DESCRIÇÃO DE PROJETO
V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO do projeto e apresentar de forma clara e objetiva o que
se pretende alcançar com o seu desenvolvimento.
VI. METODOLOGIA - Descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a
metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de
execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação.
Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por
turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos
profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um. Apresentar
os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e
duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção dos participantes e dos
profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas,
anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte.

OBJETIVOS
Realizar passeios ciclísticos gratuitos para deficientes visuais, sejam crianças ou adultos.
Esses passeios serão realizados com acompanhamento de instrutores capacitados que
estarão em dois núcleos, um na Lagoa Rodrigo de Freitas e outro no Aterro do Flamengo.
Cada núcleo disponibilizará durante seis meses, sempre aos sábados e domingos, das 9h
às 17h, 30 bicicletas adaptadas, com cadeirinha para criança e bagageiro.
METODOLOGIA
Com a realização do projeto, atenderemos 9.360 deficientes visuais através do
empréstimo de bicicletas adaptadas. Promoveremos aos participantes a sensação de
liberdade às escuras, estimulando-os e encorajando-os a pedalarem em companhia de
instrutores que os conduzirão rumo à prática de uma atividade que pode, também, ser
praticada por quem tem deficiência visual.
Os núcleos do projeto possuem acessibilidade para pessoas com deficiência e pessoas
idosas, atendendo ao Art.16 do Decreto 6.180/07, e os interessados em participar dos
passeios poderão se inscrever através da home page do projeto ou no dia, no momento
do passeio. Os agendamentos pela internet serão de 70% dos horários disponíveis. O
passeio terá duração média de 30 minutos e acontecerá entre 9 horas e 17 horas.
Todos os participantes farão um cadastro junto à equipe de apoio nos locais do projeto e
contarão com uma infraestrutura preocupada com a segurança e com o conforto dos
participantes. A equipe de apoio e os instrutores estarão capacitados para atender e
acompanhar o passeio ciclístico. Antes de começar o passeio os instrutores explicarão ao
participante como é a bicicleta e o levará até ela para, através do tato, identificar onde fica
o banco e o guidão, explicar que o pedal gira em conjunto e que eles pedalarão juntos. O
instrutor também contará como será o passeio, até onde irão, como será o terreno, se há
inclinação ou curvas, etc.
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VII. JUSTIFICATIVA (Por que se propõe o projeto, sua importância para o
desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução e justifique a
conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a
Lei nº 11.438/06).

JUSTIFICATIVA
Ao propormos o passeio ciclístico para deficientes visuais em dois pontos de esporte e
lazer da cidade do Rio de Janeiro buscamos incentivar a sua prática e promover uma
experiência única para o participante. Eventos abertos e que promovam a prática
esportiva é comum em nossa cidade, mas direcionada para o deficiente visual é inédito.
Estimular a participação de pessoas que não são atletas ou esportistas, em eventos de
ciclismo, mesmo que com bicicletas de passeio e sem fins competitivos, independente de
sua deficiência, e incentivar o estilo de vida saudável é contribuir para a acessibilidade de
todos.
O privilégio de participar desse projeto é de todos. Tanto dos participantes quanto dos
instrutores. Presenciar a alegria de quem pedala pela primeira vez, ou pedala novamente
depois de um longo tempo, é contagiante. É um aprendizado para o instrutor e um deleite
para o participante. Entender a realidade de quem não enxerga (ou enxerga muito pouco)
e aprender a se orientar pelos sentidos e os desafios dessa realidade é gratificante. Assim
como poder trocar experiências através da conversa que flui de forma natural e agradável
durante o passeio. Essa troca tem muito a ensinar para ambos.
Um grande número de pessoas em todo o mundo tem algum tipo de deficiência, física,
mental ou sensorial, que limita sua habilidade para as atividades diárias. Não existem
dados exatos sobre a quantidade de pessoas neste contexto, apenas percentuais
estimados. No Brasil, tais percentuais revelam que quase ¹/4 da população (24%)
possuem algum tipo de deficiência, o que significa cerca de 45,6 milhões de pessoas
(IBGE 2010). A deficiência visual foi a que mais apareceu entre as respostas dos
entrevistados e chegou a 35,7 milhões de pessoas. Pelo estudo, no Rio de Janeiro temos
3 milhões de pessoas com deficiência visual. Com um número tão expressivo podemos
concluir que esse é um segmento que necessita que cada vez mais haja inclusão e
acesso para essa camada da população, por isso o projeto aqui apresentado é de total
importância.

DESCRIÇÃO DE PROJETO
VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Apresentar as metas de qualidade
(quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente)
e as metas de quantidade(mensuráveis numericamente), ambas com respectivos
indicadores(de que forma as metas serão aferidas) de acordo com os objetivos
propostos.

