
  

Dados do Proponente

  

 
 

Endereço Principal

 

 
 

Endereço de Correspondência 

 

 
 

Dados do Representante Legal

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

CADASTRO GERAL DE PROPONENTE (CGP)

Número CGP/Protocolo: 2962981769

Nome do Responsável Legal: PAULO CESAR MARIO MOVIZZO

CNPJ: 60927472000116

Inscrição Estadual:

Razão Social: CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Telefone: (11) 3065-2076

Fax:

Email: marcio.pires@paulistano.org.br

Website: www.paulistano.org.br

Endereço e Número: Rua Honduras, 1400

Complemento: Supervisão de Projetos

Bairro: Jardim América

CEP: 01428-900

CIDADE: São Paulo (capital)

Endereço e Número: Rua Honduras, 1400

Complemento: Supervisão de Projetos

Bairro: Jardim América

CEP: 01428-900

CIDADE: São Paulo (capital)



 

  

  

Dados da Proposta do Projeto

 

  

  

3. Período de Execuçã

  

  

  

  

Nome do Responsável Legal: PAULO CESAR MARIO MOVIZZO

CPF: 01246975858

RG: 02.488.219-7

Órgão Expedidor: SSP-SP

Endereço e Número: Alameda Lorena, 1041

Complemento: ap 92

Bairro: Jardim Paulista

CEP: 01424-001

Telefone: 1130652076

Celular:

Email: marcio.pires@paulistano.org.br

Cidade: São Paulo (capital)

1. Nome do Projeto 2. Área de Ação Desportiva

Paulistano Formação de Base 1 Rendimento

3.1 Data Prevista de Início 3.2 Data Prevista de Término

01/03/2019 31/01/2020

3.3 Durao do Projeto

11 meses

4. Resumo do Projeto

Apoio para formação e desenvolvimento de 314 atletas e 28 membros de equipes técnicas

multidisciplinares em seis modalidades olímpicas (basquete, esgrima, futebol, judô, natação e

voleibol) em treinos e competições por meio de aquisição de uniformes e itens específicos para

desenvolvimento de atividades esportivas em categorias de base.

5. Justificativa



  

A presente solicitação de apoio tem o intuito de melhorar as ações esportivas já desenvolvidas pelo

Club Athletico Paulistano (CAP) junto aos departamentos das modalidades selecionadas, por meio

da aquisição de uniformes e equipamentos para um total de 342 pessoas, sendo 314 atletas e 28

membros das equipes técnicas. Por se tratar de um projeto de rendimento, é necessário o uso de

uniformes em treinamentos e competições, bem como materiais específicos para o desenvolvimento

de atividades relativas às modalidades aqui focadas. A aprovação desse projeto nos termos da Lei

Paulista de Incentivo ao Esporte viabilizará condições ao proponente de atrair patrocinadores e

recursos para o pagamento dessas despesas, auxiliando atletas e equipes em categorias de base.

Desde a sua fundação, o Club Athletico Paulistano esteve empenhado em incentivar a prática de

esportes, primando pela qualidade e alto nível de seus atletas nas diversas modalidades existentes.

Diante de sua trajetória no esporte, consolidou-se como celeiro brasileiro de talentos do esporte

especializado, contando com uma infraestrutura para treinos e competições, bem como suporte

administrativo eficiente para os departamentos esportivos. Dentre as principais atividades

disponibilizadas destacam-se as modalidades que serão atendidas nessa solicitação de apoio, ou

seja, basquete, esgrima, futebol, judô, natação e voleibol, havendo, inclusive atletas que hoje

representam o Brasil em competições internacionais e que foram revelados pelas categorias de

base do clube. Sob o ponto de vista formal, o CAP é regido por um Estatuto Social e tem como

poderes internos a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo e a Diretoria, seus órgãos internos

administrativos, assim como o Conselho Fiscal, órgão autônomo de fiscalização das atividades de

gestão financeira e orçamentária do Clube que, conjuntamente, zelam por uma atuação que

privilegia a transparência e gestão democrática, inclusive definidas estatutariamente, em

consonância com a legislação de regência. A Assembleia Geral é integrada por todos os associados

no gozo de seus direitos estatutários e é órgão soberano de poder interno do CAP. O Conselho

