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: Rua Sérvio Tulio Carrijo Coube 1-60
Telefone(DDD): (14)9977-12383
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Roberto Fornazari

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título: O FUTURO ESTÁ NA BASE
Manifestação Desportiva: Rendimento
Modalidade(s) do projeto:

Nº SLIE: 1712893-58

Basquetebol
Local (is) de execução do projeto:
Ginásio da Instituição Toledo de Ensino
SP
Bauru
Vila Pacífico
Rua Professor Carlos Gomes Peixoto de Melo, 2140
Cep: 17050-490/Fone: (14)2107-5000

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: 80 - Adolescentes - (10 a 18 anos).
Qtd: 0 - Adultos - (18 a 59 anos).
Qtd: 0 - Idosos - (a partir de 60 anos).
Qtd: 0 - Portadores de necessidades especiais.
Beneficiário Direto: 80
Beneficiário Indireto: 0
Total de Beneficiário(s): 80
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 projeto atenderá atletas na faixa etária de 15 a 19 anos para a modalidade basquete
com objetivo de formar e capacitar jovens, transformando-os em cidadãos e que para
futuramente eles possam estar entre os Atletas Talentosos do país.
O projeto O FUTURO ESTÁ NA BASE, investirá na prática da modalidade basquete, com
finalidade de formação de equipe de rendimento, de alto nível técnico, para adolescentes
no município de Bauru, oferecendo uniformes, materiais esportivos, alimentação e
acompanhamento de equipe técnica esportiva altamente capacitada, visando atuação nas
competições Regionais e Estaduais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Formação de equipe técnica esportiva altamente capacitada;
Transmitir valores inerentes à prática esportiva aos atletas participantes;
Formar atletas de alto nível, em condições de competir em campeonatos municipais,
estaduais, nacionais e internacionais;
Melhorar a capacidade física e motora dos atletas do projeto;
Melhorar o desempenho esportivo desses atletas com material esportivo adequado;
Participar de competições Municipais, Estaduais, Nacionais e Internacionais.
Representar a cidade de Bauru e o Estado de São Paulo em todas as competições.
Formar e capacitar jovens, transformando-os em cidadãos do bem;
Incentivar e oportunizar a prática esportiva de alto rendimento para praticantes do
Basquetebol;
Desenvolver através das equipes, uma identificação da sociedade com importantes
parceiros, para construir uma imagem forte através de um vínculo saudável;
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.

Em termos profissionais, 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.
ATUAL CAMPEÃO DA NBB Liga Nacional de Basquete
Segue anexo Capacidade Técnica Operacional
Da mesma forma, BAURU sempre teve uma excelência no desenvolvimento do trabalho
com as categorias de base, tendo como destaque os seguintes títulos:
Campeão da LIGA DE DESENVOLVIMENTO DO BASQUETE 2012 (Nacional);
Vice campeão LIGA DE DESENVOLVIMENTO DO BASQUETE 2011 (Nacional);
Vice campeão Paulista SUB19 (2015);
Vice campeão Paulista SUB17 (2012 e 2015);
CAMPEÃO Paulista SUB 19 (2016)
CAMPEÃO Paulista SUB 19 (2017)

A PROPOSTA Metodologia
Conforme a finalidade do projeto que busca subsidiar a manutenção das equipes de base
da entidade (SUB.15, SUB.16, SUB.17 e SUB.19).
Esta manutenção passa por pagamento de profissionais que atuarão no desenvolvimento
dos treinamentos, aquisição de materiais esportivos e uniformes para uso durante o
período de treinamento da equipe, além de pagamento de serviços operacionais e
despesas administrativas do projeto.
O foco central do projeto é o desenvolvimento de treinos de segunda a sexta-feira
conforme grade de horários abaixo 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 de cada faixa etária 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.

Trabalharemos com Metodologia e Filosofia de trabalho própria, buscando o
desenvolvimento global de nossos atletas, respeitando a idade de cada categoria, bem
como o desenvolvimento gradativo e sequencial das habilidades e capacidades exigido na
modalidade basquete masculino.
Acontecerá uma Seletiva com Avaliação Técnica e Física dos interessados. Após seleção
os atletas que irão compor as equipes passarão por treinamentos, acompanhamento
psicológico e nutricional.
Os treinamentos da modalidade respeitam a faixa etária e a fase de desenvolvimento
psicomotor de nossos atletas, com finalidade de desenvolver as capacidades técnicas,
táticas, físicas, psicológicas e cognitivas que a modalidade exige, através de treinamentos
específicos.
Treinamento Técnico: Tem objetivo de desenvolver as capacidades técnicas da
modalidade, fundamentos técnicos gerais ofensivos (dribles / passes/ finalizações,
bloqueios, rebotes), fundamentos específicos por posição (pivôs, laterais, armadores) e
fundamentos técnicos defensivos (postura, deslocamentos, linha de passe, linha de ajuda,
rebote defensivo).
Treinamentos utilizando método misto, com 40% método global (através de jogos
adaptados e jogos reduzidos), 20% método analítico (correção de mecânica e postura do
movimento) e 40% método situacional (exercícios para desenvolver os fundamentos em
situação real de jogo).
Treinamento Tático: Tem objetivo de desenvolver as capacidades táticas ofensivas e
defensivas, posicionamento tático por posição, variações táticas, leitura e conceitos de
jogo.
Através de Treinamento tático 3x0/ 4x0/ 5x0, superioridade numérica (2x1/ 3x2/ 4x3/ 5x4),
jogos reduzidos (1x1/2x2/3x3/4x4) e jogos simulados (5x5), que visam:
Aprimorar os fundamentos técnicos gerais:
Dribles: mudanças de direções (pela frente, por trás, entre as pernas), giros e mudanças
de ritmos.
Passes: nosso principal fundamento é passe de abertura (após rebote defensivo) para
pivôs (picado ou por cima), dentro-fora, contra-ataques, virada de bola, passes longo após
drible com uma mão, corte e tira, high-low.
Bandejas: passada cruzada, 1 tempo com mão trocada, passada lateral, por baixo da
tabela, diagonal, dois tempos e bandeja de força.
Arremessos: sem dribles, após passe de dentro-fora, após drible, após corte, caída em 2
tempos, caída em 1 tempo, em desequilíbrio, gancho e passada para trás.
Rebotes defensivos e ofensivos: bloqueio de rebote, posicionamento, tempo de bola,
proteção de bola e giros após rebote.
Cortes: para fundo, para meio e para lateral (abrir espaço).
Saídas de bloqueios diretos (pick and rool): para dentro e para fora.
Saídas de bloqueios indiretos: diagonal, horizontal, vertical e costas.
Saídas em L, U, V: mudanças de ritmos e direções.
Jogar sem bola: posicionamento, ocupar espaços e ocupar diagonal.

