ANEXO V
PLANO DE TRABALHO DE REFERENCIA
PROJETO #ERREJOTA RJ EM MOVIMENTO
1. DO PLANO DE TRABALHO
1.1 Este Plano de Trabalho visa estabelecer parâmetros e descritivos técnicos para a
seleção de organização da sociedade civil, entidade de direito privado sem fins lucrativos,
com atuação na área esportiva e educacional e social, previstos em seu estatuto social, com
sede ou filial no Estado do Rio de Janeiro para gerenciamento, operacionalização e
execução das atividades do 1º LOTE DO PROJETO “RJ EM MOVIMENTO”,
mediante funcionamento de Núcleos Sociais Esportivos – NSE, de acordo com
especificações, quantitativos, regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e
serviços de esporte e lazer e demais obrigações a seguir, compreendendo as seguintes
atividades:
(I) Prestação gratuita dos serviços de esporte e lazer, com atendimento das metas
qualitativas e quantitativas, conforme estabelecido no presente Termo Técnico;
(II) Aquisição, gestão e logística de materiais esportivos e uniformes;
(III) Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à
operação das atividades a serem desenvolvidas nos núcleos do 1º LOTE DO
PROJETO “RJ EM MOVIMENTO”;
(IV) Gestão dos serviços acessórios necessários ao funcionamento dos núcleos, em
qualquer caso, conforme estabelecido neste Termo de Referência e no respectivo
instrumento jurídico a ser celebrado.
2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO “RJ EM MOVIMENTO”
Considerando que o Governo do Estado do Rio de Janeiro, lançou o programa de
projetos estratégicos denominado PACTO RJ, que prevê investimentos para garantir
o crescimento sustentável em todos os 92 municípios do RJ, nas seguintes áreas:
Infraestrutura,

Desenvolvimento

social,

Saúde,

Educação,

Segurança,
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Desenvolvimento econômico, Meio Ambiente, Cultura e Lazer. O programa prevê
inúmeros projetos em diferentes áreas e regiões que poderão ser acompanhados por
meio de sítio eletrônico da internet, como forma de permitir total publicidade e
transparência para a população do andamento dos projetos.
Neste contexto a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Juventude foi contemplada
com alguns projetos que irão compor o PACTO RJ dentro do eixo temático de
enfrentamento à pobreza. São eles: #ERREJOTA EM MOVIMENTO, ACADEMIAS
AO AR LIVRE, SUPER“AÇÃO” e CENTROS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS.
Um dos projetos é o #ERREJOTA EM MOVIMENTO que trata da criação de 1.500
(hum mil e quinhentos) núcleos sócio esportivos, que serão divididos em 03 (três)
lotes de 500 núcleos cada, com a oferta de atividades esportivas, atividade física,
recreação e lazer em áreas de vulnerabilidade e risco social. Os benefícios do esporte
são amplamente consagrados e não há qualquer questionamento a respeito da
importância do esporte como veículo de educação, na construção de valores
democráticos e na formação da cidadania.
O projeto em tela é um poderoso instrumento que permite não apenas a formação
esportiva, mas a integração social, o desenvolvimento de um cidadão consciente de
direitos e deveres, em um processo educacional que transcende o ambiente escolar,
utilizando os núcleos sócio esportivos como uma forma assistemática de educação.
Deste modo, recomenda-se a realização de parceria com uma Organização da
Sociedade Civil – OSC, especializada no atendimento e realização de atividades
esportivas em seu ato constitutivo, que possua expertise na condução do tema e, com
isso, as atividades possam ser desenvolvidas de modo seguro e com qualidade de
serviços para toda a população fluminense.
A importância e pertinência deste Projeto está fortemente ligada com os impactos
causados pela Pandemia do Covid-19 à população do Estado do Rio de Janeiro,
principalmente aqueles mais vulneráveis, quando se observou um elevado número de
pessoas que deixaram de realizar atividades físicas regulares acarretando diversas
implicações na sua condição funcional e, principalmente, psicológica.

