ANEXO III

PLANO DE TRABALHO E PLANILHA DE CUSTOS
5º Copa Revelando Talentos

QUADRO 01 dados do proponente
Nome da entidade
Federação Paulista de Artes Marciais Interestilos
CNPJ
08.668.336/0001-39
nº
Bairro
842
Santana
Município
Caixa postal
São Paulo
Banco
Agencia
Banco do Brasil
6835-7
DDD
Telefone (s)
11
11-94124-3450
E-mail
taefit@taefit.com
Nome completo do representante legal
Claudio Santos Perez

Logradouro (avenida, rua, alameda, etc.)
Rua Duarte de Azevedo
Complemento
Piso Superior
CEP
02036-022
Conta Corrente
997392-3
Fax
Site

www.tkdbr.com.br
RG do representante legal
17.548.793-5 ssp/sp

Cargo
Presidente

CPF
132.941.298-23

Titulo do projeto
5º Copa Revelando Talentos / Centro Esportivo Jose Bonifacio

Período e horário
17/09/2017 das 11hs às 17hs
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Quadro 02 Dados cadastrais do projeto
Nome do Projeto: 5º Copa Revelando Talentos
Local pretendido para a realização: Centro Esportivo Jose Bonifacio
Data pretendida: 17/09/2017
Responsável Técnico: Carlos Mariano nº CREF 019070-G/SP
Horário pretendido para a realização: das 11hs as 17hs
Valor Total do Projeto: R$ 171.430,00
Valor do Projeto sem Contrapartida: 164.430,00
Valor da Contrapartida: 7.000,00
Área em que o projeto se enquadra prioritariamente Ginásio Poliesportivo:
(X) esporte

( X) recreação

( X) lazer

Modalidade TAEKWONDO
QUADRO 03 Histórico da proponente:
Desde 1989 atuando a frente da MCM Taekwondo Team e preocupados com o desenvolvimento das artes marciais pensamos em criar formas de
contribuição para melhorar a formação profissional, cognitiva, física, escolar e social, além de poder levar a prática das artes marciais como agente
disciplinadora e criadora de lideranças a um maior número de integrantes da sociedade indiscriminadamente.
Com este pensamento em 2007 nasce o projeto que se transformou na FEDERÇÃO PAULISTA DE ARTES MARCIAIS INTERESTILOS - FEPAMI, entidade
com sede na cidade de São Paulo, como associação civil de direito privado, caracterizada como entidade nacional de administração do desporto, de
natureza civil, sem fins lucrativos, conforme definida em seus estatutos, dentro do que regem as Leis esportivas no Brasil, é constituída por entidades do
estado de prática desportiva e ou Ligas constituídas como associações civis sem fins econômicos ou sociedades comerciais dentre as permitidas
legalmente, tendo por finalidade principal ou como subsidiaria a prática, ensino e a promoção das modalidades esportivas da prática das ARTES MARCIAIS.
Uma das prioridades da FEPAMI é a de organizar, orientar, fiscalizar, promover, dirigir campeonatos, festivais, torneios, demonstrações, simpósios, oficinas,
cursos, estágios, graduações e demais atividades de âmbito estadual, nacional e internacional, prestando aos filiados, atletas e praticantes a assistência
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necessária ao fomento do desporto.
Sabe-se que o Brasil na área esportiva, principalmente nas modalidades consideradas como ARTES MARCIAIS ainda enfrenta diversos desafios a que deve
responder para alcançar desenvolvimento pleno e ombrear-se a outros países em desenvolvimento, além de proporcionar oportunidades para que crianças,
adolescentes, adultos e melhor idade, possam se envolver e se beneficiar da saudável prática de modalidades esportivas, dentro de um processo em que
valores e princípios educacionais são evidenciados para contribuir com desenvolvimento da cidadania formando melhores cidadãos para a sociedade
brasileira.
O esporte e a educação física são reconhecidos instrumentos para o desenvolvimento social, especialmente entre jovens. A prática esportiva oferece
oportunidade para o aprendizado de habilidades essenciais à vida, como a disciplina, o respeito, a cooperação e a liderança. Impacta diretamente na
qualidade de vida futura das crianças e jovens, em especial, com relação a questões de saúde, criando momentos de socialização e lazer.
A prática das ARTES MARCIAIS corretamente orientada como ferramenta eficaz na conquista dessas oportunidades, envolve os praticantes na saudável
prática esportiva em seus momentos de lazer de forma voluntária, mas organizada, pode proporcionar uma melhor formação dos ci dadãos.

