6019.2021/0001541-6
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/ SEME/2021
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONVENENTE: FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
OBJETO: II Campeonato Paulista Online de Kata – 3º Kyu Abaixo, com o objetivo de realizar
uma disputa on-line de nível estadual onde os atletas passarão a ser julgado pelos árbitros in
loco no estúdio, onde será julgado a performance de cada atleta dando ênfase a forma, força e
velocidade de cada apresentação. O campeonato será disputado por homens e mulheres
acima de 07 anos com graduação máxima de até faixa verde (3º kyu). Só será permitida a
participação de atletas filiados a Federação Paulista de Karate. As regras da competição são da
World Karate Federation (WKF), entidade que organiza o Karate Mundial. Objetiva agregar a
interação dos envolvidos na modalidade, o campeonato, motiva o desenvolvimento dentro da
pratica esportiva como um todo, visando o oferecer o conhecimento e o desenvolvimento para
os técnicos, atletas e praticantes da modalidade, uma das principais apostas do evento é
incentivar o suficiente todos os participante, a fim de manter seu rendimento e conhecimento.
Assim sendo de uma forma parcial referente à apresentação on-line, onde só se faz presente in
loco palestrantes e o mínimo de profissionais técnicos para a organização desta ação cada
apresentação terá a duração das 09h as 12h com intervalo das 12h as 13h e início as 13:30h
até as 15:30., através de uma plataforma digital visamos alcançar em média 150 participantes.
A avaliação será feita toda on-line, em tempo real. Pela dificuldade de realizar os campeonatos
presenciais e que antecedem de forma presencial em função do COVID-19, visamos a
ampliação constante da modalidade Karate na cidade de São Paulo, sendo assim, a fim de
continuar o fomento da prática esportiva, sem infringir as normas determinadas pelos órgãos
competentes da Saúde tendo em vista o resguardo indeterminado no cenário atual, a FPK
encontrou esta forma de manter os árbitros, atletas, técnicos e praticantes em atividade
mesmo em suas casas para que possamos motivá- -los. Será feito em um estúdio com 250
metros quadrados de 10 x 25, com área ventilada.
VALOR: R$ 129.615,82 (cento e vinte e nove mil seiscentos e quinze reais e oitenta e dois
centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.812.3017.2897.3.3 .90.39.00.00
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2021.
EXECUÇÃO DO OBJETO: 11 de Julho de 2021.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 11 de Julho de 2021.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 11 de julho de 2021.
CNPJ: 48.241.897/0001-71 6019.2021/0001457-6
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