Av. Presidente Vargas 409, 21º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

2

Neste contexto, utilizando o passado recente como aprendizado na direção de prevenir
os muitos danos causados pelo isolamento social, apresentamos como um diferencial
deste projeto, a manutenção do vínculo de atendimento de forma digital. Isto se dará
através da produção de vídeo aulas e de conteúdos e encontros remotos que,
independentemente das restrições quanto a ações presenciais, a população do Estado
do Rio de Janeiro continuará sendo incentivada e desafiada a manter uma rotina de
atividades físicas com foco na prevenção às doenças e na manutenção da sua
qualidade funcional.
2.1. São definidos como objetivos específicos do 1º LOTE DO PROJETO “RJ EM
MOVIMENTO” que deverão ser ampliados e detalhados na Proposta Técnica da
OSC:
•

Oferecer atividades físicas, esportivas e de lazer que estimulem o
desenvolvimento físico e social dos participantes;

•

Requalificar espaços públicos através da sua utilização para a prática constante
de atividades físicas e esportivas pela população local;

•

Oportunizar as crianças e adolescentes contempladas pelo Projeto, a
experimentação de competições esportivas por meio da realização e
participação em eventos competitivos;

•

Estimular a mobilização comunitária, através da promoção das devidas
relações institucionais, estando estas de acordo com as diretrizes do projeto;

•

Oferecer atividades por meio de profissionais devidamente qualificados para as
funções;

•
3.

Implantar 500 (quinhentos) núcleos sociais esportivos.

PÚBLICO-ALVO

3.1 O compromisso do 1º LOTE DO PROJETO “RJ EM MOVIMENTO” é oferecer
atividades físicas e esportivas às crianças, jovens, adultos e terceira idade, incluindo
pessoas com deficiência, moradores do entorno das áreas onde os núcleos sociais
esportivos (NSEs) estejam instalados, nas diferentes regiões do Estado, alcançando os
cidadãos fluminenses em geral.
3.2. Atuação de acordo com a faixa etária:
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• 5-11 anos: desenvolvimento psicomotor, consciência corporal, desenvolvimento
das atividades cognitivas, formas de expressão, concentração, respeito, disciplina,
educando e socializando por meio do esporte.
• 12-18 anos: Promover a integração, estimulando através das atividades as
habilidades bem como a oportunidade de ingressar em uma atividade esportiva e a
chance de abrir outras portas através de toda formação pessoal e social adquirida no
projeto.
• 18 a 21 anos: estimular prática do esporte e do lazer sob o prisma da integração,
socialização, promovendo hábitos saudáveis, ampliando a visão cidadã e
potencializando a autoestima.
• Adultos e Terceira Idade: estimular a promoção da saúde por meio da prática de
atividade física orientada visando melhorar a qualidade de vida por meio de
atividades esportivas, recreativas, físicas estimulando o convívio social.
• Pessoas com Deficiência: promover à inclusão social e superação de suas
limitações; melhoria das habilidades e destrezas motoras, estimulando o
desenvolvimento corporal através do conhecimento do movimento de forma criativa
e participativa trazendo a melhoria da qualidade de vida.
1.3 Para realização das atividades nos Núcleos Sociais Esportivos será obrigatório à
apresentação dos documentos determinados pela Lei Estadual nº 6.765/2014, que
trata do questionário de prontidão para atividade física e do termo de
responsabilidade para a prática de atividade física.
4

OS NÚCLEOS SOCIAIS ESPORTIVOS – NSE.

