
Identificação do Proponente

Proponente: CAP
CNPJ: 60927472000116
E-mail: marcio.pires@paulistano.org.br
Município: São Paulo
Telefone: 1130652076
Responsável Majoritário: Charles Eide Jr.

Identificação do Projeto

Número do Projeto: 2100258
Título do Projeto: Ginástica Paulistano 2021
Destinação: Atividade Regular
Detalhamento: --
Período do Realização: 8
Valor Solicitado: R$ 1.221.198,99

Objeto do Projeto

Aquisição de equipamentos esportivos para a prática de ginástica artística e ginástica de trampolim.

Manifestação Esportiva

Manifestação: Rendimento

Tipo Esporte Modalidade

Olímpico Ginástica Ginástica Artística
Olímpico Ginástica Ginástica de Trampolim

Local de Execução

País UF Município Logradouro Data Início Data fim

Brasil São Paulo São Paulo Rua Honduras, 1400 -- --

Público Beneficiário

Total: 46

Pessoa Faixa etária Quantidade PCD Tipo PCD

Crianças de 6 a 11 anos 40 Não --
Adolescentes de 12 a 18 anos 6 Não --
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Informações Complementares

Banco do Brasil
Agência: 6998-1
Fonte de Financiamento Proponente

Projeto de contrato de patrocínio no valor de no mínimo 20%(vinte porcento) do total do projeto Não
Projeto cujo objetivo seja a realização de competições que estejam incluidos no calendário esportivo oficial, nacional ou internacional, das
entidades de administração do desporto Não

Projeto Paradesportivo Não
Projeto considerado como continuidade de projeto de atividade regular, executado ou em execução com o mesmo objeto, proponenete e local de
execução Não

Projeto em localidade considerada de alta ou muito alta vulnerabilidade social Não
Projeto enquadrado como manifestação desportiva educacional Não
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Objetivo do Projeto

Viabilizar preparação técnica de alta qualidade para 46 (quarenta e seis) atletas de nível técnico intermediário, pré-treinamento e treinamento por meio de
aquisição de equipamentos esportivos apropriados para a prática das modalidades esportivas.
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Metodologia do Projeto

1. Desenvolvimento do projeto
• Projeto de prática esportiva regular, adaptado do projeto já aprovado Paulistano Esportes 1 (processo 58000.010937/2018-19 e SLIE 1814662-79).
• Aquisição de equipamentos a serem utilizados para continuidade e melhoria de treinamentos de ginástica artística e ginástica de trampolim. 
• Os itens serão utilizados pelo proponente nos próximos anos, na continuidade das atividades, sejam financiados por via incentivada ou com recursos próprios.
• Realização de treinamentos esportivos em nível de alto rendimento.
• Participação em competições (ainda não há calendário de competições definido para 2021 ou 2022 por força do atual momento da pandemia. Por este motivo,
foram utilizados como referência as competições realizadas em 2019, antes da pandemia).

2. Linhas de ação
• O projeto contempla a aquisição de equipamentos esportivos, cujas descrições são detalhadas nas linhas de ação do projeto:
1. Air track
2. Mesa de salto
3. Paralela assimétrica
4. Solo de competição
5. Trave de equilíbrio
6. Colchão de aterrissagem para duplo mini trampolim
7. Duplo mini para ginástica de trampolim
8. Lona para trampolim
9. Pista acrobática para trampolim
• Os itens 2, 3, 4, 5, 7 e 9 são equipamentos certificados pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) e fabricados pelas empresas Spieth e Eurotramp. A
comercialização destes equipamentos é realizada com exclusividade no Brasil pela empresa Sport Business. Seguem anexas a este projeto cartas da FIG, Spieth
e Eurotramp.
• Os itens 1, 6 e 8 não são comercializados com exclusividade. O proponente consultou mais três empresas, além da Sport Business, e obteve mais um
orçamento para o item 1 e mais dois orçamentos para os itens 6 e 8, considerando os valores médios como referência para o projeto. Segue anexa uma planilha
de apoio para visualização dos dados.

3. Adequação à manifestação desportiva
• Desporto de rendimento, manifestação identificada pela disputa de competições que visem resultados desportivos. O clube está adequado às exigências
previstas nos art. 18 e 18-A da Lei 9615/98, mediante a regularidade da CRC (Certidão de Registro Cadastral), válida até 07/10/2021.

4. Período do projeto
• O período previsto para a execução do projeto é de oito meses após a assinatura do termo de compromisso, tempo considerado suficiente para a
operacionalização das compras de todos os equipamentos.

5. Local e horários
• Os treinamentos serão realizados no Club Athletico Paulistano (Rua Honduras 1400, Jardim América, São Paulo - SP - Cep 01428-900), em dias e horários
detalhados em planilha anexa.

6. Público-alvo e critérios de seleção de beneficiados
• 46 atletas do naipe feminino, com idades entre 7 e 14 anos, selecionadas de acordo com critérios técnicos, físicos e de experiência esportiva.
• Serão vedados critérios de escolha baseados em vínculos comerciais ou econômicos com o Clube e futuros patrocinadores ou doadores. 
• As equipes poderão ser compostas por atletas pertencentes ou não ao quadro associativo do Paulistano, conforme previsto no artigo 119 de seu Estatuto
Social.