Metas Qualitativas:
META 1
Incentivar a prática esportiva regular através do ciclismo;
INDICADOR: Pesquisa de opinião que indique o percentual de participantes que se
sentiram incentivados à pratica esportiva.
INSTRUMENTO VERIFICADOR: Consultas semanais às pesquisas realizadas,
consolidadas em relatórios mensais
LINHA DE BASE: Número de participantes da pesquisa
META 2
Proporcionar vivência de uma modalidade esportiva a pessoas com deficiência;
INDICADOR: passeios realizados
INSTRUMENTO VERIFICADOR: relatório com desenvolvimento das atividades previstas
no projeto
LINHA DE BASE: Início do Projeto

META 3
Contribuir com o combate ao sedentarismo através da pratica esportiva;
INDICADOR: passeios realizados
INSTRUMENTO VERIFICADOR: relatório com desenvolvimento das atividades previstas
no projeto
LINHA DE BASE: Início do Projeto

Metas Quantitativas:
META 1
Proporcionar a satisfação, através de uma experiência prazerosa à, pelo menos, 70% dos
participantes
INDICADOR: Grau de satisfação dos participantes
INSTRUMENTO VERIFICADOR:Pesquisa de opinião que indique o percentual de
satisfação dos participantes
LINHA DE BASE: Início do Projeto

META 2
Ter a participação de aproximadamente 9 mil deficientes visuais durante 6 meses;
INDICADOR: Inscritos no projeto

INSTRUMENTO VERIFICADOR: Número de inscrições, através do site e através dos
locais de atendimento do projeto
LINHA DE BASE:Início do Projeto

META 3
Ter pelo menos 50% dos participantes voltando para realizar um segundo passeio;
INDICADOR: Participantes que retornam
INSTRUMENTO VERIFICADOR: Listagem diária dos participantes
LINHA DE BASE: Início do Projeto

2.3 - Bagageiros:Bagageiros para acoplar nas bicicletas adaptadas.

2.2 - Cadeirinhas: Cadeirinhas para criança para acoplar nas bicicletas adaptadas.

2.1 - Bicicletas: Bicicletas adaptadas para os deficientes visuais.

2 - MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

1.3 - Assistente de Coordenação:Auxiliar a todas as funções de coordenação do projeto. A principal função deste assistente é verificar e
garantir que todos os ciclistas estejam com seus equipamentos de segurança e instruídos de como proceder para garantir a segurança
durante o evento.

1.2 - Coordenador Geral Responsável por toda a operação e logística do evento, desde a montagem até a desmontagem pós-evento.

1.1 - Diretor Técnico: Responsável por toda concepção, planejamento e execução do projeto.

1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Atividade(s) Fim:

IX. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO: (Divida o projeto em grupos de iniciativas que serão as ações necessárias para atingir o(s) objetivo(s)
desejado(s). Denomine-as, enumere-as, descreva-as e explique como pretende desenvolvê-las. As ações de despesas administrativas
(art. 11, do Decreto nº 6.180/07) e contratação de serviços destinados à elaboração de projetos desportivos/paradesportivos ou à
captação de recursos (art. 12, do Decreto nº 6.180/07 c/c art. 21 da Portaria/ME nº 177 de 11/09/07), caso necessárias à execução do
projeto, deverão ser especificadas separadamente, com as respectivas denominações de Despesas Administrativas e Serviços de
Produção)
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7.1 Banheiro químico Modelo standard, simples e PCD
7.2 Banheiro químico Modelo standard, simples e PCD
7.3 Bicicletário Peça portante em estrutura metálica com capacidade para 30 bicicletas.
7.4 Carregadores Carregadores para auxiliar com o material do evento
7.5 Carregadores Carregadores para auxiliar com o material do evento

7 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

6.1 - Seguro: Seguro de responsabilidade civil

6 - SEGURO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

5.2 - Copo de água mineral:12 caixas com 48 copos de água mineral de 200 ml que serão distribuídas para os participantes e equipe do
projeto.

5.1 - Kit Lanche: Sanduíche: barra de cereal e suco de fruta que será distribuído para os participantes e equipe do projeto.

5 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

4.3 - Capacete:Capacete para os participantes e instrutores do projeto.

4.2 - Cotoveleira:Cotoveleira de proteção para os participantes e instrutores do projeto

4.1 - Joelheira: Joelheira de proteção para os participantes e instrutores do projeto.

4 - MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

3.1 - Curso de capacitação: Curso de capacitação de uso da bicicleta dupla, com 4 módulos com 4 horas de duração cada um e de
abordagem com os deficientes visuais, de 1 dia com 4 horas de duração.

3 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

9 - UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

8.1 Transporte de materiais Caminhão para transportar as bicicletas e os demais materiais do projeto.
8.2 Transporte de equipe Van para transportar a equipe do projeto.