4.1 Os Núcleos Sociais Esportivos – NSE, integrantes do 1º LOTE DO PROJETO “RJ
EM MOVIMENTO”, serão implementados em bens imóveis públicos de uso comum ou a
partir de parcerias com entidades privadas, como associações e organizações da sociedade
civil, com atuação nos locais identificados e que cedam, gratuitamente, suas instalações e
equipamentos para realização das atividades, nas comunidades dos Municípios que
compõem o Estado e será de responsabilidade da entidade selecionada para realizar a
gestão do projeto a obtenção das devidas autorizações para instalação do NSE.
4.2 Quantitativo de Núcleos Sociais Esportivos – NSE
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4.2.1 É parte integrante do 1º LOTE DO PROJETO “RJ EM MOVIMENTO” a
implantação de 500 (quinhentos) Núcleos Sociais Esportivos – NSE, que apresenta a
divisão em grupos de áreas de atuação de modo a atender as diferentes regiões do Estado.
4.2.2 O agrupamento dos Núcleos Esportivos e de Lazer por regiões procura abranger o
maior número de Municípios do Estado do Rio de Janeiro, atuando dentro de regiões que
apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), altas taxas de criminalidade
e que, independentemente disto, tenham demanda para o referido serviço. Tal agrupamento
visa não apenas otimizar os recursos utilizados, mas, também, a gestão e operacionalização
das atividades.
4.3. Vetores de Atuação
4.3.1 Os locais identificados para implantação dos Núcleos Sociais Esportivos devem,
preferencialmente, possuir acessibilidade e considerar os seguintes vetores de atuação:
• Atividades voltadas para as Pessoas com Deficiência, com finalidade de inclusão
social (PCD);
• Atividades com viés socioeducativo e de participação voltadas ao atendimento de
crianças, jovens e adultos, por meio de atividades de iniciação esportiva, física e
recreativa (Esporte Educacional e Esporte de Participação);
• Atividades voltadas para identificação e desenvolvimento de potenciais talentos
esportivos, oferecendo uma oportunidade de treinamento e formação esportiva;
• Atividades Inter geracionais voltadas para a Promoção da Saúde e Qualidade de
Vida (condicionamento físico para crianças, jovens, adultos e terceira idade);
• Atividades voltadas à integração social dos participantes.
4.3.2 As atividades físicas e esportivas desenvolvidas nos núcleos serão sempre oferecidas
com a finalidade de promover a saúde, desenvolver habilidades físicas, esportivas, mentais
e estimular o convívio social.
4.3.3 Os interessados em participar das atividades físicas serão recebidos no NSE mais
próximo de sua região e deverão obter as informações necessárias ao cadastramento, bem
como os documentos que serão exigidos para a realização da inscrição nas atividades
oferecidas no projeto.

Av. Presidente Vargas 409, 21º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

5

4.4

Funcionamento dos Núcleos Sociais Esportivos

4.4.1 O funcionamento dos NSE fica condicionado ao atendimento dos dispostos nos itens
3 e 4, sendo observadas ainda as seguintes etapas de implantação e funcionamento:
• Levantamento e estudo de viabilidade do local: deverá ser levantada a vocação
esportiva da região, as características e perfil socioeconômico dos moradores do
entorno, a existência de outros projetos e/ou ações sócio esportivas no local, avaliada
a infraestrutura onde serão desenvolvidas as atividades, os horários disponíveis para
a realização das atividades e, principalmente, a demanda espontânea por atividades
esportivas, físicas ou recreativas da localidade, que irá constar de um parecer de
viabilidade técnica para a implementação do NSE;
• Contratação dos profissionais: serão estabelecidos critérios objetivos e impessoais
para a contratação de pessoal, devendo haver publicidade para os processos seletivos
de contratação;
• Divulgação e inscrição: serão realizadas a divulgação e identificação do NSE
através de, no mínimo, 01 (um) banner e 01 (um) cartaz, cujo layout padrão será
previamente estabelecido no instrumento contratual. Serão realizadas as inscrições
dos beneficiados, sendo vedada a participação de alunos sem o prévio cadastro;
• Desenvolvimento e monitoramento dos resultados: as atividades serão
desenvolvidas de acordo com a proposta metodológica, registrando-se diariamente o
comparecimento dos inscritos e os trabalhos realizados. Posteriormente, deverá ser
elaborado relatório mensal padrão contendo a relação atualizada dos inscritos, o
número médio de comparecimento nas atividades do mês e a situação das metas
esperadas.
4.5 Estrutura dos Núcleos Sociais Esportivos – NSE.
4.5.1

Cada núcleo será composto, no mínimo, pela estrutura de pessoal determinada no
quadro a seguir:
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TIPO DE
NÚCLEO

NSE

PERFIL DO
ATENDIMENTO

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

01 Profissional de Educação Física ou
Crianças, adolescentes, jovens, Instrutor
adultos, terceira idade e 01 Apoio Operacional
pessoas com deficiência.
01 Monitor e/ou Agente de Saúde

4.5.2 O projeto deverá contar com uma equipe de atendimento, monitoramento e
supervisão das atividades desenvolvidas no projeto tanto no âmbito administrativo
como técnico esportivo e, ainda, nas questões relacionadas à cidadania.
LOTE
(500 NSE)

EQUIPE
ADMINISTRATIVA

COMPOSIÇÃO DA
EQUIPE

HORAS
TRABALHADAS

Coordenação Geral

1 Coordenador Geral

40/H

1 Coordenador Administrativo
Área Administrativa

40/H
10 Auxiliares Administrativos

EQUIPE
DE
GESTÃO
Área Técnica

5

40/H

1 Coordenador Técnico
10 Coordenadores Regionais
(01/10 Supervisores)
10 Auxiliares Técnico
100 Supervisores Regionais
(01/05 NSE)