Nos últimos anos, a FEPAMI apoiou projetos sociais junto com a Equipe Claudio Perez, onde realizaram no Parque da Juventude uma ação social em que
oferecia Taekwondo gratuito, com todo o suporte de uniforme, materiais esportivos, e didáticos, oferecidos pela parceria e apoio da Secretaria Estadual de
Esportes, Lazer e Juventude do Estado. Este projeto acontece desde 2007 e já beneficiou mais de 3.000 alunos.

Outro projeto social que a FEPAMI e a Equipe Claudio Perez apoiam e idealizam é o Projeto Jaú, em que é oferecido Taekwondo gratuito na favela do
Cangaíba à comunidade carente. Este projeto não tem apoio de nenhuma entidade ou instituição, e é custeado pela Equipe Claudio Perez através de
doações e trabalho voluntário.

Também apoiamos e idealizamos juntamente com a Equipe Claudio Perez o Projeto Taekwondo Lutando por Você, realizado pela parceria com a Secretaria
Estadual de Esportes, Lazer e Juventude do Estado, oferecendo Taekwondo gratuito em seis escolas da rede pública de ensino.
Todos estes projetos tem um cunho socioeducativo, trazendo todos os benefícios do Taekwondo e da Arte Marcial à comunidade, auxiliando no processo
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educativo, formando cidadãos, atletas e professores.

Em 2013 a FEPAMI, juntamente com a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, realizou dois eventos sócio culturais. Um deles foi a Super
Liga dos Campeões de Taekwondo, custeado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, oferecido gratuitamente, com diversas
modalidades, e com a participação de 500 praticantes e um públicos aproximado de 900 pessoas..

E o outro foi a 1ᵃ Copa Revelando Talentos do Taekwondo, realizado no PET e com ideais socioculturais, para atender a necessidade do público carente
dos projetos sociais. Houveram 510 participantes com público de 1100 pessoas, que se inscreveram de forma gratuita. A copa ofereceu a participação de
diversas modalidades, com premiação, certificado e sorteio de uniformes. Em 2014, participa do Temático de Lutas, com 12 Centros Esportivos espalhados
pela cidade de SP com um total de 500 alunos, com aulas grátis, uniformes e todas as proteções. Fizemos a 2º Copa Revelando Talentos no Centro
Esportivo Vila Maria com 550 atletas e um publico de 880 pessoas, oferecemos ônibus para os Centros Esportivos, toda a estrutura do evento foi gratuita
para os atletas com lanches, medalhas, ônibus, proteções e certificados. No começo de 2014 criamos um convênio na sede da FEPAMI de nome
Taekwondo Esporte Olímpico atendemos no ano mais de 500 alunos e atletas e tivemos dois campeões brasileiros, dois campeões nos jogos Abertos e dois
atletas classificados para a seletiva fechada para a formação da Seleção Brasileira de TKD para 2015. Organizamos também o 7º Corinthians Open de
Taekwondo no Clube Corinthians – Tatuapé 600 atletas atendidos, público de 1000 pessoas com tudo gratuito e também em dezembro o 1º desafio da
virada no Centro Esportivo Tiete com graduação dos faixas pretas, aulas de Taefit, Pilates, competição e competições de luta e etc.. Tudo gratuito para os
atletas 650 atletas e um publico de 1100 atendidos, realizamos em 2015 nossa 3º Copa Revelando Talentos no centro esportivo Pacaembu, atendemos 780
atletas e um publico de 990 pessoal, tivemos entrega de medalha a todos e kits lanches para os atletas e também o publico. Em 22/11/2015 tivemos o 2º
Festival Ludico de artes marciais no Centro Esportivo Vila Maria 750 atletas e publico de 800 pessoas, tivemos uma seletiva para a formação paulista,
entregamos uniformes 500 uniformes a todos participantes e para fechar o ano em 06/12/2015 no CE Jose de Anchieta realizamos o 3º Super Liga dos
Campeões com 910 atletas e um publico de 1100 pais e acompanhantes, teve entrega de faixa nova, alimentação, medalhas e camisetas.