Desmarque em V e L e back-door.
Recepção de bola: pé de dentro + pé de fora.
Tríplice ameaça.
Saídas (corte): cruzada e aberta.
Leitura de jogo: observar características individuais e coletivas, tipos de saídas usadas,
principais jogadores, defesas utilizadas e posicionamentos.
Tomada de decisão: desenvolver as capacidades, as habilidades, os fundamentos, leitura
de jogo, conceito de jogo coletivo com objetivo de fornecer aos atletas grande repertório
técnico-tático para que tenham a tomada de decisão de forma consciente.
Conceitos de jogo coletivo:
Cortar e passar.
Cortes pelo meio.
Cortes em diagonal.
Cortes para fundo.
Continuidade dos movimentos após corte.
Jogo sem bola.
Passar e cortar.
Dribles para lateral: abrir espaços e linhas de passes.
Passe para pivô de baixo.
Passe para pivô médio.
Passe para poste alto.
Passe para fundo: bloqueio no lado oposto e entra pelo meio.
Flash (abrir linhas de passes): pivô subir ao poste alto, lateral oposto ir ao posto alto.
High-low.
Atacar os desiquilíbrios do Pick and roll: trocas/ dobras/ step/ fundo.
Bloqueios indiretos: atacar o corte em U quando a defesa for seguidor / as trocas.
Aprimorar os fundamentos técnicos específicos:
Os atletas irão aprimorar os fundamentos específicos, passando por varias posições, com
objetivo de desenvolver versatilidade e colaborar com o processo de desenvolvimento dos
atletas.
Pivôs: giro para fundo, giro para meio, passada para fora, fintas, ganchos, pivô médio,
pivô de cima, cortes, caída em 1 tempo, caída em 2 tempos, rebotes, entrada de pick-roll,
pop out, mão a mão, repick, bloqueios indiretos, flashs.
Armadores: levada de bola, controle do tempo, arremessos, cortes, posicionamentos,
passes para pivôs, organização, mudanças de ritmos, bandejas e finalizações em 1 e 2
tempos, passes de pick-roll lateral e central de acordo com a defesa.
Laterais: cortes, mudanças de direção, arremessos, posicionamentos, passe para pivôs,
bandejas, levada de bola, finalizações em 1 e 2 tempos, saídas de bloqueios indiretos em
U e aberto, uso do pick-roll lateral e central.
Aprimorar os fundamentos defensivos
Nossa defesa estará baseada na defesa individual, com todos conceitos do jogo 1x1.
Postura, deslocamento, bloqueio, linha do passe e linha de ajuda, rotações, rebote
defensivo, transição defensiva, agressividade, atacar a bola
Rebotes defensivos
Defender 1x1 interno: pela frente, meio-corpo.

Defender 1x1 externo: chegada no tempo da bola de frente, nunca corte pelo meio,
passada de caída e recuperação do corte.
Situações especiais: lateral, defesas mistas, fim de jogo.
Defesa de bloqueios indiretos: seguidor / trocas
Defesa de bloqueios diretos: step por cima/ step por baixo/ paralelo/ trocas/ dobras/ fundo
/ branco ( troca entre os laterais.)
Aprimorar as situações de jogo:
Jogo em equilíbrio: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5
Rebotes ofensivos .
Vantagens nos bloqueios indiretos:
- Entrada em U no seguidor.
- Saída aberta quando cortar caminho.
Vantagens de pick-roll:
- Step passe de ligação + passe interior + passe exterior / atacar a volta do pivô.
- Dobra passe de ligação+ passe interior+ passe exterior.
- Trocas de passe interior grande contra pequeno / 1x1 exterior pequeno contra o grande.
Jogo em superioridade numérica: 2x1, 3x1, 3x2, 4x2, 4x3, 5x3, 5x4.
- Velocidade no 1o. Passe e chegar atacando rápido e aproveitando a superioridade
numérica.
Treinamento Físico: Tem objetivo de desenvolver as habilidades motoras, correr, saltar,
deslocamento lateral, deslocamentos frente, costas, capacidades físicas gerais e
especificas da modalidade, capacidades coordenativas, força, velocidade, resistência,
flexibilidade, potencia.
Os atletas irão passar por Sessões de Psicologia do Esporte com objetivo de desenvolver
as capacidades psicológicas de grupo, sociabilização, trabalho em equipe, respeito,
concentração, controle de ansiedade e determinação.
Terão também Acompanhamento Nutricional com objetivo de envolver a aplicação de
princípios nutricionais para aprimorar o desempenho esportivo (alimentação saudável
adequada para alta demanda de esforço físico).
Início das atividades do projeto:
Este projeto terá como beneficiários diretos, 80 atletas das categorias de base de Bauru,
divididos conforme faixas etárias a seguir:
Sub 15: 20 atletas
Sub 16: 20 atletas
Sub 17: 20 atletas
Sub 19: 20 atletas
Os treinamentos dos selecionados acontecerão conforme cronograma abaixo:
SUB 15 de 2a. a 6a. Feira das 14:00 às 15:30hrs
SUB 16 de 2a. a 6a. Feira das 15:30 às 17:00hrs
SUB 17 de 2a. a 6a. Feira das 17:00 às 18:30hrs