8 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

7.6 Ciclistas instrutores Profissional responsável pela segurança dos participantes durante o percurso.
7.7 Ciclistas instrutores Profissional responsável pela segurança dos participantes durante o percurso.
7.8 Criação cenográfica Criação cenográfica da tenda lounge, do bicicletário, do guarda volumes e das sinalizações do evento.
7.9 Equipe de Atendimento ao Participante Responsável por receber o público participante e seus acompanhantes, além de
supervisionar a entrega dos kits para os participantes.
7.10 Equipe de Atendimento ao Participante Responsável por receber o público participante e seus acompanhantes, além de
supervisionar a entrega dos kits para os participantes.
7.11 Equipe de Limpeza Limpeza para os espaços dos projetos no dois locais de execução
7.12 Equipe de Limpeza Limpeza para os espaços dos projetos no dois locais de execução
7.13 Guarda volumes Móvel confeccionado em madeira com 16 escaninhos com chave, medindo 0,30m x 0,60 m.
7.14 Locação de Ambulância Locação de ambulância para para auxílio de primeiros socorros para garantia da seguranca do público
participante.
7.15 Locação de Ambulância Locação de ambulância para para auxílio de primeiros socorros para garantia da seguranca do público
participante.
7.16 Manutenção Manutenção das bicicletas
7.17 Montagem e desmontagem Transporte de carga e equipe nas ações de montagem e desmontagem, acompanhamento nos
expedientes do evento, revisão e reparos nos intervalos entre as ações.
7.18 Montagem e desmontagem Transporte de carga e equipe nas ações de montagem e desmontagem, acompanhamento nos
expedientes do evento, revisão e reparos nos intervalos entre as ações.
7.21 Segurança/Apoio Profissional responsável pela segurança noturna dos espaços e equipamentos do projeto.
7.22 Segurança/Apoio Profissional responsável pela segurança dos participantes e do público em geral nos dias do projeto.
7.23 Segurança/Apoio Profissional responsável pela segurança dos participantes e do público em geral nos dias do projeto.
7.24 Sinalização do Evento e do Percurso Conjunto de 6 peças de sinalização em vinil com impressão digital aplicada a suporte rígido
que será utilizado ao longo do percurso.

13 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

12.1 Locação de material Locação de computador e projetor para as aulas teóricas.

12 - MATERIAL DE INFORMÁTICA - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

11.1 Locação de espaço Locação de espaço para as aulas teóricas.
11.2 Armazenamento Locação de espaço para armazenamento das bicicletas e do material de produção, área útil de 20,50m2

11 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

10.1 Assessoria de imprensa especializada em projetos esportivos, responsável em dar o devido suporte em assessoria ao projeto,
divulgação de fotos, mídias, alimentação e manutenção do site.
10.2 Bandeiras Bandeiras com formato A3 para a sinalização da bicicleta.
10.3 Cartaz Cartaz de 297,0 mm x 420,0 mm para divulgação do projeto.
10.4 Criação de Marca/Logotipo Eventos Criação da marca/logotipo do evento que será usada em todas as peças de divulgação e
comunicação do projeto.
10.5 Equipe de Promoção Equipe de promotores responsáveis pela distribuição dos folhetos de divulgação do projeto.
10.6 Hot do site Programação do site do projeto, incluindo o registro do endereço e a hospedagem.
10.7 Layout/Finalização de Bandeira Criação e finalização da bandeira para as bicicletas personalizadas
10.8 Layout/Finalização de Cartaz Criação e finalização do cartaz para o projeto.
10.9 Layout/Finalização de Hotsite Criação e finalização do layout do site do projeto.
10.10 Layout/Finalização de Panfleto Criação e finalização de panfleto para o projeto.
10.11 Layout/Finalização de Placa Criação e finalização da placa para as bicicletas personalizadas
10.12 Panfleto Panfleto de 150 mm x 210 mm para divulgação do projeto.
10.13 Placas Placas em vinil adesivo pvc, com vhb (fita dupla face) para sinalização e comunicação da bicicleta.
10.14 Registro Fotográfico e Videográfico Registro fotográfico e videográfico das atividades do projeto com edição das imagens.

10 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

9.1 Uniformes Uniformes para os instrutores (2 para cada profissional), para a equipe de atendimento (2 para cada profissional) e para os
assistentes de coordenação (2 para cada profissional).

3 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

2.1 - Gerente Administrativo: Contratação Gerente Administrativo 30 hs semanais no regime CLT, com todos os encargos trabalhistas
inclusos. Este profissional será o responsável por prestar serviços na organização administrativa da estrutura gestora
do projeto, realizando atividades de coleta de documentos fiscais, tomada de preços, arquivamento de documentos, atendimento aos
fornecedores, atendimento aos parceiros e patrocinadores e outros serviços administrativos

2 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE MEIO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

1.2 - Prestação de contas: Serviço especializado na área de atuação. Responsável por lançamentos e ordenação das despesas
executadas, ordenação e geração da Folha de Pagamento e emissão de relatórios de despesas mensais e final.

