
Data de execução Horário

04/09/2022 A 13/11/2022 8:00h às 16:00h

CNPJ Telefone

60.560.455/0001-93 11-96811-9000

Município CEP

São Paulo 03606-000

Banco Agência

Banco do Brasil

CPF Telefone

023.227.408-88 11-995806377

CREF Telefone

165503-G/SP 11-94046-7503

MODALIDADE DATA DE EXECUÇÃO

FUTEBOL DE CAMPO 04/09/2022 A 13/11/2022

VALOR PATROCINADOR VALOR DO PROJETO

R$0,00 R$140.000,00

OBJETIVO GERAL

O projeto 1º COPA JARDIM DA CONQUISTA/URUBUZÃO   tem como objetivo incentivar a pratica de esportes para jovens ,adolescentes e adultos  das

comunidades do Município de São Paulo,acreditamos por vivenciar a cultura do futebol Brasileiro que os maiores jogadores de futebol do Brasil saíram das periferias, a pratica de esporte de 

maneira oficial demonstra que a participação do poder publico em nome da SEME Secretaria de Esportes e Lazer do Município   de São Paulo ser fundamental para a transportação não só de 

atletas mas de pessoas melhores para a sociedade,  todos os projetos das comunidades só precisam de uma oportunidade para mostrar suas estrelas de uma forma positiva ,temos como 

exemplo a Competição TAÇA DAS FAVELAS da CUFA mostrou que é possível a inclusão social através da pratica de Esportes ,com tudo contribuiremos para a capacitação dos jovens e 

adolescentes das comunidades participantes ,temos como objetivo através da parceria com a SEME Secretaria de Esporte e Lazer do Município de São Paulo poder proporcionar estas 

oportunidades de forma gratuita para todas as equipes que participarem neste torneio. Nesta edição contaremos com 32 (trinta e duas)  equipes ,que serão representadas por projetos nos  

campos CDCs de várzea da zona leste do Município de São Paulo a idéia deste projeto é  dividir estas 32 equipes em 8 grupos de 4 nos 2 campos participantes

,para deixar ainda mais claro teremos 8 grupos de 4 times na primeira fase chamada (FASE DE GRUPOS) classificando 2 equipes por grupo totalizando 16 equipes para a segunda fase (MATA 

MATA ) assim formando  oitavas de finais com as 16 equipes,quartas de finais com as 8 equipes que passar,semi final com as 4 equipes de seguir ,quarta lugar,terceiro lugar e a grande  

final,  vamos gerar oportunidade para os projetos e jovens que sonham um dia em ser um grande ser humano e um grande atleta integrando que a pratica de esportes também ajuda na 

prevenção de problemas de saúde ,pensando nesses adolescentes, cada equipe  poderá  inscrever até 25 jogadores e 3 membros da comissão técnica  com a faixa etária de 16 á 40  anos 

totalizando 900 atletas envolvidos diretamente

.

OBJETIVO ESPECIFICO

Promover e realizar ação desportiva com o apoio da SEME (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), em que jovens e  adolescentes com condições financeiras reduzidas participarão 

ativamente e gratuitamente de competições com forma e modelo oficial, com foco no ensino a novas modalidades e na inclusão social e oportunidade de mostrar seu potencial e desenvolver 

sua arte através da educação física. Os dias de realização  1º COPA JARDIM DA CONQUISTA/URUBUZÃO de futebol de campo que  serão realizada nas seguintes datas : 04/09, 11/09, 18/09, 

25/09, 09/10 , 16/10 ,23/10, 30/10, 06/11 e 13/11 de 2022. Ainda, nesta edição contaremos com o respaldo do aplicativo das ligas de futebol amador  que nos dará suporte gratuito, de 

forma voluntária, para a inscrição e identificação

dos atletas e da comissão técnica durante todo o evento.

CAMPO DO URUBUZÃO RUA FORTE DA RIBEIRA Nº 570 (Pq SÃO LOURENÇO)

03- OBJETO: Descrição do objeto da parceria, devendo demonstrar o nexo entre as atividades propostas e as metas a serem atingidas;

PLANO DE DIVULGAÇÃO

Este evento contará com os seguintes meios de divulgação: site da entidade, página da subprefeitura local, redes sociais como face book, instagram, whatsapp (através dos grupos),fryer 

digital ,nas comunidades ao redor  (as inscrições ocorrerão por este veículo, a partir de 20/08/2022). Contaremos com o apoio das ligas de futebol amador que será de grande importância, 

principalmente no congresso técnico e no regulamento, uma vez que as Ligas tem uma grande

experiência comprovada de execução nesta modalidade.

