DESCRIÇÃO DO PROJETO

I. NÚMERO DE CADASTRO DO PROPONENTE (login)
02RJ034802008
Proponente: Associação Latina de Desenvolvimento Esportivo, Cultural e Ambiental
CNPJ: 07.517.922/0001-10
E-mail: regina@aldeea.org.br
Endereço: Rua Francisco Dantas (Ator) nº 85 Apto 509 - Bloco 2 - Freguesia Jacarepaguá
Telefone(DDD): (21)2507-4781
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Regina Pereira de Souza

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nº SLIE: 1307773-23
Título: Melhores do Mundo : BRASIL x ESTADOS UNIDOS - Vôlei de Praia
Manifestação Desportiva: Rendimento
Modalidade(s) do projeto:
Vôlei de praia
Local (is) de execução do projeto:
Praia de Copacabana, em frente à Rua Princesa Isabel
Atlântica Copacabana - RJ
Cep: 22021-001/Fone: (21)2224-8483
Evento(s) do projeto:
1- Torneio Melhores do Mundo : BRASIL x ESTADOS UNIDOS - Vôlei de Praia - (Evento
Próprio)
Data Início: 30/01/2014
Data Término: 02/02/2014
Local Execução: Praia de Copacabana, em frente à Rua Princesa Isabel

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO:
DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE
Duração: 2 meses
COMPROMISSO

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Público Alvo
Qtd: 0 - Crianças - (0 a 12 anos).
Qtd: 0 - Adolescentes - (10 a 18 anos).
Qtd: 32 - Adultos - (18 a 59 anos).
Qtd: 0 - Idosos - (a partir de 60 anos).
Qtd: 0 - Portadores de necessidades especiais.
Beneficiário Direto: 32
Beneficiário Indireto: 0
Total de Beneficiário(s): 32

PEDIDO DE AVALIAÇÃO
Solicitamos que o presente projeto seja analisado e aprovado, para efeito dos
benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.
Local/data: ______________, ___/___/___.

_________________________
Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

ATENÇÃO: O projeto deverá ser apresentado utilizando obrigatoriamente estes
formulários, sem estar em manuscrito, em 1 (uma) via impressa com legibilidade,
acompanhado dos documentos mínimos exigidos para a fase de avaliação (artigo 9º,
Decreto nº 6.180/07), sem encadernar, apenas grampeado. As páginas destes
formulários deverão estar rubricadas pelo titular ou responsável legal do proponente.

DESCRIÇÃO DE PROJETO
V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO do projeto e apresentar de forma clara e objetiva o que
se pretende alcançar com o seu desenvolvimento.
VI. METODOLOGIA - Descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a
metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de
execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação.
Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por
turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos
profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um. Apresentar
os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e
duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção dos participantes e dos
profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas,
anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte.

OBJETIVO GERAL:
- Organizar evento de vôlei de praia, através de um grande desafio entre Brasil e Estados
Unidos, as duas maiores potências olímpicas da esporte, visando estimular e difundir a
prática da modalidade no país, além de contribuir para o desenvolvimento dos atletas que
representarão o Vôlei de Praia brasileiro nos Jogos Rio 2016

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Difundir a prática de uma modalidade olímpica cujas características naturais da nossa
cidade oferecem condições ideias;
- Incentivar o intercambio entre Brasil e EUA, duas das principais potencias do esporte;
- Colaborar para melhoria constante do nível técnico dos atletas brasileiros através de
competições de elevado nível técnico;
- Divulgar a modalidade com o objetivo de atrair novos praticantes e apreciadores do
esporte.
O VÔLEI DE PRAIA:
A modalidade do Vôlei de Praia é derivada do vôlei de quadra e praticada no piso de
areia. Surgiu no Estado da Califórnia (Estados Unidos) na década de 1960 e a partir de
1984, com os primeiros torneios internacionais realizados no Rio de Janeiro, espalhou-se
no resto do mundo, passando e ser um esporte olímpico a partir dos Jogos de Atlanta
1996.
No feminino, o Brasil obteve em Atlanta 1996 a primeira medalha de ouro de uma mulher,
neste caso duas com Jaqueline Silva e Sandra Pires, que disputaram a final do Adriana
Samuel e Monica Rodrigues ( medalha de prata). Em Sidney 2000 a medalha de prata
com Adriana Behar e Shelda Bede e a medalha de bronze com Adriana Samuel e Sandra
Pires; em Atenas 2004 medalha prata outra vez com Adriana Behar e Shelda Bede. Em
Londres 2012 medalha de bronze com Juliana Silva e Larissa França. O pais conquistou
ao todo 6(seis) medalhas, sendo 1 (uma) medalha de ouro, 3 (três) medalhas de prata e 2
(duas) medalhas de bronze. Os Estados Unidos no Feminino, conquistaram 3 (três)
medalhas de ouro, 1 (uma) de prata e 1 (uma) de bronze.

