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ANEXO III
MODELO PLANO DE TRABALHO E PLANILHAS DE CUSTOS
CHAMAMENTO PÚBLICO /SEME-GAB/2016
QUADRO 01 – Identificação do Proponente
Nome da entidade
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO SOCIAL - INAR
CNPJ
Logradouro (avenida, rua, alameda, etc.)
12.921.042/0001-44
AVENIDA DO CURSINO
nº - 5457
Complemento
Bairro – VILA MORAES
Município – São Paulo
DDD (011)

Caixa postal Telefone(s) – 2083-8037 / 99132-1757

E-mail – gerencia.inar@hotmail.com

CEP – 04169-000
Fax - 2083-8037
Site – www.inar.org.br

___________________________________________________________________________________________________________________________
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QUADRO 02- Dados cadastrais do projeto

Nome do Projeto: Torneio de Futebol Varzeano
Local pretendido para a realização: Endereço a definir em , São Paulo – SP.
Data pretendida para a realização: 4 Datas a definir geralmente em 2 finais de semanas seguidos
Horário pretendido para a realização: Das 10h às 15h.
Valor Total do Projeto: R$ 62.997,70 (Sessenta e dois mil novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos).
Valor do Projeto sem Contrapartida: R$ 57.140,00 (Cinquenta e sete mil cento e quarenta reais).
Valor da Contrapartida: R$ 5.857,70 ( Cinco mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos).
Valor Patrocínio: R$ _______________ (

)

Área em que o projeto se enquadra prioritariamente:
( X ) Esporte
(

) Recreação

(

) Lazer

Modalidade(s): Futebol de Campo.

QUADRO 03 – Histórico do Proponente
O INAR – Instituto Nacional de Assistência e Recuperação Social, fundado em oito de novembro de dois mil e dez, focado em colaborar com
Comunidades carentes, tem realizado ações desde 2013 na produção de eventos esportivos, em 30 de abril de dois mil e quatorze realizou eventos
como 1ª Edição do Manobra Radical, o Campeonato de Skate no Museu do Ipiranga, o 1ª Campeonato de JIU – JITSU e Judô, realizou também o
circuito Sp de Cultural Musical nos CEUS de Sp Capital e Diadema. A Diretoria foca em cumprir seu Estatuto, fomentar o Esporte, promover a
autonomia da Comunidade no sentido de inserir o cidadão na atividade física e intelectual. Promover intercâmbio entre as regiões de São Paulo, uma
metrópole muito populosa e consolidar o Terceiro Setor realizando convênios públicos e privados.
QUADRO 04- Identificação do objeto a ser executado
O Torneio de Futebol Varzeano tem como objetivo proporcionar as Comunidades a prática de atividade física aos finais de semana, com a prática do
Esporte na modalidade de Futebol de Campo, incluindo as pessoas a se exercitarem, pois colaborará com a boa saúde.
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QUADRO 05 – Público Alvo
Previsão
( ) Crianças
(