Deliberativo possui funções não administrativas, complementando a Assembleia Geral naquilo que

não lhe for competência exclusiva. À Diretoria atribuem-se as funções administrativas e de gestão

do Clube. As Diretorias do Clube são apoiadas por departamentos, sendo que no caso da Diretoria

de Esportes há um respectivo Departamento de Esportes composto por um corpo permanente de

profissionais que atuam nas áreas de gestão esportiva e de projetos, além de equipes técnicas de

apoio aos atletas de alto nível e escolas de iniciação esportiva. O histórico das ações desenvolvidas

pelo Paulistano pode ser claramente identificado por meio da documentação de comprovação de

capacidade técnica operativa que segue anexa. O detalhamento das ações demonstra, de forma

inequívoca, a capacidade técnica e gerencial de execução do clube. Uma vez que o público alvo do

projeto serão atletas desde a iniciação até a finalização de sua formação com vistas ao rendimento

desportivo, de forma técnica e metodológica, esse projeto enquadra-se na área de Rendimento, nos

termos do inciso III do artigo 2º, do Decreto nº 55.636 de 26 de março de 2010.

6. Objetivos



  

  

  

  

  

O projeto visa a aquisição de uniformes e equipamentos para 28 membros das equipes técnicas e

314 atletas de equipes das modalidades basquete, esgrima, futebol, judô, natação e voleibol para

utilização em treinos e competições. A aquisição desses uniformes complementará a estrutura

material do proponente no desenvolvimento das ações esportivas, melhorando as condições de

atendimento do público beneficiário e profissionais envolvidos no projeto.Pretende ainda o projeto:-

Proporcionar acesso ao esporte de rendimento. - Contribuir para uma melhora do desempenho

técnico dos atletas. - Proporcionar aos integrantes das equipes de treinamento as condições

necessárias para desenvolvimento máximo em cada modalidade.

7. Modalidades

BasqueteEsgrimaFutebolJudôNataçãoVoleibol

8. Tipo de Modalidade

Olímpica

9. Público Alvo

Serão atendidos 314 atletas entre 9 a 18 anos, divididos entre as seis modalidades esportivas

descritas, além de 28 membros da equipe técnica, totalizando 342 beneficiários diretos.

10. Metas

Metas Quantitativas Meta 1 - Adquirir uniformes e equipamentos para uso em seis modalidades

olímpicas (basquete, esgrima, futebol, judô, natação e voleibol) conforme descrito nas atividades-fim

deste projeto.Indicador - Obtenção dos itens planejadosInstrumento de verificação - Relatório de

aquisições realizadas Meta 2 - Atendimento direto a 342 beneficiários, entre atletas e

profissionaisIndicador - Quantidade de atletas e profissionais atendidosInstrumento de verificação -

Relação de beneficiários Metas Qualitativas Meta 1 - Aumentar a percepção da qualidade da

estrutura material disponível para as modalidades atendidas por parte dos seus técnicos

responsáveisIndicador - Índice de percepção dos técnicos responsáveisInstrumento de verificação -

Pesquisa de opinião junto aos técnicos responsáveis pelas modalidades beneficiadas Meta 2 -

Aumentar a adequação das condições de treinamento aos atletasIndicador - Utilização dos itens

adquiridosInstrumento de verificação - Relatório fotográfico dos equipamentos adquiridos em uso

11. Metodologia



  

  

  

Locais de Realização do Projeto 
 

  

O projeto será desenvolvido durante o período de 11 meses, iniciando-se após a assinatura do

Termo de Compromisso, observando as seguintes etapas: 1. Realização de processos internos

visando a aquisição dos itens; 2. Recepção dos itens e disponibilização aos atletas para

participação em treinamentos e competições; 3. Avaliação final do projeto. Participarão do projeto

atletas selecionados pela sua capacidade e desempenho esportivo e pelo corpo técnico, que

estejam matriculados e frequentes na rede pública ou particular de ensino, sendo vedados critérios

de escolha fundada em vínculos comerciais ou econômicos com o Clube e futuros patrocinadores

ou doadores. As equipes são compostas tanto por associados como por atletas militantes não

pertencentes ao quadro associativo do Clube, conforme previsto no artigo 119 de seu Estatuto

