
Orçamento Analítico Detalhado

3 4 5 - Valor 72 - ltem

í - Recursos Humanos - Atividade Fim

1.1 Apôio Mecânico
Contrato de 20 (Mnte) horas semanais (CLÍ), por periodo determinado dê 12 (Doze) meses, com êxperiência anterior na funçâo

e nos equipamentos esportivos. Será responsável pela manutençáo das cadeiras de rodas nos treinos e nos jogos. 1 Pessoâ (s) 10 meses 1.800,00 18.000,00

1.2 Assistente de Ouadrâ
Contrato dê 25 (Vinte e cinco) horas sêmanais (CLT), poí periodo dêterminado de 12 (Doze) meses. Sêrá responsável e dará o
suportê ao técnico e atlêtâs, nos treinos e jogos da equipe e também fará toda a ãnálise estatística de jogos e treinos quando

solicitâdo oelo técnico.
1 Pessoa (s) 1 0 mesês 2.400,00 24.000,00

1.3 Coordenador Geral do Prcjeto

Contrato de 40 (Quarênta) horas semanais (CLT), por período determinado de 12 (Doze) meses, com experiência comprovada
em projetos de lêi de incêntivo ao esporte e coordenação geral. Será responsável por todos os trâmites administrativos, pela

contrataçáo dê equipe (Com o supcÍ1e do contador do projeto), pêla compra de mãleriais, de equipamêntos esportivos, de
I Pessoâ (s) '10 meses 4.500,00 45.000,00

1.4 Profêssor dé Educaçáô Física - Técnico

25 (Vinle e cinco) horas semanais (CLT), por período dêterminado de 12 (Doze) mesês, com experiência comprovada em
basquetebol em cadeira de rodas. Será responsável por toda parte técnica e tética das atividades programadas junto a equipe de

alto rendimento e pelo planejamento de treino, bêm como acompanhará e comandará a equipe em todos os jogos oÍiciais e
amislosos.

,| Pessoa (s) 1 0 meses 4.000,00 40.000,00

1.5 Psicologa
ContÍato de 12 (Doze) horas semanais (CLT), por pêríodo detêrminado de 12 (Doze) meses. Sêrá responsável em oferecêr

atividades individuais e em orupo com o obietivo de melhorar o rendimento geral da equipe.
1 Pessoa (s) 10 meses 1.700,00 17,000,00

2
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3.1 Bâckdrop
Cartazes A3 para divulgação do projeto com Logo do Ministério do Esporte - Lei de lncentivo, da GADECAMP ê dos

Datrocinadores.
2 Unidade 1 dia 245,OO 490,00

Cartazes
Cartazes A3 para divulgaçáo do prcjeto com Logo do l\4inistério do Esporte - Lêi de lncentivo, da GADECAMP e dos

patrocinadores. 3.600 Unidade 1 dia '1,80 6,480,00

3.3 Faixas
Faixa êm lona de 4m x 0,70cm para divulgação do projeto com Logo do Ministério do Esporte - Lei de lncentivo, da GADECAMP

e dos patrocinadores. 4 Unidade 1 dia 195,00 780,00

Trabalhistas

4.1 Encargos Trabalhista - Apoio Mecânico
Encargos e verbas rescisórias referentês à: Fériâs + 1/3, 130 salário, FGTS, INSS (CPP), Pis e Aviso Prévio por Têmpo de

Servico. eouivalênte a77.07o/o sl o saláÍio de RS 1.800,00.
1 Encargo 10 meses 't.387 .31 1 3.873,1 0

4.2 Encargos Trabalhista - Assistênte de Quadra
Encargos e verbas rescisórias referentes à: Férias + 1 /3, 1 3' salário, FGTS, INSS (CPP), Pis e Aviso Prévio por Tempo de

Seruico. equivalente a77,07o/o sl o saláÍio dê R$ 2.400,00.
I Encargo 10 mêses 1.849,74 18.497,40

4.3 Encargos TÍabalhista - CooÍdenador Gêral do Projeto
Encargos e verbas rescisórias referentes à: Férias + 1/3, 'l30 salário, FGTS, INSS (CPP), Pis e Aviso Próvio por Tempo de