Em 2016 fomos a entidade responsável do Temático de Artes Marciais com 18 centros esportivos e 6 céus, atendemos um publico de mais de 4.000 alunos
com aulas grátis, uniformes, material esportivo e participação em eventos esportivos tudo grátis para os alunos. Realizamos com sucesso a 4º Copa
Revelando Talentos no centro esportivo Vila Maria em 05/06/2016, atendemos 650 atletas e um publico de 890 pessoal, tivemos entrega de medalha a todos
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e kits lanches para os atletas e também o publico. Realizamos também o 3º Festival Lúdico de artes marciais no Centro Esportivo Ibirapuera teve 700 atletas
e publico de 830 pessoas, tivemos uma seletiva para a formação paulista, entregamos uniformes 500 uniformes a todos participantes em 14/08/2016 no CE
Jose Bonifacio realizamos o 4º Super Liga dos Campeões com 650 atletas e um publico de 1000 pais e acompanhantes, teve entrega de faixa nova,
alimentação, medalhas e camisetas. 1º Projeto São Paulo de Graduação em 19/06 no CE Jose de Anchieta com 790 atletas e 600 publico foi um sucesso,
tivemos entrega de uniformes, faixa de graduação, apostilas, kits lanches e muita luta.
Todos os eventos Fepami de 2016 foram em parceria com a SEME.

QUADRO 04 Identificação do objeto a ser executado












Atividades lúdicas onde as crianças competem se divertido (brincando).
Competições de chute.
Auxiliaremos no processo educacional e disciplinar dos alunos, diminuindo a violência e a agressividade com os ensinamentos das artes marciais .
Levaremos o esporte até a comunidade, cada vez mais perto das pessoas carentes, facilitando o acesso e a prática, fazendo com que os benefícios
do esporte e da arte marcial alcance um número maior de pessoas.
Com o projeto, desencadearemos conceitos de disciplina, socialização, trabalho em equipe, desenvolvimento físico e social.
Proporcionaremos acesso à todos, priorizando o público carente.
Executaremos competições de Taekwondo com enfoque educacional, lúdico e competitivo.
Competições de luta com proteções adequadas.
Desenvolveremos atividades à crianças e adolescentes e seus familiares.
Incentivaremos a participação de todos em competições esportivas e sócio-educativas.
Serão realizadas as atividades em locais ideais e seguros.
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QUADRO 05 Descrição do projeto









Difundir as modalidades de luta olímpica dando ênfase ao taekwondo, aos praticantes inscritos.
Proporcionar desenvolvimento motor adequado a cada faixa etária.
Trabalhar o conceito socioeducativo através do esportes e atividades lúdicas, utilizando-se como instrumento o Taekwondo.
Desenvolver a disciplina, o respeito, a hierarquia, a integridade, e demais princípios herdados com a arte marcial Taekwondo.
Estimular o estudo e a frequência escolar.
Proporcionar bem-estar físico e mental.
Ajudar a formar novos faixas pretas, praticantes, professores e atletas.
Oferecer oportunidades continuadas de trabalho para com os professores e atletas.

