
Data de Execução

PLANO DE TRABALHO                                                                                                                                                        
(Projeto Continuado) 

Municipio

Nome do Dirigente Responsavel 

GUSTAVO  HENRIQUE SILVA BRACCO

RG

01 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO/ENTIDADE PROPONENTE

Local de Execução

Praça Barão de Japurá, 183

E-mail

CLUBE ESCOLA – IFC NO FUTEBOL DE CAMPO FUTEBOL DE CAMPO - Grupamento 2
de 20 de setembro de 2022 a 19 de setembro de 

2023

Horario da Execução

Endereço

O IFC irá criar o Plano de mídia que após aprovação pela SEME será aplicado em todo material produzido para a realização do projeto ao longo de 12 meses. 

Haverá ainda divulgação compartilhada por meio do:

- site oficial da SEME: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes

- Facebook @semesportes 

- Instagram @semesportes, além de cartazes contendo informações do projeto nos clubes. 

O plano de divulgação aprovado pela SEME será então publicado na Página do Facebook, Divulgação no Instagram, e-mails e grupos de WhatsApp. Divulgação também pelos e-mails cadastrados junto aos Clube 

Escola, e as escolas cadastradas, com contato dos familiares dos alunos.

Seu início será a partir da data de assinatura do termo, prevista para Setembro de 2022, e será divulgado até as datas de início da realização do projeto.

Teremos divulgação ainda através de 02 (dois) banners 2m x 1m e 30 (trinta) cartazes por local de execução, por local de atendimento, uniformes dos prestadores de serviço, com as marcas da SEME, da Secretaria 

de Esportes do Estado - SEESP, e do Proponente, somente após a devida aprovação pela Assessoria de Comunicação de ambas as pastas. 

  

Iremos ainda contratar um assessor de mídia para criação de uma divulgação adequada para o projeto, que concentrará o tráfico de divulgação dos materiais e assuntos online, plataformas digitais (facebook, 

Instagram, LinkedIn, youtube, site próprio) bem como o Currículo dos profissionais contratados e assuntos em gerais antes e durante o evento.

Um Coordenador Geral que irá desenvolver um programa adequado para que o projeto seja realizado com organização, segurança e proposição as metas pretendidas. Um material (briefing) com informações para a 

divulgação das atividades propostas, será disponibilizado para divulgar na grande mídia, nas redes sociais e no nosso site (futuroscraques.org).

Contudo, vale ainda ressaltar à população que a pandemia não acabou, e levar em consideração a importância do uso da máscara, do distanciamento social e higienização das mãos, ressaltando sempre os 

protocolos de segurança estabelecidos a saúde.

Entendemos que o nosso papel é fundamental para ajudar no controle do COVID-19 mesmo após a chegada da vacina e controle da doença. Estamos em contato com toda a nossa equipe de organização, em 

conversas periódicas, trocando informações, tirando dúvidas e se preparando para execução deste projeto. Assim, na divulgação para chamadas do evento faremos uma alerta sobre a obrigatoriedade e as medidas 

de prevenção a transmissão do vírus, e colocamos placas de sinalização para cumprimento.

Protocolos Pós Pandemia:

Considerando o cenário atual em virtude do combate à Covid 19, ressaltamos que a ação respeitará todas regras sanitárias impostas pelos órgãos de competência máxima, juntamente aos decretos municipais 

instaurados, não extinguindo a parceria existente a que se refere as fases decretadas, respeitando todas as exigências presentes na data prevista para execução do objeto, devendo executar:

- Manter ambiente limpo, arejado, janelas e entradas de ar livres;

- Desinfetar materiais e superfícies de contato antes e após o uso;

- Realizar triagem com uso de termômetro de testa (impedir o acesso ao ambiente caso seja aferido temperatura superior a 37.8°- recomendar busca de auxílio médico);

- Disponibilizar álcool 70% gel e líquido para higienização de superfícies e mãos, obrigatório na chegada de cada envolvido e acompanhantes;

- Retirar os calçados, se for o caso, depositando-os em um local específico;

- Disponibilizar em locais de fácil acesso boletins informativos quanto à prevenção do Covid-19;

- Se for o caso, uso integral e obrigatório de máscara por colaboradores e inscritos;

- Espaçamento entre aulas para desinfecção dos materiais.

Objetivo Geral

Valor Concedente

Endereço da Entidade Bairro

Vila Guarani

268.770.028-22 11 98947-4235

1.	CEL Ermelino Matarazzo

2.	CEE Arthur Friedenreich

3.	CERET

4.	CEE Brigadeiro Eduardo Gomes

5.	CEE Salim Farah Maluf

6.	CEL Teotônio Vilela

7.CEE Thomaz Mazzoni

Agência Site Ativo E-mailConta Corrente

PEDRO HENRIQUE RUSSO

Nome do Responsavel Técnico do Projeto CREF Telefone

09960464-7

11 96428-9325

Endereço do responsavel Técnico 

Local 1 – Seg, Ter, Qua e Quin: 8am-10am + 14pm-16pm

Local 2 - Seg, Qua: 8am-10am + 14pm-16pm

Local 3 - Ter, Qui: 8am-10am + 14pm-16pm

Local 4 - Seg, Qua: 8am-10am + 14pm-16pm

Local 5 - Ter, Qui: 8am-10am + 14pm-16pm

Local 6 - Seg, Qua: 8am-10am + 14pm-16pm

Local 7 - Ter, Qui: 8am-10am + 14pm-16pm

Forma de Execução / Sistema de Disputa

Rua Martinho da Silva, 146 – Ipiranga Cep: 04124-080 peurusso@hotmail.com 

Nome da Entidade Proponente CNPJ Telefone

INSTITUTO FUTUROS CRAQUES – IFC 08.584.691/0001-20 11 2532-5697

R$809.541,70 R$0,00 R$0,00 R$809.541,70

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

Plano de Divulgação

1.	Rua João Euclides Pereira, 308, Jardim Matarazzo.	

2.	Av. Francisco Falconi, 83 - Vila Alpina	

3.	Rua Canuto de Abreu, s/n - Tatuapé	

4.	Rua Apucarana, 233, Tatuapé	

5.	Rua. Taquari, 635, Mooca	

6.	Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba	

7.Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila Maria

Nome do Projeto Modalidade

02 - DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

CEP

Projeto continuado, de 12 meses, 2 atividades por turma por semana. 

Não há disputa – projeto participativo, com faixas etárias pré determinadas.

BANCO DO BRASIL 0813-3 www.futuroscraques.org contato@futuroscraques.org

CPF Telefone

45777-9

04313-160 São Paulo

Banco

097840-G/SP

Objeto da Parceria (Nome do projeto)

CLUBE ESCOLA – IFC NO FUTEBOL DE CAMPO 

Mês e Ano Execução

de 20 de setembro de 2022 a 19 de 

setembro de 2023

Valor Proponente Valor Patrocinador Total do Projeto

Atender crianças e adolescentes, no contraturno escolar além de adultos, idosos, e deficientes físicos, no Programa Clube-Escola, com atividades físicas e esportivas organizadas e orientadas por meio de aulas 

regulares na modalidade FUTEBOL DE CAMPO (MASCULINO E FEMININO) nos clubes públicos de responsabilidade da SEME, integrando a comunidade no clube, interação com o clube escola, no sentido de integração 

e sociabilização.

Objetivo Especifico
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Compete ao SUPERVISOR planejar as atividades nos locais, em conjunto com os outros membros da equipe. Promover interlocução entre parceiros e comunidade e organizar a área técnica. Elaborar mensalmente 

o relatório circunstanciado. Monitorar e controlar o número de participantes por turma. Avaliar o programa, as atividades, sua equipe e sempre que necessário buscar auxílio técnico com o gestor da parceria. 

Participar das reuniões junto à SEME, quando solicitado. Encaminhar para análise e autorização prévia do gestor da parceria todas as alterações no Plano de Trabalho. Controlar, distribuir e orientar o preenchimento 

dos formulários e demais itens necessários para a coleta das informações e dados nos locais da realização das atividades, seguindo programação estabelecida pela SEME/DGPE em formulários específicos.

