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
Título: Rio Open Qualifying 2015
Manifestação Desportiva: Rendimento
Modalidade(s) do projeto:

Nº SLIE: 1509319-05

Tenis
Local (is) de execução do projeto:
Jockey Club Brasileiro
Jardim Botânico Jardim Botânico - RJ
Cep: 22470-051/Fone: não encontrado
Evento(s) do projeto:
1- Rio Open Qualifying 2015 - (Evento Calendário Oficial)
Data Início: 14/02/2015
Data Término: 15/02/2015
Local Execução: Jockey Club Brasileiro

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO:
DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE
Duração: 4 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: 40 - Adultos - (18 a 59 anos).
Qtd: 0 - Idosos - (a partir de 60 anos).
Qtd: 0 - Portadores de necessidades especiais.
Beneficiário Direto: 40
Beneficiário Indireto: 0
Total de Beneficiário(s): 40

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
O objetivo do projeto é a realização do torneio Rio Open Qualifying 2015 durante os dias
14 e 15 de fevereiro de 2015, com entrada gratuita para o público no Jockey Club
Brasileiro Rio de Janeiro. Serão trinta jogos entre quarenta jogadores que disputarão
vagas para o Rio Open 2015. Os jogos serão distribuídos da seguinte forma:
Sábado, 14/02 11h às 22h
12 jogos femininos
8 jogos masculinos
Domingo, 15/02 11h às 14h30m
6 jogos femininos
4 jogos masculinos
O torneio será realizado no Jockey Club Brasileiro, com sede na cidade do Rio de Janeiro,
berço do tênis brasileiro que originou talentos tais como os ex-tenistas Ricardo Accioly,
Ronald Barnes, Joana Cortez e Fabiano de Paula.
No Rio Open Qualifying 2015, os tenistas disputarão as últimas vagas para a chave
principal do Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul e o único a reunir uma
disputa simultânea de um ATP 500 e de um WTA Internacional.
O circuito da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) conta com sessenta e dois
torneios em trinta e um países. A categoria de torneios da ATP World Tour 500 é
composta por treze eventos. O Rio ATP 500 faz parte desse seleto grupo, sendo um dos
vinte e três torneios mais importantes do calendário internacional e o mais importante da
América do Sul, distribuindo mais de R$ 2,6 milhões em premiação.
O Circuito da WTA (Womens Tennis Association) é dividido em dois níveis de eventos:
Premier e International. O WTA Rio International será o torneio mais importante do circuito
feminino na América Latina, ao lado de eventos no Brasil, Colômbia e México. Em uma
temporada ocorrem cinquenta e dois eventos em trinta e dois países.

Metodologia
Serão vinte e quatro jogadoras disputando seis vagas para o Rio Open, vinte delas entram
com ranking direto na chave do qualifying e outras quatro serão convidadas pela diretoria
técnica.
Os dezesseis homens disputarão quatro vagas para o Rio Open, treze entram direto
através do ranking e outros três ganharão convite da diretoria técnica para jogar a fase
classificatória.
Cada tenista precisará vencer dois jogos para se qualificar para o torneio Rio Open. Não
haverá jogo da modalidade dupla, a única modalidade em disputa no Rio Open Qualifying
é de simples (solo) tanto para categoria masculina quanto para feminina.
Os vencedores terão a oportunidade de disputar o Rio Open com alguns dos maiores
nomes do tênis como Rafael Nadal, David Ferrer, Fabio Fognini, Tommy Robredo,
Leonardo Mayer, Pablo Cuevas, Sorana Cirstea, Sara Errani e os brasileiros Thomaz
Bellucci, João Souza, Bruno Soares, André Sá, Marcelo Melo Teliana Pereira. Eles
competem por US$ 1,5 milhão para ATP e US$ 250 mil para WTA.
Programação*:
Sábado, 14/02
8h as 10h - Aquecimento e treinamento
11h as 18h 1ª rodada (total de 20 jogos) nas 6 quadras do Jockey Clube.
Domingo, 15/02
8h as 10h - Aquecimento e treinamento
11h as 18h Rodada final (total de 10 jogos) nas 6 quadras do Jockey Clube.
*Em caso de chuva e/ou vento pode ser necessário adiar partidas até que o tempo esteja
em condições ideais de jogo.
Mesmo sendo classificatório para o Rio Open, o Rio Open Qualifying 2015 é um torneio a
parte, tendo inclusive premiação própria. A premiação será distribuída da seguinte forma:
ATP - Masculino
Perdedores de sábado: US$ 615,00 para 08 jogadores.
Perdedores de domingo: US$ 1.115,00.
Vencedores de domingo (04 pessoas) recebem como prêmio uma vaga para disputar o
Rio Open.
WTA Feminino
Perdedoras de sábado: US$ 600,00 para 12 jogadores
Perdedoras de domingo: US$ 1.020,00.
Vencedoras de domingo (06 pessoas) recebem como prêmio uma vaga para disputar o
Rio Open.
Todos os jogos serão abertos ao público sem cobrança de ingresso. E esperamos receber
1000 pessoas por dia.

