
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE

 
                                        CADASTRO DE PROJETO ESPORTIVO

 

 Nº: CAD5740
 PROPONENTE: Associação Cultural e Esportiva União de Leme

   
1. TITULO DO PROJETO

 CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS - ANO II  

  
1.1 RESUMO DO PROJETO

 DESCRIÇÃO:

O projeto CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS - ANO II visa à organização, produção e
promoção de evento esportivo participativo durante o ano de 2018, composto por um total
de oito modalidades e atividades desportivas, fornecendo toda a infraestrutura necessária
para sua execução a ser realizado em três etapas nas cidades de Campinas, Avaré e
Leme. 

  
2. LOCAL(IS) DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO

 LOCAL: Praça da Bíblia (Etapa Leme) 
 LOGRADOURO: Rua Major Rafael Leme   
 Nº:s/n / BAIRRO: Centro / COMPLEMENTO:  
 MUNICÍPIO: Leme-SP / CEP: 13610130 

 
 Outros Locais:

Etapa Campinas
 Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim
 Rua Raul Teixeira Penteado, 2 - Vila Brandina, Campinas - SP - Cep 13082-755
 
 Etapa Avaré
 Campo Municipal
 R. Anacleto Pires, 138 - Vila Três Marias, Avaré - SP - Cep 18708-050 

  
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO
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 INÍCIO: 1º semestre 2018 / DURAÇAO: 9 meses
   DATA / PERÍODO DE REALIZAÇÃO: ABR-DEZ 2018

     
4. ÁREA DE AÇÃO DESPORTIVA

 ÁREA DE AÇÃO: PARTICIPATIVA   

  
5. JUSTIFICATIVA

 DESCRIÇÃO:

Praticar esportes é essencial para a busca de uma vida saudável. Os exercícios físicos
proporcionam ao indivíduo benefícios para o corpo e a mente. Além disso, o esporte não se
limita apenas a fatores relacionados a saúde, promove a inclusão e o desenvolvimento do
cidadão de maneira geral, melhorando seu convívio familiar, escolar e social, contribuindo
para a educação, construindo valores essenciais como a cidadania, ética, respeito e
cooperação.
 
 A Associação Cultural Esportiva União de Leme - ACEUL trabalha desde 2004 com as
escolinhas, categorias de base e equipes de rendimento dentro do voleibol, primeiramente
na cidade de LEME, passando depois a atuar em outras cidades do interior de São Paulo,
como Paulínia e Americana. A entidade, na condição de OSCIP, configura-se como uma
organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de incentivar crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos a encontrar uma vida saudável e sem vícios por meio de práticas
esportivas, sem esquecer a orientação educacional e a formação do cidadão. Com isso,
passou a desenvolver novos projetos voltados a diferentes modalidades esportivas.
 
 No ano de 2016, a ACEUL apresentou para análise da Secretaria de Esportes, Lazer e
Juventude de São Paulo - SELJ, o projeto CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS, tendo
recebido aprovação. No momento atual, a entidade aguarda parecer do Núcleo de
Gerenciamento e Análise de Projetos - NGAP acerca dos ajustes solicitados em vista dos
recursos captados, visando a execução do mesmo para o próximo mês de dezembro, na
cidade de Leme. 
 
 Assim, para o ano de 2018, a ACEUL vislumbra a continuidade do projeto com a realização
de três etapas nas cidades de Campinas, Avaré e Leme, ampliando substancialmente o
número de participantes, dentro da concepção do evento que compreende diferentes
modalidades esportivas voltadas para o incentivo da prática de atividade física, envolvendo
desde adolescentes até idosos.
 
 O projeto CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS - ANO II que está enquadrado no artigo
2º, inciso V da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, direcionados para a ampla participação
de pessoas em eventos desportivos que evitem a seletividade e a hiper competitividade de
seus participantes, atendendo crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com
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deficiências, espera contribuir junto as estratégias traçadas pela Secretaria de Esportes,
Lazer e Juventude de São Paulo.
 
 Ainda, o referido projeto direcionará esforços de comunicação junto às comunidades e
áreas com alto grau de vulnerabilidade social nas cidades de Campinas, Avaré e Leme,
oferecendo assim aos seus moradores uma oportunidade gratuita de participação em um
evento esportivo.
 
 Como resultados, espera-se que a execução do projeto CIRCUITO DE ESPORTES
URBANOS - ANO II desperte o interesse e a conscientização dos participantes e do público
envolvido, sobre a importância da prática de atividades físicas e desportivas como elemento
fundamental à manutenção de boas condições de saúde e melhor qualidade de vida, bem
como uma sólida plataforma de socialização e integração do indivíduo através do esporte.
 
 Os benefícios oferecidos pela Lei n° 13.918/09 do Decreto n° 55.636, de 26 de março de
2010 são de caráter fundamental para a viabilização desse projeto, afim de captar
patrocinadores através da renúncia do ICMS.  

  
6. OBJETO

 DESCRIÇÃO: 

O projeto CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS - ANO II visa à organização, produção e
promoção de evento esportivo participativo nas cidades de Campinas, Avaré e Leme
composto por um total de oito modalidades esportivas, contemplando ações necessárias
para sua plena execução.
 
