Planilha Orçamentária - Projeto "ELAS no Futebol"
Ação

Descrição das Ações

Qtd

Unid

RECURSOS HUMANOS

AUXILIAR TÉCNICO

Profissional Graduado em Educação Física, com experiência pratica no ensino do Futebol , seguindo a metodologia CADES (no
mínimo 3 anos) em ambientes escolares, além de habilidades interpessoais. Contratação RPA Carga horária: 06 horas diarias x
3 dias por semana = 12 dias por mês x 10 meses

1

Diaria

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. : Interlocutor junto a Instituição de Ensino e Secretaria de Educação .Professor de Educação
Fisica especializado em Gestão Esportiva Contratação CLT. Carga horária: 24 horas semanais. (1profissional X 11 meses).

1

Mensal

PROFESSOR DE ED .Fisica

Profissional Graduado em Educação Física, com experiência pratica no ensino do Futebol , seguindo a metodologia CADES (no
mínimo 5 anos) em ambientes escolares, além de habilidades interpessoais. . 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.Contratação CLTCarga horária: 20 horas semanais. (01profissional X 10meses)

1

Mensal

Para treinos especificos

32
40
500
2
4

Unidade
Unidade
Unidade
par
Unidade

Treino para propriocepção, aumentando a agilidade, coordenação do aluno .
Treinamento de agilidade e deslocamento
A caneleira item que mantém protegido dos impactos nas pernas

3

Unidade

16
260

Unidade
par

MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO
Bolas de Futsal
Cones de marcação 23cm
Coletes Treino
Redes de Fut Salão
Trave mini gol
Escadinhas agilidade
Estacas de treinamento
Caneleira
Luva Goleiro
disco marcador
Traves de Futsal
UNIFORMES
CAMISETA PARTICIPANTES
Meiões
Shorts

estrutura em PVC texturizado com 0% absorção de água e impermeabilidade
Cones de 23 cm para marcação de treino
Coltetes para distinguir e divisão de equipes

32

par

60

Unidade

1

PAR

2000

Unidades

1000

par

1500

Unidade

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.

20

Unidades

Faixa de divulgação de 5 X 0,7 metros com ilhos e cordas. Confeccionada em lona de vinil e com impressão 4 cores. (6 faixas).

8

Unidades

1

Mensal

1

Serviço

equipamento esportivo utilizado pelos goleiros nas partidas de futebol. que ajudam-no a proteger as mãos
o chapeu chines para demarcação de treinos e espaços
Trave de Futebol de Salão Desmontável 3,00m x 2,20m, com perfil tubular metálico em aço carbono, com espessura 3 mm.
Serão feitas 04camisetas para cada aluna para as aulas e jogos (08,10,12 e 14 anos), que funcionarão como uniformes dos participantes
das oficinas, um total de 550 crianças e adolescente. Especificações: Camiseta em malha penteada 30.1, com gola careca e com silk 4 cores
frente e costas.
Uniforme para pratica regular do esporte 02paes r para cada aluna
Shorts sendo 3por aluna . 100% algodão. Tamanho 08,10,12 e 14 anos. Para Jogo e treino em malha penteada com silk 4 cores frente e
costas.

DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO
PLACA DE COMUNICAÇÃO

Faixas de Comunicação
DESPESAS ADMINSTRATIVAS

ASSESSORIA CONTÁBIL

DESENVOLVIMENTO ID VISUAL

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.
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.