Abaixo seguem os nomes dos jogadores já confirmados e respectivas posições no ranking
mundial:
Rio Open Qualifying ATP - Masculino
1.Maximo Gonzalez (ARG) - 98º
2.Albert Montañes (ESP) - 104º
3.Damir Dzumhur (BIH) - 105º
4.Daniel Gimeno Traver (ESP) - 110º
5.Pere Riba (ESP) - 111º
6.Facundo Bagnis (ARG) - 124º
7.Horacio Zabellos (ARG) 125º
8.Stephane Robert (FRA) - 132º
9.Thiemo de Bakker (NED) - 138º
10.Luca Vanni (ITA) - 148º
11.Facundo Arguello (ARG) - 149º
12.Adrian Ungur (ROU) - 154º
13.Marco Cecchinato (ITA) - 159º
Rio Open Qualifying - WTA - Feminino
1.Andrea Mitu (ROU) - 117ª
2.Paula Ormaechea (ARG) _ 124ª
3.Olivia Rogowska (AUS) - 134ª
4.Anna Tatishvili (USA) - 141ª
5.Lucie Hradecka (CZE) - 142ª
6.Dinah Pfizenmaier (GER) - 143ª
7.Julia Glushko (ISR) - 153ª
8.Veronica Cepede ROyg (PAR) - 166ª
9.Stephanie Vogt (LIE) 167ª
10.Petra Martic (CRO) - 184ª
11.Julia Boserup (USA) - 188ª
12.Allie Kiick (USA) - 193ª
13.Maria Irigoyen (ARG) - 198ª
14.Heidi El Tabakh (CAN) - 204ª
15.Elitsa Kostova (BUL) - 207ª
16.Ana Bodgan (ROU) - 208ª
17.Bianca Botto (PER) - 210ª
18.Gioia Barbieri (ITA) - 212ª
19.Laura Pous Tio (ESP) - 224ª

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).

O Projeto aqui proposto se faz necessário e relevante por apresentar a possibilidade de
contribuir para a massificação do tênis no país através da oportunidade de vivenciar jogos
de qualidade entre os melhores do mundo no circuito profissional.
O motivo pelo qual o proponente apresenta o projeto é a intenção de promover o fomento
do tênis no Brasil. Ao oferecer a oportunidade da comunidade conhecer mais a fundo a
modalidade esportiva em questão, caminha-se no sentido de popularizar o esporte e
hábitos de vida saudáveis.
Além do público, o projeto visa impactar também a comunidade local, possibilitando a
geração de empregos temporários e renda no Estado. Seja através dos serviços mais
ligados à indústria de eventos, como a mão de obra qualificada, mas também o turismo
através dos setores de hospedagem e alimentação.
Com a visibilidade que o Rio Open Qualifying terá mundialmente, o projeto se torna uma
ferramenta de publicidade para a política pública de incentivo ao esporte do Governo
Federal.
O Brasil é um dos maiores organizadores de eventos esportivos em todo mundo, em
termos de quantidade e qualidade, visto a realização de várias etapas de circuitos e
campeonatos mundiais ocorridos no país nas últimas décadas.
Pretendemos consolidar o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro, em sua posição de grande
promotor de eventos esportivos apresentando a toda comunidade esportiva internacional
a capacidade e qualidade de organização desta modalidade no país, ainda mais para a
escolha da cidade do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, onde o
Tênis estará presente como modalidade Olímpica.
A ALDEeA - Associação Latina de Desenvolvimento Esportivo, Cultural e Ambiental,
associação sem fins lucrativos, fundada em 2005 e gerida por voluntários tem como
objetivo promover o desenvolvimento social e educacional da comunidade onde atua.
Acreditando na inclusão cultural através do esporte e meio ambiente, a ALDEeA realiza
abordagens de temáticas sociais que promovem a transformação da realidade de vida dos
envolvidos, afastando essas pessoas da ociosidade e do convívio com a criminalidade.
A entidade possui experiência e capacidade técnica-operativa para realização de projetos
culturais, sociais, ambientais e esportivos. No âmbito esportivo, a experiência se
comprova pela realização de três edições do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis
(Copa Gerdau de tênis - 2010, 2011 e 2013), conforme currículo e fotos anexas.
O responsável técnico pelo evento será o Sr. Luiz Fernando Procopio de Carvalho. O

