÃO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Recursos Humanos - Atividade Meio
12 meses
43.200,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Encargos Trabalhistas
12 meses
28.080,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Serviços de Terceiros
12 meses
66.000,00
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE MEIO
137.280,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM
1.384.808,00
Valor na Etapa 3:
69.240,40
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem: 5,000%
TOTAL GERAL
1.454.048,40

1.3

1.2

1.1

1

Detalhamento

Aquisição do
material para
desenvolvimento
dos treinamentos
Agasalho
em épocas
chuvosas e de frio
e utilização em
jogos oficiais. Linha
de Referência 110
Bermuda básica
100% poliéster
Bermuda de
para
viagens da
Viagem
delegação. Linha
de Referência 989.
Camiseta utilizada
para jogos da
equipe na Cor 1,
Camisa de Jogo 1
tendo estampas
frente e costas.
Linha de
Referência 1953.

Item
Uniformes

ATIVIDADE(S) FIM

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado

110.0

208.0

104.0

Unidade

Unidade

Unidade

-

-

-

75,00

41,00

240,00

Indique a unidade Indique a duração Indique o preço de
Indique a quantidade de cada de
medida de cada de cada item da
cada unidade de
item da coluna 2
item da coluna 3
coluna 2
despesa

8.250,00

8.528,00

24.960,00

col. 3 x col. 5 x col. 6

XIII. Orçamento Analítico - detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, dando as
especificações orçamentárias necessárias.
6- Valor
1- Nº
2- Detalhamento ações
3- Quantidade
4- Unidade 5- Duração
7- Total
Unitário

(*) Enumere todas as ações que foram descritas no formulário VIII

DESCRIÇÃO DE PROJETO

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

Camiseta utilizada
para jogos da
equipe na Cor 2,
Camisa de Jogo 2
tendo estampas
frente e costas.
Linha de
Referência 1953.
Camiseta básica
100% poliéster
para
as viagens da
Camisa de Viagem delegação.
Linha
de Referência
2046.
100% poliéster
para utilização da
Comissão Técnica
Camisa Polo
em Treinamentos e
Comissão Técnica Jogos. Estampa
frente e costas.
Linha de
Referência 2046.
Camiseta utilizada
para treinamentos
e demais
atividades
da
Camisetas de
equipe,
100%
em
Treino
poliéster, tendo
estampas frente e
costas. Linha de
Referência 1945.
Short utilizado para
jogos da equipe, na
cor 1, tendo
Short de Jogo 1
estampas frente e
costas. Linha de
Referência 6997.
110.0

220.0

40.0

208.0

110.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

-

-

-

-

-

55,00

40,00

60,00

60,00

75,00

6.050,00

8.800,00

2.400,00

12.480,00

8.250,00

4

3.1

3

2.1

2

1.9

Short utilizado para
jogos da equipe, na
cor 2, tendo
Short de Jogo 2
estampas frente e
costas. Linha de
Referência 6997.
Recursos Humanos - Atividade Fim
Responsáveis por
auxiliar o Técnico
em todas as suas
atividades citadas.
Para esta função
serão contratados
DOIS profissionais,
sendo um com
Assistente Técnico
ênfase nas
estratégias e
treinamentos
ofensivos e outro
com ênfase nas
estratégias e
treinamentos
defensivos. Linha
de Referência 58.
Encargos Trabalhistas
13º Salário, Férias,
INSS, SAT, Salário
Educação,
INCRA/SENAI/SES
I/SEBRAE, FGTS,
FGTS/Provisão
de
Assistente Técnico
Multa para
Rescisão,
Previdenciário
sobre 13º / Férias).
ENCARGOS DE 65
%.
Serviços Operacionais
2.0

2.0

110.0

Encargo

Pessoa (s)