7. Fases de execução do projeto (fluxo de execução física e execução financeira) - ver anexos
O projeto tem previsão de execução em oito meses, divididos nas seguintes fases físicas:
• Mês 1: planejamento inicial
• Mês 1: pagamento de serviços de produção
• Meses 1 a 7: aquisições de equipamentos
• Meses 1 a 7: disponibilização das aquisições
• Meses 1 a 8: realização de treinamentos 
• Meses 1 a 8: disputa de competições 
• Mês 8: avaliação final e preparação para prestação de contas

O projeto está dividido nas seguintes etapas orçamentárias:
Etapa orçamentária 1 - atividade fim (equipamentos esportivos)
1. Air track
2. Mesa de salto
3. Paralela assimétrica
4. Solo de competição
5. Trave de equilíbrio
6. Colchão de aterrissagem para duplo mini trampolim
7. Duplo mini para ginástica de trampolim
8. Lona para trampolim
9. Pista acrobática para trampolim 
Etapa orçamentária 2 - atividade meio (despesas administrativas)
• Não haverá. 
Etapa orçamentária 3 - serviços de produção
• Ação única: Serviços de produção

8. Atividades programadas (grade horária de treinamentos) – ver anexo
• O desenvolvimento das atividades acontecerá de maneira integrada, com as mesmas atletas treinando as duas modalidades, conforme detalhamento de grade
horária em planilha anexa.
• Os horários de treinamentos são sujeitos a alterações em virtude do trabalho de periodização e do calendário de competições.

9. Atividades programadas (calendário de competições) – ver anexo
• As competições baseiam-se nas que foram realizadas em 2019, antes da pandemia, e estão sujeitas a alterações conforme programação das entidades de
administração do desporto.

• Ginástica artística
o I Etapa Pré-Infantil e Infantil da Liga Paulista de Ginástica Artística - abril 
o Gym Fest - abril
o I Etapa Troféu Destaque - abril

• Ginástica de trampolim
o Campeonato Estadual e Troféu São Paulo - maio
o Campeonato Brasileiro Elite e Júnior + Torneio Nacional - junho
o Campeonato Brasileiro por Idades - outubro
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10. Recursos humanos e critérios de seleção dos profissionais
• O acompanhamento da equipe de atletas será realizado por uma comissão técnica composta por pelo menos dois integrantes.
• O Paulistano será responsável pelas respectivas remunerações e encargos trabalhistas da equipe.

11. Grade horária dos recursos humanos – ver anexo 
• A carga horária dos profissionais alocados será de 200 horas/mês, conforme anexo.
• Os profissionais eventualmente já empregados pelo Paulistano poderão ser redirecionados para o projeto. 

12. Condições de acessibilidade 
• Embora não haja previsão de prática paradesportiva, o Clube dispõe de estrutura adequada para a acesso de espectadores com restrições de mobilidade às
áreas de realização das atividades esportivas 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.

13. Comunicação visual – ver anexo
• Os logotipos obrigatórios previstos na legislação serão utilizados nos uniformes de jogos e treinamentos, conforme detalhamento no Plano de Divulgação da
Lei de Incentivo ao Esporte que segue anexo.
• Os uniformes poderão contar com logotipos obrigatórios para a disputa de competição, como o do Comitê Brasileiro de Clubes, bem como os de eventuais
patrocinadores do Clube, caso no qual não poderão ser aplicados em número e tamanho superiores aos da identidade visual da Lei de Incentivo.
• O projeto não prevê a aquisição de espaços publicitários.

14. Parcerias e fontes de recursos
• O projeto não prevê parcerias de nenhuma espécie.
• Não haverá nenhuma fonte de recurso proveniente da realização do projeto, como cobrança de taxas de inscrição, ingressos ou mensalidades. 
• Não haverá pagamento de qualquer espécie pelos atletas beneficiados.
• Não haverá qualquer fonte adicional de recursos.

15. Gestão do projeto
• O Club Athletico Paulistano mobilizará suas estruturas física e administrativa, além de seu corpo de colaboradores, para o gerenciamento do projeto. 
• O responsável técnico pelo projeto será o gerente de esportes do clube, Charles Eide Jr., registrado no Conselho Regional de Educação Física sob o nº 005677-
G/SP.

16. Atendimento à portaria 424/2020 – art. 16 

I - Indicação das prioridades descritas no art. 16, bem como documentação comprobatória, caso existente.
Não se aplica.

II - Declaração do responsável legal da entidade proponente quanto ao não enquadramento nas vedações previstas nos artigos 61 e 62 desta Portaria.
Declaração anexada ao processo.

III - Plano de trabalho.
Plano de trabalho anexado ao processo.

IV - Apresentar obrigatoriamente, Declaração de Inexistência de Sobreposição de Recursos Financeiros, cujo modelo está disponibilizado no site da SEE, não
cabendo diligência para suprir a ausência da declaração.
Declaração anexada ao processo.

V - Apresentar obrigatoriamente, sua certificação, em cumprimento aos artigos 18 e 18-A da Lei nº 9.615, de 1998.
Declaração anexada ao processo.

VI - Plano de Divulgação da Lei de Incentivo - PDLIE, fazendo constar se, para a sua execução, o recurso seja oriundo da Lei de Incentivo ao Esporte ou próprio.
Documento anexado ao processo, incluindo layouts de uniformes.

Lista de documentos anexos a esta solicitação:
1. Relação de recursos humanos
2. Atividades programadas - treinamentos
3. Atividades programadas - competições
4. Calendário de competições
5. Justificativa individual de cada item
6. Plano de Divulgação da Lei de Incentivo
7. Layouts de uniformes para plano de divulgação
8. Declaração de inexistência de vínculo profissional 
9. Declaração de que não possui capacidade de atrair investimentos
10. Declaração de não enquadramento nas vedações previstas na portaria 424/2020
11. Declaração de inexistência de sobreposição de recursos financeiros
12. Declaração da Federação Internacional de Ginástica
13. Declaração da empresa Spieth
14. Declaração da empresa Eurotramp
15. Planilha de apoio com comparação dos orçamentos obtidos
16. Demonstração de capacidade técnica operativa: revista O Paulistano 07/2019
17. Demonstração de capacidade técnica operativa: revista O Paulistano 10/2019
18. Demonstração de capacidade técnica operativa: revista O Paulistano 11/2019
19. Demonstração de capacidade técnica operativa: revista O Paulistano 12/2019
20. Demonstração de capacidade técnica operativa: revista O Paulistano 02/2020
21. Demonstração de capacidade técnica operativa: revista O Paulistano 03/2021
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Justificativa do Projeto

1. Contexto da modalidade no Paulistano
O Club Athletico Paulistano dispõe de estrutura adequada para a realização das atividades esportivas do projeto, com sala específica para desenvolvimento da
modalidade. O desenvolvimento destas atividades é sempre orientado por uma equipe de profissionais capacitados a atender a modalidade esportiva proposta
em conformidade com as regras oficiais para sua prática. O Paulistano é uma equipe considerada como uma referência dentro da modalidade, como se mostra
pelos resultados relacionados a seguir obtidos em 2019, último ano em que ocorreram competições antes da pandemia:

Ginástica artística

• IV Campeonato Paula Castro de Ginástica Artística - 29/05 - Guarulhos 
2º lugar por equipe nas categorias B e D. Destaques: Isabela Abbud – 3º lugar individual geral e salto e Sofia Uras – 3º lugar paralelas assimétricas e 4º lugar no
individual geral.