1.1 - Empresa de Soluções Técnicas Especializada em desenvolvimento e execução de projetos: Graduado(s) e especializado(s) na
área de gestão e desenvolvimento de projetos e pessoas; possui conhecimento técnico, experiência e habilidades específicas para atuar
junto ao processo da Lei de Incentivo ao Esporte. - Atribuições: Prestar Assessoramento junto ao Ministério do Esporte;
Acompanhamento da Execução do Projeto quanto à utilização dos recursos incentivados, contratação de bens e serviços, informações
sobre a legislação aplicada, bem como Apoio na Elaboração das Prestações de Contas Parciais e Final. - Regime de Trabalho e Forma
de Contratação: Contrato de prestação de serviços. Pagamento mensal através de apresentação
de Nota Fiscal.

1 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Atividade(s) Meio:

Encargos Trabalhista - Coordenador Geral: Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 67,88% do pgt da função (R$
7.233,33), distribuído por: INSS: 27,80%; FGTS: 8,50%; 13° salário: 8,33%; INSS sobre o 13°: 5,41%; FGTS sobre o 13°: 1,65%; Abono
de Férias: 2,78%; Aviso Prévio: 8,33%; Indenização Resc.: 5,08%. Encargos Trabalhista - Diretor Técnico: Encargos inerentes a
contratação por CLT, proporcional a 67,88% do pgt da função (R$ 8.533,33), distribuído por: INSS: 27,80%; FGTS: 8,50%; 13° salário:
8,33%; INSS sobre o 13°: 5,41%; FGTS sobre o 13°: 1,65%; Abono de Férias: 2,78%; Aviso Prévio: 8,33%; Indenização Resc.: 5,08%.

Encargos Trabalhista - Gerente Administrativo: Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 67,88% do pgt da função (R$
8.575,00), distribuído por: INSS: 27,80%; FGTS: 8,50%; 13° salário: 8,33%; INSS sobre o 13°: 5,41%; FGTS sobre o 13°: 1,65%; Abono
de Férias: 2,78%; Aviso Prévio: 8,33%; Indenização Resc.: 5,08%

(****) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
(*****) O cronograma de execução física e financeira e o orçamento analítico (formulários XI, XII e XIII), deverão ser elaborados com
base no valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06.
Observação: O custeio das ações no valor pleiteado para efeito dos benefícios da Lei nº 11.438/06, não poderá estar duplicado nas
outras fontes de recursos.

(**) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
(***) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.

(*) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do
projeto.

X. RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO
(Nesse formulário o proponente deverá citar todas as previsões de receitas e apoios, economicamente mensuráveis, envolvidos na
execução do projeto - art. 14, Decreto nº 6.180/07).
FONTES
VALOR (R$)
Recursos Próprios (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Recursos Públicos (*) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Outros incentivos fiscais (**) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Outros recursos (***) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Receitas Previstas (****) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
VALOR PLEITEADO PARA EFEITO DA LEI 11.438/06 (*****)
1.897.950,38
TOTAL GERAL
1.897.950,38
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(*) Detalhe a origem de cada fonte (se existir)
(**) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

XI. DETALHE AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO IX
FONTES
ORIGEM DO RECURSO (*)
FINALIDADE (**)
ATIVIDADE(S) FIM
1. Recursos Próprios
1.1 Recurso(s) Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas
ATIVIDADE(S) MEIO
1. Recursos Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas
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VALOR (R$)

XII. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
ATIVIDADE(S) FIM
PERÍODO DE EXECUÇÃO
AÇÃO Nº
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
INÍCIO
DURAÇÃO
DATA DA
ASSINATURA
DO
1
Recursos Humanos - Atividade Fim
8 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
2
Material Permanente/Equipamento
8 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
3
Cursos de Capacitação
8 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
4
Material de Consumo/Esportivo
8 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
5
Hospedagem/Alimentação
8 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
6
Seguro
8 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
7
Serviços Operacionais
8 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
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901.839,14

13.249,31

20.105,28

22.776,00

3.120,00

93.294,60

165.999,60

VALOR ESTIMADO POR
AÇÃO (R$)

2

1

AÇÃO Nº

13

12

11

10

9

8

DATA DA
ASSINATURA
DO
Transporte/Locomoção
8 meses
112.840,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Uniformes
8 meses
3.046,40
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Divulgação/Promoção
8 meses
194.367,33
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Locação de espaços
8 meses
13.267,84
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Material de Informática
8 meses
760,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Encargos Trabalhistas
8 meses
85.619,20
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE FIM
1.630.284,70
ATIVIDADE(S) MEIO
PERÍODO DE EXECUÇÃO
VALOR ESTIMADO POR
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
AÇÃO (R$)
INÍCIO
DURAÇÃO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Serviços Operacionais
8 meses
52.500,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Recursos Humanos - Atividade Meio
8 meses
68.600,00
TERMO DE
COMPROMISSO

Encargos Trabalhistas

TOTAL GERAL

ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no formulário VIII

3

DATA DA
ASSINATURA DO
8 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE MEIO
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM

167.665,68
1.797.950,38
Valor na Etapa 3:
100.000,00
Porcentagem: 5,562%
1.897.950,38

46.565,68

1.1

1

Item
Detalhamento
Recursos Humanos - Atividade Fim
Auxiliar a todas as
funções de
coordenação do
projeto (Núcleo
Aterro do
Flamengo). A
principal função
deste assistente é
Assistente de
verificar e garantir
Coordenação que todos os
Aterro
ciclistas estejam
com seus
equipamentos de
segurança e
instruidos de como
proceder para
garantir a
segurança durante
o evento.