 OBJETIVO GERAL
 - Promover a integração e inserção social através do esporte.
 - Oferecer opção esportiva nas cidades de Campinas, Avaré e Leme, valendo-se da
democratização através da gratuidade da participação, valorizando a formação do ser
humano pela prática do esporte.
 - Dar oportunidade para que pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais tenham
contato com a prática de atividades físicas, desenvolvendo com isso valores e minimizando
o impacto e exposição aos fatores de riscos e a criminalidade.
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 - Organizar, estruturar e executar três etapas de um evento poliesportivo composto de 08
(oito) modalidades.
 - Ofertar seis mil inscrições em suas três etapas distribuídas entre as atividades esportivas
oferecidas pelo evento.
 - Contratar equipe de profissionais composta por coordenadores e staff operacional
responsáveis pela coordenação, execução e fiscalização das atividades em cada etapa.   
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6.1 MODALIDADE(S)

 MODALIDADE: 

1 - Basquete 3 x 3* 
 2 - Skate* 
 3 - BMX Freestyle
 4 - Escalada* 
 5 - Futebol Street
 6 - Spinning
 7 - Fitness
 8 - Parkour
 
 *modalidades incluídas no programa dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 

 TIPO MODALIDADE: NÃO OLÍMPICA    

  
7. PÚBLICO ALVO

 DESCRIÇÃO: 

7.1 Público Direto
 O projeto CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS - ANO II pretende atingir:
 - 2000 (dois mil) inscritos em cada etapa (Campinas - Avaré - Leme) para as diferentes
atividades esportivas contempladas pelo evento, totalizando 6000 (seis mil) inscritos
envolvendo sexo masculino e feminino, com idades acima de 14 anos. 
 E mais 45 profissionais em cada etapa (Campinas - Avaré - Leme), totalizando 135
profissionais envolvidos diretamente com a execução do projeto, entre coordenadores,
supervisores, monitores e staff operacional.
 
 7.2 Público Indireto
 Indiretamente estima-se que o projeto CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS - ANO II
deva atingir um público total entre 8000-10000 pessoas presentes ao evento,
considerando-se a realização das 3 etapas.  

  
8. METAS

 DESCRIÇÃO: 

Metas Qualitativas:
 - Fomentar a prática da atividade física, através da organização de um evento
poliesportivo.
 - Incentivar pessoas à mudança de hábitos para que pratiquem atividades desportivas
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visando melhor qualidade de vida.
 - Estimular a convivência social, a reunião familiar em torno da atividade desportiva.
 - Difundir o desporto de participação como elemento fundamental à integração e
socialização das pessoas.
 - Disponibilizar estruturas adequadas, profissionais capacitados, materiais esportivos e
uniformização para todos os participantes diretos do projeto.
 
 Metas Quantitativas:
 Meta 01: execução de 03 etapas do CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS - ANO II
 Indicador: quantidade de etapas realizadas
 Linha de base: número de etapas previstas
 Aferição: registros fotográficos | material de divulgação
 
 Meta 02: preenchimento de 100% das inscrições oferecidas pelo projeto
 Indicador: percentual de inscrições efetuadas
 Linha de base: número de inscrições disponibilizadas pelo projeto
 Aferição: relatórios do sistema online de inscrições
 
 Meta 03: contratação de 135 profissionais para execução do projeto
 Indicador: quantidade de profissionais contratados
 Linha de base: número de vagas oferecidas
 Aferição: apresentação do RPA (Recibo de Pagamento Autônomo)   

  
9. METODOLOGIA

 DESCRIÇÃO: 

O CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS - ANO II previsto para ser executado a partir do 1º
semestre de 2018, mediante aprovação e posterior captação dos recursos, contempla a
realização de 03 etapas:
 
 - Etapa Campinas: Junho 2018 - dia 10 (a definir) 
 - Etapa Avaré: Setembro 2018 - dia 16 (a definir)
 - Etapa Leme: Dezembro 2018 - dia 09 (a definir)
 
 O início das atividades programado para às 07:30 (sete horas e trinta minutos) e término às
17:30 (dezessete horas e trinta minutos), totalizando 10 (dez) horas de atividades
ininterruptas.
 
 INSCRIÇÕES
 As inscrições para o CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS - ANO II serão
disponibilizadas através do SITE OFICIAL do evento que entrará em operação com até 90
(noventa) dias de antecedência da data de sua realização, através do preenchimento do
cadastro específico contendo os dados do participante.
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 Toda inscrição respeitará a gratuidade para participação no evento, observando-se o
 critério de faixa etária atendida - acima de 14 anos de idade - ambos os sexos, inclusive
idosos e portadores de necessidades especiais (P.N.E.), até o limite de 2000 (duas mil)
inscrições em cada etapa (Campinas - Avaré - Leme), subdivididas entre as atividades
esportivas contempladas pelo evento e pelas respectivas faixas etárias.
 
 - Faixa A: 14 - 16 anos
 - Faixa B: 17 - 20 anos
 - Faixa C: 21 - 29 anos
 - Faixa D: 30 - 39 anos
 - Faixa E: 40 - 49 anos
 - Faixa F: 50 - 54 anos
 - Faixa G: 55 - 59 anos
 - Faixa H: acima dos 60 anos
 - P.N.E Portadores de Necessidades Especiais 
 *a idade a ser considerada para inscrição e divisão de faixas etárias é a que o participante
tiver em 31 de dezembro do ano de 2018.
 
 Todos os participantes inscritos para o CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS ANO II
deverão dar ciência de sua participação através da concordância com o Termo de
Responsabilidade, disponibilizado no ato de inscrição através do SITE OFICIAL do evento.
Também será obrigatória para participação a apresentação de autorização
 médica para a prática das modalidades desportivas, que deverá ter sido obtida com no
máximo 1 (um) mês de antecedência da data de realização da etapa.
 