Compete ao COORDENADOR GERAL planejar as atividades nos locais em conjunto com os outros membros da equipe. Promover a interlocução entre área técnica e as secretarias envolvidas. Coordenar os 

relatórios dos supervisores. Participar das reuniões junto à SEME, quando solicitado. Seguir a programação estabelecida pela SEME/DGPE. Planejar as atividades nos locais, em conjunto com os outros membros da 

equipe. Promover a interlocução entre parceiros e comunidade e organizar área técnica. Elaborar mensalmente o relatório circunstanciado. Monitorar e controlar o número de participantes por turma. Avaliar o 

programa, as atividades, sua equipe e sempre que necessário buscar auxílio técnico com o gestor da parceria. Encaminhar para análise e autorização prévia do gestor da parceria todas as alterações no Plano de 

Trabalho. Controlar, distribuir e orientar o preenchimento dos formulários e demais itens necessários para a coleta das informações e dados nos locais da realização das atividades, seguindo programação 

estabelecida pela SEME/DGPE em formulários específicos. Ministrar as atividades conforme o plano de trabalho aprovado. Elaborar o plano diário das atividades em conjunto com os outros membros da equipe. 

Informar eventuais situações ou ocorrências relevantes, registrando-as. Colaborar com a coordenação do local em que a atividade será realizada, com o gestor da parceria bem como com todos os colaboradores para 

o bom funcionamento do programa. Contratação PJ

Compete ao COORDENADOR FINANCEIRO Coordena as atividades relativas as áreas de contas a pagar e receber, crédito e cobrança, tesouraria e faturamento. Acompanha fluxo de caixa e notas fiscais 

eletrônicas e negociação com instituições bancárias. Elabora relatórios financeiros para apresentação à gerência, participando na tomada de decisões sobre investimentos de recursos. Conferir saldos bancários e 

fazer provisão de pagamentos diários e semanais com verificação de relatório financeiro e contábil, confeccionar posição financeira diária para os diretores e gerente adm/financeiro, organizar e selecionar títulos a 

pagar diários, verificar provisões de títulos a vencer e vencidos junto à cobrança, programar títulos a pagar observando prazos, valores e autorizações de pagamento, cadastrar novos fornecedores, alterações 

contratuais e dos anteriormente cadastrados, programar de reembolso a usuários e devolução de créditos indevidos, confeccionar de RPA, Incluir NFS observando as retenções municipais e federais a realizar, emitir 

pagamentos para fornecedores e transferências de numerário entre a mesma titularidade, provisionar pagamentos de Folha, adiantamento, férias, décimo terceiro e rescisões, agendar pagamentos de DARF, GPS e 

DAM, aplicar recursos disponíveis e fazer resgates quanto necessário, confeccionar relatório mensal de movimentação das aplicações para diretoria e gerente financeiro. Contratação PJ.

Compete ao CONTADOR o controle das entradas e saídas de uma empresa, questões tributárias e patrimoniais, encargos trabalhistas, balanços e demais dados financeiros que serão necessários para um boa 

administração e respeito a todos os trâmites burocráticos que as leis exigem.

Compete ao ADVOGADO Atua na defesa dos direitos ou interesses do proponente e do projeto, em qualquer instância, avalia os casos, provas orais e documentais, recomenda procedimentos e encaminha processos 

para justiça. Realiza pesquisas jurídicas, elabora peças iniciais, contestações, petições e recursos, acompanha e comparece em audiências. Analisa contratos, sugere e retifica propostas já em andamento. Atua de 

forma consultiva, para prevenir a SEME e o proponente de qualquer risco de litígio.

Compete ao Assessor de Mídia, ser responsável por todas as redes sociais, fotos, vídeos, comunicação com imprensa, além de organizar e criar artes para serem publicadas.

Metodologia

O projeto, de natureza continuada, com duração de 12 meses, a ser realizado para público de todas as idades (crianças, adolescentes, adultos e idosos), em especial para crianças e adolescentes no contra turno 

escolar, a partir da ordem de início dada pela SEME, que estejam aptos a prática esportiva na modalidade FUTEBOL DE CAMPO.

Critérios de Inscrição e Seleção dos Beneficiários:

As inscrições são gratuitas. As fichas de inscrições estarão disponibilizadas nos equipamentos esportivos e no site do proponente. As vagas sempre respeitarão o limite de inscritos por modalidade.

As vagas e grupos serão montados nos locais da atividade, por ordem de chegada, abrangendo todas as idades e inclusive para pessoas com deficiência, dependendo da quantidade de interessados.

Para as crianças e adolescentes é critério para participação no projeto: estar matriculado na rede ensino, preferencialmente nas escolas públicas, quando em idade escolar. Terão prioridades crianças e jovens em 

situação de vulnerabilidade social, devidamente comprovada.

Grade horária dos profissionais, funções e valores de contratação (com encargos) e forma de contratação:

Cada aula de uma hora demanda preparação e organização prévia e posterior, seja de equipamentos utilizados ou de material administrativo, como listas de chamada e relação de equipamentos. 

CONTRATAÇÕES:

As contratações dos profissionais serão realizadas por meio de CLT, com pagamento de todos os encargos, Benefícios, e previsão de 13, Férias e rescisão. Todos os valores do Anexo III foram respeitados. Poderá ser 

contratada empresa para gestão dos profissionais, que repassará os valores e encargos para os mesmos.

DESCRIÇÃO DOS CARGOS:

Compete ao PROFESSOR de cada modalidade ministrar as atividades, conforme o plano de trabalho aprovado, elaborar o plano diário das atividades em conjunto com os outros membros da equipe, informar 

eventuais situações ou ocorrências relevantes, registrando-as e reportando-as ao Supervisor. 

Adequar os objetivos e metas do projeto às suas capacidades pessoais, atuando com profissionalismo, ética e criatividade. 

Monitorar a quantidade de participantes/alunos das atividades e organizar as ações desenvolvidas, controlando diariamente a frequência através de lista de presença, sendo que o modelo desse documento será 

fornecido pela SEME e deverá estar à disposição na unidade para consulta a qualquer tempo.

Compete ao AUXILIAR TÉCNICO dos professores ajudar com as atividades, de acordo com o plano de trabalho, ajudar a executar o plano diário das atividades em conjunto com os outros membros da equipe. 

Relatar para o professor eventuais situações ou ocorrências relevantes. Colaborar com o professor e coordenação do local em que a atividade será realizada, gestor da Parceria bem como todos os colaboradores para 

o bom funcionamento do programa. Focar a atenção, principalmente, nos equipamentos utilizados e nas demais atividades que o professor necessite durante o trabalho. Não pode substituir o professor.

Compete ao ASSISTENTE ADMINISTRATIVO auxiliar com as atividades, de acordo com o plano de trabalho, ajudar a executar o plano diário das atividades em conjunto com os outros membros da equipe, relatar 

para o professor eventuais situações ou ocorrências relevantes. Colaborar com o professor e a coordenação do local em que a atividade será realizada, com o gestor da parceria bem como com todos os 

colaboradores para o bom funcionamento do programa. Focar a atenção, principalmente, nos equipamentos utilizados e nas demais atividades que o professor necessite durante o trabalho.

Oferecer uma programação de atividades físicas, esportivas e de lazer orientada e continuada, gratuitas, para toda à população;

Aumentar o nível de atividade física dos munícipes;

Fomentar a prática da atividade física, esportiva e de lazer na cidade de São Paulo;

Implementar serviços de atendimento no âmbito da atividade física, esportiva e de lazer;

Proporcionar o aumento qualificado de acesso dos alunos aos equipamentos esportivos administrados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;

Otimizar o potencial dos equipamentos esportivos administrados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em prol da população paulistana



PROPOSTA PEDAGÓGICA: 

Os alunos serão divididos em turmas com 20 alunos cada, classificados por faixas etárias e nível de aptidão física conforme segue:

Aprendizagem: os alunos que estão tendo o primeiro contato com a modalidade esportiva. Desenvolverão as capacidades físicas e habilidades motoras básicas envolvidas.