profissional foi escolhido por sua experiência de quase dez anos em eventos
internacionais de tênis. A carga horária estimada é de 40 horas semanais. Anexo segue
seu currículo e abaixo um breve resumo das qualificações:
QUALIFICAÇÕES:
Experiência na área de comunicação, inteligência de mercado, marketing e ativação de
marcas.
Vasta experiência no planejamento e condução de eventos esportivos.
Gerenciamento de imagem e promoção de atletas profissionais.
Habilidade na customização de projetos seguindo a necessidade de clientes.
Fluente em três idiomas: Português, Inglês e Espanhol. Francês avançado para
conversação.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Koch Tavares
Gerente de Marketing & Esportes Junho 2010 Dezembro 2013.
Gerente Geral do Brasil Open 2011/2012 - único evento ATP World Tour no Brasil.
Gerente Geral do Gillette Federer Tour.
Gerente Geral do ATP Challenger Tour Finals 2011 o Idealizador do evento junto à ATP.
Gerente Geral da Copa Petrobras de Tênis 2010, circuito de seis eventos ATP.
Diretor da Copa Petrobras de Tênis (Etapa São Paulo) - vencedor do prêmio Melhor
Idealizador do ATP Challenger Tour Finals novo evento do circuito ATP Challenger Tour
no Brasil.Diretor do Pernambuco Brasil Open Series 2011 evento ATP Challenger.
Agenciamento da carreira do tenista Thomaz Bellucci.
Gerente das contas do atleta: Adidas, Wilson, Banco Votorantim, Correios e Gillette.
Gerente executivo da conta Telefônica VIVO.
Coordenador da Liga de Desporto Universitário (CBDU).
Associação dos Tenistas Profissionais (ATP)
Gerente, Comunicação & Marketing América Latina Abril 2006 Maio 2010.
Bolsa de Valores de Mercadorias e Futuros (BM&F)
Gerente de Comunicação Janeiro 2006 Março 2006.
FORMAÇÃO:
Mississippi State University, Starkville, MS, EUA Bacharelado de Artes e Ciências:
Comunicação e Espanhol, 2001-2005.
SENAC, São Paulo Curso em Estratégia de Comunicação, Dezembro 2007.
ESPM, São Paulo Curso em Marketing do Esporte, Dezembro 2008.
ESPM, São Paulo Curso em Planejamento e Gerenciamento de Marketing, Janeiro 2009.
Insper, São Paulo Cursando MBA Executivo, Abril 2011.

Importante ressaltar que o projeto a ser executado será o evento Rio Open Qualifying
2015 entre os dias 14 e 15 de Fevereiro de 2015.
Haverá outro evento no mesmo local a partir de 16 de Fevereiro de 2015 a ser executado

por outra instituição.
Enviamos no anexo o croqui do evento, fotos atualizadas do local de execução do evento,
bem como a data de reserva de data e valor para locação.
É válido também mencionar que, o torneio Rio Open e os eventos que qualificam para ele,
são produtos e marcas registradas, cujas detentoras são as associações internacionais
ATP/WTA. Para que seja possível a realização dos eventos no Brasil, foram firmadas
parcerias indicando representantes legais locais para essas marcas e produtos.
A responsável legal no Brasil para a realização do Rio Open é a promotora de eventos
esportivos IMX. Desta forma, para que a proponente pudesse realizar o Rio Open
Qualifying 2015, foi necessário uma autorização dupla, das detentoras internacionais
ATP/WTA e da nacional IMX.
Pelo exposto, enviamos no anexo as autorizações e respectivas traduções juramentadas.
Reforçamos que a proponente ALDEeA é responsável pela execução, negociação e
contratação de fornecedores, entrega dos materiais/produtos e prestação dos serviços,
bem como controle e gerenciamento de toda a execução financeira, liberando
pagamentos, assinando cheques e controlando fluxo de caixa da conta
movimento/bloqueada vinculada ao projeto.

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:
Meta: Possibilitar a realização do Rio Open Qualifying 2015.
Indicador: A realização do Rio Open Qualifying 2015
Linha de base: Calendário de eventos do Rio de Janeiro.
Verificador: Relatório de cumprimento do objeto, fotos e clippings.
Meta: Proporcionar a oportunidade de a comunidade local vivenciar uma grande
competição de tênis, nos moldes e qualidade internacionais.
Indicador: A realização do Rio Open Qualifying 2015.
Linha de Base: Estrutura dos eventos que acontecem hoje.
Verificador: Comparação da estrutura do Rio Open Qualifying com eventos que
acontecem hoje.

