DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

1. Identificação do projeto: X COPA SÃO PAULO DE KARATE
1.1. Instituição proponente: FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
1.2 CNPJ: 48 241 897-0001-71
1.3 Banco: Brasil 001
1.6 Site: www.fpk.com.br

1.4 Agência: 6998-1

1.5 Conta: 10196-6

1.7 Certificações:
CRCE nº 0711/2013

expedido em 08/06/2021

1.8 Nome do Responsável legal: Jose Carlos Gomes de Oliveira
1.9 RG: 14.476.062-9

1.10 Órgão Expedidor SSP-SP

E mail Pessoal:zecakarate01@hotmail.com
E mail institucional: karatefpk@uol.com.br
2 - Apresentação da Organização
2.1. Histórico da Organização (com apresentação de dados e informações relevantes sobre a
área de atuação
O karatê chegou ao Brasil com os imigrantes japoneses, no ano de l908 com a colônia que se
instalou no interior de São Paulo e na capital, ganhou diversos adeptos a partir da fundação da
Associação Brasileira de Karatê no ano de 1960, em São Paulo, pelo Professor Shikan Akamine.
A FPK – Federação Paulista de Karate, entidade oficial da modalidade de representatividade
técnica e administrativa do Estado de São Paulo, fundada em 13 de Setembro de 1974,
devidamente filiada e reconhecida pela CBK – Confederação Paulista de Karate e CBK –
Confederação Brasileira de Karate e COB – Comitê Olímpico Brasileiro.
Fundamenta-se em propagar, difundir, orientar, fiscalizar a prática do desporto em todo Estado
de São Paulo, em 47 anos de atividades consecutivas, atualmente com mais de 120
participantes e 441 associações filiadas.
Considerando-se o fomento das disciplinas de katas(conjunto de movimentos de ataque e
defesa), Kumite(lutas),PCD(parakarate).
Promovendo também campeonatos, treinamentos, exames de graduação e cursos de reciclagem
e/ou formação e/ou capacitação e árbitros e treinadores.
Ressalta-se, pois, uma das prerrogativas de nossas finalidades temos como principio a formação

e cidadania, a formação socioeducativa, inclusiva tanto no âmbito de deficientes e da melhor
idade.
3. Apresentação do Projeto
3.1. Nome do Projeto
X COPA SÃO PAULO DE KARATE
3.2. Justificativa - Justificar a pertinência e necessidade do projeto, apresentando dados
estatísticos e sociais que apontem a necessidade da intervenção proposta.
Ressalta-se, pois, que a proposta ora apresentada corresponde a décima edição da Copa São
Paulo de Karate, provas oficiais válidas pelo ranking oficial paulista e brasileiro, cujo as
normas são regidas e vigentes pela WKF – World Karate Federation.
A pertinência da realização do evento ora citado, se faz necessário diante da escassez e uma
demanda reprimida momentânea.

Reforça-se, pois que estamos no segundo ano com restrições sanitárias e com medidas de
flexibilização do Plano São Paulo.
A demanda reprimida nestes meses de abstinência de período competitivo será compensada
por retomadas gradativas de treinamentos e competições e, neste ato competitivo sobressaltase a gratuidade na íntegra de todos os inscritos.
Neste momento tão peculiar da história da humanidade, há que se falar em retomada deste
evento em pequeno e/ou médio porte, onde não colocaremos em risco os envolvidos, esta
FEDERAÇÃO utilizará todos os protocolos de biossegurança necessários, estamos frente a um
vírus mutável e de alta letalidade mundial, e é de conhecimento público.
Finalizando, a intervenção da presente proposta tem por objeto fortalecer o retorno da
modalidade de karate na disciplina de Kata – neste momento as lutas de kumite(combate)
ainda estão suspensas temporariamente.
3.3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), conhecida como Grande São Paulo, reúne 39
municípios do Estado de São Paulo, englobando a extensão da capital paulista, formando com
seus municípios uma mancha urbana contínua, e diversificada econômica e socialmente.
3.4. Abrangência Geográfica- Indicação da divisão administrativa do Estado, referente às
Secretarias afins do objeto do projeto, bem como, o local de desenvolvimento das atividades,
identificando os municípios da região de atuação, bem como se o projeto é municipal, regional
ou estadual.
Municípios que fazem parte Região Metropolitana de São Paulo
São Paulo; Arujá; Barueri; Biritiba Mirim; Caieiras; Cajamar; Carapicuíba; Cotia; Diadema;