Os dois países juntos conquistaram o total de 11 (onze) medalhas das 15 (quinze)
medalhas disputadas ate hoje, ou 73,33%.
No masculino, o Brasil conquistou 1 (uma) medalha de ouro em Atenas 2004 com Ricardo
Santos e Emanuel Rego, 3 (tres) medalhas de prata com Jose Marco Melo e Ricardo
Santos em Sidney 2000Marcio Araújo e Fabio Magalhães em Pequim 2008 / Alison
Cerruti e Emanuel Rego em Londres 2012 e 1 (uma) medalha de bronze em Pequim 2008
com com Ricardo Santos e Emanuel Rego.
Os Estados Unidos conquistaram no Masculino um total de 4 (quatro) medalhas, sendo 3
(três) de ouro e 1 (uma) de prata.
Brasil e Estados Unidos juntos conquistaram 9 (nove) das 15 (quinze) medalhas
disputadas, 60% do total.
Na soma da categoria masculina e feminina, os dois países conquistaram 20 (vinte) das
30 (trinta) medalhas que foram disputadas ou 66,67%.

O EVENTO:
Com a proximidade das Jogos Olímpicos - Rio 2016, os atletas estão em plena
preparação. Neste sentido as competições Internacionais tornam-se uma grande
oportunidade de aprimorar sua condição, além de conhecer melhor seus adversários.
Sendo assim, a realização deste evento onde os melhores atletas das 2 (duas) maiores
potências, Brasil e Estados Unidos, se enfrentarão em uma forma de disputa inédita, será
de grande importância, não só para preparação dos atletas olímpicos brasileiros, como
também, para disseminação da prática deste esporte no país.
Serão disputados evento de duplas e o evento por equipe, com os resultados do evento
de duplas.
A METODOLOGIA:
- CATEGORIAS
O evento será disputado nas categorias de duplas masculinas e femininas.
ATLETAS PARTICIPANTES:
Total de 32 atletas participantes divididos da seguinte forma:
BRASIL: 4 (quatro) duplas no masculino e 4 (quatro) duplas no feminino, sendo 8 (oito)
atletas no masculino e 8 (oito) atletas no feminino, total de 16 (dezesseis) atletas.
ESTADOS UNIDOS: 4 (quatro) duplas no masculino e 4 (quatro) duplas no feminino,
sendo 8 (oito) atletas no masculino e 8 (oito) atletas no feminino, total de 16 (dezesseis)
atletas.
CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS ATLETAS:
As duplas, masculinas e femininas, americanas e brasileiras, serão convidadas a se
inscreverem na competição, considerando as 4 melhores posições no ranking nacional da

Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para as duplas brasileiras e da USA
Volleyball para as duplas americanas.

FORMA DE DISPUTA (Masculino e Feminino):
EVENTO ENTRE DUPLAS
- 1a. FASE - CLASSIFICATÓRIA - Jogos disputados em um set único de 21 pontos
Serão disputadas um total 32 (trinta e duas) partidas, sempre as partidas entre duplas
brasileiras enfrentando as duplas americanas, onde cada dupla jogará no mínimo de 4
jogos.
Teremos 16 jogos na categoria masculina e 16 jogos na categoria feminina, conforme a
programação abaixo:
JOGO 1 - BRASIL A x ESTADOS UNIDOS A,
JOGO 2 - BRASIL A x ESTADOS UNIDOS B,
JOGO 3 - BRASIL A x ESTADOS UNIDOS C,
JOGO 4 - BRASIL A x ESTADOS UNIDOS D,
JOGO 5 - BRASIL B x ESTADOS UNIDOS A,
JOGO 6 - BRASIL B x ESTADOS UNIDOS B,
JOGO 7 - BRASIL B x ESTADOS UNIDOS C,
JOGO 8 - BRASIL B x ESTADOS UNIDOS D,
JOGO 9 - BRASIL C x ESTADOS UNIDOS A,
JOGO 10 - BRASIL C x ESTADOS UNIDOS B,
JOGO 11 - BRASIL C x ESTADOS UNIDOS C,
JOGO 12 - BRASIL C x ESTADOS UNIDOS D,
JOGO 13 - BRASIL D x ESTADOS UNIDOS A,
JOGO 14 - BRASIL D x ESTADOS UNIDOS B,
JOGO 15 - BRASIL D x ESTADOS UNIDOS C,
JOGO 16 - BRASIL D x ESTADOS UNIDOS D,
OBS.: O número indicado do jogo é meramente informativo para demonstrar a quantidade
total de jogos na fase classificatória. Na elaboração do horário dos jogos, será definido a
ordem das partidas.
- FASE FINAL
- DECISÕES DE 3º e 4º lugares - Jogos disputados em melhor de 3 sets de 21 pontos,
com set de desempate em 15 pontos
As segundas melhores duplas de cada país na fase classificatória disputarão o terceiro e
quarto lugares.
- FINAIS - Jogos disputados em melhor de 3 sets de 21 pontos, com set de desempate em
15 pontos
As primeiras melhores duplas de cada país na fase classificatória disputarão o primeiro e

segundo lugares.