ATIVIDADE(S) FIM

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado

2.0

Pessoa (s)

26 dias

383,33

Indique a unidade Indique a duração Indique o preço de
Indique a quantidade de cada de medida de cada de cada item da
cada unidade de
item da coluna 2
item da coluna 3
coluna 2
despesa

19.933,16

col. 3 x col. 5 x col. 6

XIII. Orçamento Analítico - detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, dando as
especificações orçamentárias necessárias.
6- Valor
1- Nº
2- Detalhamento ações
3- Quantidade
4- Unidade 5- Duração
7- Total
Unitário

(*) Enumere todas as ações que foram descritas no formulário VIII

DESCRIÇÃO DE PROJETO

2

1.4

1.3

1.2

Auxiliar a todas as
funções de
coordenação do
projeto (Núcleo
Lagoa Rodrigo de
Freitas). A principal
função deste
assistente é
Assistente de
verificar e garantir
Coordenação que todos os
Lagoa
ciclistas estejam
com seus
equipamentos de
segurança e
instruidos de como
proceder para
garantir a
segurança durante
o evento.
Contratação
Coordenador
Geral, 30hrs
semanais no
regime CLT.
Responsável por
Coordenador Geral toda a operação e
logística do evento,
desde a montagem
até a
desmontagem pósevento.
Contratação Diretor
Técnico, 30hrs
semanais no
regime CLT.
Diretor Técnico
Responsável por
toda concepção,
planejamento e
execução do
projeto.
Material Permanente/Equipamento
1.0

1.0

2.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

Pessoa (s)

8 meses

8 meses

26 dias

8.533,33

7.233,33

383,33

68.266,64

57.866,64

19.933,16

3

2.3

2.2

2.1

Bagageiros para
acoplar nas
bicicletas
adaptadas. Serão
15 unidades
Bagageiros
(Núcleo Aterro do
Flamengo) + 15
unidades (Núcleo
Lagoa Rodrigo de
Freitas) = 30
unidades.
Bicicletas
adaptadas para os
deficientes visuais.
Serão 30 unidades
(Núcleo Aterro do
Bicicletas
Flamengo) + 30
unidades (Núcleo
Lagoa Rodrigo de
Freitas) = 60
unidades.
Cadeirinhas para
criança para
acoplar nas
bicicletas
adaptadas. Serão
15 unidades
Cadeirinhas
(Núcleo Aterro do
Flamengo) + 15
unidades (Núcleo
Lagoa Rodrigo de
Freitas) = 30
unidades.
Cursos de Capacitação
30.0

60.0

30.0

Unidade

Unidade

Unidade

-

-

-

88,82

1.498,00

25,00

2.664,60

89.880,00

750,00

4.2

4.1

4

3.1

Curso de
capacitação de uso
da bicicleta dupla,
com 4 módulos
com
4 horas de
Curso de
duração
cada um e
capacitação
de abordagem com
os deficientes
visuais, de 1 dia
com 4 horas de
duração.
Material de Consumo/Esportivo
Capacete para os
participantes e
instrutores do
projeto. Serão 60
unidades (Núcleo
Capacete
Aterro do
Flamengo) + 60
unidades (Núcleo
Lagoa Rodrigo de
Freitas) = 120
unidades.
Cotoveleira de
proteção para os
participantes e
instrutores do
projeto. Serão 60
pares (Núcleo
Cotoveleira
Aterro do
Flamengo) + 60
pares (Núcleo
Lagoa Rodrigo de
Freitas) = 120
pares.
120.0

120.0

1.0

Par

Unidade

Serviço

-

-

1 dia

49,95

89,90

3.120,00

5.994,00

10.788,00

3.120,00

5.3

5.2

5.1

5

4.3

Joelheira de
proteção para os
participantes e
instrutores do
projeto. Serão 60
pares (Núcleo
Joelheira
Aterro do
Flamengo) + 60
pares (Núcleo
Lagoa Rodrigo de
Freitas) = 120
pares.
Hospedagem/Alimentação
12 caixas com 48
copos de água
mineral de 200 ml
que serão
Copo de água
distribuidas
para os
mineral - Aterro
participantes e
equipe do projeto
(Núcleo Aterro do
Flamengo).
12 caixas com 48
copos de água
mineral de 200 ml
que serão
Copo de água
distribuidas para os
mineral - Lagoa
participantes e
equipe do projeto
(Núcleo Lagoa
Rodrigo de
Freitas).
Sanduiche, barra
de cereal e suco de
fruta que será
distribuido
para os
Kit Lanche - Aterro
participantes e
equipe do projeto
(Núcleo Aterro do
Flamengo).
35.0