Embu; Embu-Guaçu; Ferraz de Vasconcelos; Francisco Morato; Franco da Rocha; Guararema;
Guarulhos; Itapecerica da Serra ;Itapevi; Itaquaquecetuba; Jandira; Juquitiba; Mairiporã; Mauá;
Mogi das Cruzes; Osasco; Pirapora do Bom Jesus; Poá; Ribeirão Pires; Rio Grande da Serra;
Salesópolis; Santa Isabel; Santana do Parnaíba; Santo André; São Bernardo do Campo; São
Caetano do Sul; São Lourenço da Serra Suzano; Suzano; Taboão da Serra e Vargem Grande
Paulista;
Local de Execução do Evento
Sábado - Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro – Rua Abilio Soares, 1300 Paraíso SP/SP CEP:04005-004
Data da Montagem: 30 de outubro (9h as 16h)
Data do Evento: 31 de outubro Horário das
09h as 15h
Abrangência Territorial do Evento
Perfaz em 39 (trinta e nove municípios da RMSP), bem como Munícipio de São Paulo, interior
do Estado, Região Metropolitana Baixada Santista, Região Metropolitana Campinas, Ribeirão
Preto, Sorocaba, Vale do Paraíba e Litoral Norte.
4. Objetivos do Projeto
4.1. Objetivo Geral
A X COPA SÃO PAULO DE KARATE, será em etapa única, a ser realizada na capital paulista,
estima atender diretamente 200 atletas com idade entre 14 e 59 anos, tem como objetivo
oferecer evento destinado a atletas da modalidade karate, em ambiente esportivo, materiais de
apoio adequados aptos para receber todos os envolvidos e, em conformidade com os protocolos
de biossegurança em combate a Covid 19, acatando os protocolos aprovados Centro de
Contingencia ao Coronavírus e atendendo as regras da quarentena do Plano São Paulo.
Disputa individual, na disciplina de KATA.
4.2. Objetivo (s) Específico(s)
1.
2.
3.
4.

Classificação para o Ranking Paulista 2022;
Classificação para o Ranking da Seleção Brasileira 2022;
Corroborar o crescimento individual por meio da seletividade e competitividade;
Oferecer um evento 100% gratuito, cuja finalidade é fomentar a modalidade e
democratizar o acesso a um maior número de praticantes;

5. Beneficiários
Público alvo a ser abrangido
1. Adolescentes (14 a 17 anos);
2. Adultos (18 a 59 anos);
De ambos os gêneros e categorias
5.1. Beneficiários Diretos (especificar):

200 Beneficiários previstos na disciplina de KATA que se, enquadram nas categorias desde
que estejam devidamente filiado(s), no quadro associativo da FPK -Federação Paulista de
Karatê.
5.2. Beneficiários Indiretos (especificar):
Cerca de 50 pessoas entre admiradores, Técnicos , Departamento Médico, Arbitragem, Serviço
Geral.
6. Metodologia
Descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho.
DO DISTÂNCIAMENTO FÍSICO
Neste momento tão peculiar, estamos de frente com um vírus mutável e de alta letalidade
mundial, e é de conhecimento público. Diante disso, prezamos pelo distanciamento físico e o
menor número de pessoas, desta forma o acesso será restrito e sem público somente terão
acesso a área de competição atletas e um representante.
A DISPUTA SERÁ NA DISCIPLINA DE KATA
Conforme protocolos sanitários aprovado pelo Centro de Contigência ao Coronavirus do
Governo do Estado de São Paulo, aprovado para as artes marciais, serão adotados as
regras do kata disciplina individual: sendo uma sequência de movimentos e chutes,
técnicas de ataques e defesas, que simulam ataque e defesa, a serem realizadas sem
contato físico, com distanciamento físico e medidas de proteção e higienização.
Cada forma também possui um componente de desenvolvimento psicológico, pois prepara
o karateca para um combate real, e um componente filosófico, que busca transmitir dores
e pensamentos críticos para avaliar as situações serenamente, situações essas não só
limitadas a embates físicos. Ou seja, um conjunto de movimentos de ataques e defesas e
está presente nas mais diversas artes marciais Japonesas, realizados em conjunto ou
individual, o significado é amor é forma, mas que adquire formas diversas dependendo da
arte em questão.
DOS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO
O evento utilizará a identidade visual do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria
de Esporte em todas as mídias sociais da FPK, CBK.
DO DIREITO DO USO DA IMAGEM
Todos os participantes ao fazerem a inscrição também concede a FPK – Federação
Paulista de Karate o direito do uso de imagem.
DO CRITÉRIO DE INSCRIÇÃO