ServiÇo, equivalenle a77 ,07o/o sl o salário de RS 4.500,00.
1 Encargo 1 0 meses 3.468,27 34.682.70

4.4 Encargos Trabalhista - Professor de Educaçáo Fisica
Encargos e verbas rescisórias referentes à: Férias + 'll3, 130 salário, FGTS, INSS (CPP), Pis e Aviso Prévio por Tempo de

Servico. eouivalente a 77 .O7o/o s/ o salário dê R$ 4.000.00.
,| Encargo 10 meses 3.082,90 30.829.00

4.5 Encargôs Trabalhista - Psicologo
Encargos e vêrbas rescisórias referêntes à: Férias + 1/3, 130 salário, FGTS, INSS (CPP), Pis ê Aviso Prévio por Tempo de

Servico. êquivalente a 77 .07o/o sl o salátio de R$ 1.700,00.
1 Encârgo 10 mesês 1.3't0,23 13.102,30

5.1 Kit lanche
Composto por: 1 (Um) lanche de queijo e pÍesunto (Podendo ser com páo frâncês ou páo de forma, 'l (Um) suco ou

achocolatado, 1 (Uma) fruta da época e 1 (Uma) barrinha de cereal, sendo 19 pessoas (Atletas e mmissáo técnica) x 4 dias na
sêmanâ x 4 sêmanas no mês = 304 unidadês oôr mês.

304 Unidádê 10 meses 10,00 30.400,00

30 [Jnidade 179,97 5.399,10Aro Propulsor para Cadeira de Rôdas
Aro propulsor para cadeira de rodas (lilaterial este que dêverá ser trocado após 6 meses de projeto, devido ao desgaste ou

quebra).6.1

Bolas de basquetebol. masculina, PRO OÍcial 7.6. 204.47 3.127 .05Bolâs dê Bâsouetebol Masculino

2.205,00Câmara de ar para pnêu de cadeira de rodas sendo,2 por cadeira (2 Rodas) x 3 trocas x 15 atletas/cadeiras = 90 câmaras (Ou

sêja,6 câmaras íêseruas porjogador/cadêira) (Material este muito Írágil na qual há a ne€ssidade de substituição contínua.).
90 LJnidáde 24,506.3 Câmara dê Ar para Pneu

30 3.450,00Cubo traseiro para cadeira de rodas sendo um par reserua para cada atleta/cadeira, isto é, 2 cubos x 1 5 atletas/cadeiras = 30
cubos. (Sua substituicão será feita conforme o seu desoaste ou quebra). Unidade 115,006.4 Cubo traseiÍo para Cadeira dê Rodas

30 Unidade 95,00 2.850,006.5 Eixo Ouick pâra Cadeira de Rodas
Eixo quick para cadeira de rodas sendo, um par Íeserua parâ cada jogador/atleta, isto é, 2 eixos x 15 atletas/cadeiras = 30 eixos.

(Material este que. devido ao orande impacto com as cadeiras, nos treinos, amistosos e iogos, podem quebrar).

Estofamento acolchoado para cadeira de rodas sendo 1 reserva para cada atleta/cadeira, isto é, 1 estofamento x 15

âtlêlâs/câdêiÍâs = 15 êstofamentos. ílvlâtêrial esle oue deverá ser trocâdo aoós 6 meses de uso. devido âo desoâstê).
't5 Unidadê 350,00 5.250,00b.b Estofamento Acolchoado para Cadeira de Rodas

5. í45,00Faixa de segurança com catraca para cadeira de rodas, sendo uma para câda atleta. Equipamento este, obÍigatório, para quê os
jogadoíes flquem seguros nas cadeiras, ôvitando assim que caiam das mesmas, mediantes os choques existentês nas partidas.