Aprimoramento: os alunos que já praticaram a modalidade esportiva e precisam de um aprimoramento da capacidade físicas e habilidades motoras envolvidas.

Treinamento: os alunos que já tiveram suas capacidades e habilidades motoras aprimoradas entrarão na fase de treinamento para participação em torneios, festivais e outros.

As aulas de cada turma acontecerão 2 vezes por semana, obrigatoriamente em dias alternados e com duração de 1 hora, sendo os dias e horários, se for o caso, ajustados para melhor atender a necessidades de 

cada demanda.As aulas deverão mobilizar as faixas etárias indicadas, respeitando as características físicas de cada idade e com medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Acompanhamento e Relatórios:

A equipe do projeto enviará mensamente relatório de atividades dos alunos para a secretaria, para que, desta forma, seja possível fazer eventuais ajustes e dar feedback.

Ao final do projeto, será apresentado a prestação de contas, acompanhado do relatório de atividades consolidado do projeto.

Monitoramento e Avaliação:

Monitoramento realizado através de relatórios a ser enviada à SEME com presença de alunos e prestadores de serviços, relatórios circunstanciados com avaliações físicas e avaliações técnicas de atendidos, bem 

como relatório fotográfico, além de prestação de contas.

DEFICIENTES:

Os participantes deficientes não foram colocados de forma exclusiva, separativa, pois acreditamos que não deve haver restrição na participação dos mesmos, que deverão receber tratamento especial e com cuidado, 

fomentando a participação junto a não deficientes. A proposta prevê assim a criação de um ambiente acessível, que ofereça oportunidades iguais, com inclusão social e valorização das diferenças.

Qualquer atividade física é recomendada para portadores de necessidades especiais assim como para pessoas sem deficiência, dessa forma adaptaríamos as aulas para que todos pudessem praticar junto ao grupo 

regular, sem necessidade de montar uma turma extra. 

Não se pode, ainda, entender obrigatória a apresentação de quais seriam os “atividades para deficientes”, pois caso ocorresse poderia ser caracterizada uma discriminação com os mesmos. E fugiria da proposta do 

proponente, que é integrar pessoas com deficiência com pessoas que não tem deficiência, criando um ambiente inclusivo, sadio e de crescimento intelectual.

GRATUIDADE

Em nenhuma hipótese serão cobrados ingressos, convites ou entradas para o projeto “CLUBE ESCOLA: IFC NO FUTEBOL DE CAMPO”, além de estar vedada também a cobrança de inscrições a qualquer pessoa ou 

entidade participante do projeto. 

INSCRIÇÕES

Para participar das atividades é necessário ter a carteirinha para utilização dos centros esportivos municipais. Se o interessado ainda não tiver a carteirinha, será necessário levar ao local de sua preferência o RG, 

uma foto 3x4, comprovante de residência e um atestado médico que comprove que não há restrição à prática esportiva. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis no momento da 

inscrição.



Capacidade Operacional

05 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA: 

Meta 1: Atender 100% das vagas das respectivas turmas estipuladas por grupamento, a partir do 3º mês de 

atividade;

Meta 2: Ofertar 100% das turmas previstas;

Meta 1: Manter em no mínimo 80% a qualidade das atividades propostas, proporcionando a satisfação dos alunos 

e seus familiares;

Meta 2: Evasão inferior a 50% dos alunos por semestre (seis meses);

RESULTADOS ESPERADOS:

O projeto visa alcançar a disciplina da mente e do corpo nas práticas esportivas, onde automaticamente é desencadeado o equilíbrio mutuo em suas várias faces no desenvolvimento humano através das atividades 

físicas, capacitando e estruturando a desenvoltura física, mental e moral dos interessados, estimulando o bom relacionamento seja ele intrapessoal ou interpessoal, emergindo seus valores pessoais e motivando 

seus níveis de comprometimento, responsabilidade e engajamento, promovendo ações e realizações através do esporte, formando assim o caráter cidadão e ético dos participantes.

AQUISIÇÕES:

Uniforme - 2 camisetas para cada profissional e reserva técnica

Uniforme - 2 bermudas para cada profissional e reserva técnica

Uniforme - 1 agasalho para cada profissional e reserva técnica

Coletes com logo - 40 kits por local							

Bolas - 40 bolas de futebol de campo por local (40 x 7). Serão compradas uma única vez.Pratinhos - (20 x 7 locais)

Kit 2 Mini Traves Profissional Fácil Esporte Goool 90 Plus c/Encaixe, Médio.

BARREIRA MÓVEL COM CINCO BONECOS PARA TREINAMENTO DE FALTA NO FUTEBOL PISTA E CAMPO

Carrinho de Transporte de Bolas Retrátil. 2 por núcleo. 7 núcleos.

Bomba para encher bola. Considerando 2 bombas por núcleo. 7 núcleos

Kit Barreiras Funcional Agilidade Salto Ajustável 4 Níveis Yangfit. 7 núcleos.

Cartazes: com informaçoes detalhadas do projeto, para serem afixadas nos núcleos. 30 unidades por núcleo. 7 núcleos.

Metas Qualitativas

Indicadores e Verificador de MetasMetas Quantitativas

04 - METAS: Descrever as metas a serem atingidas os indicadores e  parâmetros utilizados para a sua aferição;       

O Instituto Futuros Craques nasceu com o intuito de promover a assistência social através de projetos sociais, desportivos, culturais, artísticos e educacionais, priorizando o atendimento de crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos, sem distinção de de raça, cor, sexo ou crença religiosa. Promover o esporte e lazer, incentivando a prática de atividades físicas para o desenvolvimento saudável. 

Fundado em 30 de Julho de 2005 participou ativamente de diversos projetos junto a Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo – (antiga SELJ hoje SEESP), e a Secretaria Municipal de Esportes da 

Cidade de São Paulo - SEME. 

O IFC possui hoje projetos ativos aprovados na Lei de Incentivo Estadual SP, no Condeca, e na Lei Federal de Incentivo ao Esporte.  Todos os projetos são executados com a participação de profissionais gabaritados, 

e aptos a vivenciar todos os aspectos necessário na abordagem das crianças, em especial carentes e de residência em local vulnerável. 

Desde 2016, quando reformulou sua diretoria, passou a atuar ativamente na execução dos projetos esportivos, incentivados ou não, obtendo diversos resultados positivos e reconhecimento dos órgãos institucionais, 

como Secretaria de Esportes do Governo de São Paulo SEESP, Secretaria Especial do Esporte – Ministerio da Cidadania, FIBA - Federação Internacional de Basquete, CBB - Confederação Brasileira de Basquete, 

Federação Paulista de Basquete, Federação Paulista de Atletismo, além de grande repercussão de mídia e público. 

Possui em seu quadro de colaboradores o ex-integrante da seleção brasileira adulta de basquete 3x3, e da seleção carioca de voleibol: Gustavo Bracco, especialista em projetos junto a leis de incentivo, organizador 

de diversos atividades e projetos nas esferas federais, estaduais e municipais. 

Leonardo Cursino dos Santos, Educador físico há 25 anos, professor universitário e preparador físico, passou por grandes clubes do cenário nacional e foi integrante da comissão técnica da Seleção Brasileira de 

Basquete nos jogos Olímpicos do Rio 2016. Sueli Silva Pinto, diretora de Escola Aposentada. Mais de 20 (vinte) anos de experiência na direção de escolas públicas da cidade de São Paulo. Pedagoga com habilitações 

em Magistério, orientação escolar, administração escolar, e supervisão de ensino.

Sandra Silva, professora aposentada com honras pelas escola onde passou. Mais de 20 anos de experiência no trabalho de magistério no ensino infantil e fundamental. Professora muito conhecida do Colégio 

Andrews, Colégio Batista e Fundação Logosófica, no Rio de Janeiro, Augusto Laranja, Emily de Villeneve e Colégio Magno, em São Paulo.