CRITÉRIO DE DESEMPATE
Os critérios de desempate serão na ordem:
- número de vitórias
- saldo de pontos (pontos a favor menos os pontos contra)
- média de pontos (pontos a favor divididos pelos pontos contra)

TOTAL DE JOGOS DO EVENTO
Serão 36 jogos no total, ao longo de 4 dias de competição, nas categorias feminina (16
jogos) e masculina (16 jogos).

EVENTO POR EQUIPE - DEFINIÇÃO DO PAIS VENCEDOR - SISTEMA DE
PONTUAÇÃO
- Na fase de classificação em cada vitória o pais recebe 1 (um) ponto;
- Na disputada do terceiro lugar, o vencedor recebe 3 (três) pontos;
- Na disputa da final, o vencedor recebe 5 (cinco) pontos;
- O país campeão será o pais que tiver mais pontos na soma do evento masculino com o
evento feminino.

PREMIAÇÃO EM DINHEIRO
Haverá premiação em dinheiro que será paga através de outra fontes de recursos ainda
em negociação.
O total da premiação será de R$ 264.480,00 (duzentos e sessenta e quatro mil,
quatrocentos e oitenta mil reais), equivalente a Us$ 116,000 (cento e dezesseis mil
dólares americanos) com dólar cotado no dia 13/09/2013 em 1US$ = R$ 2,28. O valor da
premiação será correspondente em reais ao equivalente aos US$ 116,000; podendo o
valor ser diferente na data do evento
Nos jogos da fase classificatória, em cada partida a dupla vencedora receberá R$
3.420,00,00 (tres mil, quatrocentos e vinte reais) ou US$ 1,500 e a dupla perdedora R$
1.140,00 (mil, cento e quarenta reais) ou US$ 500,00.
Na disputa do terceiro lugar o vencedor receberá R$ 9.120,00 (nove mil, cento e vinte
reais) ou U$ 6,000, e o perdedor R$ 4.560,00 (quatro mil e quinhentos reais) ou US$
2,000.
Na final do evento a dupla vencedora receberá R$ 27.360,00,00 (vinte e sete mil,
trezentos e sessenta reais) equivalente a US$ 12,000 e perdedora R$ 10.260,00 (dezoito
mil, duzentos quarenta reais) ou US$ 8,000
No total da premiação teremos:

- Fase Classificatória - 16 jogos x R$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais) ou
US$ 2,000 = R$ 54.720,00 (setenta e dois mil, novecentos e sessenta reais) ou US$
32,000
- Fase Final - Disputa do terceiro lugar - R$ 18.240,00 (dezoito mil, duzentos e quarenta
reais) ou U$ 8,000 no total;
- Fase Final - Disputa do primeiro lugar - R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos
reais) ou US$ 20,000 no total;
Valor Total da premiação na categoria masculina = R$ 127.680,00 (cento e vinte e sete
mil, seiscentos e oitenta reais) ou US$ 56,000
Valor Total da premiação na categoria feminina = R$ 127.680,00 (cento e vinte e sete mil,
seiscentos e oitenta reais) ou US$ 56,000
Valor Total da premiação em dinheiro no evento = R$ 264.480,00 (duzentos e sessenta e
quatro mil, quatrocentos e oitenta mil reais), ou US$ 116,000
PROGRAMAÇÃO, DATAS E HORÁRIOS DO JOGOS:
- Quinta-feira (30/01): Eliminatórias das 15:45h às 22h;
- Sexta-feira (31/01): Eliminatórias das 10h às 22h intervalo de 13h às 15:45h;
- Sábados (01/02): Eliminatórias das 10h às 13h e disputa de 3º lugar das 19:30h às 22h;
- Domingos (02/02): Final das 10h às 12:30h.
Os jogos nas datas acima serão nas categorias masculina e feminina.

PÚBLICO ESTIMADO:
- 700 pessoas por dia, totalizando 2.800 pessoas aproximadamente.
- Não haverá cobrança de ingressos. A entrada será gratuita
LOCAL:
- Praia de Copacabana, em frente à Rua Princesa Isabel, próximo ao Copacabana Palace
Hotel.
A ARENA DO EVENTO:
- A arena será composta por 2 quadras, sendo uma principal e outra secundária.
- A quadra principal terá uma arquibancada de 18 degraus com capacidade para 600
pessoas e 14 barracas, sendo 8 de 6,00m x 6,00m e 6 de 10,00m x 10,00m, com
capacidade para 400 pessoas.
- A quadra secundária terá uma arquibancada de 6 degraus com capacidade para 200
pessoas.

CRONOGRAMA DE MONTAGEM / DESMONTAGEM::
- Montagem: De 21 de Janeiro a 29 de Janeiro de 2014;
- Realização do Evento: De 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2014;
- Desmontagem: De 03 a 08 de Fevereiro de 2014.

CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

O local de execução do projeto asseguram meios de acessibilidade e lugares reservados
para pessoas com deficiência, bem como acesso preferencial para pessoas idosas
Por sua vez, considerando tratar-se de projeto desportivo de rendimento, não é possível
promover diretamente a inclusão de idosos e pessoas com deficiência (PCD) no processo
de seleção dos beneficiários, cumprindo assim o disposto no art. 16 do Dec. Nº 6.180/07.