Se dará por meio do sistema da FPK:
Entidades esportivas filiadas, já fazem uso de um login e senha para interação e
participação de atividades, ficando a cargo de cada organização realizar as inscrições dos
atletas com seu login e senha no site da Federação Paulista de Karate no endereço
eletrônico: http://www.fpk.com.br/
DAS ÁREAS DE COMPETIÇÃO
Serão 8 áreas de competetições com 10metros quadrados perfazendo o total de 1000
metros quadrados de tatames – com 08 competidores simultaneamente.
DO REGULAMENTO

O regulamento que rege a presente proposta está disponível no endereço eletrônico:
http://www.fpk.com.br/
DOS RESULTADOS
Serão disponibilizados no endereço eletrônico: http://www.fpk.com.br/
RELATÓRIO TÉCNICO
Será apresentado um relatório técnico executivo com a relação nominal, chaveamento das
disputas bem como os resultados.

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE
A FPK – entregará o relatório do cumprimento do objeto, relativo a execução física e
financeira, e demais documentos comprobatórios.
7. Resultados esperados
Definir os resultados quantitativos e qualitativos a serem atingidos (descrição pormenorizada
de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades a ser executadas,
devendo esclarecer com precisão e detalhamento aquilo que se pretende realizar ou obter, bem
como quais os meios utilizados ara tanto)
Metas Qualitativas
o
o
o

Atender ambos os gêneros (feminino e masculino);
Oferecer um ambiente esportivo adequando para a execução dos Katas;
Oferecer um ambiente com os protocolos de biossegurança contra a propagação do
vírus da Covid 19;

Metas Quantitativas

o
o
o

Participação direta de 200 atletas;
Atender 98 categorias de ambos os gêneros;
Atender uma única disciplina de karate o kata;

8. Processo de Monitoramento e Avaliação
Apresentar os indicadores quantitativos e qualitativos a partir dos resultados definidos, bem
como os meios de verificação a serem utilizados, levando em consideração a análise do
território e da política local.
Resultado(s)
Indicadores
Indicadores
Meios de Verificação
Qualitativos
Quantitativos
Retomada gradativa de Atender as
Participação
Nota Fiscal, foto, link
eventos
esportivos
de categorias e
direta de 200
disponibilizado no site e
rendimento
ambos os
atletas;
copia em DVD
gêneros
Disponibilizar um ambiente
seguro
a
todos
os
envolvidos com todos os
protocolos
de
biossegurança ao combate
ao Covid 19 retomada
gradativa
de
eventos
esportivos de rendimento
Oportunizar um evento de
retomada presencial da
modalidade de Karate na
disciplina de Kata

Oferecer um
ambiente
esportivo
adequando
para a
execução dos
Katas;

Atender
categorias

98 Relação de inscritos

Oferecer um
ambiente com
os protocolos
de
biossegurança
contra a
propagação do
vírus da Covid
19;

Atender uma
única disciplina de
karate o kata;

Relação de Resultados e
ranking paulista a ser
disponibilizados
no
endereço
eletrônico:
http://www.fpk.com.br/

9. Recursos humanos
Descrever as funções desempenhadas por todos os profissionais e demais agentes do Projeto,
identificando a forma de contratação, respeitando a legislação vigente.
Formação Profissional
Função
no Nº
de
Vínculo
(cargo)
projeto
horas/mês
(CLT, prestador serviços,
voluntário)