40/H
40/H

15 Assistentes Social
15 Psicólogos
15 Técnico de Enfermagem
05 Nutricionista
100 estagiários
01 Coordenador de Logística
10 Auxiliar de Serviços Gerais

20/H
20/H
20/H
20/H
12/H
40/H
40/H

Área Operacional
Logística e
Infraestrutura
DISTRIBUIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS NSE
5.1 Os

NSEs

estarão

reunidos

em

grupos

distribuídos

40/H
40/H

nas

regiões

administrativas, de acordo com a divisão político-administrativo do
Governo do Estado do Rio de Janeiro, de forma a otimizar os recursos
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utilizados, e serão alocados de acordo com a demanda existente em cada
região e o quantitativo será estabelecido pela SEELJE junto à Organização
da Sociedade Civil responsável pela gestão e operação do 2º LOTE DO
PROJETO RJ EM MOVIMENTO.
5.2 MAPA GERAL DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO RIO DE
JANEIRO
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5.3 QUADRO REFERENCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DO 1º LOTE DO
PROJETO “RJ EM MOVIMENTO” – 500 NÚCLEOS

ITEM

REGIÃO

QUANTITATIVO
NSE

1

Região Metropolitana

300

2

Região Noroeste Fluminense

-

3

Região Norte Fluminense

-

4

Região da Costa Verde

5

Região Serrana

6

Região Baixada Litorânea

7

Região Médio Paraíba

-

8

Região Centro-Sul Fluminense

-

50
150

5.4 MAPA 1º LOTE DO PROJETO “RJ EM MOVIMENTO”
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5.5 RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DISTRIBUÍDOS NAS REGIÕES
ADMINISTRATIVAS

5.6 O local onde serão ministradas as atividades serão bens imóveis de uso
comum públicos ou privados tais como: Campos, Quadras, Piscinas, Salas,
etc., localizados em Praças, Igrejas, Associação de Moradores, Entidades
Esportivas, Clubes, Escolas dentre outras, não podendo gerar custos para o
2º LOTE DO PROJETO “RJ EM MOVIMENTO” sob qualquer forma.
5.7 O espaço deverá apresentar as condições adequadas para as atividades a
serem ofertadas, como acessibilidade, infraestrutura apropriada para o
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funcionamento da proposta oferecendo condições de segurança aos usuários
e aos profissionais envolvidos, sendo localizados próximo à comunidade
beneficiada que, preferencialmente, não demande transporte para o
deslocamento dos usuários.
5.8 A Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude encaminhará à
Organização da Sociedade Civil, a relação contendo os locais para
implantação dos NSE, com o relatório prévio de análise das condições
estabelecidas neste Termo de Referência, para demonstrar os fatores que
motivaram a escolha dos mesmos, a fim de se obter a autorização para o
início das atividades. A SEELJE poderá, a qualquer tempo, suspender as
atividades no espaço oferecido uma vez identificado que o NSE não atende
aos requisitos necessários para o pleno funcionamento, desde que sejam
apresentadas as razões devidamente fundamentadas para a decisão, sejam
elas de ordem estratégica, de interesse público ou se comprovada à
inexistência de elementos que apontem para o alcance dos objetivos do
Projeto, encaminhando à OSC um novo local para o funcionamento do
NSE.
5.9 Para identificar e selecionar os pontos de implantação dos Núcleos Sociais
Esportivos integrantes do 1º LOTE DO PROJETO “RJ EM
MOVIMENTO” recomenda-se que, além de considerar a infraestrutura do
local, seja consultada a demanda da população pela instalação, área
geográfica de abrangência, condições físicas do local, Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), estatísticas de criminalidade, indicadores
de saúde, além da existência de projetos similares no local e de informações
pertinentes a estudos e/ou dados promovidos por outros entes públicos ou
privados com relação às ações, projetos e programas esportivos
desenvolvidos por todo o Estado.
6

IMPLANTAÇÃO DOS NSE
6.1 A OSC deverá realizar o processo integral de implantação do 1º LOTE DO
PROJETO “RJ EM MOVIMENTO” em até 90 (noventa) dias após a
assinatura do Termo de Colaboração, podendo este prazo ser prorrogado
caso se apresentem impedimentos relacionados à viabilidade técnica de
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implantação desde que devidamente justificados pela Instituição Gestora
junto à SEELJE.
7