12.0

12.0

120.0

Unidade

Unidade

Unidade

Par

26 dias

26 dias

26 dias

-

6,00

14,72

14,72

49,95

5.460,00

4.592,64

4.592,64

5.994,00

7.5

7.4

7.3

7.2

7.1

7

6.1

6

5.4

Sanduiche, barra
de cereal e suco de
fruta que será
distribuido para os
Kit Lanche - Lagoa
participantes e
equipe do projeto
(Núcleo Lagoa
Rodrigo de
Freitas).
Seguro
Seguro de
Seguro
responsabilidade
civil
Serviços Operacionais
Modelo standard,
Banheiro quimico simples e PNE
Aterro
(Núcleo Aterro do
Flamengo).
Modelo standard,
simples e PNE
Banheiro quimico (Núcleo Lagoa
Lagoa
Rodrigo de
Freitas).
Peça portante em
estrutura
metálica
Bicicletário
com capacidade
para 30 bicicletas.
Carregadores para
auxiliar com o
Carregadores material
do evento
Aterro
(Núcleo Aterro do
Flamengo).
Carregadores para
auxiliar com o
Carregadores material do evento
Lagoa
(Núcleo Lagoa
Rodrigo de
Freitas).
4.0

4.0

2.0

4.0

4.0

1.0

35.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

Unidade

Unidade

Unidade

Serviço

Unidade

26 dias

26 dias

1 dia

26 dias

26 dias

1 dia

26 dias

153,60

153,60

11.719,63

187,50

187,50

13.249,31

6,00

15.974,40

15.974,40

23.439,26

19.500,00

19.500,00

13.249,31

5.460,00

7.9

7.8

7.7

7.6

Profissional
responsável pela
segurança dos
Ciclistas instrutores
participantes
- Aterro
durante o percurso
(Núcleo Aterro do
Flamengo).
Profissional
responsável pela
segurança dos
Ciclistas instrutores
participantes
- Lagoa
durante o percurso
(Núcleo Lagoa
Rodrigo de
Freitas).
Criação
cenográfica da
tenda lounge, do
Criação
bicicletário, do
cenográfica
guarda volumes e
das sinalizações do
evento.
Responsável por
receber o público
participante e seus
acompanhantes,
Equipe de
além de
Atendimento ao
supervisionar a
Participante entrega dos kits
Aterro
para os
participantes
(Núcleo Aterro do
Flamengo).
2.0

1.0

30.0

30.0

Pessoa (s)

Serviço

Pessoa (s)

Pessoa (s)

26 dias

1 dia

26 dias

26 dias

350,00

9.500,93

125,00

125,00

18.200,00

9.500,93

97.500,00

97.500,00

7.14

7.13

7.12

7.11

7.10

Responsável por
receber o público
participante e seus
acompanhantes,
Equipe de
além de
Atendimento ao
supervisionar a
Participante entrega dos kits
Lagoa
para os
participantes
(Núcleo Lagoa
Rodrigo de
Freitas).
Limpeza para os
espaços dos
Equipe de Limpeza projetos no dois
- Aterro
locais de execução
(Núcleo Aterro do
Flamengo).
Limpeza para os
espaços dos
projetos
no dois
Equipe de Limpeza
locais de execução
- Lagoa
(Núcleo Lagoa
Rodrigo de
Freitas).
Móvel
confeccionado em
madeira com 16
Guarda volumes
escaninhos com
chave, medindo
0,30m x 0,60 m.
Locação de
ambulância para
para auxílio de
Locação de
primeiros socorros
Ambulância para garantia da
Aterro
seguranca do
público participante
(Núcleo Aterro do
Flamengo).
2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Unidade

Unidade

Pessoa (s)

Pessoa (s)

Pessoa (s)

26 dias

1 dia

26 dias

26 dias

26 dias

1.350,00

3.738,32

153,60

153,60

350,00

70.200,00

7.476,64

7.987,20

7.987,20

18.200,00

Locação de
Ambulância Lagoa

Manutenção

Montagem e
desmontagem Aterro

Montagem e
desmontagem Lagoa

7.15

7.16

7.17

7.18

Locação de
ambulância para
para auxílio de
primeiros socorros
para garantia da
seguranca do
público participante
(Núcleo Lagoa
Rodrigo de
Freitas).
Manutenção das
bicicletas
Transporte de
carga e equipe nas
ações de
montagem e
desmontagem,
acompanhamento
nos expedientes do
evento, revisão e
reparos nos
intervalos entre as
ações (Núcleo
Aterro do
Flamengo).
Transporte de
carga e equipe nas
ações de
montagem e
desmontagem,
acompanhamento
nos expedientes do
evento, revisão e
reparos nos
intervalos entre as
ações (Núcleo
Lagoa Rodrigo de
Freitas).
2.0