LOCAL DE EXECUÇÃO ENDEREÇO

ARENA ESPORTIVA JARDIM DA CONQUISTA RUA OSCARITO S/N (VILA BELA)

VALOR CONCEDENTE VALOR PROPONENTE

R$140.000,00 R$0,00

DATA DE EXECUÇÃO SISTEMA DE DISPUTA

04/09/2022 A 13/11/2022 - 8:00h ás 16:00h FASE E GRUPOS E MATA MATA

Rua Serra Vermelho nº 359 Cep  08373-195 anderson.nascimento03@outlook.com

02- DESCRIÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO

1º COPA JARDIM DA CONQUISTA/URUBUZÃO

Jose Cicero Eliseu de Lima

Nome do Responsável Técnico do Projeto

Anderson Pereira Nascimento

Endereço do Responsável Técnico E-mail

E-mail
wwwbutantatkd.com projeto.butanta2010@gmail.com

Nome do Dirigente Responsável

ASSOCIAÇÃO BUTANTÃ ATLÉTICO CLUBE

Endereço da Entidade

AV PENHA DE FRANÇA 710 - S/L

Conta Corrente Site ativo

PLANO DE TRABALHO

01- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO/ENTIDADE PROPONENTE
Objeto da Parceria (Nome do projeto)

1º COPA  JARDIM DA CONQUISTA/URUBUZÃO

Nome da Entidade Proponente

mailto:anderson.nascimento03@outlook.com
mailto:projeto.butanta2010@gmail.com


Metas Qualitativas Indicadores e Verificador de Metas

a) META: Promover a integração social e esportiva;

b) META:  Realizar um torneio sob as regras e modalidades oficiais, identificar todos os inscritos com 

documento RG ou CNH, permitindo a lisura dos inscritos e confirmação das idades, este formato será de 

responsabilidade e organização da comissão que será criada;

c) Congresso Técnico com todas as equipes participantes com o objetivo do sorteio de grupos e 

orientações sobre as regras com o foco nos deveres e compromissos da organização da competição.

INDICADOR: Constituir 32 equipes com 25 atletas  para a  realização dos  jogos 

desta competição com o formato de fase de grupos e mata mata;                                                     

VERIFICADOR DA META:

Registro pelas súmulas e relação dos participantes.

INDICADOR: Teremos como indicador a tabela de jogos e as planilhas geradas 

pelos apontadores e delegados das partidas;

VERIFICADOR DA META: Registro por fotos, vídeo e relatórios técnicos.

Metas Quantitativas Indicadores e Verificador de Metas

a) META: Promover a participação de 900 atletas jovens adolescentes e adultos diretamente, com idade 

entre 16 a 40 anos;

b) META:  Atrair uma média de 1500 pessoas durante o evento indiretamente ;

c) META:  Realizar 64 partidas de futebol de campo;                                                 d) Tabela de 

Execução com datas e horarios de cada partida

Os indicadores que serão utilizados para verificação das metas são: Registros 

fotográficos, vídeo filmagem, número de participantes através do preenchimento da 

ficha de inscrição relatório circunstanciado,sumulas das partidas,regulamento entre 

outros.

05- CAPACIDADE OPERACIONAL

Capacidade Técnica: Associação Butantã Atlético Clube :

a) Circuito Paulista de Luta – 2016; 1º,2º,3º e 4º Etapa, Copa de Taekwondo de São Paulo; Torneio Integração de Taekwondo; Festival Ginga de Capoeira;

b) Projeto junto a Secretaria de Estado do Esporte e Juventude, Convênio Cultivando Taekwondo São Paulo e o Projeto “Vila Olímpica Mário Covas – escolinha”.

c) Campeonato de Futebol Amador de São Mateus -2017 este campeonato foi realizado entre os meses de junho a novembro no  bairro de são Mateus ,a competição contou com quatro 

torneios com os seguintes formatos ; categoria de base  (Sub 11,13 e 15) com idades de 11 a 15 e ½ anos,  totalizando 36  equipes com de 25 atletas cada, estimando um numero de 

aproximadamente 700 Jovens) Na categoria Veterano de 33 anos a 36 anos  tivemos 20 equipes com até 25 competidores totalizando 400 participantes.  Já na Categoria Esporte , praticantes 

com idade superior a 18 anos e até 25 anos, contando com 32 equipes e que também permitiu a inscrição por equipe em até 25 praticantes, tendo no máximo 700 inscritos e por fim  