SUB 19 de 2a. a 6a. Feira das 18:30 às 20:00hrs
SEGUE ANEXO 1 CRONOGRAMA SEMANAL DE TREINAMENTOS
SEGUE ANEXO 2 CRONOGRAMA DE COMPETIÇÕES
Competições:
Campeonato Paulista SUB 19 (Fevereiro a Dezembro)
Campeonato Paulista SUB 17 (Fevereiro a Dezembro)
Campeonato SUB 15 e SUB 16 da Liga de Basquete do Centroeste (Abril a Dezembro)
Resultados Esperados
Com o projeto a entidade espera influenciar outros clubes a manterem suas equipes de
base de Basquete, desenvolvendo cada vez mais o esporte na região do interior paulista.
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 junto aos Apoiadores;
Indicador: aplicação de questionário.
C. 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
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: UM Técnico e UM Assistente
Técnico para cada categoria (Faixa etária), totalizando QUATRO TÉCNICOS e QUATRO
ASSISTENTES TÉCNICOS, DOIS preparadores físicos que atenderão e desenvolverão
os trabalhos nas quatro categorias, equipe médica multi disciplinar (médico e
fisioterapeuta).
II. Seleção dos atletas
Os atletas interessados deverão se inscrever na data e no local onde acontecerá a
Seletiva.
Será dada prioridade para os atletas que já fazem parte das equipes aqui contempladas,
especialmente os das categorias das faixas etárias que antecedem as equipes que aqui
serão formadas da Associação Bauru Basketball Team.
Serão formados DOIS grupos de treinamento divididos em faixas etárias, selecionando os
participantes através de avaliação técnica e física que terá duração de 1h para cada
grupo.
Sub 15: 40 atletas divididos em 02 grupos
Sub 16: 40 atletas divididos em 02 grupos
Sub 17: 30 atletas divididos em 02 grupos
Sub 19: 30 atletas divididos em 02 grupos
III. Aquisição de uniforme e contratação de serviços
Esta fase contempla a aquisição de uniformes e material esportivo para a equipe de
jogadores e comissão técnica. Neste momento também faremos a contratação dos
serviços operacionais, de terceiros e despesas administrativas, importantes para o
desenvolvimento deste planejamento.
IV. Início dos treinamentos e disputa de competições
Esta fase se inicia concomitantemente com a fase anterior.
SEGUE ANEXO 3 FASES DE EXECUÇÃO DO PROJETO
PÚBLICO ALVO E BENEFICIÁRIOS
DELIMITAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PÚBLICO DIRETAMENTE BENEFICIADO
Os indivíduos diretamente beneficiados pelo projeto serão atletas da base 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.

B) Números de Beneficiários: Diretos: 80 atletas das categorias de base;
C) Números de Beneficiários Indiretos: 12 profissionais relacionados e contratados pelo
projeto + profissionais da entidade não relacionados no projeto que darão apoio durante a
execução, bem como toda a comunidade da cidade de Bauru que tem por costume
acompanhar muito de perto todas as atividades das equipes.
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 (FPB),
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 pela Federação Paulista de
Basquete.
EQUIPE TÉCNICA
04 Técnicos (CLT)
04 Assistentes técnicos (CLT)
02 Preparadores Físicos (CLT)
01 Clínica de Fisioterapia (CNPJ)
01 Médico (CNPJ)
DA CAPACIDADE DE ATRAIR INVESTIMENTOS
Segue carta de intenção de patrocínio anexo.
LOCAL DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
INSTITUTO TOLEDO DE ENSINO
Rua Professor Carlos Gomes Peixoto de Melo, 2140
Vila Pacífico Bauru SP
CEP: 17050-490
ANEXO - DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE ESPAÇO E DECLARAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE

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.
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. Neste momento o investimento
nas categorias de base se tornou uma prioridade e com muito esforço e baixo orçamento,
vários objetivos e títulos foram atingidos:
Os anos seguintes foram de muito crescimento para o basquete bauruense. Em 2013, já
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.
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 às 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 DAS EQUIPES DE BASE de Basquete vem proporcionar segurança para
o ótimo desempenho nos treinamentos e jogos oficiais, gerando conquistas e
credibilidade.
IMPORTÂNCIA DA LEI 11.438/2006
A possibilidade aberta pelo Governo Federal, por meio da edição da Lei de Incentivo ao
Esporte, é primordial para a consecução dos objetivos traçados pelo Projeto Bauru
Basquete, pois, até então faltavam parâmetros e regulamentação adequada sobre os
projetos que chamassem a atenção e recebessem credibilidade da iniciativa privada.
Outro sim, a dificuldade de se buscar incentivo direto para financiar bons projetos de
rendimento, aumenta diariamente. O mecanismo da renúncia fiscal se apresenta como o
modo mais adequado e efetivo para contar com a parceria da iniciativa privada.