DESCRIÇÃO DE PROJETO
VII. JUSTIFICATIVA (Por que se propõe o projeto, sua importância para o
desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução e justifique a
conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a
Lei nº 11.438/06).

PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NA CIDADE E PAÍS
O Brasil nos últimos trinta anos transformou-se em um das maiores potenciais mundiais
do Volei, nas categorias adultas e juvenis no masculino e no feminino.
Atualmente o voleibol brasileiro lidera o ranking mundial da Federação Internacional.
A organização deste evento na cidade do Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos de
2016, será o cenário ideal para este evento com as duas maiores potencias do vôlei de
praia no mundo.
Com o evento em janeiro/fevereiro de 2014 estaremos a menos de 2 anos e meio dos
Jogos Olímpicos de 2016.
Além das etapas da participação em etapas do circuito mundial da modalidade, eventos
como este além de servir de preparação para os atletas com jogos de alto nível técnico,
possibilitam ainda o trabalho em equipe de todos os atletas.
A cidade do Rio de Janeiro, tem formado muitos atletas nas diversas modalidades
esportivas, entre elas o vôlei de praia.
Além disso, temos que aproveitar as características naturais do Rio de Janeiro e suas
praias para difundir a prática deste esporte, que não requer muitos recursos físicos, sendo
esse um elemento de acessibilidade do mesmo.
Em termos geográficos, a praia apresenta como fatores positivos: como a sua localização
privilegiada, um excelente clima para a prática do vôlei de praia e uma excelente condição
de areia.
Entretanto o Brasil com seu imenso litoral e suas praias, possibilitam que surjam sempre
novos atletas no vólei de praia, sendo uma das poucas modalidades no pais em que os
principais atletas são de varias regiões do pais, principalmente o nordeste.
Com a organização do evento na cidade e região, estaremos estimulando os atletas do
local e o surgimento de uma nova geração.
Desta maneira, é importante que competições como estas, sempre sejam realizadas na
cidade e no pais para que os atletas mantenham-se ativos, e uma nova geração seja
formada.

Nesse caso específico contaremos com a participação de atletas também consagrados
nos ESTADOS UNIDOS e BRASIL, proporcionando um intercâmbio desta modalidade,
devido às características específicas do torneio.

UTILIZAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO COM RECURSOS INCENTIVADOS DE QUE
TRATA A LEI nº 11.438/06
Para a realização desde evento, que tem um custo de execução relativamente elevado, se
necessita do apoio de empresas patrocinadoras.
Apesar do Brasil estar sediando a Copa do mundo de futebol em 2014 e os Jogos
Olímpicos em 2016, as empresas utilizam ainda muito pouco do esporte com uma eficaz
ferramenta do marketing, com poucas exceções.
A Lei de Incentivo ao Esporte ajuda no convencimento das empresas no patrocínio a
projetos esportivos.
A maioria das empresa que investem no esporte, atualmente tem apoiado na maioria das
vezes, projetos que tenham incentivo fiscal.
Desta forma, este projeto somente terá viabilidade de execução com sua aprovação na
Lei de incentivo.

DESCRIÇÃO DE PROJETO
VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Apresentar as metas de qualidade
(quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente)
e as metas de quantidade(mensuráveis numericamente), ambas com respectivos
indicadores(de que forma as metas serão aferidas) de acordo com os objetivos
propostos.

Metas Qualitativas:
Metas Qualitativas:
1) Montagem de infra estrutura e qualidade para realização do evento Melhores do
Mundo BRASIL x ESTADOS UNIDOS: Vôlei de Praia;
2) Trazer pelo menos 2 duplas, sendo 1 (uma) masculina e 1 ( uma) feminina de vôlei de
Praia para participar do Desafio, que estejam ranqueadas entre as 10 melhores do
mundo;

INDICADORES:
1) Fotos do local de realização do evento;
2) Participação dos atletas no evento
INSTRUMENTOS:
1)Relatório da execução do projeto com fotos do local de realização do evento;
2) Relatorio com relação dos atletas participantes;

Metas Quantitativas:
Metas Quantitativas:
1) Atender a 32 atletas, sendo 8 duplas do sexo masculino e 8 duplas do sexo Feminino
de Brasil e ESTADOS UNIDOS;
2) Ter a participação de 2.800 pessoas assistindo ao evento, nos 4( quatro) dias de
evento;
INDICADORES:
1) Apresentação do resultado final da classificação da dupla no MELHORES DO MUNDO
BRASIL x ESTADOS UNIDOS de Vôlei de Praia;
2) Relatório, com fotos da participação dos atletas e público no evento.
INSTRUMENTOS:
1) Lista com os nomes dos atletas participantes do MELHORES DO MUNDO BRASIL x
ESTADOS UNIDOS de Vôlei de Praia;
2) Relatório, com os resultados das disputas entre as duplas de BRASIL x ESTADOS
UNIDOS.