 *Participantes menores de 18 anos deverão obrigatoriamente apresentar autorização dos
pais ou responsáveis legais no dia do evento.
 
 No dia da realização das respectivas etapas do evento, caso seja verificada a desistência 
ou o não comparecimento do (a) participante inscrito (a), a organização disponibilizará
inscrições no local do evento até que se atinja o limite de 2000 participantes para cada
etapa.
 
 ATIVIDADES
 O CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS - ANO II contemplará as seguintes modalidades
e atividades físicas:
 1. Basquete 3 x 3
 2. Skate
 3. BMX Freestyle
 4. Escalada
 5. Futebol Sreet
 6. Spinning
 7. Fitness
 8. Parkour
 
 As atividades contempladas dentro do CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS ANO II não
terão o
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 caráter competitivo, levando-se em conta a promoção de atividades físicas através das
diferentes modalidades oferecidas pelo evento.
 Porém, para o bom andamento e pleno entendimento das modalidades propostas e
 executadas dentro do CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS ANO II será garantida a
elaboração de um Regulamento Geral do Evento, considerando regras estabelecidas para
cada tipo de atividade, principalmente em relação a quantidade de participantes, tempo de
duração e formato de participação (grupo, individual, faixa etária, entre outros). O
Regulamento Geral ficará disponível através do SITE OFICIAL do evento, com opção de
download para impressão. No local do evento, os participantes também poderão ter acesso
junto à organização.
 Assim fica estabelecido o limite de inscrições para cada modalidade compreendendo um
 total de 2000 (duas mil) inscrições em cada etapa (Campinas - Avaré - Leme), divididas da
seguinte maneira:
 - Basquete 3 x 3: 180 inscrições (trios)
 - Skate Vertical e Street: 250 inscrições
 - BMX Freestyle: 150 inscrições
 - Escalada: 250 inscrições
 - Futebol Street: 200 incrições (duplas)
 - Spinning: 300 inscrições
 - Fitness: 400 inscrições
 - Parkour: 270 inscrições
 
 Em atendimento ao Artigo 16 do Decreto 6.180 de 03 de agosto de 2007, os locais
definidos que receberão as etapas do CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS ANO II estão
em conformidade com as condições de acessibilidade para pessoas idosas e portadores de
deficiência, tanto para os participantes, bem como para o público em geral.
 
 Para composição da grade horária das atividades inseridas dentro do CIRCUITO DE
 ESPORTES URBANOS ANO II, são estipuladas:
 - Basquete 3 x 3: jogos com 10 minutos de duração.
 - Skate: sessões com limite de 10 minutos
 - BMX Freestyle: bateria com limite de 10 minutos
 - Escalada: sessão com limite de 5 minutos
 - Futebol Street: partidas de 10 minutos
 - Spinning: sessões de 15 minutos
 - Fitness: aulas de 20 minutos
 - Parkour: circuito com limite de tempo de 10 minutos
 
 DIVULGAÇÃO
 Visando a maior amplitude possível nos esforços de comunicação do projeto serão
contempladas ações específicas, tais como:
 - Criação de Website oficial
 - Inserções em Redes sociais
 - e-mail marketing 
 - Cartazes 
 - Banners
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 *Materiais físicos disponibilizados em pontos estratégicos nas cidades de Campinas, Avaré
e Leme, com grande foco em escolas da rede pública de ensino, centros e parques
esportivos, nos núcleos assistenciais localizados nas periferias, além de academias de
ginástica e clubes sociais recreativos.
 
 RECURSOS HUMANOS
 Para implementação do projeto CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS - ANO II faz-se
necessária a contratação de profissionais envolvidos nas fases de execução do mesmo.
Assim, o projeto contemplará a contratação dos seguintes profissionais:
 
 - 01 Coordenador Geral
 - 04 Coordenadores de Atividades
 - 20 Monitores
 - 20 Staff Operacional
 Total: 45
 
 Todos os profissionais contratados para o projeto terão remuneração prevista de acordo
com a carga horária proposta, sendo considerado exclusivamente o Valor-Hora, mediante
prestação de serviços com pagamento feito através do RPA (Recibo de Pagamento
Autônomo), não incidindo com isso qualquer tipo de encargo trabalhista ou vínculo
empregatício. *Conforme descrita no Plano de Ações do projeto.
 
 - Para os cargos de Coordenador Geral e Coordenadores de Atividades: 
 Serão avaliados e contratados profissionais com experiência na condução e organização
de projetos esportivos, vivência na execução de eventos esportivos, coordenação de
atividades desportivas, gestão de pessoas. Formação na área de Educação Física será um
diferencial.
 Atribuições: responsáveis pelo Planejamento Estratégico, pela elaboração do Regulamento
Geral, coordenação e execução das atividades desportivas, organização da infraestrutura e
da logística.
 
 - Para as funções de Monitores e Staff Operacional:
 Serão firmadas parcerias com as Coordenadorias dos Cursos de Educação Física junto a
Instituições de Ensino Superior das cidades Campinas, Avaré e Leme-SP, visando a
absorção de alunos para suporte nas atividades do projeto, oferecendo aos mesmos o
certificado de participação para comprovação de atividade extracurricular, além da
remuneração prevista na planilha orçamentária do projeto.
 
 - Monitores: darão suporte aos Coordenadores de Atividades, ficando responsáveis pelo
auxílio nas atividades esportivas, checagem e manutenção dos locais, monitoramento das
atividades (início/término), disponibilização e organização dos materiais.
 