• Troféu Destaque - 01/06 - Indaiatuba 
1º lugar por equipes - Categoria até 14 anos. Destaques: Maria Júlia - 2 º lugar Salto, 3 º lugar paralelas assimétricas e solo, Julia Ismerio - 1 º lugar solo, 3 º
lugar salto e 3 º lugar individual geral, Rafaella Engler - 1 º lugar paralelas assimétricas e 2 º lugar individual geral, Isabela Fernandes - 3 º lugar na trave.

• Gym Fest - 25/08 - Paulistano
Nível I Pré-Infantil – Destaques: Mariana Fadul, Helena Mello, Maria Eduarda Cabral, Alice Buff, Valentina Colombo. 
Nível I Infantil – Destaques: Maria Eduarda Christovão e Marina Godoy 
Nível II Juvenil – Destaques: Juliana Uras, Sofia Uras e Tabata Fernandes

• Copa Foco - 28/09 - Alphaville 
1º lugar por equipes na Categoria 2 e 2º lugar por equipes na categoria 4. Destaques: categoria 2 - Mariana Fadul, Helena Mello, Alice Buff e Maria Eduarda
Christovão. Categoria 4 - Isabela Fernandes, Isabela Abbud e Maria de Almeida.

Ginástica de trampolim

• Campeonato Estadual (25/05 em São Bernardo do Campo)
Duplo mini trampolim: Pré-infantil 09-10 anos – 1º lugar - Joana Godoy, 3º lugar - Maria Carvalho. Infantil 11-12 anos – 1º lugar - Maria Júlia Junqueira, 2º lugar -
Marina Godoy. Infanto-juvenil 13-14 anos – 1º lugar - Julia Ismerio, 2º lugar - Isabela Fernandes, 3º lugar - Rafaela Engler. Juvenil 15-16 anos - 1º lugar - Nicoly
Marquee, 2º lugar - Lara Naggar. Trampolim: Pré-infantil – 1º lugar - Maria Carvalho, 2º lugar - Gabriella Fernandes. Infantil – 1º lugar - Maria Julia Junqueira, 2º
lugar - Marina Godoy. Infanto-juvenil – 1º lugar - Julia Ismerio, 2º lugar - Isabella Fernandes, 3º lugar - Rafaella Engler. Juvenil – 1º lugar - Lara Naggar, 2º - Nicoly
Marques.

• Campeonato Brasileiro por Idades (Ouro Preto , 12 a 16 de junho)
Maria Júlia Junqueira Januário - 1º lugar DMT infantil e Julia Ismerio Pereira - 1º lugar DMT infanto-juvenil.

• Troféu São Paulo (Paulistano - 28/09)
Nesse campeonato todas as crianças receberam uma medalha de participação e em cada categoria houve atletas destaques. A equipe do Paulistano foi
representada por 16 ginastas nas categorias pré-infantil (9-10 anos), infantil (11-12) e infanto-juvenil (13-14). Os destaques foram Alice Macedo, Laura Campora,
Sophia Simões, Olivia Cury, Valentina de March, Olivia Mantesso, Olivia Buff, Manuela Prota, Luiza Cataldi, Luiza Bittar, Giovana Mitne e Valentina Mantesso.

• Torneio Nacional (9 a 13 de outubro - Goiânia)
Pré-infantil: DMT - 1º lugar - Maria de Carvalho, 2º lugar - Gabriela Fernandes. Trampolim: 7º lugar - Maria de Carvalho, 9º lugar - Gabriela Fernandes. Tumbling:
1º lugar - Maria de Carvalho, 3º lugar - Gabriela Fernandes. Infanto-juvenil: DMT - 1º lugar - Isabella Fernandes, 2º lugar - Giulia Pucharelli, 6º lugar -Juliana Uras,
8º lugar - Valentina Mantesso, 9º lugar - Lara Naggar, 18º lugar - Isabela Silva. Trampolim: 2º lugar - Isabella Fernandes, 3º lugar - Giulia Pucharelli, 8º lugar -
Lara Naggar, 12º lugar - Juliana Uras, 13º lugar - Isabela Silva, 19 º lugar - Valentina Mantesso. Tumbling: 1º lugar - Giulia Pucharelli.

• Campeonato Brasileiro Elite e Júnior (Goiânia 9 a 13 de outubro)
DMT: Júnior B (até 12 anos) - 1º lugar - Maria Júlia Junqueira. Júnior (13 a 17 anos) - 1º lugar - Julia Pereira, 8º lugar - Nicoly Marques.

2. Por que se propõe o projeto
A melhoria da estrutura atual demanda a troca de equipamentos antigos, alguns com até 15 anos de uso. Além de substituir itens afetados pelo desgaste
causado pelo uso e pelo tempo, o projeto também proporcionará a aquisição de equipamentos com especificações atualizadas. Por razões de espaço no sistema,
a justificativa técnica detalhada para cada item é apresentada em arquivo anexo.

3. Conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados
A aprovação desse projeto nos termos do mecanismo de incentivo fiscal ao esporte viabilizará condições ao Clube de atrair patrocinadores e recursos para o
pagamento dessas despesas, auxiliando sobremaneira o desenvolvimento técnico da equipe do Paulistano e da modalidade esportiva no Brasil como um todo.