Daniela Oliveira, experiente empresária responsável por eventos culturais e esportivos, possui grande experiência na realização de eventos de pequeno, médio e grande porte. Profissional gabaritada, participa 

ativamente dos projetos do IFC, auxiliando na gestão, organização e documentação.

Os educadores: ALEXANDRE GAIA (4 anos de experiência), DAIANA MARIANO (10 anos de experiência), PAULO GODOI (8 anos de experiência), HENRIQUE ZIDAN (4 anos de experiência) e JOSÉ ROBERTO 

RODRIGUES MARIANO JUNIOR (13 anos de experiência), são professores formados em Educação Física, com enorme experiência, responsáveis pelo Curso de Educação Física do Colégio Bandeirantes em São Paulo 

(um dos mais famosos e conhecidos centros de formação estudantis do país). 

Além disso, LEONARDO WILLIAMS, famoso Preparador Físico de Equipes de Alto Rendimento, E VIVIANE RODRIGUES, educadora com experiencia em diversos esportes, completam o quadro de responsáveis pela 

parte técnica do Instituto Futuros Craques e terão contribuição ESSENCIAL para esse projeto.

Victor Saeta, administrador, especialista em projetos incentivados e realização de eventos. Vivência em logística e desenvolvimento de programas junto a parcerias publico privada.

Sergio Ricardo Negrão, educador com 15 anos de experiência. Graduado em educação física.

Os integrantes do proponente supra citados executam projetos constantemente junto a iniciativa privada, como SESC E SESI, principalmente durante o período de férias escolares, com recreações, atividades lúdicas 

e inclusivas para deficientes.

A entidade vem apresentando e realizando projetos junto as Leis de Incentivo Estadual (SEESP/SP) E Federal (LIE). Além de seu corpo diretivo qualificado, está preparada para realizar eventos esportivos de todos 

os portes, tendo participado ativamente de mais de 30 eventos nos últimos 5 anos.

O site da entidade (www.futuroscraques.org) apresenta toda relação de projetos, público, e locais de execução. 

Com a presença de 10 (dez) voluntários, O Instituto Futuros Craques nasceu com o intuito de estabelecer parcerias com empresas públicas e privadas, sindicatos, ONG'S e outros setores da sociedade, a fim de unir 

forças para contribuir, de forma transformadora, para a inclusão dos cidadãos, lutando contra qualquer tipo de discriminação, abusos e falta de respeito a qualquer indivíduo e pelo desenvolvimento sustentável.

Para isso, elaboramos projetos sociais, com impacto direto na vida do cidadão buscando diminuir as injustiças sociais, minimizando impactos ambientais, intervindo de forma positiva em temas importantes da nossa 

sociedade como: o esporte como ferramenta de inclusão social, a educação como elemento propulsor da igualdade entre as pessoas, a geração de renda, através do trabalho solidário, a autogestão e outras ações na 

área da assistência social relevante e primordiais para o desenvolvimento da cidadania e da qualidade ambiental, sob a luz da ética e da solidariedade.

Ao mesmo tempo em que desenvolvemos importantes projetos participativos, como corridas de rua, eventos de praia, entre outra opções, democratizando o acesso ao esporte a todos.

Indicadores e Verificador de Metas

Meta 1:

Unidade de Medida: número de Alunos Matriculados

Fonte de dados: folha de Frequência de Alunos

Fórmula de Cálculo: soma do número de alunos por turma no último dia de cada mês dividido pelo 

número total de vagas previstas

Meta 2:

Unidade de Medida: quantidade de turmas 

Fonte de dados: Folha de Frequência de Alunos

Fórmula de Cálculo: soma da quantidade de turmas ativas no último dia do mês;

Capacidade Técnica

Meta 1: 

Unidade de Medida: Percentual; 

Fonte de dados: Pesquisa/Questionário de Satisfação aplicado pela SEME;

Fórmula de Cálculo: percentual de resposta “bom” ou “ótimo” dividido pelo total de respostas.

Meta 2: 

Unidade de Medida: Percentual; 

Fonte de dados: Folha de Frequência de alunos;

Fórmula de Cálculo: soma do número de alunos que desistiram das aulas ao longo do semestre 

dividido pela soma total de alunos inscritos no último dia do semestre.

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). 



Crianças

Idosos

07 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

 N° de Beneficiários Direto

Nº de Beneficiários Indireto

20

Cálculo dos Beneficiários Indiretos: Considerando a média de 04 pessoas da família, por beneficiário direto do programa, além de colaboradores, pais, 

parentes e a sociedade em geral, uma vez que a prática da atividade física reduz o índice de doenças  e da criminalidade e acrescenta na formação do cidadão, 

estima-se na quantidade total de atendidos indiretamente – 2.160 pessoas.

 

Cálculo dos Beneficiários Diretos: 540 pessoas, 27 turmas de 20 alunos, em 7 locais. 

2

X

X

X

X

H/Aula 

Semana

2

20

2

Manhã Tarde Professor

1 Terças e Quintas 8:00 às 9:00

4 20

1

2 1 20
Segundas e 

Quartas

X

Endereço

2

2

9:00 às 10:00 2

2 CEE Arthur Friedenreich Av. Francisco Falconi, 83 - Vila Alpina

2

1 20

Rua Canuto de Abreu, s/n - Tatuapé 2

2 CEE Arthur Friedenreich

Experiência Profissional (2 últimas experiencias profissionais para a execução do objeto proposto)

06 - PUBLICO ALVO: Definir a natureza do objeto, previsão de particpantes e publico alvo do evento; (Obrigatório o preenchimento  de todos os campos em branco)

Dias

O proponente tem grande experiência na realização de projetos para públicos diversos, tendo realizado propostas NA MESMA MODALIDADE REQUERIDA PELO EDITAL, qual sejam: Futebol de Campo.

Já realizou comprovadamente o mesmo projeto, de escolinha de futebol de campo, por outras 3 ocasiões, principalmente na baixada santista, trazendo milhares de pessoas para participar das atividades.

Encontra-se hoje completamente apto a realizar o projeto nas modalidades requeridas, com experiencia comprovada.

Graças a grande expertise que a Entidade adquiriu durante os anos nesse campo, hoje tem o total conhecimento das necessidades e anseios da sociedade em geral pela realização de projetos participativos e sociais 

bem estruturados, por tal motivo, entendemos que graças à nossa experiência atuando nessa área, temos totais conhecimentos do que é necessário para garantir a realização de um projeto bem estruturado para 

crianças e adolescentes, em especial de grande vulnerabilidade.

Para tanto, opta por profissionais devidamente qualificados, que entendem perfeitamente dos anseios dos jovens na pratica esportiva, motivando os mesmos na participação de projetos públicos, o que o faz com 

organização, transparência e muito retorno de mídia e social.

Entidade: Instituto Futuros Craques - IFC   CNPJ 08.584.691/0001-20

Evento 01: CIRCUITO NEO RUNNING (2020) – evento realizado com a Secretaria de Esportes – Ministerio da Cidadania, junto a Lei de Incentivo ao Esporte, Processo 71000.061330/2019-38 N° de Participantes: 

4500

Valor do Repasse: R$ 312.464,93

Entidade: Instituto Futuros Craques - IFC   CNPJ 08.584.691/0001-20

Evento 02: CIRCUITO NEO RUNNING (2021) – evento realizado com a SEESP – Governo do Estado de São  Paulo, junto a Lei de Incentivo ao Esporte, Processo SELJ 1081203/2021	

N° de Participantes: 3000

Valor do Repasse: R$414.270,00

Entidade: Instituto Futuros Craques - IFC   CNPJ 08.584.691/0001-20

Evento 03: CIRCUITO NEO RUNNING (2022) – evento realizado com a SEESP – Governo do Estado de São  Paulo, junto a Lei de Incentivo ao Esporte, ProcessoSEESP 1081203/2021

N° de Participantes: 1500

Valor do Repasse: R$ 220.890,00

Entidade: Instituto Futuros Craques - IFC   CNPJ 08.584.691/0001-20

Evento 04: VERÃO PARA TODOS (2022) – evento realizado com a SEME, Processo SEME 6019.2021/0003974-9, TERMO DE COLABORAÇÃO No 141/SEME/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO NO. 019/SEME/2021 	