 - Staff Operacional: operacionalização nos diferentes pontos de apoio do evento e de
infraestrutura, desde a entrega dos kits aos participantes, checagem de inscrição, pontos de
hidratação/alimentação, tenda de guarda-volumes, balcão de informações e suporte geral a
organização do evento.
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 Quantidades:
 Total: 20 staffs
 - 05 staffs na entrega dos Kits
 - 05 staffs para posto de Hidratação / kit lanche
 - 05 staffs no guarda-volumes
 - 05 staffs distribuídos pelo evento;
 
 Para efeito de composição da carga horária dos profissionais contratados para o projeto
estão sendo consideradas a disponibilidade de horas para o planejamento prévio, incluindo
reuniões, treinamentos e a execução plena das atividades no dia do evento.
 
 *Carga Horária RH: planilha anexa ao projeto
 
 ESTRUTURA
 O projeto contemplará a estruturação das áreas através da locação dos materiais,
equipamentos, ferramentais específicos, além de mão-de-obra especializada para
montagem dos Locais das Atividades, Postos de Apoio e Áreas comuns, contando com
palco, piso e cobertura, tendas em lona com fechamentos, instalação dos pontos elétricos,
áreas de isolamento, rota de fuga, saídas de emergência necessárias, entre outros.
 
 Assim a estrutura física do projeto CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS - ANO II será
composta por:
 - PALCO CENTRAL: serão desenvolvidas as sessões de FITNESS e SPINNING.
 - TENDAS CONVIVÊNCIAS: espaços destinados aos participantes do evento e público em
geral, aos convidados do evento como patrocinadores e autoridades públicas.
 - TENDA ENTREGA KIT: área reservada para checagem de inscrições, entrega da
camiseta, medalha.
 - TENDA POSTO MÉDICO (Ambulatório)
 - TENDA HIDRATAÇÃO/ KIT LANCHE
 - TENDA GUARDA-VOLUMES
 - TENDA ORGANIZAÇÃO
 - TENDA SOM
 
 As áreas específicas para a realização das modalidades propostas dentro da grade do
CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS ANO II que inclui a mini quadra de Basquete 3 x 3 e
a Parede de Escaladas contemplarão a locação dos equipamentos e contratação dos
serviços necessários para suas respectivas montagens. Já para a Pista de Skate está
sendo proposta a aquisição de materiais permanentes envolvendo rampas e obstáculos,
conforme descrito no Plano de Ações. 
 
 Já a área do BMX Freestyle e os espaços destinados ao Futebol Street e para o circuito de
Parkour serão aproveitadas as próprias estruturas físicas dos locais de realização do
evento.
 
 As atividades do Fitness e do Spinning acontecerão no Palco Central. As bicicletas
utilizadas nas sessões de Spinning serão viabilizadas através de parcerias firmadas com
Academias de Ginástica das cidades de Campinas, Avaré e Leme, não incidindo custos de
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locação para esta finalidade.
 
 Os espaços montados para o evento apresentarão ART (Atestado de Responsabilidade
Técnica), com a adoção das medidas técnicas de segurança, bem como outras normas e
legislações aplicáveis à realização do serviço. Suma importância que todos os
materiais/equipamentos estejam em perfeitas e apresentáveis condições de uso.
 
 O CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS - ANO II disponibilizará sanitários químicos, em
ótimo estado de conservação, possuindo suportes para papel higiênico, sabonete e papel
toalha, mantidos limpos durante toda a realização do evento, atendendo os participantes
inscritos, profissionais, convidados e o público em geral.   
 
 Em toda área do CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS ANO II serão encontradas lixeiras,
que atendam às necessidades de cada local de atividade, postos de apoio e do espaço em
geral, indicando o descarte seletivo em pelo menos duas especificações: recicláveis e não
recicláveis.
 
 Também contará com mesas, cadeiras plásticas e bancadas em quantidades suficientes
para suprir as necessidades do evento e toda a estrutura de produção do mesmo. Serão
ainda utilizadas grades de contenção (gradis) para melhor delimitação dos locais e plenas
condições de segurança em áreas com grandes concentrações de pessoas (postos de
apoio, Ambulatório, etc).
 
 *Itens, especificações e quantidades descritos no Plano de Ações e na Planilha
Orçamentária do Projeto.
 
 SERVIÇOS MÉDICOS
 Para a realização do CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS - ANO II será dada toda a
cobertura através de atendimentos médicos pontuais nos locais de realização das etapas e
para o caso de remoções, aos participantes, profissionais e público em geral. 
 
 *Descrição completa dos serviços no Plano de Ações do Projeto.
 
 UNIFORMIZAÇÃO
 Para identificação de todos os envolvidos com o CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS -
  ANO II, incluindo participantes das atividades e profissionais contratados serão adquiridas
camisetas, que também se tornam uma importante propriedade de exposição dos
patrocinadores do projeto, bem como um forte canal de divulgação da Lei Paulista de
Incentivo ao Esporte. A camiseta é parte integrante do Kit de participação que ainda conta
uma medalha estilizada.
 A montagem dos Kits de todos os participantes ficará a cargo do staff operacional. A
distribuição aos participantes será realizada na véspera do evento no local de sua
realização e também no dia do evento, 1 (uma hora) antes de seu início. Somente terão
direito a retirada no Kit o participante que apresentar o comprovante de inscrição e estiver
portando o documento de identidade. 
 *especificações e quantidades descritas no Plano de Ações e na Planilha Orçamentária do
Projeto. 
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 SERVIÇOS OPERACIONAIS
 O projeto prevê a contratação de empresa terceirizada para prestação dos serviços de
Vigilância Patrimonial, Segurança e Limpeza, em todas as suas fases de execução, desde o
início da montagem das áreas, período de realização do evento até as desmontagens. Com
isso, proporcionando todas as condições necessárias para o bom desenvolvimento dos
trabalhos e das atividades, garantindo as devidas medidas de segurança aos participantes,
profissionais envolvidos com a organização e público em geral, além da manutenção e
limpeza dos espaços. 
 Observação: A empresa terceirizada deverá apresentar os respectivos registros junto a
Polícia Federal e Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo para os profissionais da
Segurança.
 Ainda será disponibilizado 01 Bombeiro Civil com a função de prevenir e combater
acidentes e incêndios, prestar atendimento de emergências a todos que necessitarem.
 