Social. Serão atendidos os seguintes beneficiários, divididos por turmas e modalidades, sendo que

as comissões técnicas serão remuneradas pelo clube, não onerando o valor do projeto. Comissões

técnicasBasquete 6Esgrima 3Futebol 3Judô 3Natação 2Voleibol 3Multidisciplinares 8Subtotal 28

BasqueteSub 13 15Sub 14 15Sub 15 15Sub 17 15Sub 19 15Subtotal 75 EsgrimaEquipe competitiva

22Equipe infantil 40Subtotal 62 FutebolSub 15 25Sub 17 25Principal 25Subtotal 75 JudôEquipe

competitiva 15Subtotal 15 NataçãoPetiz 1 7Petiz 2 4Infantil 1 10Infantil 2 3Juvenil 1 2Juvenil 2

1Subtotal 27 VoleibolPré-mirim 15Mirim 15Infantil 15Infanto-juvenil 15Subtotal 60Total geral 314

atletas O Club Athletico Paulistano possui sólida experiência e tradição no desenvolvimento das

referidas modalidades olímpicas. Dispõe de estrutura adequada para a realização das atividades

esportivas, com áreas específicas para desenvolvimento das modalidades, bem como condições de

acessibilidade por meio de rampas de acesso, banheiros adaptados, corrimões e vagas destinadas

a este fim, que permitem o livre deslocamento de idosos e deficientes, permitindo a democratização

do acesso. Conta ainda com uma organização administrativa eficiente para a gestão de projetos

esportivos como o que ora se propõe. O desenvolvimento destas atividades será sempre orientado

por profissionais capacitados a atender a modalidade esportiva proposta em conformidade com as

regras nacionais e internacionais para sua prática. Com relação à exposição das logomarcas

obrigatórias previstas na legislação, informa o proponente que serão utilizadas nos uniformes de

jogos e treinamentos, conforme normas dispostas no artigo 55 da Resolução SELJ nº10/2017.

12. Ações

O projeto será desenvolvido seguindo três ações principais, descritas abaixo e detalhadas item a

item na planilha orçamentária do projeto:1. Aquisição de uniformes2. Materiais esportivos3.

Recursos humanos (como contrapartida)

Local: Club Athletico Paulistano



  

  

Dados do Gestor Técnico 
 

  

  

  

  

Resumo das Fontes de Financiamento 
 

  

  

Valor Total: R$ R$ 769.274,16
 

  

  

Resumo da Planilha Orçamentária 

Município: SÃO PAULO Logradouro: Rua Honduras

Número 1400 Bairro: Jardim América

Complemento: Cep: 01428-900

Nome Charles Eide Jr

Entidade de Classe CREF

SP - Número 005677-G/SP

RG 7747583

Órgão Expedidor CREF/SP

CPF 06320305851

Entidade de Classe Funcionário Remunerado

Projetos que o Profissional exercerá a função de

Gestor Técnico
Paulistano Formação de Base 1

Fontes de Financiamento Externas Valor

Contra-Partida (Recursos Próprios) - Recursos próprios R$ 373.417,00

Fontes de Financiamento do Programa de Ação

Cultural
Valor

Incentivo Fiscal (Lei 55.636/10) - Recursos Financeiros

correspondentes ao valor do ICMS destinado pelos

contribuintes junto ao Programa da Lei Paulista de

Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte, Lazer e

Juventude

R$ 395.857,16



 

  
Grupo

Orçamento

Rubrica/Des

pesa

Descrição

das Ações
Qtde Tipo Duração

Valor

Unitário
Valor Total

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Conjunto de

Agasalho -

Blusas e

calças de

moletom em

algodão de

peso médio e

corta-ventos

de nylon.