10. Cronograma de execução do Projeto
Especificar mês a mês, quais ações/atividades serão desenvolvidas.
1º mês
PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO EVENTO
Aquisições e contratações serviços

INSCRIÇÕES

20/10

HR.
INICIO
09H

LIBERAÇÃO
CHAVES

28/10

09H

MONTAGEM

30/10

09H

EXECUÇÃO

31/10

09H

DESMONTAGEM 31/10

17H

CRONOGRAMA

DATA

HR.
CONSIDERAÇÕES
TÉRMINO
17H
INSCRIÇÕES ON LINE, NO
SITE DA FEDERAÇÃO,
TÉRMINO DAS
INSCRIÇÕES DIA 27/10
00H
NO DIA 28/10 ESTARÃO
DISPONÍVEIS AS CHAVES
DE DISPUTAS, ONDE
CADA ATLETA FICARÁ
CIENTE DAS
INFORMAÇÕES
REFERENTES A SUA
PARTICIPAÇÃO NA
COMPETIÇÃO
17H
MONTAGEM DO EVENTO
SE DARÁ COM 1 DIA DE
ANTECEDÊNCIA DO
EVENTO.
16H
INÍCIO DA COMPETIÇÃO.
20H

TÉRMINO DA
COMPETIÇÃO.

2ª mês - Elaboração de Relatório Final e Prestação de Contas a ser enviada a Secretaria de
Estado de Esportes

Atividades/Mês
Inscrição dos atletas
Competição kata
individual

1
x
x

Registro do resultado
Relatório Técnico
Relatório Final
Prestação Contas

x
x

2

x
x

3

11. Plano de Ação Anual
4
5
6
7

8

9

10

11

12

PLANO DE TRABALHO
1. DADOS DO PROPONENTE
Órgão/instituição Proponente
PROJETO KARATE FPK

C.N.P.J.
48.241.897/0001-71

Endereço
Rua Roberto Simonsen, 94
Cidade
UF
São Paulo
SP

e-mail karatefpk@uol.com.br
CEP

DDD)
Telefone

E.A.

Conta corrente
Banco (nome e nº)
Agência (nome e nº) Praça de pagamento
6998-1
10196-6
Banco do Brasil
Nome do responsável pela OSC
C.P.F. 076.155.728-86
José Carlos Gomes de Oliveira
R.G./Órgão expedidor
Cargo
Função
Matrícula
14.476.062-9
Presidente Presidente
Endereço residencial completo
CEP
(DDD) Tel.
E-mail institucional
E-mail pessoal zecakarate01@hotmail.com
2. OUTROS PARTÍCIPES - INTERVENIENTE
Nome
Endereço

CNPJ

E.A
CEP

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do projeto
X COPA SÃO PAULO DE KARATE

Período da execução
Início
Término
30-10-2021
31-10-2021

Identificação do objeto
A X COPA SÃO PAULO DE KARATE, a ser realizada em etapa única, a ser realizada na capital paulista,
estima atender diretamente 200 atletas com idade entre 14 e 59 anos, tem como objetivo oferecer
evento destinada a atletas da modalidade karate, em ambiente esportivo, materiais de apoio
adequados com aptos para receber todos os envolvidos e, em conformidade com os protocolos de
biossegurança em combate a Covid 19, acatando os protocolos aprovados Centro de Contingencia ao
Coronavírus e atendendo as regras da quarentena do Plano São Paulo.

Justificativa da proposição
A presente proposta ora apresentada e relevante para a modalidade, pois, proporcionara a
oportunidade e as condições necessários para a realização da decima edição da Copa São Paulo de
Karate, continuidade provas oficiais válidas pelo ranking oficial paulista e brasileiro, cujo as normas
são regidas e vigentes pela WKF – World Karate Federation.

A pertinência da realização do evento ora citado, se faz necessário diante da escassez e uma demanda
reprimida momentânea.

Reforça, se, pois, que estamos no segundo ano com restrições sanitárias e com medidas de
flexibilização do Plano São Paulo.