Meta: Estimular a prática do esporte através do maior conhecimento e aproximação da
modalidade.
Indicador: Número de jogadores amadores e federados no Estado do Rio.
Linha de base: Número atual.
Verificador: Número até 04 meses pós-evento.
Meta: Fomentar o cenário esportivo no Rio de Janeiro, cidade sede dos Jogos Olímpicos
de 2016.
Indicador: Número de eventos esportivos na Cidade.
Linha de base: Número atual.
Verificador: Número até 04 meses pós-evento.
Meta: Movimentar os setores esportivos, turístico e hoteleiro da cidade.
Indicador: Taxa de ocupação dos hotéis na Cidade.
Linha de base: Taxa atual.
Verificador: Taxa na semana do evento.
Meta: Gerar emprego e renda para a comunidade local.
Indicador: número de profissionais envolvidos na realização do evento.
Linha de base: número de profissionais envolvidos na realização do evento.
Verificador: número de profissionais envolvidos na realização do evento.
Meta: Promover as políticas públicas de incentivo ao esporte do Governo Federal.
Indicador: Inserção de Marcas do Governo e Lei de Incentivo em toda a comunicação do

evento.
Verificador: Clipping e fotos na prestação de contas.

Metas Quantitativas:
Meta: Receber público de 1000 pessoas por dia.
Indicador: número do público presente.
Linha de base: Estimativa paramétrica baseada em torneios internacionais.
Verificador: fotos.
Meta: Ter 16 tenistas homens competindo no torneio, entre os 200 melhores do mundo.
Essa meta será comprovada através do relatório de beneficiados diretos da prestação de
contas.
Indicador: posição no ranking mundial.
Linha de base: posição dos jogadores no período do torneio.
Verificador: ranking mundial e relatório de beneficiados.
Meta: Ter 24 tenistas mulheres competindo no torneio, entre as 250 melhores do mundo.
Essa meta será comprovada através do relatório de beneficiados diretos da prestação de
contas.
Indicador: posição no ranking mundial.
Linha de base: posição dos jogadores no período do torneio.
Verificador: ranking mundial e relatório de beneficiados.
Meta: Ter repercussão na mídia, com pelo menos três matérias em jornais locais de
grande circulação.
Indicador: Veiculação de notícia sobre o projeto nos jornais locais.
Linha de base: Veiculação de notícia sobre o projeto nos jornais locais.
Verificador: Relatório de clipping apresentado na prestação de contas.

Todas as estruturas (tablado, arquibancada...) preveem revestimento externo em lycra cinza, recolhimento do ART junto ao CREA-RJ,
Transporte de ida e volta de todos os equipamentos e materiais necessários através de caminhões munk e trucados, empilhadeiras e
guindastes. Equipe de engenheiros registrados no CREA, mestres, supervisores, encarregados e montadores. Transporte, alimentação,
equipamentos de proteção (EPI e EPC) e uniformes da equipe. Seguro de Responsabilidade Civil Geral, seguro de vida em grupo,
seguro saúde e odontológico para a equipe de montadores. A estrutura será utilizada nos dois dias de evento.

Visamos à locação de serviços concernentes a produção, prevemos a locação de 16 (dezesseis) cabines sanitárias e 02 (duas) cabines
sanitárias para PNE. Serão locadas também 1000 (mil) unidades de grades para delimitação das áreas esportivas, sociais e
operacionais do evento. Além disso, serão montados 03 (três) módulos de arquibancadas descobertas com assentos fixos totalizando
1.044 lugares e 03 (três) estruturas de tablado: 02 (duas) montadas em dois níveis com capacidade total para 110 pessoas e 01 (uma)
montada em três níveis com capacidade para 60 pessoas. Locaremos também 02 (dois) grupos de geradores de 350 KVA para
manutenção de energia durante o evento. Serão locadas 02 (duas) tendas de 5mX5m para uso do ambulatório, 01 (uma) tenda de
10mX10m para uso do refeitório e 01 (uma) tenda de 10mX10m parra uso do depósito.

1 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - 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

Esta ação tem como objetivo a contratação de 01 (uma) equipe médica formada por três profissionais especializados em ortopedia
conforme regra da ATP e WTA, pelos dois dias do evento.

2 - EQUIPAMENTO MÉDICO/FISIOTERAPIA - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Serão locados dentro desta ação 01 (um) serviço de iluminação das seis quadras, incluindo montagem e manutenção durante o
evento, e 01 (um) serviço de sonorização para quadra 1 para todos os jogos durante os dois dias de evento. Além disso, serão locadas
40 (quarenta) unidades de rádios HT com 10 canais para uso da produção e apoios, além das equipes WTA e ATP.

Nesta ação está prevista também a contratação de 01 (um) sistema de credenciamento via web online para imprensa e staff. Também
será contratado 01 (um) serviço de distribuição elétrica e cabeamento nas quadras, salas, depósitos e entrada do evento. Outro serviço
a ser contratado é 01 (um) serviço de internet incluindo dois links e sistema de telefonia, além de link dedicado para apresentação dos
resultados on line, também apresentados através de 01 (um) sistema de placar ao vivo disposto nas quadras secundárias, também
contratado para o evento.