QUADRO 06 Justificativa do Projeto










Dar a oportunidade aos alunos carentes dos centros de treinamentos e centros esportivos, atender a necessidade vivenciar a atmosfera de uma
competição ao público carente dos projetos sociais e academias de SP.
Introduzir o conceito de disciplina e arte marcial aos alunos e atletas.
Trabalhar através de atividades lúdicas e o Taekwondo, conceitos de cooperação, educação e equipe.
Ajudar a desenvolver todas as habilidades motoras específicas do Taekwondo, como golpes, saltos, técnicas de chutes, socos e defesas.
Proporcionar aos atletas, aperfeiçoamento de suas técnicas, e promover também aos alunos uma ajuda a alcançarem o objetivo final de virar faixas
pretas.
Desenvolver suas habilidades físicas como força, velocidade, flexibilidades, resistência cardiopulmonar.
Treinar os alunos que mostrarem interesse em virar atletas profissionais.
Ensinar a metodologia de organização de eventos aos que tiverem interesse de se formar professor/técnico de Taekwondo.
Atender atletas, professores, mestres e praticantes sem distinção para aperfeiçoar suas abilidades.

QUADRO 07 Número Previsto de Participantes:
Atendimento: cerca de 150 crianças entre 4 a 12 anos, cerca de 80 adolescentes entre 13 a 17 anos e cerca de 70 adultos entre 18 a 60 anos.
QUADRO 08 Público Alvo:
(X) Crianças
(X) Adolescentes
(X) Adultos
(X) Terceira idade
Todos podem participar até alcançarmos o número que o convênio comportar.
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QUADRO 09 Metodologia






Desenvolvimento de habilidades motoras através do método global e parcial.
Aplicação do método didático diretivo e não-diretivo.
Estilo didático diretivo por comando e por tarefa.
Estilo didático não-diretivo por descoberta dirigida ou por resolução de problemas.
Transferência do ensinamento que foi aprendido ao próximo.

QUADRO 10 Cronograma de realização do projeto:
Planejamento, implantação e execução das atividades.
I.º Fase – Meta de apresentação do projeto e evento e aprovação do mesmo perante seme
2.º Fase – Meta de divulgação, no Mês do Evento, será feito por meio de divulgação com colocação de panfletária, cartazes e banners em escolas públicas, academia
de taekwondo, federações da modalidade, direcionadas aos usuários e frequentadores do Centro Esportivo com a divulgação, material de papelaria, sendo feita
pela federação, mestres e professores de taekwondo.
3.º Fase – Metas de informação, entrega das apostilas, informativos do evento, regras de competição e informações técnicas para os mestres, árbitros, professores. e
participantes para abranger o maior numero de interessados em competições vindos de Projetos sociais, academias e etc.
4.º Fase – Metas preparatória dos árbitros, técnicos e professores teremos uma reunião na semana do evento para tirar duvidas, garantir um melhor andamento do
evento e para que todos participantes tenha segurança nas competições.
5º Fase – dia do evento;
14/09 (quinta) 12:00: Encerramento das inscrições (impreterivelmente).
17/09 (domingo)
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
17:00

Chegada dos atletas e delegações;
Cerimônia de abertura do evento com hino nacional e palavra de autoridades;
Entrega de Material e Uniformes;
Competição de Formas;
Congresso técnico;
Lutas Adulto (lutas casadas);
Encerramento do evento.
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QUADRO 11 plano de divulgação:
Em Sites da modalidade, Emails, Panfletos, Cartazes e banners. Panfletos, Banners e Cartazes serão distribuídos em estabelecimentos próximos ao local
do evento, em academias, projetos sociais e federações. Na sede da federação, nos centros esportivos e em todos e principais locais de treino de S/P,
colocaremos Banners, panfletos e também cartazes em estabelecimentos próximos ao evento.
QUADRO 12
CONTRAPARTIDA
Unidade de medida