 *as respectivas quantidades desses profissionais bem como as cargas horárias e as
despesas envolvidas com as contratações estão demonstradas no Plano de Ações e na  
planilha orçamentária do projeto.
 
 SISTEMA DE SOM
 Para a boa condução e realização do CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS - ANO II, o
projeto prevê a locação de um Sistema de Som completo com equipamentos que
possibilitem a mobilidade, amplitude e distribuição dos serviços de informação e animação
voltados aos participantes, organização e público durante o período do evento, incluindo um
técnico para operação do mesmo e um gerador de energia com capacidade compatível
para funcionamento no caso de alguma ocorrência.
 *as especificações dos serviços e equipamentos são descritas no Plano de Ações do
Projeto.
 
 Serão ainda garantidas todas as autorizações, requerimentos, ART e laudos exigidos junto
aos setores ligados aos respectivos órgãos de administração pública das cidades de
Campinas, Avaré e Leme, bem como cumpridas todas as exigências e normativas
estabelecidas pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros visando a realização de eventos
esportivos nos locais definidos para recebimento das etapas dentro das conformidades e
legislação vigente.
 - Prefeitura Municipal
 - Secretaria de Esportes
 - Divisão Municipal de Trânsito
 - Polícia Militar / Corpo de Bombeiros
 - Termo Responsabilidade Técnica Profissional Educação Física
 - Laudo de Segurança e NRT Prevenção de Acidentes
 - Alvará para realização de evento esportivo no local
 - ART e Atestado Estabilidade de Estruturas
 - Laudo Instalações Elétricas
 
 A disponibilização dos locais definidos para recebimento das etapas nas cidades de
Campinas, Avaré e Leme, possibilitando a execução do presente projeto não envolverá
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cobrança de taxas devido a Cessão de Uso Gratuita mediante parcerias que serão firmadas
com as respectivas Secretarias de Esportes dos municípios.  
 
 Serão ainda contratados serviços terceirizados pontuais referentes a elaboração do plano
de mídia e suporte na divulgação do projeto, além de assessoria contábil visando a
prestação de contas.     

  
10. AÇÕES

 DESCRIÇÃO: 

O Plano de Ações do projeto CIRCUITO DE ESPORTES URBANOS ANO II considera o
desenvolvimento durante um período de 9 meses, incluindo as fases de planejamento,
organização, execução e prestação de contas para cada uma das três etapas.
 
 ETAPA I - ATIVIDADE FIM
 
 1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM
 Considera a contratação de profissionais com a remuneração prevista conforme descrito
abaixo. Dados sobre atribuições dos profissionais foram apresentadas anteriormente na
metodologia.
 
 1.1 COORDENADOR GERAL
 - 01 profissional (por etapa: Campinas - Avaré - Leme) 
 Carga horária: 60hs - 10hs Evento + 8hs pré-evento + 42hs Planejamento/ Reuniões/
Treinamento
 Valor x HORA = R$ 65,00 - Regime de Contratação: RPA
 
 1.2 COORDENADOR DE ATIVIDADES
 04 profissionais (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 Carga horária: 60hs - 10hs Evento + 8hs pré-evento + 42hs Planejamento/ Reuniões/
Treinamento 
 Valor x HORA = R$ 45,00 - Regime de Contratação: RPA
 
 1.3 MONITORES
 20 profissionais (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 Carga horária: 24hs - 10hs Evento + 8hs pré-evento + 6hs Treinamento
 Valor x HORA = R$ 25,00 - Regime de Contratação: RPA
 
 1.4 STAFF OPERACIONAL
 20 profissionais (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 Carga horária: 24hs - 10hs Evento + 8hs pré-evento + 6hs Treinamento
 Valor x HORA = R$ 20,00 - Regime de Contratação: RPA
 
 2 - ESTRUTURA - ATIVIDADE FIM
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 2.1 PALCO CENTRAL (Locação) | Quantidade: 01 (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 - Montagem de um palco, com guarda-corpo delimitando sua área interna e as seguintes
dimensões: 6,0m X 8,0m X 1,0m, piso emborrachado, com escada em 02 laterais
(guarda-corpo + corrimão) e 01 rampa de acessibilidade. Cobertura do palco deverá ser
fornecida em estrutura tubular Box truss com lona branca, tipo duas águas e seguir as
seguintes dimensões 8m x 10m x 5m.
 