Conjunto de

agasalho com

blusa e calça

de moletom

em algodão

de peso

médio e

corta-ventos

de nylon.

Diversos

tamanhos.

Modelo

unissex.

Aplicação do

escudo do

clube, selos

da Lei

Paulista e

governo de

São Paulo e

patrocinadore

s conforme

legislação

708 Conjunto 1 R$ 125,00 R$ 88.500,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Camiseta de

competição,

em tecido

100%

poliéster com

tecnologia

contra suor e

com

manutenção

do corpo seco

nas

condições

mais quentes.

Diversos

tamanhos.

Modelo

masculino.

Layout

conforme

proposta do

fornecedor,

com metade

das camisas

predominante

mente na cor

branca e

metade das

camisas

predominante

mente na cor

vermelha.

Aplicação do

escudo do

clube, selos

da Lei

Paulista e

governo de

São Paulo e

patrocinadore

s conforme

legislação.

330 Unidade 1 R$ 37,00 R$ 12.210,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Calção de

competição,

em tecido

100%

poliéster com

tecnologia

contra suor e

com

manutenção

do corpo seco

nas

condições

mais quentes.

Diversos

tamanhos.

Modelo

masculino.

Layout

conforme

proposta do

fornecedor,

com metade

dos calções

predominante

mente na cor

branca e

metade dos

calções

predominante

mente na cor

vermelha.

Aplicação do

escudo do

clube, selos

da Lei

Paulista e

governo de

São Paulo e

patrocinadore

s conforme

legislação.

330 Unidade 1 R$ 27,00 R$ 8.910,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Camiseta de

competição,

em tecido

100%

poliéster com

tecnologia

contra suor e

com

manutenção

do corpo seco

nas

condições

mais quentes.

Diversos

tamanhos.

Modelo

masculino.

Layout

conforme

proposta do

fornecedor,

com metade

das camisas

predominante

mente na cor

branca e

metade das

camisas

predominante

mente na cor

vermelha.

Aplicação do

escudo do

clube, selos

da Lei

Paulista e

governo de

São Paulo e

patrocinadore

s conforme

legislação.

330 Unidade 1 R$ 33,00 R$ 10.890,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Calção de

competição,

em tecido

100%

poliéster com

tecnologia

contra suor e

com

manutenção

do corpo seco

nas

condições

mais quentes.

Diversos

tamanhos.

Modelo

masculino.

Layout

conforme

proposta do

fornecedor,

com metade

dos calções

predominante

mente na cor

branca e

metade dos

calções

predominante

mente na cor

vermelha.

Aplicação do

escudo do

clube, selos

da Lei

Paulista e

governo de

São Paulo e

patrocinadore

s conforme

legislação.

330 Unidade 1 R$ 21,00 R$ 6.930,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Camiseta de

competição,

em tecido

100%

poliéster com

tecnologia

contra suor e

com

manutenção

do corpo seco

nas

condições

mais quentes.

Diversos

tamanhos.

Modelo

feminino.

Layout

conforme

proposta do

fornecedor,

com metade

das camisas

predominante

mente na cor

branca e

metade das

camisas

predominante

mente na cor

vermelha.

Aplicação do

escudo do

clube, selos

da Lei

Paulista e

governo de

São Paulo e

patrocinadore

s conforme

legislação.

264 Unidade 1 R$ 33,00 R$ 8.712,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Calção de

competição,

em tecido

100%

poliéster com

tecnologia

contra suor e

com

manutenção

do corpo seco

nas

condições

mais quentes.

Diversos

tamanhos.

Modelo

feminino.

Layout

conforme

proposta do

fornecedor,

com metade

dos calções

predominante

mente na cor

branca e

metade dos

calções

predominante

mente na cor

vermelha.

Aplicação do

escudo do

clube, selos

da Lei

Paulista e

governo de

São Paulo e

patrocinadore

s conforme

legislação.

264 Unidade 1 R$ 21,00 R$ 5.544,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Camiseta

para

treinamento

esportivo, em

tecido tipo

100%

poliéster com

tecnologia

contra suor e

com

manutenção

do corpo seco

nas

condições

mais quentes,

com dupla

face

(vermelha e

branca).