Unidade

12 meses

12 meses

-

4.550,00

7.000,00

55,00

109.200,00

168.000,00

6.050,00

Assessoria de
Imprensa

Fisioterapeuta

Medico

Nutricionista

4.1

4.2

4.3

4.4

Responsável pela
realização de um
levantamento das
atividades,
projetos, ações e
serviços do seu
cliente, fazendo o
possível para que
isso se torne
notícia. Linha de
Referência 27 da
Tabela de RH
Participação.
Responsável pela
prevenção e
tratamento de
lesões. Linha de
Referência 80.
Responsável pela
saúde e tratamento
médico de toda a
área técnica
esportiva. Linha de
Referência 71.
Responsável pela
saúde no que diz
respeito à
alimentação e
cardápio dos
atletas em fases de
treinamento e
viagens. Linha de
Referência 77.
1.0

1.0

1.0

1.0

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

2.000,00

5.000,00

5.500,00

2.700,00

24.000,00

60.000,00

66.000,00

32.400,00

Administrativas
FPB

Arbitragem FPB

5.3

Taxas/Inscrições
Administrativas
FPB

Serviços de
Marketing

5.2

5.1

5

4.5

Mensalidade do
Clube na FPB
Pagamento de taxa
para a Federação
Paulista de
Basquetebol
referente a
administração do
campeonato
Paulista da Divisão
Especial
Pagamento de
profissionais
responsáveis pela
condução das
partidas oficiais da
equipe (na cidade
de Bauru) durante
a realização do
Campeonato
Paulista.

Empresa
responsável pela
elaboração da
comunicação visual
do projeto, assim
como contato com
os parceiros e
divulgação das
logomarcas da LIE,
no Ministério do
Esportes e do
Governo federal.
Caberá a esta
empresa da
mesma forma gerar
relatórios
permanentes de
retorno e atividades
do projeto.

1.0

1.0

1.0

1.0

Taxas

Taxas

Taxas

Serviço

14 dias

1 mês

12 meses

12 meses

4.000,00

12.800,00

1.800,00

3.600,00

56.000,00

12.800,00

21.600,00

43.200,00

6.2

6.1

6

5.4

Pagamento de
profissionais
responsáveis pela
condução das
partidas
oficiais da
Arbitragem LNB
equipe (na cidade
de Bauru) durante
as partidas da Liga
Nacional de
Basquete (NBB)
Hospedagem/Alimentação
hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade
de Bauru
Hospedagem com
considerando
Pensão Completa apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 3
(Brasília)
hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade de Bauru
Hospedagem com
considerando
Pensão Completa apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 3
(Brasília). Semi
Final
20.0

20.0

1.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

Taxas

4 dias

2 dias

25 dias

238,00

238,00

6.000,00

19.040,00

9.520,00

150.000,00

Hospedagem com
Pensão Completa

Hospedagem com
Pensão Completa

Hospedagem com
Pensão Completa

6.3

6.4

6.5

hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade de Bauru
considerando
apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 3 (Rio
de Janeiro)
hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade de Bauru
considerando
apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 3 (Rio
de Janeiro)
hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade de Bauru
considerando
apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 3 (Rio
de Janeiro)
20.0

20.0

20.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

Pessoa (s)

2 dias

2 dias

2 dias

238,00

238,00

238,00

9.520,00

9.520,00

9.520,00

Hospedagem com
Pensão Completa

Hospedagem com
Pensão Completa

Hospedagem com
Pensão Completa

6.6

6.7

6.8

hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade de Bauru
considerando
apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 3 (Rio
de Janeiro). Final
hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade de Bauru
considerando
apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 3 (Rio
de Janeiro)
Quartas de Final
hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade de Bauru
considerando
apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 4 (Belo
Horizonte)
20.0

20.0

20.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

Pessoa (s)

2 dias

4 dias

4 dias

226,00

238,00

238,00

9.040,00

19.040,00

19.040,00

Hospedagem com
Pensão Completa

Hospedagem com
Pensão Completa

Hospedagem com
Pensão Completa

6.9

6.10

6.11

hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade de Bauru
considerando
apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 4
(Fortaleza)
hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade de Bauru
considerando
apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 4
(Fortaleza). Oitavas
de Final
hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade de Bauru
considerando
apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 4 (São
Paulo)
20.0