Categoria “Entre Amigos” constituída por uma mescla de praticantes avulsos entre 25 a 40 anos e que formaram 12 equipes, com no máximo 25 inscritos por equipe, estimando um numero 

aproximado de 270 participantes,totalizando a participação direta de 2070 pessoas .

d ) Futebol Amador de São Mateus – 2018 – esta competição foi realizada no bairro de São Mateus entre os meses de outubro a Dezembro e contou com a

participação de  30 equipes com a participação direta de mais de 700 pessoas .

e) Realização do evento  “Cidadão e Atletas para o Futuro-2018: este torneio foi realizado no Bairro de Guaianases no mês de novembro e contou com a

participação de 35 equipes com mais de 800 participantes diretamente .

1. Participação  de 32 equipes de futebol . cada equipe com 18 atletas  mínimo e o maximo 25 atletas 3 responsaveis tecnicos  .

2.  32 equipes divididas por 2 campos ( Arena esportiva Jardim da Conquista e Campo do Urubuzão )

3. Categoria Futebol masculino com jovens ,adolescentes e adultos com idades entre 16 a 40 anos.

4. Contratação  de arbitragem,delegados e apontadores das partidas e uma equipe de  stafs.

5. Número de pessoas envolvidas: 900 pessoas diretamente e mais de 2000 mil indiretamente entre torcedores e familiares

6. Estima-se em um público envolvido direta e indiretamente no evento (dirigentes, mestres, professores, técnicos,atletas, amigos e familiares) em um total aproximado de 4000 pessoas, 

beneficiando ao todo.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

04 - METAS:   Descrição das metas a serem atingidas e definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;

 Protocolos Sanitários                                                                                                                                                                    

As regras de segurança sanitárias estabelecidas pelas autoridades públicas serão respeitadas impreterivelmente pela Liga Vale e seus colaboradores neste evento, sendo que:

Para adentrar ao local das atividades todos os participantes e organizadores deverão aferir a temperatura, caso seja constatada a temperatura acima de 37,5ºc não poderão acessar o local e o 

mesmo será orientado a procurar ao sistema de saúde mais próximo;

Todos os Participantes deverão permanecer de máscara dentro do local, só podendo retira lá no momento que que forem participar das atividades; Todos que tiverem envolvidos na 

organização do evento deverão estar a todo momento de máscaras;

Após o uso dos equipamentos, todo serão higienizados com álcool em gel 70%, para que o próximo possa usar com segurança; Proibido dividir a garrafa com outro participante. É uso 

exclusivo e pessoal;

Não será permitido tomar banho no ginásio; Viabilização de álcool gel;

METAS

A Associação Butantã Atlético Clube, fundada em  de 01 de março de 1989, esta localizada no bairro da Penha, a entidade já realizou vários eventos de futebol shows culturais, e realiza de 

forma eficiente projetos esportivos na modalidade Taekwondo,competições  de Futebol tendo a capacidade técnica para a realização de Campeonatos, Clinicas e afins. O projeto 1º COPA 

JARDIM DA CONQUISTA/URUBUZÃO será sem duvidas mais um grande desafio deste entidade que em parceria com a SEME já mostrou o seu potencial de planejamento e organização.



Data

10/08/2022

20/08/2022

20/08/2022

03/09/2022

04/09/2022

13/11/2022

Quant.

40

64

64

64

1

2

2

600

3

90

20

20

1

Prest. Serviços

de Fotografia e Filmagem

Prestação de serviços por fotografia com câmera e fotos digitais de 10.6 MP - para os 

registros dos 64 jogos durante 10 dias de competição

,levando em consideração que será realizado em 2 campos teremos 20 serviços a serem 

executados.
Diaria R$630,00  R$               12.600,00 setembro

Prest. Serviços

de Fotografia e Filmagem

Prestação de serviços de filmagem - Filmadora Full HD de gravação de alta definição, com 

visor colorido em LCD de 3 e 230 k para a filmagem da  grande final.
Diaria R$1.800,00  R$                 1.800,00 setembro

Aquisição de Material 

Premiação

90 Medalhas personalizadas para 1º , 2º,3º colocados - 10cmx05mm de zamaq de ouro e 

prata e bronze com fita de 3cm ,será 30 medalhas para cada equipe finalista ,com o logo 

do projeto e da SEME .