2.0

1.0

2.0

Unidade

Unidade

Serviço

Unidade

26 dias

26 dias

7 meses

26 dias

2.900,00

2.900,00

2.246,67

1.350,00

150.800,00

150.800,00

15.726,69

70.200,00

8.1

8

7.22

7.21

7.20

7.19

Profissional
responsável pela
noturna
Segurança/Apoio segurança
dos espaços e
equipamentos do
projeto.
Profissional
responsável pela
segurança dos
Segurança/Apoio - participantes e do
Aterro
público em geral
nos dias do projeto
(Núcleo Aterro do
Flamengo).
Profissional
responsável pela
segurança dos
participantes
e do
Segurança/Apoio público
em
geral
Lagoa
nos dias do projeto
(Núcleo Lagoa
Rodrigo de
Freitas).
Conjunto de 6
peças de
sinalização
em vinil
Sinalização do
com
impressão
Evento e do
digital aplicada a
Percurso
suporte rígido que
será utilizado ao
longo do percurso.
Transporte/Locomoção
Van para
transportar a
Transporte de
equipe do projeto
equipe - Aterro
(Núcleo Aterro do
Flamengo).
2.0

2.0

6.0

6.0

2.0

Serviço

Unidade

Pessoa (s)

Pessoa (s)

Pessoa (s)

26 dias

1 dia

26 dias

26 dias

26 dias

535,00

10.654,21

176,00

176,00

176,00

27.820,00

21.308,42

27.456,00

27.456,00

9.152,00

Transporte de
materiais - Lagoa

8.4

10

9.1

Uniformes para os
instrutores (2 para
cada profissional),
para a equipe de
atendimento (2
Uniformes
para cada
profissional) e para
os assistentes de
coordenação (2
para cada
profissional).
Divulgação/Promoção

Uniformes

Transporte de
materiais - Aterro

8.3

9

Transporte de
equipe - Lagoa

8.2

Van para
transportar a
equipe do projeto
(Núcleo Lagoa
Rodrigo de
Freitas).
Caminhão para
transportar as
bicicletas e os
demais materiais
do projeto (Núcleo
Aterro do
Flamengo).
Caminhão para
transportar as
bicicletas e os
demais materiais
do projeto (Núcleo
Lagoa Rodrigo de
Freitas).

68.0

4.0

4.0

2.0

Unidade

Serviço

Serviço

Serviço

-

26 dias

26 dias

26 dias

44,80

275,00

275,00

535,00

3.046,40

28.600,00

28.600,00

27.820,00

10.5

10.4

10.3

10.2

10.1

Assessoria de
imprensa
especializada em
projetos esportivos,
responsável em dar
Assessoria de
o devido suporte
Imprensa
em assessoria ao
projeto, divulgação
de fotos, mídias,
alimentação e
manutenção do
site.
Bandeiras com
formato
A3 para a
Bandeiras
sinalização da
bicicleta.
Cartaz de 297,0
mm
x 420,0 mm
Cartaz
para divulgação do
projeto.
Criação da
marca/logotipo do
evento que será
Criação de
usada em todas as
Marca/Logotipo
peças de
Eventos
divulgação e
comunicação do
projeto.
Equipe de
promotores
responsáveis pela
distribuição dos
Equipe de
folhetos de
Promoção - Aterro
divulgação do
projeto (Núcleo
Aterro do
Flamengo).
4.0

1.0

1000.0

60.0

1.0

Pessoa (s)

Serviço

Unidade

Unidade

Serviço

30 dias

1 dia

1 dia

1 dia

6 meses

150,00

15.147,00

1,86

78,00

8.000,00

18.000,00

15.147,00

1.860,00

4.680,00

48.000,00

Equipe de
Promoção - Lagoa

Hot do site

Layout/Finalização
de Bandeira

Layout/Finalização
de Cartaz

Layout/Finalização
de Hotsite

Layout/Finalização
de Panfleto

Layout/Finalização
de Placa

Panfleto

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

Equipe de
promotores
responsáveis pela
distribuição dos
folhetos de
divulgação do
projeto (Núcleo
Lagoa Rodrigo de
Freitas).
Programação do
site do projeto,
incluindo o registro
do endereço e a
hospedagem.
Criação e
finalização da
bandeira para as
bicicletas
personalizadas
Criação e
finalização do
cartaz para o
projeto.
Criação e
finalização do
layout do site do
projeto.
Criação e
finalização de
panfleto para o
projeto.
Criação e
finalização da placa
para as bicicletas
personalizadas
Panfleto de 150
mm x 210 mm para
divulgação do
projeto.
60000.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

4.0

Unidade

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

Pessoa (s)