4. Capacidade técnica-operativa
Desde a sua fundação, o Club Athletico Paulistano esteve empenhado em incentivar a prática de esportes, como declara o artigo 2º de seu estatuto social:

“(...)
O Clube tem por finalidade a prática das seguintes atividades essenciais, que serão proporcionadas aos seus associados:
I – desenvolver práticas desportivas formais e não formais, mantendo, para tanto, instalações apropriadas, especialmente em modalidades olímpicas ou
paraolímpicas, visando, ainda, à formação de atletas olímpicos ou paraolímpicos. 
II – da educação física e dos esportes em geral, com a manutenção, pelo menos, de 3 (três) modalidades admitidas em olimpíadas, podendo desenvolver outros
esportes competitivos;
(...)”

Comprometido com o fomento da atividade física e esportiva para toda a sociedade, o Clube também possibilita a prática esportiva a atletas não filiados,
conforme o artigo 119º de seu estatuto social:

“(...)
Nos esportes competitivos filiados a federações respectivas, o Clube poderá admitir atletas não pertencentes ao quadro associativo até o máximo de 150 (cento
e cinquenta).
(...)”

Sob o ponto de vista formal, o Paulistano 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. Estes
órgãos zelam conjuntamente por uma atuação que privilegia a transparência e a 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 Paulistano. 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 Paulistano. 
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O Paulistano prima pela qualidade e alto nível de seus atletas nas diversas modalidades desenvolvidas e durante 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. 

As diretorias do Paulistano são apoiadas por departamentos, sendo que no caso da diretoria de esportes há uma respectiva gerência de esportes, composta 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 Paulistano, por meio de seu estatuto social, demonstra que é uma entidade sem fins lucrativos, de natureza esportiva, e com mais de um ano de existência. O
Clube também já realizou diversos projetos viabilizados com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte relacionados a seguir:

• Badminton Paulistano (processo 58701.001735/2011-02)
• Basquete Paulistano (processo 58701.011618/2013-19)
• Basquete Paulistano 2 (processo 58000.011198/2016-11)
• Paulistano Esportes 2 (processo 58000.010802/2018-45)
• Polo Aquático Paulistano (processo 58701.001737/2011-93)
• Polo Aquático Paulistano II (processo 58701.003389/2015-12)
• Remo Paulistano (processo 58000.002422/2009-46)
• Tênis Paulistano (processo 58701.009568/2013-00)

O Paulistano também apresentou e teve aprovados mais seis projetos atualmente em captação:
• Paulistano Paralímpico 1 (processo 71000.048607/2020-71)
• Paulistano Esportes 1 (processo 58000.010937/2018-19)
• Paulistano Esportes 3 (processo 71000.043090/2019-90)
• Paulistano Esportes 4 (processo 71000.043065/2019-14)
• Paulistano Esportes 5 (processo 71000.043088/2019-11)
• Paulistano Esportes 6 (processo 71000.043113/2019-66)
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Meta Qualitativa

Meta:

Aumentar a percepção da qualidade da estrutura material disponível para as modalidades atendidas por parte dos seus técnicos responsáveis.

Indicador:

Índice de percepção dos técnicos responsáveis.

Instrumento de Verificação:

Pesquisa de opinião junto aos técnicos responsáveis.

Meta:

Obter classificações significativas em possíveis competições estaduais e nacionais de acordo com a avaliação dos técnicos responsáveis.

Indicador:

Participação em competições que venham a ser disputadas no período.

Instrumento de Verificação:

Relatório técnico geral.
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Meta Quantitativa

Meta:

Participar de, no mínimo, uma competição estadual ou nacional na modalidade ginástica artística.

Indicador:

Participação na(s) competição(ções).

Instrumento de Verificação:

Relatório técnico apresentando resultados da(s) competição(ções).

Meta:

Participar de, no mínimo, uma competição estadual ou nacional na modalidade ginástica de trampolim.

Indicador:

Participação na(s) competição(ções).

Instrumento de Verificação:

Relatório técnico apresentando resultados da(s) competição(ções).
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Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Fim

Fonte de financiamento: Lei 11438

Ação Duração Quantidade itens Valor total estimado

Material Permanente / Equipamento 1 9 R$ 1.163.046,66

Total: 1.163.046,66
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Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Meio
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Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Fim - Detalhamento

Fonte de financiamento: Lei 11.438
Total: R$ 1.163.046,66

Ação: Material Permanente / Equipamento

Duração: 1
Quantidade itens: 9
Valor total estimado: R$ 1.163.046,66

Item: Solo de competição certificado pela FIG com piso de base dinâmico com molas helicoidais; camada superior em feltro agulhado azul de 14x2 m; costuras
cobertas com velcro azul; marcação 12x12m velcro branco; dimensão do solo 14x14 m.
Descrição: Certificado pela Federação Internacional de Ginástica. Base elástica constituída de 74 seções independentes de madeira (compensado laminado à
prova d’água) de 15mm de espessura e 2270 molas de aço temperado de alta performance. As chapas de madeira são unidas através de um sistema macho-
fêmea com lâminas plásticas e um sistema de amarração com 24 fitas tensionadas. Parte superior constituída de 196 chapas de espuma especial de 5cm de
espessura encaixadas.
Unidade: Unidade
Quantidade: 1
Valor unitário: R$ 568.050,00
Valor total: R$ 568.050,00

Item: Trave de equilíbrio baixa
Descrição: Certificado pela Federação Internacional de Ginástica. Com 10 cm de largura, comprimento de 500 cm, regulagem de altura de 5 em 5 centímetros,
de 75 a 125 cm. Corpo em alumínio sem emendas com as duas extremidades protegidas com uma tampa de borracha. Na parte superior do corpo, uma camada
de 3cm de espuma. Revestimento em couro artificial higroscópico que absorve o suor. As bases devem ter 117cm e ser de tal forma a permitir que os colchões
não necessitem ser movidos durante o ajuste da altura.
Unidade: Unidade
Quantidade: 1
Valor unitário: R$ 32.844,00
Valor total: R$ 32.844,00