- Locação de arena com 01 (um ) módulo principal, medindo 42,00m de extensão com 12 (doze) degraus, sendo o primeiro degrau a
1,30m de altura, uma passarela de circulação com aproximadamente 1.000 (mil) lugares sem cadeiras plásticas ou 526 (quinhentos e

3 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

- Os recursos humanos serão contratados com pagamento via RPA, estaremos efetuando o pagamento de 20% do INSS do
Empregado.

2 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

- Coordenador Técnico Responsável geral pela coordenação técnica de todo o projeto, que atua na área do Rendimento Esportivo há
mais de 10 anos.

- Coordenador Geral - Profissional com experiência em área de Eventos Esportivos, agindo como: Organizador; Facilitador; Planejador;
Tomador de decisões; Gestor de recursos e Promotor da visibilidade do projeto profissional com experiência administrativa e esportiva,
responsável pelo controle geral de todas as ações do projeto.

1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Atividade(s) Fim:

IX. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO: (Divida o projeto em grupos de iniciativas que serão as ações necessárias para atingir o(s) objetivo(s)
desejado(s). Denomine-as, enumere-as, descreva-as e explique como pretende desenvolvê-las. As ações de despesas administrativas
(art. 11, do Decreto nº 6.180/07) e contratação de serviços destinados à elaboração de projetos desportivos/paradesportivos ou à
captação de recursos (art. 12, do Decreto nº 6.180/07 c/c art. 21 da Portaria/ME nº 177 de 11/09/07), caso necessárias à execução do
projeto, deverão ser especificadas separadamente, com as respectivas denominações de Despesas Administrativas e Serviços de
Produção)

DESCRIÇÃO DE PROJETO

- Locação e Montagem de 03(três) unidades de salas sendo 01(uma) delas GUARDA VOLUMES nas dimensões individuais de 3.00 x

- Locação e Montagem de 02(duas) unidades de ESCANINHOS nas dimensões de 2.00 x 2.20 x 0.50 com 4 prateleiras por
cada metro conforme planta baixa encaminhada.

- Locação e Montagem de 02(duas) unidades de sala de IMPRENSA nas dimensões de 2.00 x 3.00 conforme planta baixa
encaminhada.

- Locação e Montagem de 01(uma) unidade de sala de ORGANIZAÇÃO nas dimensões totais de 5.00 x 4.50 conforme planta baixa
encaminhada.

- Locação de mesa plástica.

- Locação de grade metálica.

- Locação de caminhão baú( Locação de 1 caminhão c/ 3 ajudantes x 4 diarias.)
12h em média de utilização/ gerador 50KVA/ gerador 70KVA/ gerador 200KVA/ gerador 200KVA stand-by.

- Locação de cadeira.

- Estrutura Box Truss para painel de chave.

- Locação de banheiros químicos.

- Locação de arena com 01 (um ) tablado para podium, atletas e convidados, m edindo 31,50m de extensão por 6,30m de largura com
piso básico a 1,15m de altura, coberta com 05 (cinco) tendas.

- Locação de arena com 01 (um ) área medindo 31,50m de extensão por 6,30m de largura com piso em 04 (quatro) níveis.

- Locação de arena com 01 (um ) área VIP, medindo 50,80m de extensão por 8,40m de largura com piso em 04 (quatro) níveis.

vinte e seis) lugares com assentos plásticos.

4 - MATERIAL/PREMIAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

- Locação de sistema de sonorização com 1 mesa de som, 8 caixas de som, 4 amplificadores, 2 microfones sem fio, 01 microfone com
fio, 02 aparelhos de CD palyer e 01 mixer.

- Sistema de climatização para a área de atletas e imprensa.

- Serviço de UTI móvel completa , com posto médico.

- Segurança patrimônio montagem noturno.

- Segurança patrimônio noite.

- Segurança diurno.

- Serviços de recepcionista.

- Serviço de locução.

- Serviço de fisioterapia - 2 profissionais x 4 dias.

- Serviço de brigada de incêndio 10 extintores x 60,00 x 1 serviço.

- Serviço de brigada de incêndio 08 brigadistas x 170,00 x 4 diárias.

- Locação de rádio comunicadores.

- Locação de placar eletrônico.

- Locação e Montagem de 02(duas) unidades de salas DEPÓSITO nas dimensões de 3.00 x 3.00 conforme planta encaminhada.

1.00.

- Bandeiras em tecido: Medindo 2,40m x 0,70 m.

- Box dos atletas (lateral): Medindo 1,50m x 1,00 m, Madeira+10cm.

- Placas de quadra / Box dos atletas (central):Medindo 3,40m x 1,00m, Madeira+10c.

- Serviço de Fotógrafo: pacote para 4 dias de evento.

- Serviço de Clipping Eletrônico para o projeto.

- Serviço de Assessoria de imprensa para o projeto.

7 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

- Seguro de responsabilidade civil e atletas.

- Taxa de ECAD para sonorização do evento.

6 - TAXAS/INSCRIÇÕES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

- Top para atletas Lycra, com palas laterais; tamanho único(128 atletas (=16 atletas x 8 peças) + 20 extras.

- Camisa para atletas masculino / 16 atletas x 8 peças.

5 - UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

- Troféu - Corrosão, ouro, com pintura, base em aço carbono banhado,25 cm x 28cm, irregular,3 mm, aço carbono.