Especificação

Descrição

Trofeu -

Com espessura de 4x5 cm, diâmetro de 23 cm,
laqueada em cor.
bases entre 8 e 10 tubos de metal com 10 cm
de altura, com o logotipo/ confeccionado em
aço carbono 4,0 mm, e detalhes em baixo relevo
com 15 cm de altura fixado nas laterais da base

Evento de
taekwondo

Será
entregue
participantes.

para

as

unidade

Quantidade

Valor Unitario

35

Total

R$ 200,00

R$ 7.000,00

equipes

TOTAL R$

7.000,00

QUADRO 13
Especificação

PATROCINIO
Unidade de medida

Descrição

Quantidade

Valor Unitario

Valor Total

QUADRO 14
QUANTIDADE

12


CARGO

RECURSOS HUMANOS
CARGA HORARIA

Staffs e arbitro para as competições,
auxiliar na realização do evento.

8hs

Remuneração
A

INSS Patronal
B

R$ 400,00

R$ 80,00

BRUTO Total
C
R$ 5.760,00

Serviço R$ 4.800,00 + 20% INSS Patronal 960,00 = 5.760,00
TOTAL: R$ 5.760,00
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Legenda A=Valor da Remuneração
B= INSS Patronal, 20% sobre a remuneração A (Fundamenta lagal:Art22, inciso l, Lei 8212/91)
C= A+B. Custo Total. Sobre a remuneração (A), reter (11%) e Iss (2%) e recolher aos cofres públicos.
(Fundamento Legal: INSS art.15 único e art. 31 da Lei 8212/91 e art. 13 único da IN INSS/DC nº 87/2003)
(Fundamento Legal: ISS art.9 da Lei 13701/2003 do Municipio de São Paulo.

QUADRO 15

Material
Unidade de
medida
1

Grafica

Mini apostilas tamanho A4 120g / 4x4 cores / (regulamento da
competição e etica) Serão distribuídos pela federação para as

Quantidade

Valor Unitário Valor Total
(R$)

400

15,00

6.000,00

400

15,00

6.000,00

600

4,00

2.400,00

600

10,00

6.000,00

14,00

11.200,00

academias, clubes, centros esportivos e etc, antes do evento e no dia
também terá para distribuir para quem não recebeu.

Apostila (currículo das faixas do taekwondo ) 42x29,7 cm aberto / 4x4
cores / 34 pág / grampo lombada, (sendo 30 págs. em couchê fosco
150g e 4 págs. em couchê fosco 180g)

Certificado 29,7x42 cm/ papel brilhante /4x4 cores, entregue para
todos os participantes no final das atividades no decorrer do
evento. Solicitamos 600 certificados pois teremos mais de uma
modalidade (luta, chute em altura, movimento e festival kids) com isso
alguns atletas podem ganhar em mais de uma modalidade e tambem pelo
fato de em 2016 tivemos mais de 500 inscritos.

Impressos informativo do eventos (oficio do evento) aberto /4x4

2

Alimentação
eventos

cores / 01 dobra /04 págs/ 150G. Será distribuídos pela federação para as
academias, clubes, centros esportivos e etc, antes do evento e no dia
também terá para distribuir para quem não recebeu.
Lanche (um salgado ou um lanche pequeno ) Fornecimento de Kit Lanche
1 Unidade de suco 200 ml ou 1 achocolatado UHT Pão tipo bisnaga ou 3
Unidades ou biscoito e 01 fruta da época.

800

Solicitamos 800 kits pois sera entregue para todos os participantes
no inicio do evento, no final das atividades e no decorrer do
evento, como se trata de criancas e de um evento que ocorre o dia
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3

Materiais/
divulgação

todos, pedimos um numero maior de kits lanches para atender os
participantes no dia todo. Em 2016 tivemos 500 participantes e nao
conseguimos atender a todos, mais um motivo por ter um numero
maior de kits lanches.
Panfletos 12 cm x 15cm (informação e comunicação 4X4
cores/120G. Serão distribuídos pela fepami antes do evento para as
academias, estabelecimentos próximos ao local do evento, projetos
sociais, clubes, centros esportivos e ceus.
Outdoor 2,70 x 2,70 metros lona digital/ para colocar em back drop,
será posto na sede da federação e no dia do evento.