't5 Unidade 343,006.7 Faixa de Sêgurança para Cadeira de Rodas

30 Unidadê 28,94 868,206.8 Faixa Elástica
Fâixa elástica para exercíciôs físicos de Íortalêcimento, com resistência forte e tamanho de 1,5m, sêndo 2 para câda atlêta, ou

seia. 2 x 15 atletâs = 30 faixas (Material frágil e de grande desoaste, por isso será um par para cada atleta).
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6.9 Garfos Monobloco em Alumínio para Cadêira de Roda§
Garfos monobloco em alumínio para cadêira de rodas, sêndo um par reserua para cada atleta/cadeira, isto é, 2 garfos (2 rodas) x

15 âtletas/cadeiras = 30 garfos (Malerial este que deverá sêr trocado após 6 meses de uso, devido âo desgaste ou quebra).
z5 LJnidadê 160,00 3.680,00

6.10 Rodas Dianteiras para Cadeira de Rodas
Rodas dianteiÍas de 72 mm para cadeira de rodas sendo,4 rodas (2 pares) para cada atleta/cadeirâ, isto é, 4 rodas x 15

atletas/cadeiras = 60 rodas (Por tratar-se um um material composto de poliuretano, ô desgate é eminente devido âs atrito ê uso
ou quêbra).

60 Unidadê 32,00 1.920,00

6.1 1 Rodâs TÍaseiras, Ato 24 paÍa CadeiÍa de Rodas
Rodas traseiras, aÍo 24 paÍa cadeiÍa de rodas sendo, um par reserva para 7 atlêtas/cadeiras, isto é, 2 rodas x 7 âtletas/cadeiras =

14 rodas (Material este que deverá sêr trocado após 6 meses de uso, devido âo desgastê, impacto, entorce dos aros e quebra). Unidade 1.040.00 30.160,00

6.12 Roda Traseira, Aro 26 para Cadeira de Rodas
Aro 26 para cadêira de rodas sendo, um par reserua para 8 atletas/mdeiras, isto e, 2 rodas x I atletas/cadeiras = 1ô rodas

(Material este que deverá ser trocado apôs 6 meses de uso, devido ao desgaste, impacto, entorce dos aros ê quebra).
'10 Unidadê 1,040,00 10.400.00

6.13 Rolamentos RB Cerâmico Hibrido para Cadeira de Rodas

Rolamentos RB Cêrâmico Hibrido para cadeira de rodas sendo 2 pares para cada roda traseira e 2 parês paÍa cada roda

dianteria,ouseja,Srolamentos(2rolamentosx4rodas)x4rodas(2Traseirâse2Dianteiras)xlSatletas/cadeiras-120
rolamentos (Material este que deverá ser trocado após 6 meses dê uso, devido ao atrito com a quadra e pó/sujeita com a mesma,

acarretãndo o travamento deles).

120 Unidade 18,00 2.160,00

7.1 Cadeiras de Rodas Esportiva

Cadeira de rodas paralímpica com 4 rodas, sendo duâs rodas grandes na parte traseira duas na parte frontal, pneus traseiros
com diâmetro de 66 cm e suporte para as máos em cada roda traseiÍa. Assenlo com âltura de 53cm do châo e apoio para os pés

com até 1 1cm a partir do châo, estandô as rodas dianteiras direcionadas para frente. A parte de baixo dos apoios são Íabricadas
êm mâtêriâl Dârâ êvitâr danos à suDerfície dâ ouadra

15 Unidade 3,073,00 46.095,00

7.2 Compressor de Ar para Bôlas e Cadeira de Rodas
Compressor dê ar para aplicaçâo em pneus e bolas, com 50cm de laÍgura x 80cm de profundidade com peso dê 50K9, de fácil

transporte através de Íodízios e carinho contêmplado com o equipamênto. Sua lubrificação é a óleo, com pressâo de I bar (140

PSI). com '1700 RPI\4. com potência de saída em 3 HP e tanque com até 20 litros.
1 Unidade 708,42 70a,42

8.'t Locação de Van
Locação de van para 1 jogo amistosos, 3 jogos do Campeonato Paulislá e 1 jogo do Campêonato Brasileiro de Campinas para

São Pãulo
Lôcâção 1 dia 1.600,00 1.600,00

LocaÇão de Van I ocâcão de van oara 2 iooos do CamDeonato Paulista de CamDinas oara São José do Rio Preto. LocaÇão 1 dia 0.00

LocaÇáo de Van Locâcão de van Dara Campeonato Paulista de Campinâs para lndaialubâ 0.00