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

30 dias

0,05

4.275,00

1.428,00

11.685,00

4.531,00

3.544,00

8.257,33

150,00

3.000,00

4.275,00

1.428,00

11.685,00

4.531,00

3.544,00

8.257,33

18.000,00

13

12.1

12

11.2

11.1

11

10.16

10.15

10.14

Placas em vinil
adesivo pvc, com
vhb (fita dupla face)
Placas
para sinalização e
comunicação da
bicicleta.
Registro fotográfico
e videográfico das
Registro
atividades do
Fotográfico e
projeto
com edição
Videográfico das
imagens
Aterro
(Núcleo Aterro do
Flamengo).
Registro fotográfico
e videográfico das
Registro
atividades do
Fotográfico e
projeto com edição
Videográfico das imagens
Lagoa
(Núcleo Lagoa
Rodrigo de
Freitas).
Locação de espaços
Locação de espaço
para
armazenamento
Armazenamento das bicicletas e do
material de
produção, área útil
de 20,50m2
Locação de espaço
Locação de espaço
para as aulas
teóricas.
Material de Informática
Locação de
Locação de
computador e
material
projetor para as
aulas teóricas.
Encargos Trabalhistas
1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

60.0

Locação

Locação

Serviço

Serviço

Serviço

Unidade

2 dias

2 dias

8 meses

26 dias

26 dias

1 dia

380,00

530,00

1.525,98

600,00

600,00

346,00

760,00

1.060,00

12.207,84

15.600,00

15.600,00

20.760,00

ATIVIDADE(S) MEIO
Item
Detalhamento
1
Serviços Operacionais

13.2

13.1

Encargos inerentes
a contratação por
CLT, proporcional a
67,88% do pgt da
função (R$
7.233,33),
distribuído por:
INSS: 27,80%;
Encargos
FGTS:
8,50%; 13°
Trabalhista salário:
8,33%;
Coordenador Geral INSS sobre
o 13°:
5,41%; FGTS
sobre o 13°:
1,65%; Abono de
Férias: 2,78%;
Aviso Prévio:
8,33%; Indenização
Resc.: 5,08%
Encargos inerentes
a contratação por
CLT, proporcional a
67,88% do pgt da
função (R$
8.533,33),
distribuído por:
INSS: 27,80%;
Encargos
FGTS:
8,50%; 13°
Trabalhista salário:
8,33%;
Diretor Técnico
INSS sobre o 13°:
5,41%; FGTS
sobre o 13°:
1,65%; Abono de
Férias: 2,78%;
Aviso Prévio:
8,33%; Indenização
Resc.: 5,08%
1.0

1.0

Encargo

Encargo

1.630.284,70

TOTAL ATIVIDADE(S) FIM

39.279,84

46.339,36

4.909,98

5.792,42

8 meses

8 meses

1.1

"Graduado(s) e
especializado(s) na
área de gestão e
desenvolvimento
de projetos e
pessoas; possui
conhecimento
técnico,
experiência e
habilidades
específicas para
atuar junto ao
processo da Lei de
Incentivo ao
Empresa de
Esporte. Soluções Técnicas Atribuições: Prestar
Especializada em Assessoramento
desenvolvimento e junto ao Ministério
execução de
do Esporte;
projetos
Acompanhamento
da Execução do
Projeto quanto à
utilização dos
recursos
incentivados,
contratação de
bens e serviços,
informações sobre
a legislação
aplicada, bem
como Apoio na
Elaboração das
Prestações de
Contas
1.0

Serviço

8 meses

6.000,00

48.000,00

2

1.2

Serviço
especializado na
área de atuação.
Responsável por
lançamentos e
ordenação das
despesas
Prestação de
executadas,
contas
ordenação e
geração da Folha
de Pagamento e
emissão de
relatórios de
despesas mensais
e final.
Recursos Humanos - Atividade Meio
1.0

Serviço

1 dia

4.500,00

4.500,00

3

2.1

"Contratação
Gerente
Administrativo 30
hs semanais no
regime CLT, com
todos os encargos
trabalhistas
inclusos. Este
profissional será o
responsável por
prestar serviços na
organização
administrativa da
estrutura gestora
Gerente
do projeto,
Administrativo
realizando
atividades de
coleta de
documentos fiscais,
tomada de preços,
arquivamento de
documentos,
atendimento aos
fornecedores,
atendimento aos
parceiros e
patrocinadores e
outros serviços
administrativos"
Encargos Trabalhistas
1.0

Pessoa (s)

8 meses

8.575,00

68.600,00

3.1

Encargos
Trabalhista Gerente
Administrativo

Encargos inerentes
a contratação por
CLT, proporcional a
67,88% do pgt da
função (R$
8.575,00),
distribuído por:
INSS: 27,80%;
FGTS: 8,50%; 13°
salário: 8,33%;
INSS sobre o 13°:
5,41%; FGTS
sobre o 13°:
1,65%; Abono de
Férias: 2,78%;
Aviso Prévio:
8,33%; Indenização
Resc.: 5,08%
1.0

5.820,71

46.565,68

167.665,68
1.797.950,38
Valor na Etapa 3:
100.000,00
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem:
5,562%
TOTAL GERAL
1.897.950,38

8 meses

TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM

Encargo