5.000

1,20

6.000,00

4

700,00

2.800,00

30

150,00

4.500,00

Faixas 1,00 x 2,00 4x4 cores em Lona de 340 gramas
Fornecimento e confeccionado em Lona de 340 gramas.
Colocaremos nas principais academias, centros esportivos, clubes e
escolas que tenha taekwondo e também no dia do evento.
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Premiação

5

Uniforme será
distribuído para
todas as crianças
de projetos
sociais que não
tem o mesmo,
para que possam
participar das
atividades sem
se sentir
constrangido.

Lona 1,00 x 1,80 para revestir as grades da quadra, confeccionada em
lona de 340 gramas em ate 4x4 cores. Usaremos para proteger, limitar o
espaço, separar a área de competição e a área de espera no dia do
evento.
Medalha de ouro – Formato sendo cunhada (estampada) a frio em aço
carbono, medindo 80 mm de diâmetro, com 3,0 mm de espessura. Fita em
cetim/gorgurão colocada na medalha. Solicitamos 600 medalhas pois
teremos mais de uma modalidade (luta, chute em altura, movimento e
festival kids) com isso alguns atletas podem ganhar em mais de uma
modalidade e tambem pelo fato do sucesso do evento em 2016 com mais
de 500 inscritos.

15

130,00

1.950,00

600

6,00

3.600,00

Dobok (uniforme de luta taekwondo) em algodão com os tamanhos kids,
medios e adulto. Em gola preta e feito para competição.

300

100,00

30.000,00

50

130,00

6.500,00

150

18.80

2.820,00

Sapatilha de taekwondo para a pratica de taekwondo de em couro
sintetico. Sera entregue para arbitros e equipe de apoio.

Camisetas do evento Fornecimento de Camiseta meia manga, microfibra,
colorida, gramatura de 133 g/m2, extremidades com logo da prefeitura,
sera entregue para equipe de apoio, professores e arbitros.
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Emblema (bordado em lia de algodão) bandeiras símbolo da federação.
bordadas para ser posto no uniforme dos alunos. Será distribuído para os
responsáveis das equipes na semana do evento e no dia do mesmo, o
controle será por forma de lista e entregue na sede da federação

300

10,00

3.000,00

Serviço
Unidade de
medida
6

Material para
pratica de
taekwondo para
aplicação de
técnicas de
chutes, socos e
proteções para o
corpo todo.
Material será
doado as
instituições e
equipe.

RAQUETES para chutes e socos de artes marciais. Confeccionada em
madeira e ou plástico, revestido de espuma, coberto por couro sintético,
Utilização – usados para aplicar as técnicas de chutes de alto e baixo
impacto. Permite a melhora de velocidade e agilidade.
Protetor de tronco Formato – Anatômico ao desenho da tórax
humana, em 5 tamanhos, em espuma de alta resistencia/ – usado em
treinos e competições, para permitir que se treine técnicas de chutes
nas áreas permitidas, de contato físico sem prejuízo a integridade
física.

Capacete Formato – Com desenho da cabeça humana, Protetor de
cabeça em espuma de alta resistência/proteção.
Protetor físico obrigatório para combates oficiais de taekwondo. Em
treinos e competições, para permitir que se treine técnicas de chutes nas
áreas de contato físico sem prejuízo a integridade dos atleta.

MADEIRA DE QUEBRAMENTO de taekwondo 20x30cm em material
sintético e plástico resistente as técnicas de socos e chutes em 3 cores.