330 Unidade 1 R$ 35,00 R$ 11.550,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Camiseta

para

treinamento

esportivo, em

tecido tipo

100%

poliéster com

tecnologia

contra suor e

com

manutenção

do corpo seco

nas

condições

mais quentes.

Diversos

tamanhos.

Modelo

masculino e

feminino.

Layout

conforme

proposta do

fornecedor.

Aplicação do

escudo do

clube, selos

da Lei

Paulista e

governo de

São Paulo e

patrocinadore

s conforme

legislação.

1033 Unidade 1 R$ 17,00 R$ 17.561,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Camisa de

treino para

profissionais

de seis

modalidades

(basquete,

esgrima,

futebol, judô,

natação e

voleibol)

154 Unidade 1 R$ 20,00 R$ 3.080,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Bermuda de

treino para

atletas de

judôBermuda

para

treinamento

esportivo, em

tecido 100%

poliéster com

tecnologia

contra suor e

com

manutenção

do corpo seco

nas

condições

mais quentes.

Diversos

tamanhos.

Modelo

unissex.

Layout

conforme

proposta do

fornecedor.

Aplicação do

escudo do

clube, selos

da Lei

Paulista e

governo de

São Paulo e

patrocinadore

s conforme

legislação.

66 Unidade 1 R$ 22,00 R$ 1.452,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Calção de

treino para

atletas de

quatro

modalidades

(basquete,

esgrima,

futebol e

voleibol)Calçã

o para

treinamento

esportivo, em

tecido 100%

poliéster com

tecnologia

contra suor e

com

manutenção

do corpo seco

nas

condições

mais quentes.

Diversos

tamanhos.

Modelos

masculino e

feminino.

Layout

conforme

proposta do

fornecedor.

Aplicação do

escudo do

clube, selos

da Lei

Paulista e

governo de

São Paulo e

patrocinadore

s conforme

legislação.

1297 Unidade 1 R$ 22,00 R$ 28.534,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Calção de

treino para

profissionais

de seis

modalidades

(basquete,

esgrima,

futebol, judô,

natação e

voleibol)Calçã

o para

treinamento

esportivo, em

tecido 100%

poliéster com

tecnologia

contra suor e

com

manutenção

do corpo seco

nas

condições

mais quentes.

Diversos

tamanhos.

Modelos

masculino e

feminino.

Layout

conforme

proposta do

fornecedor.

Aplicação do

escudo do

clube, selos

da Lei

Paulista e

governo de

São Paulo e

patrocinadore

s conforme

legislação.

154 Unidade 1 R$ 27,00 R$ 4.158,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Camisa de

passeio para

atletas e

profissionais

de seis

modalidades

(basquete,

esgrima,

futebol, judô,

natação e

voleibol)Cami

sa polo

passeio em

tecido piquet.

Diversos

tamanhos.

Modelo

unissex.

Layout

conforme

proposta do

fornecedor.

Aplicação do

escudo do

clube, selos

da Lei

Paulista e

governo de

São Paulo e

patrocinadore

s conforme

legislação.

1372 Unidade 1 R$ 30,00 R$ 41.160,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Bermuda de

passeio para

atletas e

profissionais

de cinco

modalidades

(basquete,

esgrima,

futebol, judô e

natação)Berm

uda para

passeio, em

tecido 100%

poliéster com

tecnologia

contra suor e

com

manutenção

do corpo seco

nas

condições

mais quentes.

Diversos

tamanhos.

Modelo

unissex.

Layout

conforme

proposta do

fornecedor.

Aplicação do

escudo do

clube, selos

da Lei

Paulista e

governo de

São Paulo e

patrocinadore

s conforme

legislação.