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS

7.1 Os Núcleos Sócios Esportivos poderão oferecer até duas (02) atividades físicas,
esportivas e recreativas, conforme quadro de modalidades abaixo:
COLETIVOS
FITNESS
LUTAS
PISCINA
Futebol
Danças
Judô
Natação
Handebol
Yoga
Karatê
Hidroginástica
Basquete
Pilates
Jiu Jitsu
Vôlei
Ginástica Adultos
Futevôlei
Treinamento Funcional
7.2 Poderão ser oferecidas modalidades diferentes das acima descritas, desde que
previamente autorizadas pela SEELJE e, ainda, que não representem aumento do custo
previamente estabelecido para o funcionamento do NSE.
7.3 Além das atividades presenciais serão planejados conteúdos digitais (vídeo-aulas,
desafios, exercícios e etc.) para garantir o alcance da qualidade funcional, mesmo para
aqueles impossibilitados de se deslocar até o local das atividades
7.4 Os Eventos representam uma importante estratégia na consolidação do processo de
transformação pessoal dos alunos envolvidos, pois através destas ações pode-se
avaliar o resultado do trabalho diário aplicado, além de motivar e promover melhoras
futuras em um processo contínuo de crescimento pessoal. A Proposta de Trabalho
apresentada pela OSC deverá prever pelo menos 2 (duas) ações de Culminância por
núcleo do Projeto, em média, por ano, durante o período do Termo de Colaboração.
Todos os eventos a serem realizados pela OSC vencedora do certame deverão ser
previamente comunicados à SEELJE para fins de ciência e planejamento de
acompanhamento.
7.5 As Ações de Qualificação representam uma ampliação da conexão entre o Projeto e a
população impactada, são através delas que a OSC deverá criar uma estratégia de
discussão de temáticas que ampliem a consciência cidadã de todos que estejam
envolvidos no funcionamento do Projeto: Profissionais, Alunos e Moradores. A
Proposta de Trabalho apresentada pela OSC deverá conter um planejamento de
execução destas ações, definindo linhas de ação, prazos e objetivos para todo o
período de vigência do Termo de Colaboração.
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8
8.1

QUANTITATIVO DE MATERIAL ESPORTIVO MENSAL POR NSE
Os quadros descritivos de materiais esportivos abaixo apresentam uma relação dos
itens possíveis de serem disponibilizados nos NSE para atendimento aos usuários
do projeto no desenvolvimento das atividades necessárias à consecução dos
objetivos do projeto, de acordo com as modalidades a serem ofertadas em cada
NSE.

8.2

O quantitativo definido representa o mínimo necessário para o desenvolvimento das
atividades e foram planejados de forma a criar um padrão para que
independentemente do grupo de modalidades escolhido para o NSE, exista um
equilíbrio financeiro na despesa de material esportivo.

8.3

A eventual escolha de modalidades não previstas, ou substituição do material ou
acréscimo de itens não deverá implicar em aumento de despesas relacionadas ao
padrão orçamentário definido para essa rubrica específica.

8.4

QUADROS DESCRITIVOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS
8.4.1

COLETIVOS

Quantidade Material de Uso Mensal
Bola de futebol de campo oficial com 0% de absorção de água confeccionado em
30
PVC com peso de 410 a 450 gramas, com circunferência de 68 a 70 cm.
Bola de Vôlei oficial aprovada pela FIVB federação internacional de voleibol
20
com 18 painéis, Tamanho 5, superfície em couro sintético, construção costurada.
Bola de Basquete para treinos indoor ou outdoor, estrutura emborrachada
10
reforçada, peso aproximado: 620 g - Tamanho Único
Bola de Handebol costurada, composição: PU, peso do produto: 0,340
10
circunferência: 64-66 cm
Bomba Ar - Tipo: Manual, De Encaixe De Rosca, Material Cabo: Plastico,
Manometro: N/A, Comprimento Mangueira: N/A, Adaptador (Bico): Bola,
2
Material Corpo: Aluminio - ID: 103154 - Código do Item: 7810.009.0004
Birro - Aplicacao: Bola Poker, Material: Borracha Com Bico Aco Inox - ID:
6
101440 - Código do Item: 7810.071.0001
Apito - tipo: sinalizacao esportiva e transito, material: plastico, bico silicone,
4
acessorio: cordao - ID: 131064 - Código do Item: 7830.002.0012
Bola de Iniciação esportiva nº 10 Diâmetro: 48 - 50 cm. Peso: 180 - 200 g.
25
Miolo: Substituível.
50