Esta ação visa à contratação de profissionais e de equipes para os serviços operacionais. Será necessária a contratação de uma
equipe de limpeza com 30 (trinta) auxiliares para cobrirem as áreas do evento. Também uma equipe de 30 (trinta) seguranças para
apoio nas áreas do evento junto aos 20 (vinte) brigadistas contratados para pronto atendimento. Contrataremos 30 (trinta) carregadores
para asseria nas áreas do evento.

Serão locados itens de mobiliário incluindo: 18 (dezoito) armários brancos com chave, 08 (oito) armários baixos com chave, 150 (cento
e cinquenta) cadeiras brancas, 20 (vinte) estantes de metal com divisórias, 15 (quinze) frigobares, 6 (seis) lockers com chave, 50
(cinquenta) mesas brancas, 20 (vinte) mesas do tipo pranchão e 120 (cento e vinte) unidades de unifilas. Além destes itens será
contratada também a montagem das seguintes salas em octanorm branco: 1 sala de 5x3 (WTA) = 15M²; 1 sala de 3 x 3 (Prize Money) =
9M²; 1 sala de 6x3 (ATP) = 18M²; 1 sala de 3 x 3 (Tour Manenger) = 9M²; 1 sala de 5 x 3 (Diretor do Torneio) = 15M²; 1 sala de 3 x 6
(Juizes de Cadeira)= 18M²; 1 sala de 3 x 6 (Médicos) = 18M²; 1 sala de 6,5 x 7 (Encordoador)= 45,5M²; 1 sala de 3 x 3 (Lavanderia) =
9M²; 1 sala de refeitório 7,5 x 11 = 82,5M²; 1 sala de cozinha 5 x 5 = 25M². Total = 264M².

Prevemos nesta ação a contratação de 01 (um) serviço de assessoria de imprensa para divulgação de matérias, confecção de notas,
artigos e envio de material para veículos especializados por dois meses. Além disso contrataremos também 01 (um) serviço de

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

Além de alimentação também será contratado o serviço de hospedagem, sendo 40 (quarenta) diárias no total pelos dias do evento
para os atletas da ATP e 60 (sessenta) diárias no total pelos dias do evento para os atletas da WTA.

Esta ação prevê a contratação do serviço de catering incluindo 334 (trezentas e trinta e quatro) refeições nos dois dias de evento para
equipe de apoio e 80 (oitenta) refeições nos dois dias de evento para atletas e acompanhantes.

5 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Esta ação prevê a locação de 15 (quinze) vans para traslado entre aeroporto, hotel e evento da equipe técnica, jogadores e árbitros.

4 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Serão produzidos nessa ação todo o material de sinalização e comunicação visual do evento incluindo 12 (doze) adesivos de acesso as
quadras medindo 2,00 x 1,00, 05 (cinco) sinalizações de boca de quadra medindo 1,30 x 0,65, 04 (quatro) adesivos de acesso a quadra
2 medindo 2,00 x 1,00, 04 (quatro) adesivos de acesso a quadra 3 medindo 2,00 x 1,00, 04 (quatro) adesivos de acesso a quadra 4
medindo 2,00 x 1,00, 04 (quatro) adesivos de acesso a quadra 5 medindo 2,00 x 1,00, 01 (um) backdrop para entrevista móvel, 02
(duas) estruturas de comunicação visual em lona para fundo de quadra 1 medindo 18,80 x 1,5, 02 (duas) estruturas de comunicação
visual em lona para fundo de quadra 2 medindo 18,80 x 1,5, 02 (duas) estruturas de comunicação visual em lona para fundo de quadra 3
medindo 18,80 x 1,5, 02 (duas) estruturas de comunicação visual em lona para fundo de quadra 4 medindo 18,80 x 1,5, 02 (duas)
estruturas de comunicação visual em lona para fundo de quadra 5 medindo 18,80 x 1,5, 02 (duas) estruturas de comunicação visual em
lona para lateral de quadra 1 medindo 21,80 x 1,5, 02 (duas) estruturas de comunicação visual em lona para lateral de quadra 2
medindo 21,80 x 1,5, 02 (duas) estruturas de comunicação visual em lona para lateral de quadra 3 medindo 21,80 x 1,5, 02 (duas)
estruturas de comunicação visual em lona para lateral de quadra 4 medindo 21,80 x 1,5, 02 (duas) estruturas de comunicação visual em
lona para lateral de quadra 5 medindo 21,80 x 1,5, 20 (vinte) palanque de juiz (cadeira) em metalon e lona para as cinco quadras, quatro
em cada.