 2.2 TENDA CONVIVÊNCIA (Locação) | Quantidade:02 (por etapa: Campinas - Avaré -
Leme)
 - Montagem de Tenda Modelo Pirâmide, Piso em compensado revestido com forração de
carpete na cor preta, com as seguintes dimensões 8,0 X 8,0 X 4,0 (minimo)
 
 2.3 TENDA CHAPÉU DE BRUXA 3x3 (Locação) | Quantidade: 10 (por etapa: Campinas -
Avaré - Leme)
 - Montagem de Tenda Modelo Chapéu de Bruxa, Fechamentos laterais e fundo; Sistema
de Tomadas de energia (02 unidades 110V/10A e 02 unidades 220V/15A), 01 ponto de
Iluminação; com as seguintes dimensões 3,0 X 3,0
 
 2.4 TENDA CHAPÉU DE BRUXA 5x5 (Locação) | Quantidade: 05 (por etapa: Campinas -
Avaré - Leme)
 - Montagem de Tenda Modelo Chapéu de Bruxa, Fechamentos laterais e fundo; Sistema
de Tomadas de energia (02 unidades 110V/10A e 02 unidades 220V/15A), 01 ponto de
Iluminação; com as seguintes dimensões 5,0 X 5,0
 
 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 MESAS, CADEIRAS, PRANCHÕES e LIXEIRAS (Locação) (por etapa:
Campinas - Avaré - Leme)
 Mesas (Quantidade: 20) e Cadeiras (Quantidade: 50). Plásticas, na cor branca. Pranchões
(Quantidade: 10) em Compensado, com dimensões mínimas 2m X 1m. Lixeiras
(Quantidade: 10) Aramadas de 200 Litros.
 
 2.9 PÓRTICO ENTRADA (Locação) | Quantidade: 01 (por etapa: Campinas - Avaré -
Leme)
 - Montagem de Pórtico com Estrutura em Box Truss, com área livre de no mínimo 7,0 M²
 
 2.10 BACKDROP (Locação) | Quantidade: 01 (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 Montagem 01 Estrutura com 6,00m X 3,00m, em Box Truss Q-25 ou Q-15 (para Palco
Central)
 
 2.11 GRADIL (Locação) | Quantidade: 50 Peças (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 Medidas: 2,0m X 1,20m com sistema Conect Just, altura dos pés 0,50m
 
 2.12 | 2.13 | 2.14 SANITÁRIO QUÍMICO (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 - Locação de sanitários químicos com suporte para papel higiênico, que atendam
participantes do evento, profissionais, convidados e público em geral.
 A quantidade e distribuição dos sanitários deverá ser a seguinte: - 05 masculinos e 05
femininos; 01 masculino e 01 feminino para pessoas com deficiência; 1 masculino luxo e 1
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feminino luxo.
 *A instalação dos sanitários deverá ocorrer na véspera da data de realização do evento,
manutenção durante todo período do evento e sua desmontagem total ao término do
mesmo.
 
 2.15 PAREDE DE ESCALADA (Locação) | Quantidade: 01 (por etapa: Campinas - Avaré -
Leme)
 - Montagem de uma parede de escalada, com 6,40m de altura x 3,15m de largura (ou
similar) - 2 vias de acesso. 
 * a locação deverá contemplar diária de até 10 horas para utilização durante todo o evento
(+ montagem do equipamento dia anterior). Inclui Pessoal Especializado e todo
Equipamento necessário para sua utilização.
 
 2.16 QUADRA DE BASQUETE 3X3 (Locação) | Quantidade: 01 (por etapa: Campinas -
Avaré - Leme)
 - Montagem Quadra 3x3 (meia quadra convencional); Piso emborrachado com
demarcações; tabela oficial.
 
 *Conforme artigo 8 da Resolução 10 SELJ: serão apresentados 2 orçamentos para essa
ação em razão do tipo de material/serviço, não sendo encontrada outras opções para
fornecimento de um terceiro orçamento mediante o edital de chamamento realizado e
demais cotações solicitadas junto ao mercado. Justificativa segue anexa a documentação
do projeto.  
 
 2.17 PISTA SKATE (Compra) | Quantidade: 01 (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 - Aquisição dos seguintes materiais permanentes:
 01 Mini Ramp modelo BOSS - Medidas: altura 0,73m x largura 2m x comprimento 5m +
 01 Conjunto composto por 4 equipamentos. 2 rampas, 1 palquinho e 1 caixotão + 01
Corrimão
 
 *A sugestão para a compra permanente desses itens e não a opção pela locação dos
mesmos tem por base os valores orçados junto ao mercado, conforme memória de cálculo
apresentada abaixo, considerando-se a realização das 3 etapas do projeto. Além do aluguel
dos equipamentos, soma-se os custos de transporte de ida e volta para cada cidade.
 
 - MEMÓRIA DE CÁLCULO (FORMA DE PAGAMENTO À VISTA)
 01 Mini Ramp modelo BOSS: R$ 4.485,60   
 01 Conjunto 2 rampas, 1 palquinho e 1 caixotão: R$ 1.602,00 
 01 Corrimão: R$ 400,50 
 Frete: R$ 700,00
 Valor total - COMPRA: R$ 7.188,10
 
 LOCAÇÃO
 - Rampa de Madeira modelo MiniRamp - 8,0m de comprimento | 3,2m de largura | 1,20m
de altura - com 90º de angulação - 
 Valor - Diária (por etapa): R$ 3.800,00
 Transporte Ida/volta (por etapa) : R$ 1.300,00
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 Valor total - LOCAÇÃO (por etapa): R$ 5.100,00
 
 *Os orçamentos dos respectivos fornecedores seguem em anexo junto a documentação do
projeto para análise do NGAP, assim como a Justificativa e o Termo de Destinação de
Material Permanente. 
 