N° de Participantes: 4000

Valor do Repasse: R$ 250.000,00

Entidade: Instituto Futuros Craques - IFC   CNPJ 08.584.691/0001-20

Evento 05: VERÃO PARA TODOS (2022) – evento realizado via EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE, SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE, EDUCAÇÃO, LAZER E INCLUSÃO 

SOCIAL, Convênio Nº 927327/2022, Termo De Fomento Nº 927327/2022, Emenda Parlamentar Nº 41710010, Nota de Empenho nº 2022NE000087, Processo Nº71000.011081/2022-35	

N° de Participantes: 2000

Valor do Repasse: R$ 250.000,00

Atualmente no Brasil, a grande parte das atividades proporcionadas no segmento esportivo é de caráter pontual, eventos na sua maioria de esporte de rendimento e espetáculo, que pouco contribui para formação 

do hábito para prática de atividades esportivas e físicas, para o estabelecimento de uma cultura esportiva, para o desenvolvimento de uma cultura corporal e muito menos da valorização do esporte como ferramenta 

na formação de valores humanos para cidadania. 

O esporte tem se mostrado um fenômeno universalmente crescente e economicamente em expansão. Aspectos como esses motivam pesquisas, de maneira tal que atualmente tem se tornado bastante comum o 

desenvolvimento de modelos de análises voltados à compreensão das especificidades do esporte moderno, distinguindo-o dos jogos e das formas ancestrais de competição física que estes esportes assumiram. 

Sendo o esporte a ação e representação do comportamento sócio-político e também, uma das mais importantes expressões culturais, entrou definitivamente, na pauta das exigências educacional-culturais, sociais, 

políticas e econômicas da promoção humana e do desenvolvimento das sociedades contemporâneas.

O Instituto Futuros Craques tem comprovada experiência em eventos similares e com a MESMA quantidade de público. 

O site https://www.futuroscraques.org/  ou a página do Facebook do Instituto Futuros Craques https://www.facebook.com/institutofuturoscraques   comprovam dezenas de projetos semelhantes executados.

Nossa capacidade vem ao longo dos anos de experiência e "Know-how" adquirido nos eventos organizados. 

O Instituto Futuros Craques é entidade reconhecida pela classe esportiva devido a sua singularidade na realização de eventos e campeonatos com grande qualidade e segurança, oferecendo às pessoas comuns ou 

praticantes de esportes de alto rendimento ou recreativos, atividades que espelhem um estilo de vida ativo. 

A entidade utiliza todos os equipamentos e indumentária que possuam funcionalidade e segurança para a prática de esportes ou na realização de suas atividades, focando a qualidade, conforto e avanço tecnológico 

esportivo, para se destacar em inovação e sofisticação na realização de eventos esportivos. 

O Instituto Futuros Craques realiza eventos em ambientes onde o público se sinta envolvido por um clima que represente a superação de obstáculos e quebra de paradigmas, ajudando as pessoas a superar medos e 

traumas com analogia dos problemas pessoais e através dos esportes ao ar livre, aliando diversão, sinceridade e respeito à individualidade e inteligência de cada pessoa. 

O que pretende o IFC é formar caráter através dos esportes. Utilizamos o esporte como ferramenta de inclusão social. 

A entidade possui ótimo histórico em relação aos convênios já celebrados com a SEESP (Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo), Secretaria Especial do Esporte (Ministério da Cidadania) e Secretaria 

Municipal de Esportes São Paulo – SEME.

Formada por profissionais competentes, professores de educação física, especialistas no atendimento a crianças e adolescentes, pretende a entidade IFC utilizar todos os esforços para, aproveitando-se de um 

convênio que por ventura seja realizado, para incentivar a prática esportiva dos cidadãos da região da cidade de São Paulo, realizando ações sócio esportivas com foco exclusivo na prática esportiva como meio de 

melhoria na saúde dos participantes.

 Evento Pontual

 Evento Continuado Adolecentes

540 Adultos

2.160

CEL Ermelino Matarazzo

CERET

Grupamento Local Turma
Quant.  

Alunos 

Rua João Euclides Pereira, 308, 

Jardim Matarazzo

Rua Canuto de Abreu, s/n - Tatuapé

Terças e Quintas

2 CEE Arthur Friedenreich Av. Francisco Falconi, 83 - Vila Alpina 2

2 Terças e Quintas 9:00 às 10:00 2

2

2 CERET

2 2CERET 8:00 às 9:00

2 3 20 Terças e Quintas 14:00 às 15:00  

20 Terças e Quintas 9:00 às 10:00 1

2 CEE Arthur Friedenreich Av. Francisco Falconi, 83 - Vila Alpina 2 3 20
Segundas e 

Quartas
14:00 às 15:00  2

32 CEL Ermelino Matarazzo

Segundas e 

Quartas

8:00 às 9:00

20 Terças e Quintas 14:00 às 15:00  1

2 CEL Ermelino Matarazzo
Rua João Euclides Pereira, 308, 

Jardim Matarazzo
2 2

Av. Francisco Falconi, 83 - Vila Alpina

Segundas e 

Quartas
15:00 às 16:00  2

Rua João Euclides Pereira, 308, 

Jardim Matarazzo
2

2 20

Rua Canuto de Abreu, s/n - Tatuapé



Total 2754 540

15:00 às 16:00  

2
CEE Brigadeiro Eduardo 

Gomes
Rua Apucarana, 233, Tatuapé 2 2 3

3

2 CERET Rua Canuto de Abreu, s/n - Tatuapé 2 4 20 15:00 às 16:00  2

2
CEE Brigadeiro Eduardo 

Gomes
Rua Apucarana, 233, Tatuapé 2 1 20

Segundas e 

Quartas
8:00 às 9:00 3

20
Segundas e 

Quartas
9:00 às 10:00

2
CEE Brigadeiro Eduardo 

Gomes
Rua Apucarana, 233, Tatuapé 2 3 20

Segundas e 

Quartas
14:00 às 15:00  3

2
CEE Brigadeiro Eduardo 

Gomes
Rua Apucarana, 233, Tatuapé 2 4 20

Segundas e 

Quartas

2 CEE Salim Farah Maluf Rua. Taquari, 635, Mooca 2 2 20 Terças e Quintas 9:00 às 10:00 3

2 CEE Salim Farah Maluf Rua. Taquari, 635, Mooca 2 3 20 Terças e Quintas 14:00 às 15:00  3

2 CEE Salim Farah Maluf Rua. Taquari, 635, Mooca 2 4 20 Terças e Quintas 15:00 às 16:00  3

2 CEL Teotônio Vilela Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba 2 1 20
Segundas e 

Quartas
8:00 às 9:00 4

2 CEL Teotônio Vilela Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba 2 2 20
Segundas e 

Quartas
9:00 às 10:00 4

2 CEL Teotônio Vilela Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba 2 3 20
Segundas e 

Quartas
14:00 às 15:00  4

Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila 

Maria
2 3 20 Terças e Quintas 14:00 às 15:00  4

2 CEL Teotônio Vilela Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba 2 4 20
Segundas e 

Quartas
15:00 às 16:00  4

2 CEE Thomaz Mazzoni
Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila 

Maria
2 1 20 Terças e Quintas 8:00 às 9:00 4

2 CEE Thomaz Mazzoni
Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila 

Maria
2 4 20 Terças e Quintas 15:00 às 16:00  4

2 CEE Salim Farah Maluf Rua. Taquari, 635, Mooca 2 1 20 Terças e Quintas 8:00 às 9:00 3

2 CEE Thomaz Mazzoni
Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila 

Maria
2 2 20 Terças e Quintas 9:00 às 10:00 4

2 CEE Thomaz Mazzoni



 R$         4.900,00 1º Mês

14  R$         4.900,00 1º Mês

BARREIRA MÓVEL COM CINCO BONECOS PARA TREINAMENTO DE FALTA NO 

FUTEBOL PISTA E CAMPO
Unidade  R$      2.666,90 7  R$       18.668,30 1º Mês

Prestação de Serviços Pessoa Juridica

Assessor de Mídias Sociais - Responsável por fotos e vídeos, além de todas as 

redes sociais, publicando e registrando online todo o desenvolvimento do 

projeto, além de relacionamento com imprensa.