) Adolescentes

( X ) Adultos
(

) Terceira Idade

QUADRO 06 - Justificativa do Projeto – Objetivos e Metas
O Torneio de Futebol Varzeano tem como objetivo proporcionar as Comunidades a prática de atividade física nos finais de semana, com a prática do
Esporte na modalidade de Futebol de Campo. Conforme se observa no quadro quatro, trabalharemos somente com adultos, tendo como meta atender
aquele pai e/ou a mãe de família que necessitam da prática de um esporte e, principalmente da atividade física, pois como muitos autores defendem e
a medicina também, o esporte colabora com a saúde do ser humano. Outra meta a ser alcançada pelo Instituto nesse Torneio é a integração das
Comunidades, proporcionado com a realização desse evento. O projeto é de extrema importância, pois a várzea Paulista está reduzida em suas
atividades, devido a parada da tão famosa Copa Kaiser, anteriormente realizada.
QUADRO 07 – Descrição do Projeto
O Torneio de Futebol Varzeano pretenderá atender diretamente 900 pessoas aproximadamente, sendo elas divididas em quarenta equipes, algumas
equipes formadas conforme a divulgação do evento, outras convidadas pelo Inar com a intenção proporcionar as Comunidades a prática de atividade
física, um excelente Torneio, com congresso técnico previsto para 15 dias antes do início do torneio, sorteio dos confrontos e elaboração da tabela de
jogos. No dia 1 daremos início ao Torneio que terá seu término 8 dias após a data 1, conforme se observa no quadro dois que solicita as datas. O
Torneio será mata a mata, a equipe que perder estará desclassificada automaticamente, mas mesmo desclassificada receberá a premiação (Troféu e
medalhas), pois este será um Torneio de inclusão. Atenderemos quarenta equipes, a inscrição de atletas será livre até a final do Campeonato e cada
equipe terá que arrumar o seu uniforme de jogo. Os jogos serão distribuídos em quatro dias, sendo cinco jogos por dia, ajustaremos a tabela caso
ocorra algum problema de natureza (chuva, vendaval), ou algum comum acordo entre as equipes.
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QUADRO 08 Metodologia
O método de trabalho do Torneio será, realizar o congresso técnico 15 dias antes do início do torneio, sorteio dos confrontos e elaboração da tabela
de jogos, informando a todas as equipes participantes a forma de disputa, a gratuidade do evento e o apoio da SEME, posteriormente divulgaremos
que o Torneio é para maiores de dezoito anos, inscrição livre, pois esse Torneio possuirá o foco na inclusão do cidadão, abriremos inscrições a
mulheres e homens, sempre atendendo os dois naipes (se houver demanda feminina) dessa modalidade.
O Instituto iniciará os trabalhos 15 dias antes do início do torneio, programado a realização do congresso técnico em local a ser definido pela
organização, na data 1 iniciaremos os jogos, serão cinco jogos por dia distribuídos nos horários das 10h às 15h, continuaremos com o Torneio no dia
2 com cinco jogos por dia distribuídos nos horários das 10h às 15h, com tempo reduzido (35X35 min.) das partidas em todo o evento. Outro método já
definido pela Diretoria do Instituto é que todas as equipes serão premiadas recebendo um Troféu e todos os participantes receberão medalhas, não
será excluído nenhum participante direto ou indireto desde que a organização tenha como disponibilizar a premiação. Contaremos com Staff de
pessoas voluntárias para isso disponibilizaremos camisetas para 190 staffs, autoridades e convidados especiais, esses colaboradores, autoridades e
convidados especiais receberão alimentação (kit lanche e camisetas), pois como voluntários não serão remunerados.
O Torneio será mata a mata, a equipe que perder estará desclassificada automaticamente, mas mesmo desclassificada receberá a premiação (Troféu
e medalhas), pois este será um Torneio de inclusão. Atenderemos quarenta equipes, a inscrição de atletas será livre até a final do Campeonato e
cada equipe terá que arrumar o seu uniforme de jogo. Os jogos serão distribuídos em quatro dias, sendo cinco jogos por dia, ajustaremos a tabela
caso ocorra algum problema de natureza (chuva, vendaval), ou algum comum acordo entre as equipes.

QUADRO 09 – Previsão de Atendimentos/Público
O Torneio de Futebol Varzeano pretenderá atender diretamente 900 pessoas aproximadamente, sendo elas divididas em quarenta equipes,
indiretamente, pois os participantes acabarão envolvendo familiares e amigos, o Instituto acredita chegar em 2000 pessoas beneficiárias desse
Projeto, sendo eles diretos e indiretos.
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QUADRO 10- Cronograma de realização do projeto
O Instituto iniciará os trabalhos 15 dias antes do início do torneio, programado a realização do congresso técnico em local a ser definido pela
organização, na data 1, serão cinco jogos por dia distribuídos nos horários das 10h às 15h, continuaremos com o Torneio no dia 2 com mais cinco
jogos por dia distribuídos nos horários das 10h às 15h. Todo e qualquer problema ocasionado por força maior, adiaremos as partidas encerrando até o
no máximo 20 dias após o término do torneio, conforme prevê o Edital.

