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Ação
Etapa I - Atividades Fim
RECURSOS HUMANOS

Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de São Paulo
Planilha Orçamentária - Projeto "II Caravana Piracicaba de Pré Tênis"
3
Descrição das Ações

4
Qtd

5
Unid

6
Duração

AUXILIAR TÉCNICO DE TÊNIS

Profissional Graduado em Educação Física, com experiência pratica no ensino
do Tênis, seguindo a metodologia CADES (no mínimo 3 anos) em ambientes
escolares, além de habilidades interpessoais. Contratação RPA.(3 auxiliares X
8 dias - Serão contratados 3 Auxiliar Técnico de Tênis – Que participarão
somente das 06 vivências de Pré Tênis)

3

Diárias

8

COORDENADOR DO PROJETO

Será contratado um profissional com vasta atuação na área esportiva: mais de 30 anos de experiência
neste setor, com visão estratégica; prática na gestão de projetos, principalmente nos inscritos na LPI- Lei
Paulista de Incentivo ao Esporte - Experiência em funções administrativas, organizacionais e execuções
financeiras tais como: contratações, compras, contas a pagar, gestão de contratos com fornecedores,
articulação com o poder público e outras atribuições, sempre atuando com o suporte de serviços
especializados. : Professor de Educação Fisica especializado em Gestão Esportiva Contratação CLT. Carga
horária: 40 horas semanais. (1profissional X 04 meses).

1

Mensal

4

PROFESSOR DE TÊNIS

Graduado em Educação Física, experiência comprovada no ensino da modalidade de Tênis e na
metodologia CADES (no mínimo 5 anos); além de prática no ambiente escolar e habilidades
interpessoais. Contratação RPA. (03 Professores X 10 dias - Serão 08 vivências + oficinas). Observação:
Os valores da hora aula proposta está embasado na excepcionalidade citada no artigo 3º da
“RESOLUÇÃO SELJ nº 18, de 30 de maio de 2017, ou seja, estão acima da tabela prevista, visto que os
professores que serão contratados fazem parte do quadro de professores do Instituto, treinados e com
experiência na metodologia aplicada no mínimo há 05 anos. Cabe ressaltar que o Instituto CADES
mantém um grupo de professores coeso, treinados na metodologia, com capacidade técnica e
operacional para o desenvolvimento das atividades, todos tem conhecimento didático e expertise no
trabalho com crianças e adolescentes. Sendo assim, o CADES utiliza equipe própria nos seus projetos,
por isso, será necessário o deslocamento da equipe para outra cidade. Devido a este fator, a carga
horária de cada profissional pode chegar a mais de 14 horas por dia de disponibilidade para o projeto.
Devemos considerar o trajeto de no mínimo 5 horas entre ida e volta e a circulação na cidade de São
Paulo que apresenta trânsito intenso diariamente (São Paulo / Piracicaba = mínimo de 2,5horas de
viagem cada trecho – baseado em informações do Waze).

3

Diárias

10

Os Kit Mini tênis são materiais específicos para o ensino e para a prática de iniciação na modalidade:
Tênis, regulamentado pela ITF . Conteúdo 01 Kit: 10 Raquetes infanto/juvenis, 01 rede de 6 metros, 30
bolas sem pressão, 24 bolas de espuma, 08 cones, 01 bolsa (1 kit por escola X 06 Escolas)

1

Unidade

6

LOCAÇÃO VAN EXECUTIVA

01 Van executiva - Com 12 lugares, para transporte de recursos humanos. Será realizado o traslado entre
São Paulo e Piracicaba, até o local de execução das atividades (1 vans X 10 inserções semanais). Percurso
ida e volta. Valor por serviço R$ 1.550,00 x 10 serviços = R$ 15.500,00. Observação: Os valores a cima
são os praticados no mercado nos casos de disponibilidade full time (tempo integral de trabalho).
Ressalto que esta Van ficará disponível por no mínimo14 horas, somando os percursos de ida e volta,
mais o tempo de espera até o término das atividades propostas. Além do transporte para os locais de
alimentação.

1

Serviços

10

LOCAÇÃO DE VAN DE TRANSPORTE DE
MATERIAIS

1 Van para transporte de materiais: Para transporte de materiais que serão utilizados nas vivências de
Prê Tênis. O traslado será feito entre São Paulo e Piracicaba, até o local de execução das clínicas (1 vans
X 8 eventos). Percurso ida e volta. Observação: Os valores a cima são os praticados no mercado nos
casos de disponibilidade full time (tempo integral de trabalho). Ressalto que esta Van ficará disponível
por no mínimo 14 horas, somando os percursos de ida e volta, mais o tempo de espera até o término
das atividades propostas. Além do transporte para os locais de alimentação.