 *Observação: Todos os itens montados ou construídos para o evento devem apresentar
ART (Atestado de Responsabilidade Técnica), com a adoção das medidas técnicas de
segurança, bem como outras normas e legislações aplicáveis à realização do serviço. Suma
importância que todos os materiais/equipamentos estejam em perfeitas e apresentáveis
condições de uso. Montagem no dia anterior do evento e desmontagem ao término (para
cada etapa). Inclusos custos de transporte Ida/volta. Obrigatória emissão de Nota Fiscal.
 
 3 - EQUIPAMENTOS DE SOM / ENERGIA - ATIVIDADE FIM
 
 3.1 RIDER Sistema de Som (Locação) - (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 - 06 Caixas amplificadas para Palco e Áreas comuns - 02 Sub amplificados com suportes -
02 Caixas de monitor - 02 MESAS digital com AD/DA - 04 Microfones sem fio de mão - 02
sistemas de antenas ativa direcional para uso dos microfones sem fio e in-ear - 02
Microfones headset - 02 CD Player com leitura de MP3 -
 01 Técnico de Som 
 *Cabeamento, suportes, pedestais, pilhas, etc para todo o sistema. Passa cabo em todos
os espaços necessários. Todos os equipamentos com seus respectivos periféricos e cabos
em seu perfeito funcionamento.
 
 3.2 FONTE DE ENERGIA (Locação) - (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 - Gerador de energia elétrica, móvel e silencioso, com o padrão de 150 KWA | 220V -
mínimo de 12 horas ininterruptas de funcionamento.
 
 4 - SERVIÇOS MÉDICOS - ATIVIDADE FIM
 
 4.1 AMBULÂNCIA - PADRÃO UTI (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 Prestação de Serviço no Local do Evento com eventuais remoções. Período 10 horas (das
07:30 às 17:30 do dia do evento) - 02 Profissionais: 01 enfermeiro + 01 motorista
 
 4.2: POSTO MÉDICO - AMBULATÓRIO (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 - Prestação de Serviços Ambulatoriais/Primeiros Socorros com equipamentos e materiais
necessários ao atendimento no local do evento. Período 10 horas (das 07:30 às 17:30 do
dia do evento) - 03 Profissionais: 01 médico + 02 enfermeiros
 
 Obs: o fornecedor oferecerá todo o material e equipamentos necessários para a execução
dos trabalhos, adequados aos serviços a serem prestados. A equipe comparecerá ao local
devidamente uniformizada e com crachá de identificação.
 
 5 - ALIMENTAÇÃO/HIDRATAÇÃO - ATIVIDADE FIM
 
 5.1 KIT LANCHE 
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 - 01 Lanche no Pão Macio de 50gr. com 30gr. de Recheio de Frios; 01 Suco Caixa de
200ml. NutriNéctar; 01 Barra de Cereal; Embalagem Flow Pack / Guardanapo
 Quantidade total: 6500 kits (2000 participantes por etapa = 6000 + 45 profissionais por
etapa = 135 + reserva)
 
 5.2 ÁGUA 
 Copo água mineral sem gás 200ml  
 Quantidade Total: 135 caixas com 48 unidades = 6480 copos (2000 participantes por etapa
= 6000 + 45 profissionais por etapa = 135 + reserva)
 
 6 - MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM
 
 6.1 MEDALHA
 - Medalha Honra ao Mérito; 40mm de diâmetro; Espessura de 1,12 mm; Adesivada c/fita
Quantidade total: 6000 unidades
 
 6.2 BOLA DE BASQUETE 
 - Modelo oficial
 Quantidade total: 15 bolas
 
 7 - COMUNICAÇÃO VISUAL - ATIVIDADE FIM
 
 7.1 CARTAZES (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 - Formato A3, impressora laser, em papel couche, 4x0 cores; quantidade: 50 unidades
 
 7.2 BACKDROP PALCO (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 - Em lona, impressão digital, 4x0 cores; Medida: 5,95m x 2,95m; quantidade: 1 unidade
 
 7.3 FAIXAS (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 - Delimitação dos Locais das Atividades | Em lona, impressão Digital, Medida: 0,90m x
2,95m; quantidade: 10 peças 
 
 7.4 BANNERS (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 - Banner de Poste (ÁREA EXTERNA); em lona; impressão digital, 4X0 cores; medida:
0,90m x 2,95m; quantidade: 10 peças 
 
 7.5 CRACHÁS (por etapa: Campinas - Avaré - Leme)
 - Identificação Organização + Staff | Impressão digital, em papel couchê; medida: 0,25m x
0,15m com cordão; quantidade: 45 unidades
 
 8 - UNIFORMIZAÇÃO - ATIVIDADE FIM
 
 8.1 CAMISETAS - ORGANIZAÇÃO e STAFF
 Quantidade Total: 150 PEÇAS (P, M, G, GG e XG) 
 Cor: BRANCA - silk em 1 cor na frente e 4 cores nas costas 
 Especificação: manga curta, em tecido tecnológico, com malha elástica em microfilamento
de poliamida texturizada e Dry-fit.
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 8.2 CAMISETAS - PARTICIPANTES
 Quantidade Total: 6000 PEÇAS (P, M, G, GG e XG) 
 Cor: VERMELHA - silk em 1 cor na frente e 1 cor nas costas 
 Especificação: manga curta, em tecido tecnológico, com malha elástica em microfilamento
de poliamida texturizada e Dry-fit.
 