20.0

20.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

Pessoa (s)

2 dias

4 dias

2 dias

226,00

226,00

226,00

9.040,00

18.080,00

9.040,00

Hospedagem com
Pensão Completa

Hospedagem com
Pensão Completa

Hospedagem com
Pensão Completa

6.12

6.13

6.14

hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade de Bauru
considerando
apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 4 (São
Paulo)
hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade de Bauru
considerando
apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 4 (São
Paulo)
hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade de Bauru
considerando
apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 6
(Franca)
20.0

20.0

20.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

Pessoa (s)

2 dias

2 dias

2 dias

188,00

226,00

226,00

7.520,00

9.040,00

9.040,00

7

6.17

6.16

6.15

hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade
de Bauru
Hospedagem com
considerando
Pensão Completa apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 6
(Joinville)
hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade
de Bauru
Hospedagem com
considerando
Pensão Completa apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 6 (Mogi
das Cruzes)
hospedagem e
alimentação de
atletas e comissão
técnica durante os
jogos fora da
cidade
de Bauru
Hospedagem com
considerando
Pensão Completa apenas o período
de disputa da Liga
Nacional de
Basquete. Linha de
Referência 6 (São
José dos Campos)
Transporte/Locomoção
20.0

20.0

20.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

Pessoa (s)

2 dias

2 dias

2 dias

188,00

188,00

188,00

7.520,00

7.520,00

7.520,00

Passagens Aéreas

Passagens Aéreas

Passagens Aéreas

7.2

7.3

7.4

ATIVIDADE(S) MEIO
Item
Detalhamento
1
Recursos Humanos - Atividade Meio
Operacionalizar as
rotinas
administrativas
do
Supervisor
1.1
Departamento
de
Administrativo
Esportes
Competitivos. Linha
de Referência 16.
2
Encargos Trabalhistas
13º Salário, Férias,
INSS, SAT, Salário
Educação,
INCRA/SENAI/SES
I/SEBRAE, FGTS,
Supervisor
FGTS/Provisão
de
2.1
Administrativo
Multa para
Rescisão,
Previdenciário
sobre 13º / Férias).
ENCARGOS DE
65%.

Passagens Aéreas

7.1

Trecho Bauru Brasília - Bauru.
Fase Semi Final da
LNB
Trecho Bauru Fortaleza - Bauru.
Fase Oitavas de
Final da LNB
Trecho Bauru - Rio
de Janeiro - Bauru.
Fase Final da LNB
Trecho Bauru - Rio
de Janeiro - Bauru.
Fase Quartas de
Final da LNB

Pessoa (s)

Encargo

1.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1.0

20.0

20.0

20.0

20.0

12 meses

12 meses

2.340,00

3.600,00

28.080,00

43.200,00

1.247.528,00

TOTAL ATIVIDADE(S) FIM

54.000,00

66.000,00

56.000,00

54.000,00

1.350,00

1.650,00

1.400,00

1.350,00

2 dias

2 dias

2 dias

2 dias

3.2

3.1

3

Serviços de Terceiros
Responsável pelas
atividades
relacionadas à
contabilização de
todos os
documentos
relativos ao projeto
Assessoria
incentivado,
Contábil
controle de folha de
pagamento e guias
e elaborando
relatórios
financeiros. Linha
de Referência
2935.
Responsável pela
prestação serviços
da área jurídica,
elaborando editais
e contratos,
emitindo pareceres,
Assessoria Jurídica acompanhando
processos
licitatórios e
validade das
certidões
negativas. Linha
de Referência 93.
1.0

1.0

3.500,00

2.000,00

42.000,00

24.000,00

137.280,00
1.384.808,00
Valor na Etapa 3:
69.240,40
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem:
5,000%
TOTAL GERAL
1.454.048,40

12 meses

12 meses

TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM

Serviço

Serviço