Mensal  R$      2.500,00 12  R$       30.000,00 12 Meses

Cartazes: com informaçoes detalhadas do projeto, para serem afixadas nos 

núcleos. 30 unidades por núcleo. 7 núcleos.
Unidade  R$           20,00 210  R$         4.200,00 1º Mês

Aquisição de Material Esportivo Carrinho de Transporte de Bolas Retrátil. 2 por núcleo. 7 núcleos. Unidade  R$         350,00 

Coletes com logo - 40 kits por local Unidade  R$           25,00 280  R$         7.000,00 1º Mês

Aquisição de Material Esportivo

Aquisição de Uniformes Uniforme - 2 camisetas para cada profissional e reserva técnica Unidade  R$           90,00 40

 R$         3.600,00 Aquisição de Uniformes

Aquisição de Material Esportivo

U. Medida

                       -   

                       -   

Escolher Unidade

Escolher Ação

 V. Unitario 

Mensal

 Total                                                                                                                                       -   

Quant. V. Total
Cron. De 

Aquisição

Escolher Mês

 V. Unitario 

Aquisição de Material Esportivo

Mensal 12 Meses

Mensal  R$      6.000,00 12  R$       72.000,00 

Prestação de Serviços RH

8.1. CONCEDENTE

Escolher Unidade

 Total                                                                                                                                       -   

                       -   Escolher Mês

Aquisição Material Divulgação BANNER - ROLL ON, 1X1M, DE PVC. 2 por núcleo. 7 núcleos. Unidade  R$         350,00 14

Kit Barreiras Funcional Agilidade Salto Ajustável 4 Níveis Yangfit. 7 núcleos. Unidade  R$         239,90 7  R$         1.679,30 1º Mês

Aquisição de Uniformes

1º Mês

Quant.

Escolher Unidade

Bomba para encher bola. Considerando 2 bombas por núcleo. 7 núcleos Unidade

Kit Mini Traves Profissional Fácil Esporte Goool 90 Plus c/Encaixe, Médio. 2 por 

local
Unidade  R$         489,00 14  R$         6.846,00 1º Mês

Aquisição de Material Esportivo

1º Mês

Aquisição Material Divulgação

Escolher Ação

Descrição Detalhada 

 R$         300,00 40  R$       12.000,00 1º Mês

12  R$       21.600,00 12 Meses

 R$    15.600,00 12  R$     187.200,00 

Quant.

 R$      2.000,00 

12 Meses

Uniforme - 2 bermudas para cada profissional e reserva técnica Mensal

V. Total
Cron. De 

Aquisição

Unidade

Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Contador - Prestação de Serviços de Contabilidade, contratação de escritório 

especializado, folha de pagamento e impostos. Contratação PJ.
Mensal  R$      1.500,00 12 Meses

Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Juridico - Contratação de Empresa que prestará assistencia jurídica para o 

proponente, além de suporte consultivo jurídico, e contratual. Contratação PJ.
Mensal  R$      1.800,00 

Natureza de Despesa

Prestação de Serviços RH

12  R$       36.000,00 12 Meses

14  R$     100.800,00 12 Meses

Mensal  R$      3.000,00 

Mensal  R$      7.200,00 

Professor Futebol de Campo. Responsável pela execução das atividades.  

72hrs/aula/mês * R$25 a hora* 12 meses de salários + 1 mês de Férias + 13° 

Salário. 

Memória de Cálculo: 14 meses (12 + férias + 13º) x 4 profissionais x 

R$1800,00 =R$100.800,00

08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 

Descrição Detalhada U. Medida

Supervisor: Responsável pela supervisão na execução do projeto, definindo as 

ações dos professores e assistentes

Coordenador Financeiro: Responsável por alinhamento e pagamentos dos 

salários, verificação de impostos, acompanha fluxo de caixa e notas fiscais 

eletrônicas fornecidas pelos prestadores de serviço. Contratação PJ

Assistente administrativo - Responsável pelo dia a dia do projeto, com 

documentação, orientação de profissionais, escalas, recibos. Contratação PJ

Uniforme - 1 agasalho para cada profissional e reserva técnica

Bolas - 40 bolas de futebol de campo por local (40 x 7). Serão compradas uma 

única vez.

Pratinhos - (20 x 7 locais)

12 Meses

Unidade  R$             9,00 

12  R$       24.000,00 

140

 R$           20,00 14  R$            280,00 

 R$           90,00 

 R$         3.600,00 1º Mês

40

 R$         1.260,00 

1º Mês

12  R$       18.000,00 

 R$       98.000,00 1º MêsUnidade  R$         350,00 280

Escolher Mês

Prestação de Serviços RH

 R$                                                                                                                809.541,70  Total do Projeto 

8.2. PROPONENTE: CONTRAPARTIDA Apenas se houver;

Descrição Detalhada Natureza de Despesa

Prestação de Serviços RH

Natureza de Despesa

Escolher Ação

U. Medida  V. Unitario V. Total
Cron. De 

Aquisição

8.3. PATROCINADOR: Apenas se houver;

12 Meses

Locação de Sonorização

Equipamento de som (caixa amplificada) com microfone. Para facilitar a 

comunicação e música ambiente durante a execuçao dos treinos 

(caracteristica dos esportes de areia)

Unidade  R$         450,00 7  R$         3.150,00 1º Mês

12 Meses

12 Meses

12 Meses

Aquisição de Uniformes

Aquisição de Material Esportivo

Aquisição de Material Esportivo

Prestação de Serviços RH

Prestação de Serviços RH
Coordenador Geral: responsável pelas contrataçoes, escolha e seleção de 

empresas terceirizadas, verificação geral documental. Contratação via PJ

12 Meses

Prestação de Serviços RH

Professor Futebol de Campo. Responsável pela execução das atividades.  Vale 

Refeição (13,74%) + Vale Transporte (6%)                                                                                        

Memorial de Calculo: 14 meses (7.200,00 x 7,74%) = R$13.849,92

Mensal  R$         989,28 14  R$       13.849,92 

Prestação de Serviços RH

Assistente Futebol de Campo. Responsável pela execução das atividades.  

72hrs/aula/mês * R$25 a hora* 12 meses de salários + 1 mês de Férias + 13° 

Salário. 

Memória de Cálculo: 14 meses (12 + férias + 13º) x 4 auxiliares x 

R$1.080,00 = R$60.480,00

Mensal  R$      4.320,00 14  R$       60.480,00 

Prestação de Serviços RH

Assistente Futebol de Campo. Responsável pela execução das atividades.  

Encargos (FGTS 8%+ INSS PATRONAL 20%+ terceiros senai/sesi 15% + rat 

2,8%)                                                                                                             

Memorial de Calculo: 14 meses (4.320,00 x 45,8%) = R$60.480,00

Mensal  R$      1.978,56 14  R$       27.699,84 

Prestação de Serviços RH

Assistente Futebol de Campo. Responsável pela execução das atividades.  Vale 

Transporte (2,74%)                                                                                

Memorial de Calculo: 14 meses (4.320,00 x 2,74%) = R$1.661,94

Mensal  R$         118,71 14  R$         1.661,94 

Prestação de Serviços RH

Professor Futebol de Campo.  Responsável pela execução das atividades.  