1

Serviços

8

14

Diárias

8

8

Diárias

2

Serão feitas camisetas para as aulas (08,10,12 e 14 anos), que funcionarão como uniformes dos
participantes das oficinas, um total de 2000 crianças e adolescente. Especificações: Camiseta em malha
penteada 30.1, com gola careca e com silk 4 cores frente e costas.

2000

Unidades

1

MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO
KIT PRÉ TÊNIS
TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO

HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO
Serão 7 profissionais em cada Vivência de Pré Tênis (3 professores / 3 auxiliares / 1 Coordenador). Serão
08 dias de atividade, sendo 2 refeições para cada.
7 pessoas x 2 refeições = 14 refeições por dia
Valor por refeição R$ 50,00 x 14 refeições x 08 dias = R$ 5.600,00
Serão 4 profissionais nas capacitações e Clinicas Tecnicas (3 professores / 1 Coordenador). Serão 2 dias
ALIMENTAÇÃO - DIAS DE OFICINA DE RAQUETE de atividade, sendo 2 refeições para cada.
E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
4 pessoas x 2 refeições = 08 refeições por dia
Valor por refeição R$ 50,00 x 08 refeições x 2 dias = R$ 800,00
UNIFORMES
ALIMENTAÇÃO - DIAS DE VIVÊNCIAS DE TÊNIS

5.1

CAMISETA PARTICIPANTES

6

DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO

6.1

PLACA DE COMUNICAÇÃO

Os materiais desenvolvidos na fase criação da identidade visual do projeto como por exemplo a placa de
comunicação, precisa ser produzida/impressa por uma gráfica, entidade prestadora de serviços cuja
função passa pela impressão de produtos. Especificações do produto: 06 Placas em lona de vinil 2 x
0,80metros, com acabamento em estrutura tubular de ferro.

6

Unidades

1

VIDEO DE ATÉ 3 MINUTOS

Será contratado uma empresa especializa para produção de um vídeo de até 3 minutos sobre a
execução projeto, este é um formato usado para falar de maneira fácil e direta sobre o projeto,
passando o conceito, ideias, o que foi produzido e etc. Este vídeo terá circulação nas mídias sociais e
auxiliará na divulgação e prestação de contas das atividades realizadas durante o projeto. Além de
contribuir para popularização do esporte, tendo em vista o avanço da utilização em massa de
tecnologias digitais (youtube, WhatsApp e outros) pelas novas gerações, público alvo deste projeto.

1

Serviço

1

6.2

1

Etapa II - Despesas Administrativas
DESPESAS ADMINSTRATIVAS

Etapa limitada à 15% da Etapa I de acordo com o Parágrafo 1° do Artigo 18°, do Decreto 55.636.

1.1

ASSESSORIA CONTÁBIL

Todos os documentos contábeis referentes às operações realizadas durante o Projeto “II Caravana
Piracicabana de Tênis” serão recolhidos e enviados para uma Assessoria Contábil, a fim de que sejam
validados todos os lançamentos realizados, assim se garantirá que os pagamentos e recolhimentos
ocorrerão de acordo com a legislação vigente. As informações contábeis permitem que o Coordenado
do Projeto tenha uma visão mais ampla e estratégica das questões administrativa como: Planejamento,
análise de desempenho, gestão de riscos como por exemplo: trabalhistas, tributários ou financeiros.

1

Mensal

4

1.2

DESENVOLVIMENTO ID VISUAL

A identidade visual engloba todo o visual e os conceitos de comunicação do projeto, a empresa
contratada fará a criação de todas as artes para impressão, publicação e/ou confecção de materiais
como: Papelarias, placas de comunicação; uniformes; cartazes; artes para publicação em redes sociais e
outros, além de zelar pela aplicação correta das marcas da SELJ e demais parceiros.

1

Serviço

1

2

ENCARGOS TRABALHISTAS

2.1

AUXILIAR TÉCNICO DE TÊNIS

Encargos trabalhistas para contrações através de RPA com base de cálculo de 20% de imposto patronal.

3

Diárias

8

2.2

COORDENADOR

CLT com base de cálculo de 67,88%

1

Mensal

4

2.3

PROFESSOR DE TÊNIS

Encargos trabalhistas para contrações através de RPA com base de cálculo de 20% de imposto patronal.

3

Diárias

10