 9 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - ATIVIDADE FIM
 
 9.1 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
 Prestação de Serviço de Vigilância Patrimonial do Local do Evento: Período 12 horas (das
19:00hs da véspera às 07:00 do dia do evento) | Total: 02 Profissionais
 
 9.2 SEGURANÇA
 Prestação de Serviço de Segurança no Local do Evento: Período 10 horas (das 07:30 às
 17:30 do dia do evento) | Total: 10 Profissionais
 
 9.3 BOMBEIRO CIVIL
 Prevenir e combater acidentes e incêndios, atender emergências em qualquer situação,
auxiliando a todos que necessitarem de nossos serviços, seja em pronto socorrismo ou em
prevenção e combate a incêndio no Local do Evento: Período 10 horas (das 07:30 às 17:30
do dia do evento) | Total: 01 Profissional
 
 9.4 LIMPEZA
 Prestação de Serviço de Limpeza no Local do Evento: Período 12 horas (das 07:30 às
 19:30 do dia do evento) | Total: 04 Profissionais
 
 10 - DIVULGAÇÃO - ATIVIDADE FIM
 
 10.1 SITE
 *o valor desta Ação não será apresentado na Planilha Orçamentária do Projeto pois está
sendo considerada a absorção dos custos da criação/desenvolvimento do website para o
primeiro ano de execução do projeto (2017) mediante parecer favorável do NGAP (em
análise).  
 
 *Dentro das ações contempladas na ATIVIDADE FIM visando o respectivo Cronograma de
Desembolso das despesas contempladas no projeto, serão adotados o mês corrente de
execução da etapa do projeto e o mês anterior, visto que muitos fornecedores, em se
tratando de um evento esportivo, descrevem em suas propostas um valor necessário de
sinal para prestação dos serviços.
 
 ETAPA II - Despesas Administrativas
 
 1.1 Auditoria: na planilha orçamentária despesa administrativa prevista decorrente da
execução do projeto, para contratação de Auditoria independente, conforme o artigo 24 do
Decreto 55.636, de 26/03/2010.
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 1.2 Contador: profissional ou escritório de Contabilidade que ficará responsável pela
Prestação de Contas periódica do projeto, envolvendo todos os tramites fiscais e tributários
do projeto. 
 Contrato: 3 meses - Prestação de Contas Trimestral (total 03)
 *A remuneração prevista na planilha considera o valor cobrado em média por escritórios de
contabilidade para serviços pontuais (Base: 01 salário mínimo)
 
 1.3 Publicitário: Profissional será responsável pela elaboração do Plano de Mídia do
Projeto e pela prestação de serviços voltada aos esforços necessários para o maior
aproveitamento dos canais de comunicação, potencializando a divulgação do projeto
através da gestão das redes sociais, da atualização periódica do site, do envio de e-mail
marketing aos participantes, do planejamento de ações de envolvimento do público, da
interface com o(s) patrocinador(es), da ativação dos patrocínios e das marcas envolvidas
com o projeto, contribuindo assim para ampla divulgação da Lei Paulista de Incentivo ao
Esporte e as devidas aplicações da identidade visual nos materiais de comunicação
utilizados conforme Plano de Mídia aprovado.
 Contrato: 3 meses (1 mês direcionado a cada etapa Campinas - Avaré - Leme) 
 
 ETAPA III - Produção do Projeto
 1) Despesa de Elaboração do Projeto: Está prevista na planilha orçamentária a despesa de
elaboração do projeto na ordem de 7,5% do valor total do projeto para que seja feito o
acompanhamento em todas as fases de execução até a prestação de contas.
 
 *Em atendimento ao artigo 5º da Resolução SELJ nº 10, de 28 de março de 2017, todos os
orçamentos das Ações foram recebidos mediante Edital de Chamamento para cotação
prévia de preços e seguem anexos a documentação do projeto, na ordem da Planilha
Orçamentária. O valor considerado para cada item respeita a CONDIÇÃO DE MENOR
VALOR.  

  
11. ORÇAMENTO

 OBSERVAÇÃO: DEVE SER IMPRESSO E ANEXADO AO FINAL DESSE PROCESSO!  

  
12. RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

 RECURSOS PRÓPRIOS: R$: 
 RECURSOS PÚBLICOS: R$: 0.00
 OUTROS RECURSOS: R$: 0.00
 RECEITAS PREVISTAS: R$: 0.00
 VALOR PROPOSTA PARA LPIE: R$: 445,655.11
 TOTAL GERAL: R$: 445,655.11
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13. GESTOR TÉCNICO

 NOME: Elder Paulo Pazzelli Francelino 
 ENTIDADE DE CLASSE: CREF 
 SP - NÚMERO: 010672-G/SP 
 RG:133298826 / ORGÃO EXPEDIDOR: SSP-SP / CPF: 05999832802 
 VÍNCULO DO GESTOR TÉCNICO E A PROPONENTE: Membro da entidade 
 PROJETOS QUE O PROFISSIONAL EXERCERÁ A FUNÇÃO DE GESTOR TÉCNICO: 

AMERICANA VOLEIBOL
 ESCOLINHA DE TRIATHLON DO INTERIOR PAULISTA 
   

  
AUTENTICAÇÃO

 Declaro sob as penas da lei que conheço e aceito as condições para a inscrição do
presente projeto e que o presente projeto não recebe recursos de renuncia fiscal de outra
fonte, conforme artigo 17 do Decreto 55.636/10.    

 

                                	  ______________________________________________ 
                                                    Representante Legal do Proponente    

Página 19