3 - MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Esta ação tem por objetivo a contratação de 01 (um) serviço de Assessoria Jurídica para elaborar contratos de participação dos
jogadores e fornecedores, pelo período de dois meses, além de 01 (um) serviço de Execução Financeira para acompanhamento de
desembolso dos recursos para realização do projeto pelo período de quatro meses.

1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Atividade(s) Meio:

Esta ação prevê o pagamento de cota patronal (20%) sobre a contratação de Gerente de Projeto / Diretor do Torneio pelo período de
dois meses.

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

Prevemos a contratação de um Gerente de Projeto / Diretor do Torneio com experiência em gerenciamento de projetos e na
organização de eventos de tênis. A contratação será via contrato de prestação de serviços de pessoa física, com pagamento via RPA
pelo período de dois meses.

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

Esta ação prevê a locação de espaços no Jockey Club Brasileiro, sendo: 4 salas da Sede Social, 2 Vestiários da Sede Social, 2 Sauna
para uso dos atletas,1 Sala de Cinema para uso como sala de coletiva e 8 quadras de Tênis, quadras para jogos e treinos. Pelo
período de 02 dias.

7 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

cobertura fotográfica por todo o evento.

(*) 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 (*****)
493.241,93
TOTAL GERAL
493.241,93

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
AÇÃO Nº
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
INÍCIO
DURAÇÃO
DATA DA
ASSINATURA
DO
1
Serviços Operacionais
2 dias
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
2
Equipamento Médico/Fisioterapia
2 dias
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
3
Material de Consumo/Expediente
2 dias
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
4
Transporte/Locomoção
2 dias
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
5
Hospedagem/Alimentação
2 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
6
Divulgação/Promoção
2 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
7
Locação de espaços
2 dias
TERMO DE
COMPROMISSO

DESCRIÇÃO DE PROJETO

210.000,00

8.658,14

62.290,00

11.800,00

93.137,00

4.700,00

57.169,08

VALOR ESTIMADO POR
AÇÃO (R$)

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

1

AÇÃO Nº

9

8

DATA DA
ASSINATURA
DO
Recursos Humanos - Atividade Fim
2 meses
10.000,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Encargos Trabalhistas
2 meses
2.000,00
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE FIM
459.754,22
ATIVIDADE(S) MEIO
PERÍODO DE EXECUÇÃO
VALOR ESTIMADO POR
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
AÇÃO (R$)
INÍCIO
DURAÇÃO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Serviços de Terceiros
4 meses
10.000,00
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE MEIO
10.000,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM
469.754,22
Valor na Etapa 3:
23.487,71
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem: 5,000%
TOTAL GERAL
493.241,93

1.2

1.1

1

Locação

Serviço

2 dias

2 dias

6,83

6.016,80

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

Item
Detalhamento
Serviços Operacionais - (Rio Open Qualifying 2015)
Contratação de
equipe com 30
carregadores para
apoio das areas do
evento. Incluindo
material como
Carregadores
carrinhos de mão,
1.0
uniformes e
alimentação da
Equipe de
Carregadores.
11horas/Pelo
período de 02 dias.
Locação de 100
grades tipo gradex
medindo cada uma
2,00 x 1,60 para
delimitação das
Grade de Proteção áreas
100.0
esportivas,
sociais e
operacionais do
evento - pelo
periodo de 2 dias .

ATIVIDADE(S) FIM

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado

1.366,00

12.033,60

col. 3 x col. 5 x col. 6

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

1.6

1.5

1.4

1.3

Contratação de
equipe de 30
auxiliares de
Limpeza para as
areas do Evento.
Incluindo
materiais,
Limpeza
uniforme e
alimentação da
Equipe de Limpeza
: 12 horas/dia Pelo período de 02
dias.
Locação de
mobiliario para as
Mobiliário áreas de apoio:
Cadeiras
150 cadeiras
brancas Pelo
período de 02 dias.
Locação de
mobiliario para as
de apoio: 50
Mobiliário - Mesas áreas
mesas brancas.
Pelo período de 02
dias.
Locação de
mobiliario para as
de apoio: 20
Mobiliário - Mesas áreas
mesas
tipo
Pranchão
pranchão de
2,20m.Pelo período
de 02 dias.
20.0

50.0

150.0

1.0

Locação

Locação

Locação

Serviço

2 dias

2 dias

2 dias

2 dias

45,65

7,63

3,39

7.783,33

1.826,00

763,00

1.017,00

15.566,66

Rádio HT

Sonorização

1.7

1.8

Locação de 40
radios HT de alta
frequência e com
10 canais para as
Equipes WTA e
ATP, produção e
apoios. Período
para montagem,
evento e
desmontagem.
Pelo período de 02
dias.
Sonorização para a
Quadra 1 para
todos os jogos
executados,
durante os dois
dias: Locação de
equipamento de
som para a quadra
01: 06 caixas de
som FZ 108a; 06
Kit Ringer; 01 man
Power Mp de 3000;
01 mesa de som
Yamanha de 1
V96i; 02
microfones sem fio
shure uhrf; 02
brastões shure uhrf
beta 58; 02
microfones
sennheiser 835
com chave de on e
Off e 1 garra LP.
Pelo período de 02
dias.
1.0