Unidade R$30,00

 R$                 2.700,00 setembro

Locação Materiais Diversos

2 Estrutura Q30 com medidas de 4x3 metros para as 2 praças esportivas com a finalidade 

de fixar o material para registro do projeto, fotos,videos  e premiação 1 estrutura para 

cada campo.
Diaria R$320,00  R$                 6.400,00 setembro

Aquisição Alimentação e Hidratação 600 Garrafas de água 500 ml (árbitros,mesarios,staff,montador,delegados de todas as 64 

partidas dutante a competição). R$3,80 X 600= R$2.280,00 Unidade R$3,50  R$                 2.100,00 setembro

Aquisição de Material 

Premiação

3 Troféu 1º colocado de 1,60mx70cm - com design do evento, recortado em metal e base 

de  granito,2º colocado de 1,40mx70cm - com design do evento, recortado em metal e 

base de  granito e 3º colocado de 1,20mx70cm - com design do evento, recortado em 

metal e base de  granito para a premiação dos 3 e finalistas
Unidade R$700,00  R$                 2.100,00 setembro

Aquisição de material grafico 2 Faixas de publicidade de Lona com ilhós e cordas, coloridas e com logomarcas, com 

medidas de 5 m x 0,80 cm. colocada e retirada dutante toda a compatição para a 

divulgação com o logo da SEME nos dois campos utilizados para a competição.

Unidade R$500,00

 R$                 1.000,00 setembro

Aquisição de material grafico 2 Backdrop, em lona, 4 cores, medindo 4m x 3m, com impressão de logomarcas da seme 

e da entidade para registros de fotos ,videos e apresentação das equipes participantes nos 

dois campos utilizados para

a competição.

Unidade R$700,00  R$                 1.400,00 setembro

Prestação Serviço Pessoa 

Juridica

Apontador para elaboraração das súmulas dos jogos e marcação de todos os serviços de 

execução da partida durante os 70 minutos de todos os jogos totalizando 64 partidas. Partida R$180,00  R$               11.520,00 setembro

Prestação Serviço Pessoa 

Juridica

01 Assessoria Contabil,Contratação de assessoria contábil ao projeto para contabilizar 

todas as despesas, lançar, preparar balancete, conferir todos os documentos, emitir as 

certidões, e preparar relatórios contábeis diversos.. R$1.500,00 X 1 (serviço)  - pessoa 

juridica NF
Diaria R$1.500,00  R$                 1.500,00 setembro

Prestação Serviço Pessoa 

Juridica

2 Delegados durante 10 dias de competição totalizando 64 partidas , para garantir a lisura 

dos documentos e identificação dos  participante - atuará na organização, pontualidade e 

planejamento de todos os jogos.

Partida R$240,00

 R$               15.360,00 setembro

Prestação Serviço Pessoa 

Juridica

Equipe de Arbitragem especializada - 01 Árbitro + 02 Auxiliares para arbitrar partidas de 

futebol de campo com 35x35 minutos,durante 10 dias de competição  valor por partida 

R$590,00 totalizando 64 Partidas conforme talela de execução.

Partida R$590,00

 R$               37.760,00 setembro

8.1 CONCEDENTE

Natureza de Despesa Descrição Detalhada U. Medida V. Unitário V. Total Cron. Ex.

Prestação Serviço Pessoa 

Juridica

4 Montadores no valor de R$ 210,00 a diária de cada um, eles ficarão responsáveis pela 

montagem e desmontagem dos back drop e colocação dos  banners,teremos 2 montador 

em cada campo durante os 40 serviços por 10 dias de competição Diaria R$210,00  R$                 8.400,00 setembro

Execução inicio 8h00 16h00 conforme tabela de execução apresentada

Execução final 8h00 14h00 conforme tabela de execução apresentada

08- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: As descrições dos itens pretendidos deverão ser claras, precisa e detalhada, deverá ser utilizada somente as seguintes descrições na coluna