Cone pratinho em PVC 15cm de diâmetro

50

Bambolê (aro) em plástico, 65cm de diâmetro
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Escada de Agilidade, comprimento: 5,0m, Altura: 50cm, Espaçamento entre os
degraus: 50cm. Materiais nylon de 30mm com alta resistência. Degraus em
nylon trançado de 40mm.Costuras reforçadas. 11 Degraus reguláveis.
Jogo de Coletes com 12 unidades com elástico reforçado e com costuras e
acabamento nas laterais e no pescoço. Tamanho único, 100% Poliester.
Medidas Aprox. (AxL) 68cm X 38cm
Saco para transporte de material em poliéster super resistente com alça para os
ombros e cordão para fechar Capacidade aproximada entre 7 a 9 bolas Medidas:
65 cm de altura x 20 cm de espessura x 40 cm de largura
Cone médio, confeccionado em PVC, 50 cm de altura
Cone pequeno, confeccionado em PVC, 15 cm de altura

5

6

4
10
20

8.4.2
Quantidade
20
20
20
20
2
6
4
50
50
10
10
20
20
4

FITNESS
Material de Uso Mensal

STEP Slim 52x28x10cm em EVA
Faixa Elástica Thera Band. Comprimento sem esticar: 1,5 m, Largura sem
esticar: 15 cm. Espessura: 0,35 mm
Corda de pular. Material Polipropileno, Tamanho Regulável. Pegador Anatômico
Girador nas Duas Manetes pra Evitar que a Corda Enrole
Fita De Suspensão TRX em nylon, costura reforçada, manoplas de plástico e
ajustes independentes da alças.
Bomba Ar - Tipo: Manual, De Encaixe De Rosca, Material Cabo: Plastico,
Manometro: N/A, Comprimento Mangueira: N/A, Adaptador (Bico): Bola,
Material Corpo: Alumínio - ID: 103154 - Código do Item: 7810.009.0004
Birro - Aplicação: Bola Poker, Material: Borracha Com Bico Aco Inox - ID:
101440 - Código do Item: 7810.071.0001
Apito - tipo: sinalização esportiva e transito, material: plastico, bico silicone,
acessório: cordão - ID: 131064 - Código do Item: 7830.002.0012
Cone pratinho em PVC 15cm de diâmetro
Bambolê (aro) em plástico, 65cm de diâmetro
Escada de Agilidade, comprimento: 5,0m, Altura: 50cm, Espaçamento entre os
degraus: 50cm. Materiais nylon de 30mm com alta resistência. Degraus em
nylon trançado de 40mm.Costuras reforçadas. 11 Degraus reguláveis.
Corda Naval Rope Training - 7m - 25mm – Preto.
Bola de Pilates, 65cm de diâmetro, suporta até 150 kg de peso sem movimento,
material de alta qualidade
Colchonete, revestimento: Espuma de alta densidade, dimensões: Altura: 4cm
Largura: 50cm, Comprimento: 95cm, Peso: 1,760kg
Saco para transporte de material em poliéster super resistente com alça para os
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ombros e cordão para fechar Capacidade aproximada entre 7 a 9 bolas Medidas:
65 cm de altura x 20 cm de espessura x 40 cm de largura
Cone médio, confeccionado em PVC, 50 cm de altura
Cone pequeno, confeccionado em PVC, 15 cm de altura

10
20

8.4.3
Quantidade
16
100

LUTAS

Material de Uso Mensal
Tatame - EVA copolímero etileno acetato de vinil. Com sistema de encaixe.
Comprimento 1m Largura 1m Espessura 40mm
Kimono unisex 100% Algodão Trançado

4

Kit Protetor Meia + Caneleira + Antebraço

4

Capacete Esportivo de pvc Transparente Protetor Facial Protetor de Cabeça
Máscara Removível Taekwondo

4

Luva Karatê 24.2 x 14.6 x 11.8 cm; 245 g

4

Aparador de Chutes Dimensões: 40x20x12 cm

2

Saco de Pancada 1,20

100

Protetor Bucal
8.4.4

Quantidade

PISCINA:
Material de Uso Mensal

2

Apito para arbitragem de plástico com cordão

40

Boia Espaguete em espuma prensada para Piscina - 1,60m x 6,5cm
Prancha de natação KICKBOARD, Comprimento: 49,3cm, Largura: 46cm,
Altura: 2,88cm, Peso: 550g.