- Medalha - Fundição em ouro/prata, com pintura, fita digitalizada,7 cm, regular , 4 mm, zamac, padrão, 0,5 mm.

- Serviço de limpeza (pessoal e material de limpeza).

- Serviços de Prestação de Contas a ser realizado durante todo o período de execução do projeto, para encaminhamento ao ME.

1 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Atividade(s) Meio:

(*) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do
projeto.
(**) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
(***) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
(****) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
(*****) O cronograma de execução física e financeira e o orçamento analítico (formulários XI, XII e XIII), deverão ser elaborados com
base no valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06.
Observação: O custeio das ações no valor pleiteado para efeito dos benefícios da Lei nº 11.438/06, não poderá estar duplicado nas
outras fontes de recursos.

X. RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO
(Nesse formulário o proponente deverá citar todas as previsões de receitas e apoios, economicamente mensuráveis, envolvidos na
execução do projeto - art. 14, Decreto nº 6.180/07).
FONTES
VALOR (R$)
Recursos Próprios (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Recursos Públicos (*) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Outros incentivos fiscais (**) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Outros recursos (***) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Receitas Previstas (****) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
VALOR PLEITEADO PARA EFEITO DA LEI 11.438/06 (*****)
450.628,72
TOTAL GERAL
450.628,72

DESCRIÇÃO DE PROJETO

(*) Detalhe a origem de cada fonte (se existir)
(**) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

XI. DETALHE AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO IX
FONTES
ORIGEM DO RECURSO (*)
FINALIDADE (**)
ATIVIDADE(S) FIM
1. Recursos Próprios
1.1 Recurso(s) Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas
ATIVIDADE(S) MEIO
1. Recursos Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas

DESCRIÇÃO DE PROJETO

VALOR (R$)

XII. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
ATIVIDADE(S) FIM
PERÍODO DE EXECUÇÃO
VALOR ESTIMADO POR
AÇÃO Nº
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
AÇÃO (R$)
INÍCIO
DURAÇÃO
DATA DA
ASSINATURA
DO
1
Recursos Humanos - Atividade Fim
2 meses
18.000,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
2
Encargos Trabalhistas
2 meses
3.600,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
3
Serviços Operacionais
2 meses
334.925,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
4
Material/Premiação
2 meses
4.088,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
5
Uniformes
2 meses
5.727,60
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
6
Taxas/Inscrições
2 meses
3.852,61
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
7
Divulgação/Promoção
2 meses
44.047,00
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE FIM
414.240,21

DESCRIÇÃO DE PROJETO

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no formulário VIII

1

AÇÃO Nº

ATIVIDADE(S) MEIO
PERÍODO DE EXECUÇÃO
VALOR ESTIMADO POR
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
AÇÃO (R$)
INÍCIO
DURAÇÃO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Serviços Operacionais
2 meses
14.930,00
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE MEIO
14.930,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM
429.170,21
Valor na Etapa 3:
21.458,51
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem: 5,000%
TOTAL GERAL
450.628,72

1.1

1

Indique a unidade Indique a duração Indique o preço de
Indique a quantidade de cada de
medida de cada de cada item da
cada unidade de
item da coluna 2
item da coluna 3
coluna 2
despesa

col. 3 x col. 5 x col. 6

Item
Detalhamento
Recursos Humanos - Atividade Fim - (Torneio Melhores do Mundo : BRASIL x ESTADOS UNIDOS - Vôlei de Praia)
1 Coordenador
Geral - Profissional
com experiência
em área de
Eventos
Esportivos, agindo
como: Organizador;
Facilitador;
Planejador;
Tomador de
decisões;
Gestor
Coordenador Geral
1.0
Pessoa (s)
2 meses
5.000,00
10.000,00
de recursos e
Promotor da
visibilidade do
projeto profissional
com experiência
administrativa e
esportiva,
responsável pelo
controle geral de
todas as ações do
projeto.

ATIVIDADE(S) FIM

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado

XIII. Orçamento Analítico - detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, dando as
especificações orçamentárias necessárias.
6- Valor
1- Nº
2- Detalhamento ações
3- Quantidade
4- Unidade 5- Duração
7- Total
Unitário

(*) Enumere todas as ações que foram descritas no formulário VIII

DESCRIÇÃO DE PROJETO

3

2.2

2.1

2

1.2

Responsável geral
pela coordenação
técnica de todo o
Coordenador
projeto, que atua
1.0
Pessoa (s)
2 meses
4.000,00
Técnico
na área do
Rendimento
Esportivo há mais
de 10 anos.
Encargos Trabalhistas - (Torneio Melhores do Mundo : BRASIL x ESTADOS UNIDOS - Vôlei de Praia)
Os recursos
humanos serão
contratados com
INSS
pagamento via
EMPREGADOR RPA, estaremos
1.0
Taxas
2 meses
1.000,00
Coordenador Geral
efetuando o
pagamento de 20%
do INSS do
Empregado.
Os recursos
humanos serão
contratados com
INSS
pagamento via
EMPREGADOR RPA,
estaremos
1.0
Taxas
2 meses
800,00
Coordenador
efetuando
o
Técnico
pagamento de 20%
do INSS do
Empregado.
Serviços Operacionais - (Torneio Melhores do Mundo : BRASIL x ESTADOS UNIDOS - Vôlei de Praia)