Natureza de Despesa que será utilizado em seu projeto , sendo Aquisição de Material Esportivo , Aquisição Material Divulgação , Aquisição Alimentação e Hidratação, Aquisição de Uniformes, Aquisição de Material Gráfico, Locação 

de Sonorização , Locação de Iluminação , Locação de Materiais Diversos , Locação de Equipamentos Diversos , Prestação Serviços de Ambulância , Prestação de Serviços Foto e Filmagem , Prestação de Serviços Transporte , 

Prestação de Serviços Pessoa Física , Prestação de Serviços Pessoa Jurídica , Despesas Administrativas , Aquisição de Bens Remanescentes (Permanente), Aquisição de Material de Premiação e Locação de Espaço . CONCEDENTE

Inscrições 9:00h

Congresso Técnico 18:00h 20h00 no congresso será feito o sorteio das equipes.

montagem 8:00h 16h00h organização das praças de esportes para o inicio

07-  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Cronograma Hr. Inicio Hr. Termino Considerações

Divulgação 18:00h

Contamos com uma diretoria comprometida com os trabalhos da entidade, atuando em uma gestão transparente, dando suporte para que a entidade possa fazer parcerias com o poder 

púbico e privado.

Temos parceiras com fornecedores de matérias esportivos, alimentício, sistema áudio visual, recursos humanos, empresas de transportes entre outros.

A ABAC  esta sempre cooperando com o desenvolvimento do Taekwondo no nosso Estado, juntamente com a Federação Paulista de Taekwondo e a Liga Nacional de Taekwondo.

Obs. Os bens de consumo excedente identificado pelo gestor da parceria na vistoria in loco serão glosados ou entregues ao Departamento de Gestão de Parceria da SEME (DGPAR).

06-  PUBLICO ALVO E NATUREZA DO PROJETO

900         Previsão de Beneficiários Diretos

3.000       Previsão de Beneficiários Indiretos

X

Evento Pontual

Evento Continuado

X

Crianças

Adolescentes

X Adultos

Idosos



64

16

20

Prestação Serviços de Ambulância R$28.000,00 R$28.000,00

TOTAL R$140.000,00 TOTAL R$140.000,00

Prestação de Serviços Pessoa Fisica RH

Prestação de Serviços Transporte

Locação de Sonorização

Prestação de Serviços Foto e Filmagem R$14.400,00 R$14.400,00

Locação Estrutura do Evento

Prestação de Serviços Pessoa Juridica R$74.540,00 R$74.540,00

Locação de Materiais Diversos R$6.400,00 R$6.400,00

Locação de Materiais Esportivos

Locação de Espaço

Locação de Iluminação

Locação de Material de Higienização e Prevenção

Locação de Equipamentos Diversos

Despesas Administrativas

Despesas Encargos Trabalhistas

Aquisição de Material Grafico R$2.400,00 R$2.400,00

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção

Aquisição Material Divulgação

Aquisição de Uniformes

Aquisição de Material de Premiação R$4.800,00 R$4.800,00

Aquisição de Material Esportivo R$7.360,00 R$7.360,00

Aquisição Alimentação e Hidratação R$2.100,00 R$2.100,00

Aquisição de Bens Remanecentes (Permanente)

9-  PLANO DE APLICAÇÃO

Descrição das Ações Concedente Proponente Patrocinador

Total
Natureza da Despesa SEME Contrapartida Terceiros

Prestação Serviços de 

Ambulância

2 Ambulância Básica sem medico, com Equipe Paramédica - Prestação de Serviços de 

Ambulância visa atender as urgência e emergências de suporte pré-hospitalar para 

remoção ao hospital mais próximo e disponível para receber o enfermo. Perfil do Veículo e 

identificação externa: veículo tipo II, configuração “B” (SBV), com sinalizador ótico, 

acústico e visual.

Equipamentos / Materiais

Maleta de urgência; Cilindro de oxigênio portátil com válvula; equipado com materiais para 

atendimento emergencial e primeiros socorros; Instalação de rede de oxigênio com 

cilindro, válvula, manômetro e régua com dupla saída; Talas para imobilização de 

membros e conjunto de colares cervicais; Colete imobilizador dorsal;

Maleta de parto. Equipe técnica

01 (um) motorista devidamente habilitado

01 (um) Enfermeiro , R$1.200,00 x 10 Diaria em 2 campos totalizando 20 serviços .