4. Cronograma de execução (Meta, Etapa ou Fase)
Nº
Ordem

Meta

Confecção
de Material
Gráfico

Banner

1

Confecção
de Material
Gráfico

2

Banner

Especificação
Banner com impressão na
medida de 6,00 metros x
3,00 metros, o banner é
produzido com lona e
inkjet, ultragloss, com
absoluta qualidade no
processo
digital,
ilhós
reforçado
e
fixadores
plásticos. Gramatura: 440
GSM,
Tecido:
1000Dx1000D/9x9
per
inch, Durabilidade: 3 anos,
Força de Tensão:147.6 x
124.3,
Resistência
à
ruptura: 23.93 x 21.57,
Alongamento:28.0 x 30.67,
Método de teste: Força de
Tensão:
ISO
139341:1999:
Kgf/5cm,
Resistência à ruptura: ISO
13937-2:2000: Kgf/5cm,
Banner com impressão na
medida de 8,00 metros x
4,00 metros, o banner é
produzido com lona e
inkjet, ultragloss, com
absoluta qualidade no
processo
digital,
ilhós
reforçados e fixadores
plásticos. Gramatura: 440
GSM, Tecido: 1000D x
1000D/9x9
per
inch,
Durabilidade:
3
anos,
Força de Tensão:147.6 x
124.3,
Resistência
à
ruptura: 23.93 x 21.57,
Alongamento:28.0 x 30.67,
Método de teste: Força de
Tensão:
ISO
13934-

Indicador Físico
Unidade Quanti
dade
Peça
1

Valor
Unitário
R$2870,00

Peça

R$3.936,00

1

Duração
Início

Termino

R$2870,00

1º mês

1º mês

R$3.936,00

1º mês

1º mês

Total

Confecção
de Material
Gráfico

3

Locação de
Box Truss

BOX
TRUSS

4

Locação de
Box Truss

BOX
TRUSS

5

Locação de
Estrutura
Metálica

Estrutura

6

7

Locação
PALCO

MONTAGE
M
E
DESMONTA
GEM

PALCO

1:1999:
Kgf/5cm,
Resistência
à ruptura:
ISO
13937-2:2000:
Kgf/5cm,
Alongamento:
ISO 13934- 1:1999: %. 1
Banner
para
Palco
Central.
Banner com impressão na
medida de 4,00 metros x
3,00 metros, o banner é
produzido com lona e
inkjet, ultragloss, com
absoluta qualidade no
processo
digital,
ilhós
reforçados e fixadores
plásticos. Gramatura: 440
GSM,
Tecido:
1000Dx1000D/9x9
per
inch, Durabilidade: 3 anos,
Força de Tensão:147.6 x
124.3,
Resistência
à
ruptura: 23.93 x 21.57,
Alongamento:28.0 x 30.67,
Método de teste: Força de
Tensão:
ISO
139341:1999:
Kgf/5cm,
Resistência
à ruptura:
ISO
13937-2:2000:
Kgf/5cm,
Alongamento:
ISO 13934- 1:1999: %. 1
Banner para Podium.
Box Truss Q15 (2 Diárias
para 1 dia de montagem e
1 dia do evento), 6 x 3m
igual, pés de 3,00m 30m
lineares
Q15,
contemplando cabos e
bases
como
metro
lineares, para montagem
interna no ginásio.
Box Truss Q15 (2 Diárias
para 1 dia de montagem e
1 dia do evento), 8 x 4m
igual, pés de 2,00m 42m
lineares
Q15,
contemplando cubos e
bases
como
metro
lineares, para montagem
externa no ginásio.
Estrutura Metálica para
Back Drop de Premiação
(2 Diárias para 1 dia de
montagem e 1 dia do
evento), 4 x 3m igual, pés
de 1,50m 23m lineares
Q15, contemplando cabos
e bases como metro
lineares, para montagem
interna no ginásio.
Montadores
para
montagem
e
desmontagem de toda
a
infraestrutura
de
materiais, equipamentos
do Evento, equipamentos
eletrônicos,
som,
tvs,
notebook e tatames.
PALCO - Locação (2
diárias, sendo 1 dia para