Encargos (FGTS 8%+ INSS PATRONAL 20%+ terceiros senai/sesi 15% + rat 

2,8%)                                                                                           

Memorial de Calculo: 14 meses (7.200,00 x 45,8%) = R$46.166,40

Mensal  R$      3.297,60 14  R$       46.166,40 



10.1. CONCEDENTE

Locação de Materiais Esportivos

Locação de Estrutura do Evento

Aquisição de Material Grafico

Locação de Iluminação

Locação de Materiais Diversos

4º Parcela - Trimestral3º Parcela - Trimestral2º Parcela - Trimestral1º Parcela - Trimestral

Aquisição Alimentação e Hidratação

 R$                                              -   

 R$                                              -   

 R$                         -   

Despesas Administrativas  R$                        -   

Descrição das Ações

Aquisição Alimentação e Hidratação

Aquisição de Bens Remanecentes (Permanente)

Aquisição de Material de Premiação

Aquisição de Material Esportivo

                                      142.464,53 

                                37.500,00 

10.2. PROPONENTE: Apenas se houver;

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção

 R$                                              -   

 R$                                              -   

 R$                         -   

Aquisição de Material de Premiação  R$                        -    R$                            -    R$                         -   

Aquisição de Material Esportivo  R$           131.633,60  R$                            -    R$                         -   

 R$                                              -   

 R$                            -    R$                         -   

 R$                         -   

Locação de Espaço  R$                        -    R$                            -   

Aquisição de Uniformes

 R$                                  69.600,00 

Prestação de Serviços Foto e Filmagem  R$                            -   

 R$                            -   

 R$                         -   

Locação de Iluminação  R$                        -    R$                            -    R$                         -   

 R$                            -   

Locação de Estrutura do Evento  R$                        -    R$                            -   

Prestação de Serviços Transporte

 R$                         -   

Locação de Sonorização

Prestação de Serviços RH  R$           569.858,10  R$                            -    R$                         -   

 R$                         -   

Total                            382.148,13                               142.464,53 

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção

 R$                        69.600,00 

 R$                      142.464,53 

 R$                                              -   

Descrição das Ações

 R$                                              -   

 R$                                              -   

 R$                                131.633,60 

Aquisição de Material Grafico

Locação de Materiais Diversos  R$                        -   

Locação de Materiais Esportivos  R$                        -    R$                            -    R$                         -   

 R$                        -   

Prestação de Serviços Pessoa Juridica  R$             69.600,00  R$                            -    R$                         -   

 R$                        -    R$                            -   

 R$                                              -   

 R$                                              -   

 R$                                              -   

 R$                                              -   

 R$                         -   

Contrapartida Terceiros
Total

Prestação de Serviços Transporte

Prestação Serviços de Ambulancia

Aquisição de Uniformes

Aquisição Material Divulgação

Prestação Serviços de Ambulancia  R$                        -   

Locação de Sonorização

 R$                            -    R$                         -   

 R$                        -    R$                            -   

 R$                                569.858,10 

 R$                                    3.150,00 

 R$                                              -   

 R$                                              -   

Natureza da Despesa

Despesas Encargos Trabalhistas  R$                        -   

 R$                        26.200,00 

 R$                          9.100,00 

 R$                                 809.541,70 Total

 R$                         -   

 R$          809.541,70  R$                              -    R$                          -   

 R$                            -    R$                         -   

 R$                            -    R$                         -   

 R$                         -    R$                                              -   

Aquisição de Bens Remanecentes (Permanente)

 R$             26.200,00 

 R$                            -   

Proponente Patrocinador

9 - PLANO DE APLICAÇÃO: A planilha abaixo contém fórmulas, sendo assim não deverá ser preenchida;

Descrição das Ações

Aquisição de Material Grafico

Locação de Sonorização

Prestação de Serviços RH

 R$               3.150,00 

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONCEDENTE:

 R$                        -    R$                            -   

 R$                      131.633,60 

Despesas Encargos Trabalhistas

Despesas Administrativas

 R$                                  26.200,00 

 R$                        -    R$                            -   

 R$                        -    R$                            -    R$                         -   

Aquisição Material Divulgação  R$               9.100,00  R$                            -    R$                         -    R$                                    9.100,00 

4º Parcela - Trimestral

R$ 37.500,00

 R$                          3.150,00 

 R$                         142.464,53 

R$ 37.500,00 R$ 37.500,00

                              142.464,53 

R$ 37.500,00

 R$                         142.464,53 

                             37.500,00                                 37.500,00                                         37.500,00 Total

 R$                                142.464,53 

1º Parcela - Trimestral 2º Parcela - Trimestral 3º Parcela - Trimestral

Concedente

SEME

Locação de Equipamentos Diversos  R$                        -   

Prestação de Serviços Foto e Filmagem

Prestação de Serviços Pessoa Juridica

Prestação de Serviços RH

Locação de Equipamentos Diversos

Locação de Espaço

 R$                         -    R$                                              -   

Locação de Material de Higienização e Prevenção  R$                        -    R$                            -    R$                         -    R$                                              -   

Locação de Material de Higienização e Prevenção

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção



Aquisição de Uniformes Coletes com logo - 40 kits por local 

27.829.404/0001-49 F2S Eireli ME

62.063.110/0001-50 Magazine AS do Esporte Ltda.

11.498.838/0001-73 Confecção Toque Sport Ltda.

           25,00 

           28,00 

           31,00 

280

280

280

Aquisição de Material 

Esportivo

Bolas - 40 bolas de futebol de campo por local (40 x 7). 

Serão compradas uma única vez.

27.829.404/0001-49 F2S Eireli ME          350,00 280

Aquisição de Material 

Esportivo

Kit Mini Traves Profissional Fácil Esporte Goool 90 Plus 

c/Encaixe, Médio. 2 por local

           7.000,00 

           7.840,00 

           8.680,00 

22.478.775/0001-00

Prestação de Serviços RH

GC SP Produções Ltda.

       3.000,00 12           36.000,00 

Prestação de Serviços 

Pessoa Juridica

Assessor de Mídias Sociais - Responsável por fotos e vídeos, 

além de todas as redes sociais, publicando e registrando 

online todo o desenvolvimento do projeto, além de 

relacionamento com imprensa.

32.221.122/0001-02 Creative Retouchinhg Studio        2.500,00 12           30.000,00 

25.385.293/0001-01 Leonardo Gasparine Marques Rodrigues        2.750,00 12           33.000,00 

04.429.240/0001-26

                                                      -   

        100.800,00 14

1º Parcela - Trimestral 2º Parcela - Trimestral 3º Parcela - Trimestral 4º Parcela - Trimestral

Supervisor: Responsável pela supervisão na execução do 

projeto, definindo as ações dos professores e assistentes
Adecco Recursos Humanos S/A

Syncoo Sistema de Ensino Eireli

35.918.663/0001-74

Syncoo Sistema de Ensino Eireli

Coordenador Geral: responsável pelas contrataçoes, escolha 

e seleção de empresas terceirizadas, verificação geral 

documental. Contratação via PJ
05.969.071/0001-10 Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.

Adecco Recursos Humanos S/A

05.969.071/0001-10 Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.

35.918.663/0001-74

14.293.235/0001-23

35.918.663/0001-74

3 Apitos Marketing Cultural e Esportivo Ltda

Escolher Ação

       7.200,00 

Descrição das Ações

Syncoo Sistema de Ensino Eireli

Prestação de Serviços RH

Fernandes Advogados

Coordenador Financeiro: Responsável por alinhamento e 

pagamentos dos salários, verificação de impostos, 

acompanha fluxo de caixa e notas fiscais eletrônicas 

fornecidas pelos prestadores de serviço. Contratação PJ
05.969.071/0001-10 Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.

10.3. PATROCINADOR: Apenas se houver;

183579 Galvão Advocacia & Assessoria Jurídica

Prestação de Serviços 

Pessoa Juridica

Contador - Prestação de Serviços de Contabilidade, 

contratação de escritório especializado, folha de pagamento 

e impostos. Contratação PJ.
04.105.164/0001-34 R&R Control Assessoria Empresarial

59.979.468/0001-12
Quality Control Assessoria Empresarial SS 

Ltda

26.344.940/0001-91 Garão Heindl Contabilidade SS

05.969.071/0001-10

Prestação de Serviços RH

       2.000,00 12           24.000,00 

Prestação de Serviços 

Pessoa Juridica

Juridico - Contratação de Empresa que prestará assistencia 

jurídica para o proponente, além de suporte consultivo 

jurídico, e contratual. Contratação PJ.
274365

Daniela Oliveira Silva ME

Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.