40.0

Serviço

Locação

2 dias

2 dias

5.306,67

21,46

10.613,34

1.716,80

3

2.1

2

1.11

1.10

1.9

Locação de 02
tendas Tipo
"Chapeu de Bruxa"
medindo 5mx5m
com lona branca
Tendas com todos os
2.0
Locação
ambulatório
fechamentos
laterais, para uso
como ambulatório.
Pelo período de 02
dias.
Locação de 01
tenda tipo "Chapeu
de Bruxa" medindo
10mx10m com lona
e com todos
Tendas - deposito branca
1.0
Locação
os fechamentos
laterais, para uso
do deposito de
materiais. Pelo
período de 02 dias.
Locação de 01
tenda tipo "Chapeu
de Bruxa" medindo
10mx10m com lona
Tendas - refeitorio branca e todos os
1.0
Locação
fechamentos
laterais, para uso
do refeitório. Pelo
período de 02 dias.
Equipamento Médico/Fisioterapia - (Rio Open Qualifying 2015)
Equipe médica
especializa em
ortopedia conforme
regra da ATP e
Médico
1.0
Serviço
WTA. Serão 3
profissionais
durante os 2 dias
de evento.
Material de Consumo/Expediente - (Rio Open Qualifying 2015)
-

2 dias

2 dias

2 dias

4.700,00

2.663,33

2.163,33

653,34

4.700,00

5.326,66

4.326,66

2.613,36

Fundo de quadra Quadra 01

Fundo de quadra Quadra 02

Fundo de quadra Quadra 03

Fundo de quadra Quadra 04

3.1

3.2

3.3

3.4

Estruturas de
Comunicação
Visual para a
Quadra 01: 02
fundos de quadra
nas medidas 18,80
x 1,50 em lona
imprensa e quadro
de metalon.
Estruturas de
Comunicação
Visual para a
Quadra 2: 02
fundos de quadra
nas medidas 18,80
x 1,50 em lona
imprensa e quadro
de metalon.
Estruturas de
Comunicação
Visual para a
Quadra 3: 02
fundos de quadra
nas medidas 18,80
x 1,50 em lona
imprensa e quadro
de metalon.
Estruturas de
Comunicação
Visual para a
Quadra 4: 02
fundos de quadra
nas medidas 18,80
x 1,50 em lona
imprensa e quadro
de metalon.
2.0

2.0

2.0

2.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

-

-

-

-

4.392,85

4.392,85

4.392,85

4.392,85

8.785,70

8.785,70

8.785,70

8.785,70

Fundo de quadra Quadra 05

Lateral de quadra Quadra 01

Lateral de quadra Quadra 02

Lateral de quadra Quadra 03

3.5

3.6

3.7

3.8

Estruturas de
Comunicação
Visual para a
Quadra 5: 02
fundos de quadra
nas medidas 18,80
x 1,50 em lona
imprensa e quadro
de metalon.
Estrutura de
Comunicação
Visual para a
Quadra 1: 02
laterais (direita e
esquerda) nas
medidas 21,80 x
1,50 em lona
impresa e quadro
de metalon.
Estrutura de
Comunicação
Visual para a
Quadra 2: 02
laterais (direita e
esquerda) nas
medidas 21,80 x
1,50 em lona
impresa e quadro
de metalon.
Estrutura de
Comunicação
Visual para a
Quadra 3: 02
laterais (direita e
esquerda) nas
medidas 21,80 x
1,50 em lona
impresa e quadro
de metalon.
2.0

2.0

2.0

2.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

-

-

-

-

4.920,85

4.920,85

4.920,85

4.392,85

9.841,70

9.841,70

9.841,70

8.785,70

5

4.1

4

3.10

3.9

Estrutura de
Comunicação
Visual para a
Quadra 4: 02
Lateral de quadra - laterais (direita e
2.0
Quadra 04
esquerda) nas
medidas 21,80 x
1,50 em lona
impresa e quadro
de metalon
Estrutura de
Comunicação
Visual para a
Quadra 5: 02
Lateral de quadra - laterais (direita e
2.0
Quadra 05
esquerda) nas
medidas 21,80 x
1,50 em lona
impresa e quadro
de metalon
Transporte/Locomoção - (Rio Open Qualifying 2015)
Locação de 15
vans para o
transporte entre
aeroporto , Hotel e
Transporte
5.0
local do evento da
Equipe técnica,
jogadores e
árbitros - 2 dias.
Hospedagem/Alimentação - (Rio Open Qualifying 2015)
Serviço