Diaria R$1.400,00  R$               28.000,00 setembro

TOTAL DO PROJETO  R$      140.000,00 

Material Esportivo

64 Bola de Futebol de Campo oficial, costurada à mão, 32 gomos, laminado tech euro 

touch, peso 410- 450 gr , tamanho 68 - 70 cm,será 2 bolas para cada equipe da 

competição totalizando 64 bolas para que aja um padrão da pratica das atividades 

esportivas.
Unidade R$100,00  R$                 6.400,00 setembro

Material Esportivo

Camisetas poliéster de mangas curtas com o logo da entidade e da SEME, para 

identificação dos profissionais envolvidos no projeto,2 indicadores ,2 delegados ,10 equipe 

de staff (voluntarios),2 fotografos um pra cada campo totalizando 16 profissionais . Unidade R$60,00  R$                    960,00 setembro



Descrição

Aquisição Alimentação e Hidratação SETEMBRO

Aquisição de Bens Remanecentes (Permanente)

Aquisição de Material de Premiação SETEMBRO

Aquisição de Material Esportivo SETEMBRO

Aquisição Material Divulgação SETEMBRO

Aquisição de Uniformes

Aquisição de Material Grafico SETEMBRO

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção

Despesas Administrativas

Despesas Encargos Trabalhistas

Locação de Material de Higienização e Prevenção

Locação de Equipamentos Diversos

Locação de Espaço

Locação de Iluminação

Locação de Materiais Diversos SETEMBRO

Locação Estrutura do Evento

Prestação de Serviços Pessoa Juridica SETEMBRO

Locação de Sonorização

Prestação de Serviços Foto e Filmagem

Prestação de Serviços Pessoa Fisica RH

Prestação de Serviços Transporte

Prestação Serviços de Ambulância SETEMBRO

Descrição

Aquisição Alimentação e Hidratação R$2.100,00

Aquisição de Bens Remanecentes (Permanente)