Item: Colchão de 300x200x10cm: Certificado pela FIG para competição com espuma densidade 23 e capa de PVC, com fecho.
Descrição: Equipamento para aterrissagem após treino em cada equipamento, visando segurança do atleta e proteção contra lesões, medindo 6,00 x 3,00 x 0,30
cm, com marcação da zona de pouso. Produto sem certificação pela Federação Internacional de Ginástica; preço considerado pela média de três orçamentos.
Unidade: Unidade
Quantidade: 1
Valor unitário: R$ 31.705,33
Valor total: R$ 31.705,33

Item: Duplo Mini para Ginástica de Trampolim: Certificado pela FIG. Armação em aço oval galvanizado, tela de 292x92cm (13mm), armação de 350x190x70cm,
102 molas, sendo 98 molas de aço galvanizado de 235mm de comprimento e 28, 5mm de diâmetro e 4 molas de aço galvanizado reforçadas para os cantos de
258mm de comprimento e 39mm de diametro, bordas cobertas, com sistema de transporte incluso. Tensão inicial 70 Newtons.
Descrição: Certificado pela Federação Internacional de Ginástica, quadro 350 x 190 x 70 cm, tela de salto 292 x 92 cm com tiras de nylon de 6 x 6 mm, 98 molas
de 235 x 28,5 mm mais 4 molas de canto reforçadas de 285 x 39 mm, borda de proteção de 32 mm, pés com revestimento. Inclui carro de transporte e bolsa de
serviço. Produto certificado pela Federação Internacional de Ginástica; fornecedor exclusivo no Brasil.
Unidade: Unidade
Quantidade: 1
Valor unitário: R$ 62.352,00
Valor total: R$ 62.352,00

Item: Lona para trampolim oficial FIG em nylon, medindo 426 x 213cm para trampolim com lona 4x4mm.
Descrição: Tela de salto 426 x 213 cm de dimensão com tiras de nylon de 4x4 mm entrelaçadas. Produto sem certificação pela Federação Internacional de
Ginástica; preço considerado pela média de três orçamentos.
Unidade: Unidade
Quantidade: 1
Valor unitário: R$ 16.489,33
Valor total: R$ 16.489,33

Item: Pista Acrobática para Trampolim: Certificada pela FIG, constituída de 20 elementos de 128x200cm, armação de aço, sendo os elementos elásticos barras
de fibra de vidro e entre estas barras lâminas de plástico para melhor distribuição da pressão. Na parte superior, duas esteiras de polietileno recobertas com
carpete, espessura total 80cm. Altura total 30cm, comprimento 25, 60m.
Descrição: Certificado pela Federação Internacional de Ginástica. Armação de aço, sendo os elementos elásticos barras de fibra de vidro e adaptadores de
plástico para melhor distribuição da pressão. Na parte superior, uma esteira “Triflex” antiabrasiva, antiderrapante e resistente à ruptura com reforço especial de
uma tela sintética para maior proteção e durabilidade da esteira. Cada módulo tem 121 x 200 cm. Pista oficial mede 25,41 m, correspondendo a 21 módulos.
Unidade: Unidade
Quantidade: 1
Valor unitário: R$ 302.946,00
Valor total: R$ 302.946,00

Item: Air track "Superior" medindo 10x2x0,20m.Colchão inflavélcom superfície em PVC azul com linha central amarela. 6 pegas e bolsa de transporte. Peso 62
kg.
Descrição: Equipamento com 10 m de comprimento por 2m de largura e 20cm de altura, constituído por diversas camadas viscoelásticas seladas independentes
com lona vinílica de alta resistência com espessura de 1,05 mm. Inflável com ar por meio de compressor, com demarcação na lona. Produto sem certificação
pela Federação Internacional de Ginástica; preço considerado pela média de três orçamentos.
Unidade: Unidade
Quantidade: 1
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Valor unitário: R$ 33.160,00
Valor total: R$ 33.160,00

Item: Mesa de Salto: Estrutura em aço estável com pintura eletrostática a pó. Pés em aço inoxidável Área de apoio constituída de 2 folhas de fibra de vidro (GFK)
e cobertura em couro artificial que absorve o suor, com sistema interno de molas sintéticas é apoiado por molas metálicas patenteadas para adicional
elasticidade. Ajuste de altura infinito de 105 - 135 cm por meio de uma manivela. Com sistema de transporte embutido. Certificado pela FIG
Descrição: Certificado pela Federação Internacional de Ginástica, Original Reuther, com área de apoio constituída de 2 folhas de fibra de vidro com sistema
interno de molas sintéticas. Entre o corpo de apoio e a superfície de apoio, um sistema de feixe de molas metálicas para adicional elasticidade. Forração em
couro sintético que higroscópico. Ajuste vertical com molas a gás, permitindo um ajuste suave de altura de 100 a 140 cm em intervalos de 5 cm.
Unidade: Unidade
Quantidade: 1
Valor unitário: R$ 60.438,00
Valor total: R$ 60.438,00

Item: Paralela Assimétrica: Estrutura em aço estável com pintura eletrostática a pó. Suporte para os barrotes em aço inoxidável e ponteira revestido em PVC
reforçado. Barrote para paralelas assimétricas com 40mm de diâmetro, confeccionada em fibra de vidro envolto em manta de carbono e recoberto em laminado
de madeira especial que não solte felpas, não maciço. Cabeçote de encaixe na barra em aço inoxidável. Sistema de duplo tensionamento e ajuste deslizante.
Ajustes com regulagem no varal baixo entre 140 - 180 cm, e no alto entre 210 - 250 cm, distância entre os barrotes máx. 180 cm. Certificado pela FIG
Descrição: Certificada pela Federação Internacional de Ginástica, Original Reuther, com novos barrotes de fibra de vidro revestidos com fibra natural durável
"Fiberflex" com 40 mm de diâmetro. Com patenteado sistema de fixação dupla, com 2 barras deslizantes em cunha para ajuste fino individual da tensão.
Possibilidades de ajuste: barrote baixo 150 - 200 cm, barrote alto 230 – 290 cm, distância entre os barrotes de 110 a 185 cm. Sistema de transporte embutido.
Unidade: Unidade
Quantidade: 1
Valor unitário: R$ 55.062,00
Valor total: R$ 55.062,00
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Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Meio - Detalhamento