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:
- Viabilizar a participação da equipe de basquetebol de Bauru nas principais competições
do estado, representando a cidade de Bauru;
Indicador: Inscrição da equipe
Linha de Base: Registro da Equipe na Federação Paulista de Basquete;
Instrumento de verificação: Tabela de jogos FPB;
- Ficar entre os 4 primeiros colocados nos campeonatos da FPB nas categorias objeto
deste projeto;
Indicador: Resultado final da FPB;
Linha de Base: Resultado do ano anterior
Instrumento de verificação: Site da FPB;

Metas Quantitativas:
- Diminuir o número de lesões em até 30% em função do acompanhamento de
profissionais especializados;
Indicador: Número de atletas lesionados durante os 03 primeiros meses do projeto;
Linha de Base: Percentual ano anterior;
Instrumento de verificação: Relatório da Comissão Técnica;
- Obter 90% de frequência nos dias de treino;
Indicador: Relatório de Trabalho da Comissão Técnica;
Linha de Base: Frequencia nos 03 primeiros meses do projeto;
Instrumento de verificação: Fichas de presença assinados pelo Técnico;

Camisa de Jogo
Descrição: Camiseta sem manga utilizada para jogos da equipe tendo estampas frente e costas.

Bermuda de Viagem
Descrição: Bermuda básica 100% poliéster para viagens da delegação.
4 unidades por atleta (80 atletas) e 4 por comissão técnica (12 membros) = 368.

Camisa de viagem
Descrição: Aquisição de camisa básica 100% poliéster para as viagens da delegação (atletas + comissão). Estampa frente e costas.
4 unidades por atleta (80 atletas) e 4 por comissão técnica (12 membros) = 368.

Agasalho: Descrição: 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.
2 unidades por atleta (80 atletas) + 2 por comissão técnica (12 membros) = 184.

Aquisição dos uniformes esportivos para o desenvolvimento das atividades previstas neste projeto, sendo:

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)

DESCRIÇÃO DE PROJETO

Optaremos por contratar profissionais de qualidade e experiência comprovada que possam se dedicar com afinco e interesse ao

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

Forma de contratação: CNPJ
Critério de seleção: 03 orçamentos

Valores desta ação estão informados no Formulário XIII.

Aquisição de Bolas para treinamento e jogos homologadas pela Federação Paulista de Basquete:
Bola Medicine Ball 3kg x 20
Bola Medicine Ball 4kg x 20
Bola Medicine Ball 6kg x 20
Bola de Basquete Homologada pela Federação Paulista de Basquete (150 unidades para utilização por todas as categorias durante o
ano).

2 - MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Forma de contratação: CNPJ
Critério de seleção: 03 orçamentos

Valores desta ação estão informados no Formulário XIII.

Camisa Polo
Descrição: Aquisição de camisas tipo polo para a comissão técnica usar durante os jogos da equipe.
4 unidades por atleta (80 atletas) e 4 por comissão técnica (12 membros) = 368.

Short de Jogo
Descrição: Short para ser utilizado em jogos da equipe, composição 100% poliester.
4 unidades por atleta (80 atletas) e 4 por comissão técnica (12 membros) = 368.

4 unidades por atleta (80 atletas) e 4 por comissão técnica (12 membros) = 368.

Preparador Físico: Responsável pela gestão da preparação física dos atletas, executando o planejamento, implantação e supervisão de
programas de condicionamento físico, a fim de propiciar o condicionamento ideal para que o atleta possa estar apto á prática esportiva
conforme exigências físicas de cada faixa etária. Para esta função serão contratados DOIS profissionais, que dividirão as atribuições
entre todas as categorias.
QUALIFICAÇÃO E CONHECIMENTOS EXIGIDOS: Ensino Superior completo em Educação Física, registro no CREF e especialização
em treinamento esportivo.
Carga horária: 20 horas
Forma de contratação: CLT

Assistente Técnico - Responsável por auxiliar o Técnico em todas as suas atividades citadas anteriormente. Para esta função serão
contratados QUATRO profissionais, sendo UM para cada categoria integrante deste projeto (SUB 19, 17, 16 e 15).
QUALIFICAÇÃO E CONHECIMENTOS EXIGIDOS: Ensino Superior completo em Educação Física, registro no CREF e experiência na
modalidade.
Carga horária: 20 horas
Forma de contratação: CLT
Critério de seleção: PESQUISA SALARIAL

Técnico - Responsável por criar, desenvolver e aplicar os treinamentos técnicos e táticos, sempre sob supervisão da Coordenação
Técnica do Clube e Técnico da Equipe ADULTA e exercer demais atividades relacionadas às equipes de sua categoria. Para esta
função serão contratados QUATRO profissionais, sendo UM para cada categoria integrante deste projeto (SUB 19, 17, 16 e 15).
QUALIFICAÇÃO E CONHECIMENTOS EXIGIDOS: Ensino Superior completo em Educação Física, registro no CREF e experiência na
modalidade.
Carga horária: 20 horas
Forma de contratação: CLT
Critério de seleção: PESQUISA SALARIAL

Profissionais envolvidos

Projeto, inclusive visando a continuidade do trabalho por longo tempo, já que o referido projeto enquadra-se como sendo de ação
continuada. 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.