35.918.663/0001-74 Adecco Recursos Humanos S/A

27.829.404/0001-49

35.918.663/0001-74

GC SP Produções Ltda.

          34.800,00 

Assistente administrativo - Responsável pelo dia a dia do 

projeto, com documentação, orientação de profissionais, 

escalas, recibos. Contratação PJ

Prestação de Serviços RH

       2.300,00 12           27.600,00 

05.548.736/0001-12 Tancredi Advogados

12           36.000,00 

Adecco Recursos Humanos S/A

22.478.775/0001-00

Aquisição de Uniformes
Uniforme - 2 camisetas para cada profissional e reserva 

técnica

27.829.404/0001-49 F2S Eireli ME            90,00 40            3.600,00 

62.063.110/0001-50 Magazine AS do Esporte Ltda.

       2.500,00 

           97,00 40            3.880,00 

11.498.838/0001-73 Confecção Toque Sport Ltda.          100,00 40            4.000,00 

Escolher Ação

Professor Futebol de Campo. Responsável pela execução das 

atividades.  72hrs/aula/mês * R$25 a hora* 12 meses de 

salários + 1 mês de Férias + 13° Salário. 

Memória de Cálculo: 14 meses (12 + férias + 13º) x 4 

profissionais x R$1800,00 =R$100.800,00

12 - GRADE COMPARATIVA DE PREÇOS: 

Valor Unit. Quant. TotalDescrição das Ações

       8.000,00 14         112.000,00 

04.429.240/0001-26

35.918.663/0001-74 Adecco Recursos Humanos S/A

Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.

Descrição Detalhada CNPJ

Prestação de Serviços RH

Total                                            -                                                 -                                                 -   

Nome da Empresa

Escolher Ação

Prestação de Serviços RH

Assistente Futebol de Campo. Responsável pela execução 

das atividades.  72hrs/aula/mês * R$25 a hora* 12 meses 

de salários + 1 mês de Férias + 13° Salário. 

Memória de Cálculo: 14 meses (12 + férias + 13º) x 4 

auxiliares x R$1.080,00 = R$60.480,00

04.429.240/0001-26

05.969.071/0001-10

       8.500,00 14         119.000,00 

Adecco Recursos Humanos S/A        4.500,00 14           63.000,00 

Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.

05.969.071/0001-10

       4.800,00 14           67.200,00 

12           30.000,00 

       1.750,00 12           21.000,00 

          62.400,00 

       6.200,00 12           74.400,00 

       6.000,00 12           72.000,00 

       3.300,00 12           39.600,00 

       3.000,00 

       5.600,00 12           67.200,00 

       5.400,00 12           64.800,00 

       5.200,00 12

       1.500,00 12

       2.900,00 12

       2.000,00 12           24.000,00 

       2.100,00 12           25.200,00 

       1.800,00 12           21.600,00 

       3.600,00 12           43.200,00 

          18.000,00 

12           79.200,00        6.600,00 

       4.320,00 14           60.480,00 

Aquisição de Uniformes
Uniforme - 2 bermudas para cada profissional e reserva 

técnica

27.829.404/0001-49 F2S Eireli ME            90,00 40            3.600,00 

62.063.110/0001-50 Magazine AS do Esporte Ltda.            97,00 40            3.880,00 

11.498.838/0001-73 Confecção Toque Sport Ltda.          100,00 40            4.000,00 

Aquisição de Uniformes
Uniforme - 1 agasalho para cada profissional e reserva 

técnica

27.829.404/0001-49 F2S Eireli ME          300,00 40           12.000,00 

62.063.110/0001-50 Magazine AS do Esporte Ltda.          324,50 40           12.980,00 

11.498.838/0001-73 Confecção Toque Sport Ltda.          348,00 40           13.920,00 

          98.000,00 

62.063.110/0001-50 Magazine AS do Esporte Ltda.          359,00 280         100.520,00 

11.498.838/0001-73 Confecção Toque Sport Ltda.          370,00 280         103.600,00 

Aquisição de Material 

Esportivo
Pratinhos - (20 x 7 locais)

27.829.404/0001-49 F2S Eireli ME              9,00 140            1.260,00 

62.063.110/0001-50 Magazine AS do Esporte Ltda.            10,50 140            1.470,00 

11.498.838/0001-73 Confecção Toque Sport Ltda.            11,30 140            1.582,00 

27.829.404/0001-49 F2S Eireli ME          489,00 14            6.846,00 

62.063.110/0001-50 Magazine AS do Esporte Ltda.          495,00 14            6.930,00 

11.498.838/0001-73 Confecção Toque Sport Ltda.          515,00 14            7.210,00 

Aquisição de Material 

Esportivo

BARREIRA MÓVEL COM CINCO BONECOS PARA 

TREINAMENTO DE FALTA NO FUTEBOL PISTA E CAMPO

27.829.404/0001-49 F2S Eireli ME        2.666,90 7           18.668,30 

62.063.110/0001-50 Magazine AS do Esporte Ltda.        2.678,00 7           18.746,00 

11.498.838/0001-73 Confecção Toque Sport Ltda.        2.710,00 7           18.970,00 



Aquisição de Material Esportivo
Kit Barreiras Funcional Agilidade Salto Ajustável 4 Níveis 

Yangfit. 7 núcleos.

27.829.404/0001-49 F2S Eireli ME

62.063.110/0001-50 Magazine AS do Esporte Ltda.

11.498.838/0001-73 Confecção Toque Sport Ltda.

         239,90 7            1.679,30 

         245,00 7            1.715,00 

         252,00 7            1.764,00 

Total de Empresas Vencedoras (com encargos) 809.541,70R$                    

Aquisição de Material 

Esportivo

Carrinho de Transporte de Bolas Retrátil. 2 por núcleo. 7 

núcleos.

27.829.404/0001-49 F2S Eireli ME          350,00 14            4.900,00 

62.063.110/0001-50 Magazine AS do Esporte Ltda.          363,00 14            5.082,00 

11.498.838/0001-73 Confecção Toque Sport Ltda.          410,00 14            5.740,00 

Aquisição de Material 

Esportivo

Bomba para encher bola. Considerando 2 bombas por 

núcleo. 7 núcleos

27.829.404/0001-49 F2S Eireli ME            20,00 14               280,00 

62.063.110/0001-50 Magazine AS do Esporte Ltda.            25,00 14               350,00 

11.498.838/0001-73 Confecção Toque Sport Ltda.            26,50 14               371,00 

Aquisição Material 

Divulgação
BANNER - ROLL ON, 1X1M, DE PVC. 2 por núcleo. 7 núcleos.

22.478.775/0001-00 GC SP Produções Ltda          350,00 14            4.900,00 

25.385.293/0001-01 Leonardo Gasparine Marques Rodrigues          363,00 14            5.082,00 

14.293.235/0001-23 3 Apitos Marketing Cultural e Esportivo Ltda          380,00 14            5.320,00 

Aquisição Material 

Divulgação

Cartazes: com informaçoes detalhadas do projeto, para 

serem afixadas nos núcleos. 30 unidades por núcleo. 7 

núcleos.

22.478.775/0001-00 GC SP Produções Ltda            20,00 210            4.200,00 

25.385.293/0001-01 Leonardo Gasparine Marques Rodrigues            23,00 210            4.830,00 

14.293.235/0001-23 3 Apitos Marketing Cultural e Esportivo Ltda            27,00 210            5.670,00 

Locação de Sonorização

Equipamento de som (caixa amplificada) com microfone. 

Para facilitar a comunicação e música ambiente durante a 

execuçao dos treinos (caracteristica dos esportes de areia)

22.478.775/0001-00 GC SP Produções Ltda          450,00 7            3.150,00 

14.293.235/0001-23 3 Apitos Marketing Cultural e Esportivo Ltda          490,00 7            3.430,00 

34.231.622/0001-42 Daniela Oliveira Silva ME          530,00 7            3.710,00 
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