Aquisição de Material de Premiação R$4.800,00

Aquisição de Material Esportivo R$7.360,00

Aquisição Material Divulgação

Aquisição de Uniformes

Aquisição de Material Grafico R$2.400,00

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção

Despesas Administrativas

Despesas Encargos Trabalhistas

Locação de Material de Higienização e Prevenção

Locação de Equipamentos Diversos

Locação de Espaço

Locação de Iluminação

Locação de Materiais Diversos R$6.400,00

Locação Estrutura do Evento

Prestação de Serviços Pessoa Juridica R$74.540,00

Locação de Sonorização

Prestação de Serviços Foto e Filmagem R$14.400,00

Prestação de Serviços Pessoa Fisica RH

Prestação de Serviços Transporte

Prestação Serviços de Ambulância R$28.000,00

TOTAL R$140.000,00

10-  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONCEDENTE

10.1 CONCEDENTE



Natureza de 

Despesa

Descrição Detalhada CNPJ Nome da Empresa Valor Unit. Quant. Total

17.861.975/0001-07 HEBRON 210,00 40 8.400,00

03.226.895/0001-75 Squadra Unuque 230,00

40

9.200,00

22.790.905/0001-45 ASS. S. C NITEROI 240,00
40

9.600,00

17.861.975/0001-07
HEBRON 240,00

64 15360,00

03.226.895/0001-75 Squadra Unuque 270,00

64 17280,00

22.790.905/0001-45 ASS. S. C NITEROI 250,00 64
16000,00

17.861.975/0001-07 HEBRON 590,00 64

37760,00

03.226.895/0001-75 Squadra Unuque 630,00 64

40320,00

22.790.905/0001-45 ASS. S. C NITEROI 610,00 64
39040,00

17.861.975/0001-07 HEBRON 180,00 64

11520,00

03.226.895/0001-75 Squadra Unuque 200,00 64 12800,00

22.790.905/0001-45 ASS. S. C NITEROI 220,00 64 14080,00

11.576.003/0001-94
RB SERVIÇOS 

CONTABÉIS 1700,00 1 1700,00

60.560.455/0001-93
ART FISCAL 1500,00 1

1500,00

09.392.206/0001-89
ROCHA 

CONTABILIDADE 1500,00 1
1500,00

14.741.031/0001-08 PENSECOLE 500,00 2
1000,00

35.256.847/0001-16 IMAGINAÇÃO 550,00 2 1100,00

21.064.401/0001-85 ELLITE DESIGN 580,00 2 1160,00

14.741.031/0001-08 PENSECOLE 700,00 2 1400,00

35.256.847/0001-16 IMAGINAÇÃO 800,00 2 1600,00

21.064.401/0001-85 ELLITE DESIGN 840,00 2 1680,00

07.365.292./0001-05

Bar e restaurante Brilho 

de Ouro 4,00 600 2400,00

05.210.024/0001-99 Lanchonete Paladares 4,50 600 2700,00

07.241.237/0001-03 Long Lanches LTDA 3,50 600 2100,00

66.644.840/0001-03 SEVGALLI 700,00 3 2100,00

96.165.170/0001-03 SÃO ROQUE LTDA 850,00 3 2550,00

02.399.982/0001-61

M.R.A. CARTÕES E 

MEDALHAS LTDA 800,00 3 2400,00

66.644.840/0001-03 SEVGALLI 30,00 90 2700,00

96.165.170/0001-03 SÃO ROQUE LTDA 38,00 90 3420,00

02.399.982/0001-61

M.R.A. CARTÕES E 

MEDALHAS LTDA 35,00 90 3150,00

14.741.031/0001-08 PENSECOLE 320,00 20 6400,00

35.256.847/0001-16 IMAGINAÇÃO 360,00 20 7200,00

21.064.401/0001-85 ELLITE DESIGN 350,00 20 7000,00

24.693.305/0001-94 IRD PRODUÇÕES R$630,00 20 12600,00

12.976.360/0001-02

MYUKI FOTOS E PROD.

R$650,00 20 13000,00

26.611.562/0001-65 HM CLICK E REC R$670,00 20 13400,00

24.693.305/0001-94 IRD PRODUÇÕES R$1.800,00 1 1800,00

12.976.360/0001-02

MYUKI FOTOS E PROD.

R$1.850,00 1 1850,00

26.611.562/0001-65 HM CLICK E REC 2000,00 1 2000,00

Prest. Serviços de 

Fotografia e Filmagem

Prestação de serviços por fotografia com câmera e fotos digitais de 

10.6 MP - para os registros dos 64 jogos durante 10 dias de 

competição ,levando em consideração que será realizado em 2 campos 

teremos 20 serviçõs a serem executados.

Prest. Serviços de 

Fotografia e Filmagem

Prestação de serviços de filmagem - Filmadora Full HD de gravação de 

alta definição, com visor colorido em LCD de 3 e 230 k para a filmagem 

da  grande final.

Aquisição de Material 

Premiação

3 Troféu 1º colocado de 1,60mx70cm - com design do evento, 

recortado em metal e base de  granito,2º colocado de 1,40mx70cm - 

com design do evento, recortado em metal e base de  granito e 3º 

colocado de 1,20mx70cm - com design do evento, recortado em metal 

e base de  granito para a premiação dos 3 e finalistas

Aquisição de Material 

Premiação

90 Medalhas personalizadas para 1º , 2º,3º colocados - 10cmx05mm 

de zamaq de ouro e prata e bronze com fita de 3cm ,será 30 medalhas 

para cada equipe finalista

,com o logo do projeto e da SEME .

Locação Materiais 

Diversos

2 Estrutura Q30 com medidas de 4x3 metros para as 2 praças 

esportivas com a finalidade de fixar o material para registro do projeto, 

fotos,videos  e premiação.

Aquisição de material 

grafico

2 Faixas de publicidade de Lona com ilhós e cordas, coloridas e com 

logomarcas, com medidas de 5 m x 0,80 cm. colocada e retirada 

dutante toda a compatição para a divulgação com o logo da SEME.

Aquisição de material 

grafico

2 Backdrop, em lona, 4 cores, medindo 4m x 3m, com impressão de 

logomarcas da seme e da entidade para registros de fotos ,videos e 

apresentação das equipes participantes

Aquisição Alimentação e 

Hidratação

600 Garrafas de água 500 ml 

(árbitros,mesarios,staff,montador,delegados de todas as 64 partidas 

dutante a competição). R$3,80 X 600= R$2.280,00

Prestação Serviço Pessoa 

Juridica

Equipe de Arbitragem especializada - 01 Árbitro + 02 Auxiliares para  

arbitrar partidas de futebol de campo com 35x35 minutos,durante 10 

dias de competição  valor por partida R$590,00 totalizando 64 Partidas 

conforme talela de execução.