Contratação CNPJ
Critério de seleção: 3 orçamentos

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

Contratação CNPJ
Critério de seleção: 3 orçamentos

Fisioterapeuta: Para o desenvolvimento dos treinamentos é necessário um serviço de fisioterapeuta (Clínica) 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. Para este cargo prevê-se a contratação de uma clínica de
fisioterapia, com profissionais formados em fisioterapia e com experiência na área esportiva comprovada. Trabalho orientado para cada
faixa etária, visando principalmente a PREVENÇÃO de lesões.

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.

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

Valores desta ação estão informados no Formulário XIII.

Encargos de recolhimento obrigatório para contratação por meio de CLT com PRAZO DETERMINADO, conforme memória de cálculo
abaixo:
13º Salário, Férias, INSS, SAT, Salário Educação, Contribuição Sindical, FGTS, FGTS/Provisão de Multa para Rescisão, Previdenciário
sobre 13º / Férias). ENCARGOS DE 70 %.

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

Valores desta ação estão informados no Formulário XIII.

Critério de seleção: PESQUISA SALARIAL

Contratação CNPJ
Critério de seleção: Tabela de valores da Federação Paulista de Basquete e da Liga de Basquete do Centro Oeste.

Inscrição dos membros da comissão técnica na Federação Paulista (12 membros):

Despesas com Arbitragem considerando QUATRO jogos por categoria por mês:
02 categorias x 04 jogos x 12 meses. Para efeitos de memória de cálculo das taxas de arbitragem, estamos considerando para cada
jogo (conforme tabela oficial anexa da Federação Paulista de Basquete):
SUB 17: 02 (dois) árbitros de categoria nacional x R$ 120,00 e 03 (três) oficiais de mesa de categoria nacional x R$ 80,00. Total por jogo
de R$ 480,00
SUB 19: 02 (dois) árbitros de categoria nacional x R$ 160,00 e 03 (três) oficiais de mesa de categoria nacional x R$ 90,00. Total por jogo
de R$ 590,00

Mensalidade do Clube na Federação Paulista de Basquete

Inscrição dos Atletas SUB 17 na Federação Paulista (20 atletas)
Inscrição dos Atletas SUB 19 na Federação Paulista (20 atletas)

Inscrição da Equipe SUB 17 no Campeonato Paulista
Inscrição da Equipe SUB 19 no Campeonato Paulista

FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETE, conforme Tabela Oficial de Taxas da Entidade, base 2017:

Inscrição da Equipe SUB 15 no Campeonato da Liga
Inscrição da Equipe SUB 16 no Campeonato da Liga

LIGA DE BASQUETE DO CENTROESTE, conforme Tabela Oficial de Taxas da Entidade, base 2017:

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

Valores desta ação estão informados no Formulário XIII.

MANTA TÉRMICA CORPO INTEIRO INFRAVERMELHO LONGO - 1,70X0,70M,
JUMP PROFISSIONAL CAMA ELÁSTICA TRAMPOLIM,
ELETRODO AUTO-ADESIVO REDONDO 3CM,
NEURODYN MULTICORRENTES, APARELHO DE CORRENTES (9X1),
MACA DE MASSAGEM PORTÁTIL COM ALTURA REGULÁVEL,
KIT DE VENTOSA DE ACRÍLICO PARA VENTOSATERAPIA CHINESA,
SONOPULSE 1 E 3MHZ APARELHO DE ULTRASSOM,
TORNOZELEIRA, CANELEIRA PARA ACADEMIA E CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PAR 10KG,
TORNOZELEIRA, CANELEIRA PARA ACADEMIA E CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PAR 05KG,
TORNOZELEIRA, CANELEIRA PARA ACADEMIA E CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PAR 03KG,
TORNOZELEIRA, CANELEIRA PARA ACADEMIA E CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PAR 02KG,
TUBING AMARELO FRACO 1,5M, FAIXA TUBO ELÁSTICO PARA EXERCÍCIOS,
TUBING AZUL MÉDIO 1,5M, FAIXA TUBO ELÁSTICO PARA EXERCÍCIOS,
TUBING LARANJA EXTRA FORTE 1,5M, FAIXA TUBO ELÁSTICO PARA EXERCÍCIOS,
TUBING PRATA SUPER FORTE 1,5M, FAIXA TUBO ELÁSTICO PARA EXERCÍCIOS,
TUBING ROXO FORTE 1,5M, FAIXA TUBO ELÁSTICO PARA EXERCÍCIOS,
TUBING VERDE MÉDIO 1,5M, FAIXA TUBO ELÁSTICO PARA EXERCÍCIOS,
BOSU BODY BALANCE MEIA BOLA PARA EXERCÍCIOS,
ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X9CM,
ELETRODO AUTO-ADESIVO RETANGULAR 3X5CM,
ESPALDAR, BARRA DE LING, BARRA DE APOIO DEFICIENTE FÍSICO,
FAIXA ELÁSTICA AMARELO FRACO, 1,5M, EXERCÍCIOS E FISIOTERAPIA DE REABILITAÇÃO,
FAIXA ELÁSTICA LARANJA EXTRA FORTE, 1,5M, EXERCÍCIOS E FISIOTERAPIA DE REABILITAÇÃO,
FAIXA ELÁSTICA PRATA SUPER FORTE, 1,5M, EXERCÍCIOS E FISIOTERAPIA DE REABILITAÇÃO,

Esta ação contempla a aquisição de equipamentos de fisioterapia e reabilitação visando principalmente a prevenção de lesões em
função das atividades a serem desenvolvidas com cada uma das faixas etárias do presente projeto. São eles:

7 - MATERIAL MÉDICO / FISIOTERÁPICO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Valores desta ação estão informados no Formulário XIII.