1.600,00

2.000,00

8.000,00

3.3

3.2

3.1

Locação de arena
com 01 (um )
módulo principal,
medindo 42,00m
de extensão com
12 (doze) degraus,
sendo o primeiro
degrau
a 1,30m de
ARENA altura,
uma
ARQUIBANCADA passarela
de
PÚBLICO
circulação com
aproximadamente
1.000 (mil) lugares
sem cadeiras
plásticas ou 526
(quinhentos e vinte
e seis) lugares com
assentos plásticos
Locação de arena
com 01 (um ) área
VIP, m edindo
ARENA ATLETAS
50,80m de
/ ORGANIZAÇÃO /
extensão
por
CONVIDADOS
8,40m de largura
com piso em 04
(quatro) níveis
Locação de arena
com 01 (um ) área
ARENA
medindo 31,50m
IMPRENSA /
de extensão por
STAFF
6,30m de largura
com piso em 04
(quatro) níveis
1.0

1.0

1.0

Locação

Locação

Locação

4 dias

4 dias

4 dias

4.560,00

8.838,33

31.064,17

18.240,00

35.353,32

124.256,68

3.4

Locação de arena
com 01 (um )
tablado para
podium, atletas e
convidados, m
edindo
31,50m de
ARENA - PODIUM
extensão por
6,30m de largura
com piso básico a
1,15m de altura,
coberta com 05
(cinco) tendas
1.0

Locação

4 dias

4.500,00

18.000,00

3.8

3.7

3.6

3.5

Locação de 10
(dez) Sanitários
Químicos Portáteis,
Modelo
Standard(9) e
PNE(1), construído
em Polietileno de
extrusão com alta
densidade,
dimensões: Altura
2,30m; Largura
1,10m;
Comprimento
1,20m, teto
translúcido, respiro
superiores
Banheiros químicos (pontos
para circulação de
ar), piso
antiderrapante,
dispositivo de trinco
com indicação
livre/ocupado,
placa de
identificação
(feminino/masculin
o), caixa de dejetos
com assento e
tampa capacidade
de 220 litros,
suporte para papel
higiênico e
mictório.
Estrutura Box
Box Truss
Truss para painel
de chave
Cadeira Plasticas Locação de cadeira
Locação de
caminhão baú(
Locação de 1
Caminhão baú
caminhão c/ 3
ajudantes x 4
diarias.)
1.0

670.0

4.0

10.0

Locação

Locação

Locação

Locação

4 dias

1 dia

1 dia

4 dias

600,00

5,00

975,00

66,50

2.400,00

3.350,00

3.900,00

2.660,00

3.16

3.15

3.14

3.13

3.12

3.11

3.10

3.9

12h em média de
utilização/ gerador
50KVA/ gerador
Gerador
70KVA/ gerador
200KVA/ gerador
200KVA stand-by
Locação de grade
Grade metálica
metálica
Mesa Plastica
Locação de mesa
de placar
Placar eletrônico Locação
eletrônico
Rádio
Locação de rádio
comunicadores
comunicadores
Locação e
Montagem de
02(duas) unidades
de salas
Sala (depósito de
DEPÓSITO
nas
materiais)
dimensões de 3.00
x 3.00 conforme
planta
encaminhada.
"Locação e
Montagem de
03(três) unidades
de salas sendo
Sala (guarda de
01(uma) delas
volumes)
GUARDA
VOLUMES
nas dimensões
individuais de 3.00
x 1.00"
Locação e
Montagem de
02(duas) unidades
de sala de
Sala (imprensa)
IMPRENSA nas
dimensões de 2.00
x 3.00 conforme
planta baixa
encaminhada.
3.0

3.0

2.0

20.0

1.0

30.0

160.0

1.0

Locação

Locação

Locação

Locação

Locação

Locação

Locação

Locação

4 dias

4 dias

4 dias

1 dia

4 dias

1 dia

4 dias

4 dias

555,00

277,50

832,50

30,00

4.003,75

15,00

3,25

5.500,00

6.660,00

3.330,00

6.660,00

600,00

16.015,00

450,00

2.080,00

22.000,00

Serviço de brigada
de incêndio brigadistas

Serviço de brigada
de incêndio extintores

Serviço de
fisioterapia

3.19

3.20

3.21

3.24

3.23

Serviço de locução
Serviço de
Segurança diurno Segurança diurno
Serviço de
Segurança
Segurança noturno patrimônio noite

Sala (unidades de
scaninho)

3.18

3.22

Sala (organização
do evento)