1372 Unidade 1 R$ 27,00 R$ 37.044,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Bola de

basquete 5.7

ou 5.8Bola

oficial de

basquete,

especificação

5.7 ou 5.8,

aprovada pela

Federação

Paulista de

Basketball,

conforme

regras

exigidas pela

Confederação

Brasileira de

Basketball

12 Unidade 1 R$ 190,00 R$ 2.280,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Bola de

basquete

7.6Bola oficial

de basquete,

especificação

7.6, aprovada

pela

Federação

Paulista de

Basketball,

conforme

regras

exigidas pela

Confederação

Brasileira de

Basketball

48 Unidade 1 R$ 202,50 R$ 9.720,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Quimonos

brancosQuim

ono produzido

em tecido

trançado 100

% algodão

pesando

1.020 gr/ml

ou 637,50 g/

m², trama

exclusiva.

Abertura

lateral,

pesponto

acompanhand

o a largura da

barra 2,0 cm.

Faixa dupla

dentro e fora

da peça com

seis costuras

rebatidas.

Parte inferior

com saia

dupla

bordada em

tear, pesando

752 g ml / 470

g/m². Calça

sendo

confeccionad

o em sarja 3

X 1 pesando

480 g ml ou

300 g/ m².

Reforços nas

pernas do

joelho até a

barra.

Costuras

duplas em

toda a

peça.Quimon

os brancos.

15 atletas x 2

quimonos =

30 +3 para

33 Unidade 1 R$ 308,54 R$ 10.181,82



reposição =

33 quimonos



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Quimonos

azuisQuimon

o produzido

em tecido

trançado 100

% algodão

pesando

1.020 gr/ml

ou 637,50 g/

m², trama

exclusiva.

Abertura

lateral,

pesponto

acompanhand

o a largura da

barra 2,0 cm.

Faixa dupla

dentro e fora

da peça com

seis costuras

rebatidas.

Parte inferior

com saia

dupla

bordada em

tear, pesando

752 g ml / 470

g/m². Calça

sendo

confeccionad

o em sarja 3

X 1 pesando

480 g ml ou

300 g/ m².

Reforços nas

pernas do

joelho até a

barra.

Costuras

duplas em

toda a

peça.Quimon

os azuis. 15

atletas x 2

quimonos =

30 +3 para

33 Unidade 1 R$ 364,63 R$ 12.032,79



reposição =

33 quimonos

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Corda

elásticaCorda

elástica para

prática

esportiva.

Diâmetro

aproximado:

8mm; Peso

Liq.

Aproximado:

200g;

Comprimento:

8,5 metros.

27 atletas x 1

peça = 27

peças + 3

para

reposição =

30 peças

30 Unidade 1 R$ 190,00 R$ 5.700,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

CronômetroCr

onômetro

para borda de

piscina,

resistente ao

tempo e ao

sol; a pilha

1,5 volts, 110

volts ou 220

volts; 55 cm

diâmetro

interno

4 Unidade 1 R$ 1.048,60 R$ 4.194,40



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Elástico de

resistênciaElá

stico de

resistência

confeccionad

o em

borracha,

resistência

média e

uniforme com

comprimento

de

aproximadam

ente 3m. 27

atletas x 2

peça = 54

peças + 6

para

reposição =

60 peças

60 Unidade 1 R$ 52,00 R$ 3.120,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Maiô para

treinamento"

Maiô para

treinamento

femininoCom

posição:

tecido não

tóxico com

certificado

OEKO-TEX.

81%

poliamida e

19% lastol.

Forro: 100%

poliamida. 5

maiôs x 8

atletas = 40

maiôs + 5 de

reposição =

45 maios"

45 Unidade 1 R$ 58,24 R$ 2.620,80



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Nadadeira (pé

de pato)

"Nadadeira

(pé de pato)

hidrodinâmica

específica

para batidas

de pernas em

superfície;

abas curtas e

flexíveis;

cavidade que

acomoda o pé

produzido

com borracha

vulcanizada

semirrígida,

superelástica

e macia. 27

atletas x 1 par

= 27 pares +

3 para

reposição =

30 pares"

30 Unidade 1 R$ 99,99 R$ 2.999,70

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Palmar 1/2

Lua Palmar

1/2 Lua com

base em

polipropileno

e tiras em

silicone. 27

atletas x 1 par

= 27 pares +

3 para

reposição =

30 pares

30 Unidade 1 R$ 16,00 R$ 480,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Palmar para

treinamento

de

nataçãoPalm

ar para

treinamento

de natação,

10 cm X 15,5

cm X 4 mm e

17 X 15 X 4

mm.