Forma de contratação: CNPJ
Critério de seleção: 03 orçamentos

Assessoria Administrativa: Considerando a natureza do projeto, que envolve despesas com a contratação de profissionais via CLT e
recolhimento mensal de encargos sociais e trabalhistas, impõe-se como necessária a previsão de despesa administrativa para a
contratação de empresa especializada no apoio administrativo da gestão de projetos desportivos incentivados, visando oferecer suporte
para correta movimentação dos recursos financeiros, controle do fluxo de caixa e aplicações, realização das despesas, emissão de
comprovantes e consolidação de pagamento, processos de monitoramento e controle dos resultados alcançados, prestação de contas
parcial e final, dentre outras ações necessárias para a boa e fiel execução do projeto desportivo.

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

Atividade(s) Meio:

Valores desta ação estão informados no Formulário XIII.

Contratação CNPJ
Critério de seleção: 3 orçamentos

FAIXA ELÁSTICA ROXO FORTE, 1,5M, EXERCÍCIOS E FISIOTERAPIA,
FAIXA ELÁSTICA VERDE MÉDIO, 1,5M, EXERCÍCIOS E FISIOTERAPIA,
GAME READY,
BOLSA TÉRMICA PARA PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO,
CABO DUPLO PARA TRATAR DUAS PERNAS AO MESMO TEMPO,
WRAP DE JOELHO RETO,
WRAPS DE OMBRO DIREITO E ESQUERDO,
WRAP BPTA MEIA PERNA,
GENESY 1200 PRÓ,
PHYSIOPLATE,

Valores desta ação estão informados 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.
Forma de contratação: CNPJ
Critério de seleção: 03 orçamentos

Forma de contratação: CNPJ
Critério de seleção: 03 orçamentos

Valores desta ação estão informados no Formulário XIII.

Assessoria Contábil: Serviços de contabilidade para o fornecimento de certidões negativas, acompanhamento do repasse dos recursos
incentivados captados, recolhimento dos impostos sobre os pagamentos efetuados e a prestação de contas do projeto dentro dos
padrões exigidos pela lei pelo período compreendido da aprovação do projeto e até o encerramento da conta bancária dos recursos
incentivados.

(*) 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 (*****)
1.054.455,74
TOTAL GERAL
1.054.455,74

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
126.960,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
2
Material de Consumo/Esportivo
12 meses
48.166,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
3
Recursos Humanos - Atividade Fim
12 meses
264.000,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
4
Encargos Trabalhistas
12 meses
184.800,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
5
Serviços Operacionais
12 meses
72.000,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
6
Taxas/Inscrições
12 meses
90.360,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
7
Material Médico / Fisioterápico
12 meses
127.957,74
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE FIM
914.243,74

DESCRIÇÃO DE PROJETO

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

1

AÇÃO Nº

ATIVIDADE(S) MEIO
PERÍODO DE EXECUÇÃO
VALOR ESTIMADO POR
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
AÇÃO (R$)
INÍCIO
DURAÇÃO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Serviços de Terceiros
12 meses
90.000,00
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE MEIO
90.000,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM
1.004.243,74
Valor na Etapa 3:
50.212,00
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem: 5,000%
TOTAL GERAL
1.054.455,74

1.4

1.3

1.2

1.1

1

Detalhamento

Aquisição do
material para
desenvolvimento
dos
treinamentos
Agasalho de Jogo
em épocas
chuvosas e de frio
e utilização em
jogos oficiais.
Bermuda básica
Bermuda de
100% poliéster
Viagem
para viagens da
delegação.
Camiseta sem
manga utilizada
para jogos da
Camisa de Jogo
equipe tendo
estampas frente e
costas.
Aquisição de
camisa básica
Camisa de Viagem
100% poliéster
para as viagens da
delegação

Item
Uniformes

ATIVIDADE(S) FIM

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado

368.0

368.0

368.0

184.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

-

-

-

-

45,00

45,00

45,00

190,00

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

16.560,00

16.560,00

16.560,00

34.960,00

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

3.2

3.1

3

2.4

2.3

2.2

2.1

2

1.6

1.5

Aquisição de
camisas tipo polo
para a comissão
Camisa Polo
técnica usar
durante os jogos da
equipe.
Short para ser
utilizado em jogos
Short de Jogo
da equipe,
composição 100%
poliester.
Material de Consumo/Esportivo
Oficiais e
Homologadas
pela
Bola de Basquete Federação Paulista
de Basquete
Bola Medicine Ball Para utilização nos
3kg
treinamentos
Bola Medicine Ball Para utilização nos
4 kg
treinamentos
Bola Medicine Ball Para utilização nos
6 kg
treinamentos
Recursos Humanos - Atividade Fim
Responsável por
auxiliar o Técnico
Assistente Técnico em todas as suas
atividades citadas
anteriormente
Responsável pela
gestão da
preparação física
dos atletas,
executando o
Preparador Físico
planejamento,
implantação e
supervisão de
programas de
condicionamento
físico
2.0