Unidade

Unidade

2 dias

-

-

1.180,00

4.920,85

4.920,85

11.800,00

9.841,70

9.841,70

5.2

5.1

Alimentação Atletas e
acompanhantes.
Atletas tem direito
a refeição para si e
um acompanhante
de acordo com as
Alimentação regras da ATP e
Atletas e
WTA. Serão um
Acompanhantes
total de 16 atletas
da ATP e 24 da
WTA. Os 40 atletas
geram um total 80
refeições por dia
para o período do
Qualy.
Alimentação - Para
as Equipes de
Apoio como: 50
Juizes de Linha, 12
Juizes de Cadeira,
Alimentação 65 boleiros e 40
Juizes, Boleiros e
apoios de
Produção
produção. Total de
167 refeições por
dia do Qualy. Total
de 334 pelo
periodo do Qualy.
167.0

80.0

Serviço

Serviço

2 dias

2 dias

35,00

35,00

11.690,00

5.600,00

6

5.4

5.3

Hospedagem
atletas Qualy ATP 16 atletas no qualy
com direito a
hospedagem a
partir de um dia
antes do início da
competição (13 de
Hotel para os
Fevereiro) até a
40.0
Jogadores da ATP
noite que for
eliminado. Previsão
de 16 diárias no dia
13 de Fevereiro, 16
diárias no dia 14 de
Fevereiro e 8
diárias no dia 15 de
Fevereiro. Total: 40
diárias.
Hospedagem
atletas Qualy WTA
- 24 atletas no
qualy com direito a
hospedagem a
partir de um dia
antes do início da
competição (13 de
Hotel para os
Fevereiro) até a
60.0
Jogadores da WTA
noite que for
eliminada. Previsão
de 24 diárias no dia
13 de Fevereiro, 24
diárias no dia 14 de
Fevereiro e 12
diárias no dia 15 de
Fevereiro. Total: 60
diárias.
Divulgação/Promoção - (Rio Open Qualifying 2015)
Serviço

Serviço

1 dia

1 dia

450,00

450,00

27.000,00

18.000,00

8

7.1

7

6.2

6.1

Contratação de
serviços de
Assessoria de
Imprensa para
divulgação de
materias sobre o
evento. Confecção
Assessoria de
de Notas, Artigos,
1.0
Serviço
Imprensa
Sugestão de
Pautas, envio de
material para
veiculos
especializados de
todo o país durante
2 meses.
Cobertura
Fotográfica com
registro da
competição e
estrutura de todo o
Fotógrafo
1.0
Serviço
evento, incluindo a
premiação da Final.
Entrega do material
em arquivo digital,
durante 2 dias.
Locação de espaços - (Rio Open Qualifying 2015)
Locação de
espaços do JCB,
incluindo: 4 salas
da Sede Social, 2
Vestiários da Sede
Social, 2 Sauna
para uso dos
Locação do Clube atletas,1 Sala de
1.0
Locação
Cinema para uso
como sala de
coletiva e 8
quadras de Tênis,
quadras para jogos
e treinos. Pelo
período de 02 dias.
Recursos Humanos - Atividade Fim - (Rio Open Qualifying 2015)
2 dias

2 dias

1 mês

105.000,00

1.829,07

5.000,00

210.000,00

3.658,14

5.000,00

ATIVIDADE(S) MEIO
Item
Detalhamento
1
Serviços de Terceiros
Contratação de
serviços para o
acompanhamento
financeiro de
desembolso dos
Execução
recursos para a
1.1
Financeira
execuçao do
projeto e a
prestaçao de
contas final do
projeto, durante 4
meses.

9.1

9

8.1

1.0

Contratação de
profissional com
experiência nas
melhores praticas
de gerenciamento
de projetos e na
organização de
eventos de tênis
ternacionais, como
Gerente de Projeto Diretor do Torneio.
1.0
/ Diretor do Torneio
A forma de
contratação será
através de contrato
de prestação de
serviços de pessoa
física, com
pagamento através
de RPA pelo
período de 2 (dois)
meses.
Encargos Trabalhistas - (Rio Open Qualifying 2015)
INSS - Gerente de
Projeto / Diretor do Cota patronal 20%
1.0
Torneio

Serviço

Taxas

Pessoa (s)

2 meses

5.000,00

10.000,00

459.754,22

TOTAL ATIVIDADE(S) FIM

10.000,00

2.000,00

10.000,00

2.000,00

1 mês

1 mês

10.000,00
469.754,22
Valor na Etapa 3:
23.487,71
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem:
5,000%
TOTAL GERAL
493.241,93

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