Prestação Serviço Pessoa 

Juridica

Apontador para elaboraração das súmulas dos jogos e marcação de 

todos os serviços de execução da partida durante os 70 minutos de 

jogo.

Prestação Serviço Pessoa 

Juridica

01 Assessoria Contabil,Contratação de assessoria contábil ao projeto 

para contabilizar todas as despesas, lançar, preparar balancete, 

conferir todos os documentos, emitir as certidões, e preparar relatórios 

contábeis diversos.. R$1.500,00 X 1 (serviço)  - pessoa juridica NF

11-  GRADE COMPARATIVA DE PREÇOS:

Prestação Serviço Pessoa 

Juridica

4 Montadores no valor de R$ 210,00 a diária de cada um, eles ficarão 

responsáveis pela montagem e desmontagem dos back drop e 

colocação dos banners,teremos 2 montador em cada campo durante os 

40 serviços por 10 dias de competição

Prestação Serviço Pessoa 

Juridica

2 Delegados durante 10 dias de competição totalizando 64 partidas , 

para garantir a lisura dos documentos e identificação dos  participante - 

atuará na organização, pontualidade e planejamento de todos os 

jogos.



02.399.982/0001-61

M.R.A. CARTÕES E 

MEDALHAS LTDA 120,00 64 7680,00

96.165.170/0001-03 SÃO ROQUE LTDA 130,00 64 8320,00

66.644.840/0001-03 SERVGALLI 

TROFEUS

100,00 64 6400,00

02.399.982/0001-61

M.R.A. CARTÕES E 

MEDALHAS LTDA
70,00 16 1120,00

96.165.170/0001-03 SÃO ROQUE LTDA 80,00 16 1280,00

66.644.840/0001-03

SERVGALLI 

TROFEUS
60,00 16 960,00

10.957.463/0001-08 UNI-SOS 1800,00 20 36000,00

16.894.534/0001-49 Real Remoções medicas 1650,00 20 33000,00

21.869.039/0001-10 LIFE REMOÇÕES 1400,00 20 28000,00

Trabalho.

Jose Cicero Eliseu 

d
Associação Butantã Atlet

e Lima - RG 17.325.204
ico Clube -7

Departamento de Gestão de Parcerias - DGPAR

São Paulo 03 de Agosto de 2022

140000,00

12 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE: Assinatura do Dirigente responsável pela Entidade;

Na qualidade de Dirigente da Entidade Proponente, atesto a idoneidade da documentação apresentada e o cumprimento e das ações relatadas neste Plano de

13 - APROVAÇÃO TÉCNICA DA CONCEDENTE: Assinatura do Departamento Técnico de Parceria / SEME;

Como representante do Departamento de Gestão de Parcerias DGPAR / SEME, APROVO o Plano de Trabalho apresentado para a formalização do objeto da parceria.

Nome do Servidor - RF

Material Esportivo

Camisetas poliéster de mangas curtas com o logo da entidade e da 

SEME, para identificação dos profissionais envolvidos no projeto,2 

indicadores ,2 delegados ,10 equipe de staff (voluntarios),2 fotografos 

um pra cada campo totalizando 16 profissionais .

Prestação Serviços de 

Ambulância

01 Ambulância Básica sem medico, com Equipe Paramédica - 

Prestação de Serviços de Ambulância visa atender as urgência e 

emergências de suporte pré- hospitalar para remoção ao hospital mais 

próximo e disponível para receber o enfermo. Perfil do Veículo e 

identificação externa: veículo tipo II, configuração “B” (SBV), com 

sinalizador ótico, acústico e visual.

Equipamentos / Materiais

Maleta de urgência; Cilindro de oxigênio portátil com válvula; equipado 

com materiais para atendimento emergencial e primeiros socorros; 

Instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro e 

régua com dupla saída; Talas para imobilização de membros e 

conjunto de colares cervicais; Colete imobilizador dorsal; Maleta de 

parto.

Equipe técnica

01 (um) motorista devidamente habilitado 01 (um) Enfermeiro.

TOTAL EMPRESA VENCECORAS

Material Esportivo

64 Bola de Futebol de Campo oficial, costurada à mão, 32 gomos, 

laminado tech euro touch, peso 410- 450 gr , tamanho 68 - 70 cm,será 

2 bolas para cada equipe da competição totalizando 64 bolas para que 

aja um padrão da pratica das atividades esportivas.