4.0

20.0

20.0

20.0

150.0

368.0

368.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

12 meses

12 meses

-

-

-

-

-

-

2.000,00

2.000,00

244,90

198,00

172,90

239,00

45,00

70,00

48.000,00

96.000,00

4.898,00

3.960,00

3.458,00

35.850,00

16.560,00

25.760,00

4.3

4.2

4.1

4

3.3

Responsável por
criar, desenvolver e
Técnico
aplicar os
treinamentos
técnicos e táticos
Encargos Trabalhistas
13º Salário, Férias,
INSS, SAT, Salário
Educação,
Contribuição
Sindical, FGTS,
FGTS/Provisão
de
Assistente Técnico
Multa para
Rescisão,
Previdenciário
sobre 13º / Férias).
ENCARGOS DE 70
%.
13º Salário, Férias,
INSS, SAT, Salário
Educação,
Contribuição
Sindical, FGTS,
FGTS/Provisão
de
Preparador Físico
Multa para
Rescisão,
Previdenciário
sobre 13º / Férias).
ENCARGOS DE 70
%.
13º Salário, Férias,
INSS, SAT, Salário
Educação,
Contribuição
Sindical, FGTS,
FGTS/Provisão
de
Técnico
Multa para
Rescisão,
Previdenciário
sobre 13º / Férias).
ENCARGOS DE 70
%.
4.0

2.0

4.0

4.0

Encargo

Encargo

Encargo

Pessoa (s)

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

1.750,00

1.400,00

1.400,00

2.500,00

84.000,00

33.600,00

67.200,00

120.000,00

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

6

5.2

5.1

5

Para o
desenvolvimento
dos treinamentos é
necessário um
Fisioterapeuta PJ
serviço de
fisioterapeuta
(Clínica) com
experiência no
esporte
Responsável pela
saúde e tratamento
Medico PJ
médico de toda a
área técnica
esportiva.
Taxas/Inscrições
Mensalidade do
Taxa
Clube na
Federação Paulista
Inscrição da
Comissão
Técnica
Taxa de Inscrição
na Federação
Paulista
Inscrição dos
Taxa de Inscrição Atletas SUB 17 na
Federação Paulista
Inscrição dos
Taxa de Inscrição Atletas SUB 19 na
Federação Paulista
Inscrição SUB 15
Taxa de Inscrição
na Liga do
Centroeste
Inscrição SUB 16
Taxa de Inscrição
na Liga do
Centroeste
Inscrição SUB 17
Taxa de Inscrição
no Campeonato
Paulista

Serviços Operacionais

1.0

1.0

1.0

20.0

20.0

12.0

1.0

1.0

1.0

Taxas

Taxas

Taxas

Taxas

Taxas

Taxas

Taxas

Serviço

Serviço

1 mês

1 mês

1 mês

1 mês

1 mês

1 mês

12 meses

12 meses

12 meses

1.000,00

2.500,00

2.500,00

200,00

200,00

200,00

1.800,00

3.000,00

3.000,00

1.000,00

2.500,00

2.500,00

4.000,00

4.000,00

2.400,00

21.600,00

36.000,00

36.000,00

7.7

7.6

7.5

7.4

7.3

7.2

7.1

7

6.10

6.9

6.8

Inscrição SUB 19
no Campeonato
Paulista
Pagamento de
Taxas de
Arbitragem
Arbitragem
Categoria SUB 17
Pagamento de
Taxas de
Arbitragem
Arbitragem
Categoria SUB 19
Material Médico / Fisioterápico
BOLSA TÉRMICA Equipamento para
PARA PROTEÇÃO
Prevenção e
DO
Tratamento de
EQUIPAMENTO,
Lesões
BOSU BODY
Equipamento para
BALANCE MEIA
Prevenção e
BOLA PARA
Tratamento de
EXERCÍCIOS,
Lesões
CABO DUPLO
Equipamento para
PARA TRATAR
Prevenção e
DUAS PERNAS
Tratamento
de
AO MESMO
Lesões
TEMPO,
Equipamento para
ELETRODO AUTO
Prevenção e
-ADESIVO 5X9CM,
Tratamento de
Lesões
para
ELETRODO AUTO Equipamento
Prevenção
e
-ADESIVO
Tratamento
de
REDONDO 3CM,
Lesões
ELETRODO AUTO Equipamento para
-ADESIVO
Prevenção e
RETANGULAR
Tratamento de
3X5CM,
Lesões
ESPALDAR,
para
BARRA DE LING, Equipamento
Prevenção
e
BARRA DE APOIO
Tratamento
de
DEFICIENTE
Lesões
FÍSICO,

Taxa de Inscrição

2.0

16.0

16.0

16.0

1.0

5.0

1.0

4.0

4.0

1.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Taxas

Taxas

Taxas

-

-

-

-

-

-

-

12 meses

12 meses

1 mês

769,00

24,30

18,90

39,90

4.607,54

399,90

1.670,44

590,00

480,00

1.000,00

1.538,00

388,80

302,40

638,40

4.607,54

1.999,50

1.670,44

28.320,00

23.040,00

1.000,00

GAME READY,

GENESY 1200
PRÓ,

JUMP
PROFISSIONAL
CAMA ELÁSTICA
TRAMPOLIM,

7.13

7.14

7.15

7.12

7.11

7.10

7.9

7.8

FAIXA ELÁSTICA
AMARELO
FRACO, 1,5M,
EXERCÍCIOS E
FISIOTERAPIA DE
REABILITAÇÃO,
FAIXA ELÁSTICA
LARANJA EXTRA
FORTE, 1,5M,
EXERCÍCIOS E
FISIOTERAPIA DE
REABILITAÇÃO,
FAIXA ELÁSTICA
PRATA SUPER
FORTE, 1,5M,
EXERCÍCIOS E
FISIOTERAPIA DE
REABILITAÇÃO,
FAIXA ELÁSTICA
ROXO FORTE,
1,5M,
EXERCÍCIOS E
FISIOTERAPIA,
FAIXA ELÁSTICA
VERDE MÉDIO,
1,5M,
EXERCÍCIOS E
FISIOTERAPIA,
4.0