Composição:

Base:

Polipropileno;

Tiras:

Silicone. 27

atletas x 1 par

= 27 pares +

3 para

reposição =

30 pares

30 Unidade 1 R$ 23,00 R$ 690,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Paraquedas

de

ResistênciaP

araquedas de

resistência -

cinto forrado

com

neoprene,

100%

Poliamida

(Nylon); Kit

com três

peças.

Medidas:

Pequeno:

20x20 cm,

Médio: 25x25

cm; Grande:

30x30 cm. 27

atletas x 1 kit

= 27 kits + 3

para

reposição =

30 kits

30 Unidade 1 R$ 84,00 R$ 2.520,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Prancha em

EVA Prancha

em EVA para

natação em

borracha de

EVA durável

e lavável;

Medidas:

Altura: 44 cm;

Largura: 27

cm;

Espessura: 3

cm. 27 atletas

x 1 peça = 27

peças + 3

para

reposição =

30 peças

30 Unidade 1 R$ 24,00 R$ 720,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Pull

BuoyModelo

anatômico,

confeccionad

o em EVA

recortado e

lixado; Altura

10,5cm;

Comprimento

25,5 cm;

Largura 10,5

cm. 27 atletas

x 1 peça = 27

peças + 3

para

reposição =

30 peças

30 Unidade 1 R$ 18,90 R$ 567,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Sunga para

treinamento

Masculino"Su

nga para

treinamento

Masculino.

Composição:

tecido não

tóxico com

certificado

OEKO-TEX.

composição:

81%

poliamida e

19% lastol.

Forro: 100%

poliamida.

Diversos

tamanhos.5

sungas x 19

atletas = 95

sungas + 5 de

reposição =

100 sungas"

105 Unidade 1 R$ 49,99 R$ 5.248,95

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Roupão"Roup

ão em

microfibra

atoalhado;

composição:1

00%

poliamida1

roupão x 27

atletas = 27 +

3 para

reposição =

30 roupões"

30 Unidade 1 R$ 89,99 R$ 2.699,70



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Blocos de

saídaBloco de

saída

removível

com

acabamento

náutico em

fibra de vidro

e agarre em

aço

inoxidável;

Pintura

automotiva

especial,

anticorrosão e

resistente às

intempéries;

Medidas:

50x50x40cm

8 Unidade 1 R$ 927,20 R$ 7.417,60

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Sacola de

nataçãoSacol

a para

guardar

equipamentos

de natação e

roupas

molhadas ou

úmidas, em

poliéster com

alças super-

resistentes;

dimensões:

45 cm x 65

cm. 1 sacola

x 27 atletas =

27 + 3 para

reposição =

30 sacolas

30 Unidade 1 R$ 22,00 R$ 660,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Bermuda para

competiçãoBe

rmuda ST 2.0

(melhor

resiliência e

melhor

compressão);

três tecidos

de malha de

alta

tecnologia e

um

revestimento

resistente

para suporte

muscular;

costuras

flatlock e

ergonômica;

aprovado pela

FINA. 1

bermuda x 19

atletas = 19

bermudas + 1

para

reposição =

20 bermudas

20 Unidade 1 R$ 339,00 R$ 6.780,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Macaquinho

para

competiçãoD

esenvolvido

com

compressão

inteligente;

peso 155g/m²;

sensação de

segunda pele;

fibras de

carbono e fio

de nylon;

composição:

52%

Poliamida

47% Elastano

1% Fibras de

Carbono;

aprovado pela

FINA. 1

macaquinho x

8 atletas = 8

macaquinhos

+ 2 para

reposição =

10

macaquinhos

10 Unidade 1 R$ 820,00 R$ 8.200,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Touca para

nataçãoTouca

de silicone

para natação

com corte

clássico.