3.17

Locação e
Montagem de
01(uma) unidade
de sala de
ORGANIZAÇÃO
nas dimensões
totais de 5.00 x
4.50 conforme
planta baixa
encaminhada.
Locação e
Montagem de
02(duas) unidades
de ESCANINHOS
nas dimensões de
2.00 x 2.20 x
0.50 com 4
prateleiras por
cada metro
conforme planta
baixa
encaminhada.
Serviço de brigada
de incêndio 08
brigadistas x
170,00 x 4 diarias
Serviço de brigada
de incêndio 10
extintores x 60,00 x
1 serviço
Serviço de
fisioterapia - 2
profissionais x 4
dias
Serviço de locução

73.0

90.0

1.0

1.0

10.0

8.0

2.0

1.0

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

Locação

Locação

1 dia

1 dia

4 dias

4 dias

1 dia

4 dias

4 dias

4 dias

110,00

110,00

600,00

360,00

70,00

175,00

250,00

2.087,50

8.030,00

9.900,00

2.400,00

1.440,00

700,00

5.600,00

2.000,00

8.350,00

5

4.2

4.1

4

3.28

3.27

3.26

3.25
1.0

35.0
Serviço

Serviço
4 dias

1 dia
2.500,00

110,00

Serviços de
24.0
Serviço
1 dia
300,00
recepcionsta
Locação de
sistema de
sonorização com 1
mesa de som, 8
caixas de som, 4
amplificadores, 2
Sonorização
microfones sem fio,
1.0
Serviço
5 dias
1.900,00
evento
01 microfone com
fio, 02 aparelhos de
CD palyer e 01
mixer 4 dias de
evento e um dia de
instalação e testes
= 5 dias
Material/Premiação - (Torneio Melhores do Mundo : BRASIL x ESTADOS UNIDOS - Vôlei de Praia)
Fundição em
ouro/prata, com
pintura, fita
Medalha
digitalizada,7 cm,
32.0
Unidade
29,00
regular , 4 mm,
zamac, padrão, 0,5
mm.
Corrosão, ouro,
com pintura, base
em aço carbono
Troféu
4.0
Unidade
790,00
banhado,25 cm x
28cm, irregular,3
mm, aço carbono.
Uniformes - (Torneio Melhores do Mundo : BRASIL x ESTADOS UNIDOS - Vôlei de Praia)

Serviços de
recepcionsta

Serviço de
Segurança
Segurança noturno
patrimônio
- montagem
montagem noturno
Serviço de UTI
Serviço de UTI
móvel
completa ,
Móvel
com posto médico.

3.160,00

928,00

9.500,00

7.200,00

10.000,00

3.850,00

7.5

7.4

7.3

7.2

7.1

7

6.2

6.1

6

5.2

5.1

Clipping Eletronico

Serviço de Clipping
Eletrônico para o
projeto
Placas de quadra / Medindo 3,40m x
Box dos atletas
1,00m,
(central)
Madeira+10cm

59.0

1.0

Unidade

Serviço

1 dia

2 meses

301,00

2.000,00

Camisa para
atletas
masculino /
Camisa para
16
atletas
148.0
Unidade
19,80
atletas masculino peças = 128x+820
extras
Top para atletas
Lycra, com palas
Top para atletas
laterais; tamanho
148.0
Unidade
18,90
em Lycra
único - 16 atletas x
8 peças = 128 + 20
extras
Taxas/Inscrições - (Torneio Melhores do Mundo : BRASIL x ESTADOS UNIDOS - Vôlei de Praia)
Taxa de ECAD
ECAD
para sonorização
1.0
Taxas
1 dia
1.701,90
do evento
Seguro de
Seguro
responsabilidade
1.0
Taxas
1 dia
2.150,71
civil e atletas
Divulgação/Promoção - (Torneio Melhores do Mundo : BRASIL x ESTADOS UNIDOS - Vôlei de Praia)
Serviço de
Assessoria de
Assessoria de
1.0
Serviço
2 meses
5.000,00
Imprensa
imprensa para o
projeto
Bandeiras em
Medindo 2,40m x
40.0
Unidade
1 dia
163,40
tecido
0,70 m
Medindo 1,50m x
Box dos atletas
1,00 m,
16.0
Unidade
1 dia
172,00
(lateral)
Madeira+10cm

17.759,00

4.000,00

2.752,00

6.536,00

10.000,00

2.150,71

1.701,90

2.797,20

2.930,40

Serviço de
Fotógrafo

ATIVIDADE(S) MEIO
Item
Detalhamento
1
Serviços Operacionais
Serviço de limpeza
1.1
Serviço de limpeza
- total de 66
pessoas no total
Serviços de
Prestação de
Contas a ser
Serviços de
realizado durante
1.2
Prestação de
todo o período de
Contas
execução do
projeto, para
encaminhamento
ao ME.

7.6

Cobertura
fotográfica digital
em alta resolução
do torneio
Melhores do
Mundo BRA x USA
2014

2 meses

4.000,00

8.000,00

6.930,00

14.930,00
429.170,21
Valor na Etapa 3:
21.458,51
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem:
5,000%
TOTAL GERAL
450.628,72

Serviço

1.0

105,00

414.240,21

TOTAL ATIVIDADE(S) FIM

1 dia

3.000,00

3.000,00

1 mês

TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM

Serviço

Serviço

66.0

1.0