LocaÇáo de Van Locacão de van oara Campeonato Paulista de Campinas para Louveiía I ocacão 1 dia 0.00
ôcâcáô dê vân nârâ câmôêônâÍô pâulistâ dê Cãmoinas Dârâ Pirâcicahs I ocâcão 1 dia 0.00

I

9.1 Agasalhos Completos
Agasalhos tactel completo, jaquêta e calça, com forro, para equipe e comissão técnica (2 (Duas) unidades para cada integrante

daequipeecomissãotêcnica,totalizandol9(Dezenove)pessoas)),comestampanafrenteenascostase comalogomarcado
Ministério do Esoorte - Lei de lncentivo, da Gadecamp e dos patrocinadores.

38 LJnidade 123,30 4.685,40

9.2 Bermudas para Treino
Bermudas dMt, com estampa na frente, para treino ê jogo para atletas e comissâo técnica (3 unidades para cada integrante da

equipe e comissão técnica, totâlizando 19 (Dezenove) pessoas) com logomarca do MinistéÍio do Esporte - Lei de lncêntivo, da
Gâ.jêcâmD ê dos Dalrocinadorês.

57 Unidáde 56,25 3.206,25

Camiseta Polo
Camisetas polo de algodâo, com estampa na frênte e nas costas, para viagêns e premiações com logomarca do Ministério do
Esporte - Lei de lnôentvo, da Gadecamp e dos patrocinadores (2 unidades para cada integrantê da equipe e comissão técnica,

totalizando 1 I (Dezenovê) oêssoas).

38 Unidade oo,uu 2.508,00

9.4 Camisetas de Jogos de Aquecimento
Camisetas dMt, com êstampa na frente nas costas, com a numeração do atleta, para aquecimento dos atletas e comissão

técnica com logomarcâ do Minislério do Esporte - Lei de lncentivo, da Gadecamp e dos patrocinadores (3 unidades para cada
intêôrânlê dâ êouioê e cômissãô lécnica. totalizando 1 I íDezenove) oessoas):

Unidade 68,70 3.915,90

9.5 Camisêtas Rêgatas dê Jogos
Camisêtas regatas dMt de jogo para atletas, (30 (Trinta) claras e 30 (Trinta) escuras), com estampa na frente e nas coslas, com

a numeração do atleta, com logomarca do Ministério do EspoÍte - Lei de lncentivo, da Gadêcamp e dos patrocinadores.
60 Unidade 54,50 3.270,00

Coletes de Treino
Coletes de treino dMl, sendo 4 (Quatro) unidades para cada jogador (15 (Quinze) (2 (Duas) escuras e 2 (Duas) claras.), com

estampa na frente e nas costâs, com a numeração do atleta com logomârca do Ministério do Esportê - Lei de lncentivo, dâ

Gadecamp e dos galrocinâdores.
60 Unidade 8,30 498,00
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Orçamento Analítico Detalhado

í -No 2 - ltem 3 - Detalhamento 3 - Quantidade 4 - Unidade 5 - DuraÇão 6 - Valor Unitário 7 - Total

1.1 Assessoria Contábil Assessoria contábi (PJ) 1 Pessoa (s) 10 meses 2.063,41 20.634
Assessoria de Marketinq Assessoria de Marketinq - pessoa iurídica 1 Pessoa (s) 10 meses 2.000,00 20,0001.2

1- de Terceiros

2 - Material de lnformática
2.1 Cartucho Colorido de lmpressora Cartucho Colorido de lmpressora iato de tinta. 12 Unidade 1 dia I, )0 768,00
2.2 Cartucho Preto de lmpressora Cartucho Preto de lmpressora jato de tinta. 12 Unidade '1 dia 625,80
2.3 PapelSulfite 10 (Dez) pacotes de resma) de papel sulfite A4 ( 1 Caixa (s) 1 dia 43 212,43

TOTAL ATIVIDADE gWil

i.jq §i-lE 1813987-61
580ü0 .0c554212018-96
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Orçamento Analítico Detalhado

Valor na Etapa 3: 70

Porcentagem: 5,0007
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