4.0

4.0

Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões
Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões
Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões

5.0

1.0

1.0

4.0

Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões

Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões
Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões
Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões

1.0

Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

-

-

-

-

-

-

-

-

329,90

4.790,00

15.021,55

24,90

30,90

40,90

48,90

16,90

1.649,50

4.790,00

15.021,55

99,60

123,60

163,60

195,60

16,90

7.23

7.22

7.21

7.20

7.19

7.18

7.17

7.16

3.0

1.0

1.0

Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões
Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões
Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões

2.0

5.0

1.0

1.0

1.0

Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões

Equipamento para
Prevenção e
PHYSIOPLATE,
Tratamento de
Lesões
para
SONOPULSE 1 E Equipamento
Prevenção
e
3MHZ APARELHO
Tratamento
de
DE ULTRASSOM,
Lesões
TORNOZELEIRA,
CANELEIRA PARA Equipamento para
ACADEMIA E
Prevenção e
CLÍNICAS DE
Tratamento de
FISIOTERAPIA
Lesões
PAR 02KG,
TORNOZELEIRA,
CANELEIRA PARA Equipamento para
ACADEMIA E
Prevenção e
CLÍNICAS DE
Tratamento de
FISIOTERAPIA
Lesões
PAR 03KG,

KIT DE VENTOSA
DE ACRÍLICO
PARA
VENTOSATERAPI
A CHINESA,
MACA DE
MASSAGEM
PORTÁTIL COM
ALTURA
REGULÁVEL,
MANTA TÉRMICA
CORPO INTEIRO
INFRAVERMELHO
LONGO 1,70X0,70M,
NEURODYN
MULTICORRENTE
S, APARELHO DE
CORRENTES
(9X1),

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

-

-

-

-

-

-

-

-

34,90

79,90

1.499,00

32.000,00

2.189,00

45.591,00

649,90

120,00

69,80

399,50

1.499,00

32.000,00

2.189,00

45.591,00

1.949,70

120,00

7.30

7.29

7.28

7.27

7.26

7.25

7.24

TORNOZELEIRA,
CANELEIRA PARA
ACADEMIA E
CLÍNICAS DE
FISIOTERAPIA
PAR 05KG,
TORNOZELEIRA,
CANELEIRA PARA
ACADEMIA E
CLÍNICAS DE
FISIOTERAPIA
PAR 10KG,
TUBING
AMARELO FRACO
1,5M, FAIXA TUBO
ELÁSTICO PARA
EXERCÍCIOS,
TUBING AZUL
MÉDIO 1,5M,
FAIXA TUBO
ELÁSTICO PARA
EXERCÍCIOS,
TUBING LARANJA
EXTRA FORTE
1,5M, FAIXA TUBO
ELÁSTICO PARA
EXERCÍCIOS,
TUBING PRATA
SUPER FORTE
1,5M, FAIXA TUBO
ELÁSTICO PARA
EXERCÍCIOS,
TUBING ROXO
FORTE 1,5M,
FAIXA TUBO
ELÁSTICO PARA
EXERCÍCIOS,
2.0

1.0

1.0

4.0

4.0

4.0

4.0

Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões
Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões
Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões
Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões
Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões
Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões
Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

-

-

-

-

-

-

-

37,90

41,90

57,90

27,90

22,90

139,90

27,90

151,60

167,60

231,60

111,60

22,90

139,90

55,80

WRAP BPTA MEIA
PERNA,

Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões
Equipamento para
WRAP DE
Prevenção e
JOELHO RETO,
Tratamento de
Lesões
Equipamento para
WRAPS DE
Prevenção e
OMBRO DIREITO
Tratamento
de
E ESQUERDO,
Lesões

Equipamento para
Prevenção e
Tratamento de
Lesões

ATIVIDADE(S) MEIO
Item
Detalhamento
1
Serviços de Terceiros
empresa
especializada no
apoio
Assessoria
1.1
administrativo
da
Administrativa
gestão de projetos
desportivos
incentivados

7.34

7.33

7.32

7.31

TUBING VERDE
MÉDIO 1,5M,
FAIXA TUBO
ELÁSTICO PARA
EXERCÍCIOS,

1.0

2.0

1.0

1.0

4.0

Serviço

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

12 meses

4.500,00

54.000,00

914.243,74

TOTAL ATIVIDADE(S) FIM

2.247,12

2.567,53

103,60

5.135,06

2.247,12

2.567,53

25,90

2.567,53

-

-

-

-

1.3

1.2

Serviços de
contabilidade para
o fornecimento de
certidões
negativas,
acompanhamento
Assessoria
do repasse dos
Contábil
recursos
incentivados
captados,
recolhimento dos
impostos sobre os
pagamentos
efetuados
Responsável pela
prestação serviços
Assessoria Jurídica da área jurídica,
elaborando editais
e contratos
1.0

1.0

2.000,00

1.000,00

24.000,00

12.000,00

90.000,00
1.004.243,74
Valor na Etapa 3:
50.212,00
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem:
5,000%
TOTAL GERAL
1.054.455,74

12 meses

12 meses

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

Serviço

Serviço