Peça

1

R$1.476,00

R$1.476,00

1º mês

1º mês

Peça

1

R$3.120,00

R$3.120,00

1º mês

1º mês

Peça

1

R$3.528,00

R$3.528,00

1º mês

1º mês

Peça

1

R$2.300,00

R$2.300,00

1º mês

1º mês

Peça

1

R$7.500,00

R$7.500,00

1º mês

1º mês

Peça

1

R$13.000,00

R$13.000,00

1º mês

1º mês

CENTRAL
8

Locação
PALCO
PODIUM

PODIUM

9

Serviço de
Sonorização

SISTEMA
DE SOM

10

Serviço de
Iluminação

Iluminação

11

Locação
gerador

Gerador

12

Serviços
Foto
e
Filmagem
13

Foto
e
Filmagem

montagem e 1 dia para o
evento) para Central - 16
Praticáveis
para
montagem de 01 Palco
Central medindo 10 m de
frente
e
4
m
de
profundidade altura de 80
cm podendo ser regulado.
PALCO - Locação (2
diárias, sendo 1 dia para
montagem e 1 dia para o
Podium - de 1° a 4º
lugares
são
produtos
desenvolvidos
especialmente
para
montagem de Podium de
premiação
com
piso
madeira naval na parte
superior e acabamento
refinado na parte
fechado, 6 caixas de som
amplificada, 2 caixas de
subgrave, 1 mesa de som
8 canais, 6 tripés de caixa
de som, 1 Main power de
energia, 1
Cabo de
energia Main Power, 4
Microfones sem fio, Som 1 note book, 01 Operador
do Som
ILUMINAÇÃO
PARA
GINÁSIO - 26 refletores
para
Ginásio
de
Ambiente Fechado: 12
refletores HQI 400 Watts e
Reator de 400 Watts, 26
Suporte para Refletor HQI
de 2,00 Metros de altura
cada
suporte,
950,0
metros de cap PP 2x2,
5mm, rack de energia
main power, 150 m de
cabo 2x2,5mm - Par Led
25 unidades, 8 Sistema de
Iluminação -. 01 Operador
de iluminação.
GERADOR DE ENERGIA
- Gerador de energia
silenciado de 260 kva
para
suplementar
alimentação
de
equipamentos eletrônicos,
placares,
telão,
sonorização e iluminação.
02 Fotógrafos para o
Evento - Edição de Fotos
e entrega dvd das fotos 01 fotógrafo para registro
do Podium e 01 para
cobertura do evento nas
áreas de lutas durante
todo o período do Evento.
Valor
unitário
por
profissional.
02
cinegrafistas
para
os
serviços
de Filmagem
com ou similar incluindo
filmadoras
profissionais
para a prestação do

Peça

1

R$6.050,00

R$6.050,00

1º mês

1º mês

Peça

1

R$8.800,00

R$8.800,00

1º mês

1º mês

Peça

1

R$14.100,00

R$14.100,00

1º mês

1º mês

Peça

1

R$10.500,0

R$10.500,00

1º mês

1º mês

Peça

1

R$10.80,00

R$10.800,00

1º mês

1º mês

Serviços de
Ambulância

Ambulância

14
Locação
TVS

TVS

15

Locação
Painel
de
Led

Painel
Led

de

16

Locação
notebook

Computador

17

Locação
Tatame

Tatame

18

Serviços de
jornalismo
19

Jornalismo

serviço.
01 Ambulância UTI com
Motorista,
Médico
e
socorrista, 01 Ambulância
Básica
01
Motorista
socorrista
e
uma
enfermeira.
08 TVS DE LED - –
Locação (02 diárias, sendo
1 dia para montagem e 1
dia para o evento) 08
Monitores TV LCD 42” TV LCD para disponibilizar
os placares das lutas Suporte para fixação de
TVs de Led nas áreas de
competição.
PAINEL
DE
LED
–
Locação (02 diárias, sendo
1 dia para montagem e 1
dia para o evento) 01
Painél de Led p6 (Telão)
12 metros de Painel de
Led 4m x 3m resolução
o p6 mm para chamada
de categorias.
procedimentos
estejam
mais claros e com isso
diminui a incidência de
erros. Esse programa é
omesmo usado pela WKF
(World Karate Federation),
que é a Federação
Mundial do Karate. Esse
placar Set Point Panel
WKF que é específico,
pois implementa as regras
reais da WKF, e é o
mesmo programa que são
utilizados nos eventos sulamericanos,
pan-americanos, mundiais
e será utilizado nas
olimpíadas de 2021 em
Tokyo. (2 Diárias para 1
dia de montagem e 1 dia
do evento)
TATAME - LOCAÇÃO
peças Tatames para lutas
em Eva, dupla face em
borracha
de
alta
densidade. Dimensão da
placa: 01 m x 01m,
espessura
aproximadamente 30mm
para montagem de 08
áreas
de
competição
oficial. Totalizando 850
peças.
produção de conteúdo
para
divulgação
nas
mídias corporativas da
entidade
e
filiados.
Atualização dos veículos
institucionais
com
conteúdo de texto, vídeos
e fotos além da assessoria
de
imprensa
para
divulgação do evento na