Tamanho

único. 100%

silicone. 2

toucas x 27

atletas = 54

toucas + 6

para

reposição =

60 toucas

60 Unidade 1 R$ 11,99 R$ 719,40



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Óculos para

natação"Ócul

os com lentes

curvas de

baixo perfil e

moldura de

alta

tecnologia em

forma de

lâmina.

Revestimento

anti-fog. Tiras

duplas

ajustáveis em

silicone com

vedação em

elastômero

termoplástico

sem armação

para melhor

ajuste e 5

pontes

intercambiáve

is para ajuste

no nariz.

Composição:

70%

policarbonato,

20% silicone

e 10%

borracha

termoplástica

2 óculos x 27

atletas = 54

óculos + 6

para

reposição =

60 óculos"

60 Unidade 1 R$ 40,00 R$ 2.400,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Snorkel para

nataçãoSnork

el frontal para

natação de

tamanho

único;

Composição:

Tubo: Polivinil

(PVC) Bocal:

Silicone

Armação:

Polipropileno

(PP) Tira:

Silicone. 1

snorkel x 27

atletas = 27 +

3 para

reposição =

30 snorkels

30 Unidade 1 R$ 89,00 R$ 2.670,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Técnico

Desportivo

Técnico de

basquete 1 -

Responsável

pelo

treinamento

técnico da

modalidade,

corrigindo e

aperfeiçoando

os atletas na

busca dos

melhores

resultados;

deverá

interagir com

o

coordenador

técnico e a

equipe

multidisciplina

r para suporte

e

complemento

do seu

trabalho

1 Serviço 11 R$ 5.000,00 R$ 55.000,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Técnico

Desportivo

Técnico de

esgrima 1 -

Responsável

pelo

treinamento

técnico da

modalidade,

corrigindo e

aperfeiçoando

os atletas na

busca dos

melhores

resultados;

deverá

interagir com

o

coordenador

técnico e a

equipe

multidisciplina

r para suporte

e

complemento

do seu

trabalho

1 Serviço 11 R$ 5.220,00 R$ 57.420,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Técnico

Desportivo

Técnico de

futebol 1 -

Responsável

pelo

treinamento

técnico da

modalidade,

corrigindo e

aperfeiçoando

os atletas na

busca dos

melhores

resultados;

deverá

interagir com

o

coordenador

técnico e a

equipe

multidisciplina

r para suporte

e

complemento

do seu

trabalho

1 Serviço 11 R$ 5.240,00 R$ 57.640,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Técnico

Desportivo

Técnico de

judô 1 -

Responsável

pelo

treinamento

técnico da

modalidade,

corrigindo e

aperfeiçoando

os atletas na

busca dos

melhores

resultados;

deverá

interagir com

o

coordenador

técnico e a

equipe

multidisciplina

r para suporte

e

complemento

do seu

trabalho

1 Serviço 11 R$ 4.552,00 R$ 50.072,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Técnico

Desportivo

Técnico de

natação 1 -

Responsável

pelo

treinamento

técnico da

modalidade,

corrigindo e

aperfeiçoando

os atletas na

busca dos

melhores

resultados;

deverá

interagir com

o

coordenador

técnico e a

equipe

multidisciplina

r para suporte

e

complemento

do seu

trabalho

1 Serviço 11 R$ 9.439,00
R$

103.829,00



  

Local_____________, 08/11/2018

__________________________________

Assinatura do Representante Legal

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Técnico

Desportivo

Técnico de

voleibol 1 -

Responsável

pelo

treinamento

técnico da

modalidade,

corrigindo e

aperfeiçoando

os atletas na

busca dos

melhores

resultados;

deverá

interagir com

o

coordenador

técnico e a

equipe

multidisciplina

r para suporte

e

complemento

do seu

trabalho

1 Serviço 11 R$ 4.496,00 R$ 49.456,00

Grupo de

Despesas da

Etapa III -

Elaboração

(Limite de até

5%, 7,5% ou

10% do

subtotal do

projeto)

Elaboração

do Projeto

(5% da soma

da Etapa I +

Etapa II,

limitado a R$

15.000,00)

1 Serviço 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00