Fonte de financiamento: Lei 11.438
Total: R$ 0,00
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Orçamento - Resumo

Fonte de financiamento: Lei 11.438 Valor total estimado

Total Atividade Fim R$ 1.163.046,66
Total Atividade Meio R$ 0,00
Total Atividade Fim + Meio R$ 1.163.046,66
Elaboração + Captação de Recursos R$ 58.152,33
Elaboração + Captação de Recursos(%) 5.00%
Total Parcial R$ 1.221.198,99
Acompanhamento do projeto(2,5%) R$ 0,00
Total Geral R$ 1.221.198,99

Fonte de financiamento:Todas Valor total estimado

Lei 11.438 R$ 1.163.046,66
Recursos Próprios R$ 0,00
Recursos Públicos R$ 0,00
Outros Incentivos Fiscais R$ 0,00
Outros Recursos R$ 0,00
Receitas Previstas R$ 0,00
Total do Projeto R$ 1.163.046,66

Orçamento Analítico - Fonte de Financiamento: Lei 11.438

Atividade Fim
Nº Item Descrição Quantidade Unidade Duração Vlr Unitário Total

1 Ação: Material Permanente / Equipamento

1.1

Solo de competição certificado pela FIG com piso
de base dinâmico com molas helicoidais; camada
superior em feltro agulhado azul de 14x2 m;
costuras cobertas com velcro azul; marcação
12x12m velcro branco; dimensão do solo 14x14
m.

Certificado pela Federação Internacional
de Ginástica. Base elástica constituída de
74 seções independentes de madeira
(compensado laminado à prova d’água)
de 15mm de espessura e 2270 molas de
aço temperado de alta performance. As
chapas de madeira são unidas através
de um sistema macho-fêmea com
lâminas plásticas e um sistema de
amarração com 24 fitas tensionadas.
Parte superior constituída de 196 chapas
de espuma especial de 5cm de
espessura encaixadas.

1 Unidade 1 R$ 568.050,00 R$ 568.050,00

1.2 Trave de equilíbrio baixa

Certificado pela Federação Internacional
de Ginástica. Com 10 cm de largura,
comprimento de 500 cm, regulagem de
altura de 5 em 5 centímetros, de 75 a
125 cm. Corpo em alumínio sem
emendas com as duas extremidades
protegidas com uma tampa de borracha.
Na parte superior do corpo, uma camada
de 3cm de espuma. Revestimento em
couro artificial higroscópico que absorve
o suor. As bases devem ter 117cm e ser
de tal forma a permitir que os colchões
não necessitem ser movidos durante o
ajuste da altura.

1 Unidade 1 R$ 32.844,00 R$ 32.844,00

1.3
Colchão de 300x200x10cm: Certificado pela FIG
para competição com espuma densidade 23 e
capa de PVC, com fecho.

Equipamento para aterrissagem após
treino em cada equipamento, visando
segurança do atleta e proteção contra
lesões, medindo 6,00 x 3,00 x 0,30 cm,
com marcação da zona de pouso.
Produto sem certificação pela Federação
Internacional de Ginástica; preço
considerado pela média de três
orçamentos.

1 Unidade 1 R$ 31.705,33 R$ 31.705,33

1.4

Duplo Mini para Ginástica de Trampolim:
Certificado pela FIG. Armação em aço oval
galvanizado, tela de 292x92cm (13mm), armação
de 350x190x70cm, 102 molas, sendo 98 molas de
aço galvanizado de 235mm de comprimento e
28, 5mm de diâmetro e 4 molas de aço
galvanizado reforçadas para os cantos de 258mm
de comprimento e 39mm de diametro, bordas
cobertas, com sistema de transporte incluso.
Tensão inicial 70 Newtons.

Certificado pela Federação Internacional
de Ginástica, quadro 350 x 190 x 70 cm,
tela de salto 292 x 92 cm com tiras de
nylon de 6 x 6 mm, 98 molas de 235 x
28,5 mm mais 4 molas de canto
reforçadas de 285 x 39 mm, borda de
proteção de 32 mm, pés com
revestimento. Inclui carro de transporte e
bolsa de serviço. Produto certificado pela
Federação Internacional de Ginástica;
fornecedor exclusivo no Brasil.

1 Unidade 1 R$ 62.352,00 R$ 62.352,00

Total Atividade Fim: R$ 1.163.046,66
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1.5
Lona para trampolim oficial FIG em nylon,
medindo 426 x 213cm para trampolim com lona
4x4mm.

Tela de salto 426 x 213 cm de dimensão
com tiras de nylon de 4x4 mm
entrelaçadas. Produto sem certificação
pela Federação Internacional de
Ginástica; preço considerado pela média
de três orçamentos.

1 Unidade 1 R$ 16.489,33 R$ 16.489,33

1.6

Pista Acrobática para Trampolim: Certificada pela
FIG, constituída de 20 elementos de 128x200cm,
armação de aço, sendo os elementos elásticos
barras de fibra de vidro e entre estas barras
lâminas de plástico para melhor distribuição da
pressão. Na parte superior, duas esteiras de
polietileno recobertas com carpete, espessura
total 80cm. Altura total 30cm, comprimento 25,
60m.

Certificado pela Federação Internacional
de Ginástica. Armação de aço, sendo os
elementos elásticos barras de fibra de
vidro e adaptadores de plástico para
melhor distribuição da pressão. Na parte
superior, uma esteira “Triflex”
antiabrasiva, antiderrapante e resistente
à ruptura com reforço especial de uma
tela sintética para maior proteção e
durabilidade da esteira. Cada módulo
tem 121 x 200 cm. Pista oficial mede
25,41 m, correspondendo a 21 módulos.