Peça

1

R$5.200,00

R$5.200,00

1º mês

1º mês

Peça

1

R$6.528,00

R$6.528,00

1º mês

1º mês

Peça

1

R$17.000,00

R$17.000,00

1º mês

1º mês

Peça

1

R$4.928,00

R$4.928,00

1º mês

1º mês

Peça

1

R28.985,00

R28.985,00

1º mês

1º mês

Peça

1

R$9.850,00

R$9.850,00

1º mês

1º mês

Aquisição de
Material de
premiação

Premiação
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Locação
cenografia
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Cenografia

grande
mídia,
mídia
especializada e produção
de conteúdo informativo
para ambas.
Criação
e
Arte
de
identidade visual alusiva
ao evento para ações de
comunicação. Inclui a arte
para os banners, led,
medalhas e troféus.
Medalha em metal fundido
e fita de cetim com
diâmetro de 10 cm e com
fita personalizada. São 98
categorias e para cada
categoria
é
feito
a
premiação para o 1º lugar,
2º lugar e dois 3ºs lugares.
Então
Cenografia do ginásio em
tecido lycra ou helanca na
cor
branca.
Serão
utilizados
600
metros
quadrados de tecidos para
a decoração do ginásio.

Peça

392

R$17,90

R$7.016,80

1º mês

1º mês

Peça

1

R$11.400,00

R$11.400,00

1º mês

1º mês

5. Plano de aplicação. (R$ 1,00)
Concedente
Total
Nº
ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Meta

R$

Banners
Box
Estrutura Metálica
Montagem
Palco
Sistema de
Sonorização
Sistema de iluminação
Gerador
Foto Filmagem
Ambulância
Locação de TVs
Painel de Led
Locação de notebook
Locação de tatame
Jornalista
Premiação
Cenografia

R$8.282,00
R$6.648,00
R$2.300,00
R$7.500,00
R$19.050,00
R$8.800,00

R$8.282,00
R$6.648,00
R$2.300,00
R$7.500,00
R$19.050,00
R$8.800,00

R$14.100,00
R$10.500,00
R$ 10.800,00
R$5.200,00
R$6.528,00
R$17.000,00
R$4.928,00
R$4.928,00
R$9.850,00
R$7.016,80
R$11.400,00

R$14.100,00
R$10.500,00
R$ 10.800,00
R$5.200,00
R$6.528,00
R$17.000,00
R$4.928,00

Proponente

R$28.985,00

R$9.850,00
R$7.016,80
R$11.400,00
TOTAL GERAL

R$178.887,80

6. Cronograma de desembolso. (R$ 1,00)
Concedente:
Meta

Cat.Econ

1º mês

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

R$178.887,80

Meta

Cat.Econ

7º mês

8º mês

9º mês

10º mês

11º
mês

12º mês

Contrapartida:
Meta
Cat.Econ

1º mês

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

Meta

7º mês

8º mês

9º mês

10º mês

11º
mês

12º mês

Total: R$178.887,80

Cat.Econ

Total:

6. Declaração.
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado de
Esportes, para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Código Penal, que inexiste na mora ou débito junto a
qualquer órgão ou instituição da Administração Pública Federal e Estadual, direta ou indireta que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento vigente e na forma deste plano de
trabalho.
São Paulo, 08 de junho de 2021.

José Carlos Gomes de Oliveira
Presidente
7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
APROVADO
Local , ___/___ /2021

_______________________________
Assinatura/carimbo do concedente