QUADRO 11- Plano de divulgação
O Instituto divulgará por meio das redes sociais, utilizará também as 10 faixas nas sedes das equipes mais próximas e através da web. Como
divulgação utilizará os próprios campos de várzea de São Paulo, onde todos os finais de semana realizam amistosos.
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QUADRO 12

CONTRAPARTIDA
Unidade de
Especificação
Descrição detalhada de cada item
medida
Fornecimento de Camiseta Polo básica
tradicional, confeccionada em tecido em trama
de malha com fios com espessura 30, Piquet PA
(50% algodão e 50% de poliéster), com
gramatura 170 g/m², contendo 3 (três) botões
”tipo
casa”.
O Corpo, a gola e a extremidade das mangas
PEÇA
poderão ser em cor única, ou em até duas
cores.
Os Logotipos coloridos serão bordados, nas
MATERIAL
seguintes
medidas
máximas:
Frente: Área total até 150 cm². Ex.: Largura: 10
cm
X
Altura:
15
cm.
Costas Área 01: Logotipia em bordado colorido
área total até 375 cm².
Costas Área 02: Nome do Evento ou Staff ou
endereço eletrônico ou demais informações com
área total até 150 cm².

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

190

30,83

5.857,70

Sub total de materiais
SERVIÇOS
Sub total de serviços
Total geral 5.857,70
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QUADRO 13
Especificação

PATROCÍNIO
Unidade de
Descrição detalhada de cada item
medida

Valor
Unitário

Quantidade

TOTAL
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QUADRO 14
RECURSOS HUMANOS
QUANTIDADE

CARGO

CARGA
HORÀRIA

A

B

C

REMUNERAÇÃO

INSS
PATRONAL

BRUTO
TOTAL

TOTAL:
Legenda: A= Valor da Remuneração
B= INSS Patronal, 20% sobre remuneração (A).
(Fundamento Legal: Art.22, inciso I, Lei 8212/91)
C= A + B. Custo Total
Sobre remuneração (A), reter INSS (11%) e ISS (2%) e recolher aos cofres públicos
(Fundamento Legal: INSS art.15 § único e art. 31 da Lei 8212/91 e art. 13 § único da IN INSS/DC nº 87/2003)
(Fundamento Legal: ISS art. 9 da Lei 13701/2003 do Município de São Paulo.
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QUADRO 15
MATERIAIS E SERVIÇOS
Unidade de
Especificação
Descrição detalhada de cada item
medida
Faixas para divulgação do Torneio (Evento)
Material

MATERIAL

Medalhas Personalizadas (fundidas em Zamc
simples) p/ Premiação. 4cm por 4 cm.
Troféus
p/
Premiação
Personalizados,
Fornecimento de Troféu com 55 cm altura
Base 1 - Confeccionada em MDF, espessura de
4,0 cm, diâmetro de 25 cm, laqueada em cor.
Entre as bases 1 e 2 – entre 6 e 7 tubos de
metal com 7 cm de altura.
Kit Lanche contendo – pão com frios, um suco
de variados sabores, uma fruta e uma barra de
cereal
Kit som com 4 caixas de 600Ws amplificadas, 4
Tripés p/ caixas, 1 mesa de som, 2 microfones
sem fio e etc.

10

Valor
Unitário
290,00

Material

900

6,00

5.400,00

Material

40

215,00

8.600,00

Material

1000

12,00

12.000,00

Material

4

1.400,00

5.600,00

Quantidade

Sub Total de Materiais
20
450,00

Prestação de serviços de arbitragem de futebol.
Composição: 01 Árbitro; 02 Assistentes e 01
SERVIÇO
Anotador/Cronometrista por partida de 35x35
SERVIÇOS
minutos.
Prestação de Serviços de Ambulância UTI visa
atender urgências e emergências, de suporte SERVIÇO
4
2.160,00
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pré-hospitalar em nível avançado. Perfil do
veículo e identificação externa: veículo tipo
furgão alto; com sinalizador ótico, acústico e
visual.
Foto e filmagem para a cobertura total do
SERVIÇO
evento.

1

5.000,00

5.000,00

Sub Total de Serviços
Total Geral – 57.140,00

QUADRO 16
Rubricas
Recursos Humanos
Material (is)
Serviços
TOTAL
Contrapartida
Patrocínio
TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
1ª parcela (Até 40%)
2ª parcela
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