1 Unidade 1 R$ 302.946,00 R$ 302.946,00

1.7
Air track "Superior" medindo
10x2x0,20m.Colchão inflavélcom superfície em
PVC azul com linha central amarela. 6 pegas e
bolsa de transporte. Peso 62 kg.

Equipamento com 10 m de comprimento
por 2m de largura e 20cm de altura,
constituído por diversas camadas
viscoelásticas seladas independentes
com lona vinílica de alta resistência com
espessura de 1,05 mm. Inflável com ar
por meio de compressor, com
demarcação na lona. Produto sem
certificação pela Federação Internacional
de Ginástica; preço considerado pela
média de três orçamentos.

1 Unidade 1 R$ 33.160,00 R$ 33.160,00

1.8

Mesa de Salto: Estrutura em aço estável com
pintura eletrostática a pó. Pés em aço inoxidável
Área de apoio constituída de 2 folhas de fibra de
vidro (GFK) e cobertura em couro artificial que
absorve o suor, com sistema interno de molas
sintéticas é apoiado por molas metálicas
patenteadas para adicional elasticidade. Ajuste
de altura infinito de 105 - 135 cm por meio de
uma manivela. Com sistema de transporte
embutido. Certificado pela FIG

Certificado pela Federação Internacional
de Ginástica, Original Reuther, com área
de apoio constituída de 2 folhas de fibra
de vidro com sistema interno de molas
sintéticas. Entre o corpo de apoio e a
superfície de apoio, um sistema de feixe
de molas metálicas para adicional
elasticidade. Forração em couro sintético
que higroscópico. Ajuste vertical com
molas a gás, permitindo um ajuste suave
de altura de 100 a 140 cm em intervalos
de 5 cm.

1 Unidade 1 R$ 60.438,00 R$ 60.438,00

1.9

Paralela Assimétrica: Estrutura em aço estável
com pintura eletrostática a pó. Suporte para os
barrotes em aço inoxidável e ponteira revestido
em PVC reforçado. Barrote para paralelas
assimétricas com 40mm de diâmetro,
confeccionada em fibra de vidro envolto em
manta de carbono e recoberto em laminado de
madeira especial que não solte felpas, não
maciço. Cabeçote de encaixe na barra em aço
inoxidável. Sistema de duplo tensionamento e
ajuste deslizante. Ajustes com regulagem no
varal baixo entre 140 - 180 cm, e no alto entre
210 - 250 cm, distância entre os barrotes máx.
180 cm. Certificado pela FIG

Certificada pela Federação Internacional
de Ginástica, Original Reuther, com
novos barrotes de fibra de vidro
revestidos com fibra natural durável
"Fiberflex" com 40 mm de diâmetro.
Com patenteado sistema de fixação
dupla, com 2 barras deslizantes em
cunha para ajuste fino individual da
tensão. Possibilidades de ajuste: barrote
baixo 150 - 200 cm, barrote alto 230 –
290 cm, distância entre os barrotes de
110 a 185 cm. Sistema de transporte
embutido.

1 Unidade 1 R$ 55.062,00 R$ 55.062,00

Total Atividade Fim: R$ 1.163.046,66

Atividade Fim
Nº Item Descrição Quantidade Unidade Duração Vlr Unitário Total

Atividade Meio
Nº Item Descrição Quantidade Unidade Duração Vlr Unitário Total

-- -- -- -- -- -- --
Total Atividade Meio: R$ 0,00

Total Atividade Fim + Meio: R$ 1.163.046,66
Elaboração + Captação de Recursos: R$ 58.152,33

Elaboração + Captação de Recursos(%): 5.00 %
Total Geral: R$ 1.221.198,99
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Orçamento Analítico - Fonte de Financiamento: Lei 11.438

Atividade Fim
Nº Item Descrição Quantidade Unidade Duração Vlr Unitário Total

1 Ação: Material Permanente / Equipamento

1.1
Solo de competição certificado pela FIG com piso de base dinâmico com molas helicoidais;
camada superior em feltro agulhado azul de 14x2 m; costuras cobertas com velcro azul;
marcação 12x12m velcro branco; dimensão do solo 14x14 m.

Certificado pela Federação Internacional de Ginástica. Base elástica
constituída de 74 seções independentes de madeira (compensado laminado à
prova d’água) de 15mm de espessura e 2270 molas de aço temperado de alta
performance. As chapas de madeira são unidas através de um sistema macho-
fêmea com lâminas plásticas e um sistema de amarração com 24 fitas
tensionadas. Parte superior constituída de 196 chapas de espuma especial de
5cm de espessura encaixadas.

1 Unidade 1 R$ 568.050,00 R$ 568.050,00

1.2 Trave de equilíbrio baixa

Certificado pela Federação Internacional de Ginástica. Com 10 cm de largura,
comprimento de 500 cm, regulagem de altura de 5 em 5 centímetros, de 75 a
125 cm. Corpo em alumínio sem emendas com as duas extremidades
protegidas com uma tampa de borracha. Na parte superior do corpo, uma
camada de 3cm de espuma. Revestimento em couro artificial higroscópico que
absorve o suor. As bases devem ter 117cm e ser de tal forma a permitir que os
colchões não necessitem ser movidos durante o ajuste da altura.

1 Unidade 1 R$ 32.844,00 R$ 32.844,00

1.3 Colchão de 300x200x10cm: Certificado pela FIG para competição com espuma densidade 23
e capa de PVC, com fecho.

Equipamento para aterrissagem após treino em cada equipamento, visando
segurança do atleta e proteção contra lesões, medindo 6,00 x 3,00 x 0,30 cm,
com marcação da zona de pouso. Produto sem certificação pela Federação
Internacional de Ginástica; preço considerado pela média de três orçamentos.