Quantidade

Valor Unitário Valor Total
(R$)

50

50,00

2.500,00

50

120,00

6.000,00

30

100,00

3.000,00

40

100,00

4.000,00

LUVA – – Feio em couro sintético Serve como segurança para não
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lesionar as mãos dos atletas, Couro sintético.
Protetor físico obrigatório para combates oficiais de taekwondo. Usado
em treinos e competições, para permitir que se treine técnicas de soco
e defesa.

PROTETOR DE TIBIA Formato – Com desenho da canela, confeccionado
em elástico e velcro para afixação e regulagem de largura.
Utilizado diariamente nos treinamento de técnicas e competições de
chutes de altos e baixos impacto, segurança evitando riscos de
ferimentos nos membros inferiores.
Tatame Placas quadradas de encaixe macho e fêmea. Material : Piso
em EVA – Tatame para pratica de Taekwondo placas encaixadas de 1
m2. Será montado antes do inicio das competições.
ESCUDO – revestido de couro com alças reforçadas para serem
suportados os golpes e técnicas de chute. Ideal para treinamentos
mistos: Chutes, Socos ; Robusto e resistente. Protege o contato físico
sem prejuízo a integridade física do atleta.
PROTETOR DE BRAÇO Formato – Anatômico ao desenho da Braço
humana, com segurança para não lesionar o atleta em 5 tamanhas.
Protetor físico obrigatório para combates oficiais de taekwondo.
Faixas – coloridas de artes marciais para ser posta na cintura dos
atletas (faixas branca, amarela e ponta verde), nível médio (faixas
verde, ponta azul, azul e ponta vermelha).
todos os atletas e alunos irão receber uma faixa para identificar o
nível do atleta que pode ser iniciante e avançado (faixas
vermelhas e pretas).
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Segurança

Ambulância / equipe de apoio Prestação de Serviços de Ambulância UTI
visa atender urgências e emergências, de suporte pré-hospitalar em nível
avançado. Perfil do veículo e identificação externa: veículo tipo furgão alto;
com sinalizador ótico, acústico e visual.
Equipamentos / Materiais

40

70,00

2.800,00

50

120,00

6.000,00

280

80,00

22.400,00

20

100,00

2.000,00

30

70,00

2.100,00

408

R$ 25,00

10.200,00

1

1.500,00

1.500,00
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8

Som

 Maca;

maleta de acesso venoso com tala para fixação de braço;
 cateteres específicos para dissecção de veias, tamanho adulto/infantil;

prancha longa para imobilização da coluna;

Medicamentos para analgesia e anestesia.
Equipe técnica

01 (um) motorista devidamente habilitado

01 (um) Enfermeiro
01 (um) médico socorrista
Locação de serviços de Sonorização de ambientes internos e externos.
Equipe técnica: 02 operador de sistema.
Equipamentos: 02 caixas de som ativas para P.A., 02 microfones sem fio
do tipo bastão, 02 microfones com fio do tipo dinâmico cardióide, 01 CD
player, mesa de som, 01 transformador 110/220V, 01 sub-snake.

1

3.400,00

3.400,00

TOTAL

164.430,00

QUADRO 16

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
RUBRICAS

1 parcela 70%

2 parcela 40%

Total

Recursos Humanos

R$ 4.032,00

R$ 1.728,00

R$ 5.760,00

Material

R$ 64,939,00

R$ 27.831,00

R$ 92.770,00

Serviço

R$ 46.130,00

R$ 19.770,00

R$ 65,900,00

TOTAL

R$ 115.101,00

R$ 49.329,00

R$ 164.430,00
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Contrapartida
TOTAL

R$ 115.101,00

R$ 7.000,00

R$ 7.000,00

R$ 56.329,00

R$ 171.430,00

QUADRO 17
Cronograma de Desembolso Parcela Antecipada:

1º Parcela antecipada de 70% R$ 115.101,00 a receber antes da realização do evento.
2º Parcela de 30% R$ 49.329,00 a receber após a realização e prestação de contas.
Contra partida R$ 7.000,00

Presidente
Claudio Perez
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