1 Unidade 1 R$ 31.705,33 R$ 31.705,33

1.4

Duplo Mini para Ginástica de Trampolim: Certificado pela FIG. Armação em aço oval
galvanizado, tela de 292x92cm (13mm), armação de 350x190x70cm, 102 molas, sendo 98
molas de aço galvanizado de 235mm de comprimento e 28, 5mm de diâmetro e 4 molas de
aço galvanizado reforçadas para os cantos de 258mm de comprimento e 39mm de diametro,
bordas cobertas, com sistema de transporte incluso. Tensão inicial 70 Newtons.

Certificado pela Federação Internacional de Ginástica, quadro 350 x 190 x 70
cm, tela de salto 292 x 92 cm com tiras de nylon de 6 x 6 mm, 98 molas de
235 x 28,5 mm mais 4 molas de canto reforçadas de 285 x 39 mm, borda de
proteção de 32 mm, pés com revestimento. Inclui carro de transporte e bolsa
de serviço. Produto certificado pela Federação Internacional de Ginástica;
fornecedor exclusivo no Brasil.

1 Unidade 1 R$ 62.352,00 R$ 62.352,00

1.5 Lona para trampolim oficial FIG em nylon, medindo 426 x 213cm para trampolim com lona
4x4mm.

Tela de salto 426 x 213 cm de dimensão com tiras de nylon de 4x4 mm
entrelaçadas. Produto sem certificação pela Federação Internacional de
Ginástica; preço considerado pela média de três orçamentos.

1 Unidade 1 R$ 16.489,33 R$ 16.489,33

1.6

Pista Acrobática para Trampolim: Certificada pela FIG, constituída de 20 elementos de
128x200cm, armação de aço, sendo os elementos elásticos barras de fibra de vidro e entre
estas barras lâminas de plástico para melhor distribuição da pressão. Na parte superior, duas
esteiras de polietileno recobertas com carpete, espessura total 80cm. Altura total 30cm,
comprimento 25, 60m.

Certificado pela Federação Internacional de Ginástica. Armação de aço, sendo
os elementos elásticos barras de fibra de vidro e adaptadores de plástico para
melhor distribuição da pressão. Na parte superior, uma esteira “Triflex”
antiabrasiva, antiderrapante e resistente à ruptura com reforço especial de
uma tela sintética para maior proteção e durabilidade da esteira. Cada módulo
tem 121 x 200 cm. Pista oficial mede 25,41 m, correspondendo a 21 módulos.

1 Unidade 1 R$ 302.946,00 R$ 302.946,00

1.7 Air track "Superior" medindo 10x2x0,20m.Colchão inflavélcom superfície em PVC azul com
linha central amarela. 6 pegas e bolsa de transporte. Peso 62 kg.

Equipamento com 10 m de comprimento por 2m de largura e 20cm de altura,
constituído por diversas camadas viscoelásticas seladas independentes com
lona vinílica de alta resistência com espessura de 1,05 mm. Inflável com ar por
meio de compressor, com demarcação na lona. Produto sem certificação pela
Federação Internacional de Ginástica; preço considerado pela média de três
orçamentos.

1 Unidade 1 R$ 33.160,00 R$ 33.160,00

1.8

Mesa de Salto: Estrutura em aço estável com pintura eletrostática a pó. Pés em aço
inoxidável Área de apoio constituída de 2 folhas de fibra de vidro (GFK) e cobertura em couro
artificial que absorve o suor, com sistema interno de molas sintéticas é apoiado por molas
metálicas patenteadas para adicional elasticidade. Ajuste de altura infinito de 105 - 135 cm
por meio de uma manivela. Com sistema de transporte embutido. Certificado pela FIG

Certificado pela Federação Internacional de Ginástica, Original Reuther, com
área de apoio constituída de 2 folhas de fibra de vidro com sistema interno de
molas sintéticas. Entre o corpo de apoio e a superfície de apoio, um sistema de
feixe de molas metálicas para adicional elasticidade. Forração em couro
sintético que higroscópico. Ajuste vertical com molas a gás, permitindo um
ajuste suave de altura de 100 a 140 cm em intervalos de 5 cm.

1 Unidade 1 R$ 60.438,00 R$ 60.438,00

Total Atividade Fim: R$ 1.163.046,66
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1.9

Paralela Assimétrica: Estrutura em aço estável com pintura eletrostática a pó. Suporte para os
barrotes em aço inoxidável e ponteira revestido em PVC reforçado. Barrote para paralelas
assimétricas com 40mm de diâmetro, confeccionada em fibra de vidro envolto em manta de
carbono e recoberto em laminado de madeira especial que não solte felpas, não maciço.
Cabeçote de encaixe na barra em aço inoxidável. Sistema de duplo tensionamento e ajuste
deslizante. Ajustes com regulagem no varal baixo entre 140 - 180 cm, e no alto entre 210 -
250 cm, distância entre os barrotes máx. 180 cm. Certificado pela FIG

Certificada pela Federação Internacional de Ginástica, Original Reuther, com
novos barrotes de fibra de vidro revestidos com fibra natural durável
"Fiberflex" com 40 mm de diâmetro. Com patenteado sistema de fixação
dupla, com 2 barras deslizantes em cunha para ajuste fino individual da
tensão. Possibilidades de ajuste: barrote baixo 150 - 200 cm, barrote alto 230 –
290 cm, distância entre os barrotes de 110 a 185 cm. Sistema de transporte
embutido.

1 Unidade 1 R$ 55.062,00 R$ 55.062,00

Total Atividade Fim: R$ 1.163.046,66

Atividade Fim
Nº Item Descrição Quantidade Unidade Duração Vlr Unitário Total

Atividade Meio
Nº Item Descrição Quantidade Unidade Duração Vlr Unitário Total

-- -- -- -- -- -- --
Total Atividade Meio: R$ 0,00

Total Atividade Fim + Meio: R$ 1.163.046,66
Elaboração + Captação de Recursos: R$ 58.152,33

Elaboração + Captação de Recursos(%): 5.00 %
Total Geral: R$ 1.221.198,99
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