40
40

Flutuador Pullbuoy em EVA: 20 x 15 x 10 cm; 600 g

100

Touca de natação em tecido de poliamida e elastano

100

Óculos de natação presilha e lentes de policarbonato
Saco para transporte de material em poliéster super resistente com alça para os
ombros e cordão para fechar Capacidade aproximada entre 7 a 9 bolas Medidas:
65 cm de altura x 20 cm de espessura x 40 cm de largura

2
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9

PERFIL PROFISSIONAL DA EQUIPE DE COLABORADORES DOS NSE
9.1 Os quadros abaixo definem a qualificação da equipe que ficará responsável
pela efetivação das ações nos NSE.
EQUIPE DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES

FUNÇÃO

PERFIL

QTDE

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

Profissional graduado em Educação Física,
bacharel ou com licenciatura plena, devidamente
registrado junto ao CREF, preferencialmente com
experiência em docência em Projetos Sócio
Esportivos;
Profissional de Educação Física com registro
01
Professor/Instrutor provisionado no CREF para atuar em modalidade
16h
específica que o registro lhe autoriza;
Instrutor, profissional habilitado a ministrar aulas
nas hipóteses das modalidades em que não há
previsão legal para exigência da formação em
Educação Física como lutas e danças e outras
práticas como yoga, pilates.
Profissional com experiência em ações
comunitárias para atuar como integrador e
01
Apoio Operacional dinamizador junto aos territórios onde o NSE
40h
estiver inserido. Poderão atuar em conjunto ou
não com o Agente Saúde.
Profissional com experiência em ações
comunitárias para atuar como auxiliar do
Professor/instrutor na realização das tarefas
01
Monitor
20h
ligadas às atividades esportivas e atendimento ao
público local.
Profissional com Ensino Médio,
01
Agente de Saúde preferencialmente, habilitado para atuar como
20h
Agente Comunitário de Saúde.
9.2
Os profissionais de educação física cumprirão sua carga horaria nas
atividades esportivas (aulas) e, também, em horas destinadas ao planejamento
pedagógico das aulas, eventos, competições, capacitações, gravações de vídeo aulas
ou similares, solicitadas pela contratada quando necessário e poderão atuar em até 02

Av. Presidente Vargas 409, 21º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

16

(dois) NSE, desde que não haja conflito nos horários e esteja dentro dos limites
estabelecidos pela legislação.
EQUIPE DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO

PERFIL

Profissional, com nível superior, com experiência em
gestão de Projetos Sócio Esportivos e na condução
de projetos de grande porte.
Coordenador Profissional com experiência em condução de
Administrativo equipes e gestão de projetos, preferencialmente
projetos sócio esportivos.
Coordenador Profissional de Educação Física, de nível superior,
Técnico
preferencialmente com título de pós-graduação,
devidamente registrado no CREF (registro ativo),
com experiência em projetos sócio esportivos.
Profissional, preferencialmente, com nível superior,
Coordenador
com experiência em gestão de Projetos Sócio
de Logística e
Esportivos e na operação de logística para projetos
Infraestrutura
de grande porte.
Coordenador Profissional com experiência na condução de equipes
Regional
e gerenciamento de tarefas.
Profissional preferencialmente com nível superior e
Supervisor
com experiência em Projetos Sócio Esportivos. Os
Setorial
supervisores atuarão como elo entre a coordenação
técnica e o NSE. Responsável por 05 NSEs.
Profissional formado em Serviço Social,
Assistente
devidamente registrado no Conselho Profissional da
Social
categoria com experiência em ações do esporte
socioeducacional e no trabalho em áreas de
vulnerabilidade social
Profissional formado em Psicologia, devidamente
registrado no Conselho da categoria, com
Psicólogo
experiência em ações voltadas ao esporte
socioeducacional e no trabalho em áreas de
vulnerabilidade social
Coordenador
Geral

CARGA
QTDE HORÁRIA
SEMANAL
01

40 h

01

40 h

01

40 h

01

40 h

10

40 h

100

40 h

15

20 h

15

20 h
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Técnico de
Enfermagem

Nutricionista

Auxiliar
Técnico

Profissional com Ensino Médio, devidamente
registrado no Conselho da categoria, com
experiência em ações voltadas ao esporte
socioeducacional e no trabalho em áreas de
vulnerabilidade social
Profissional formado em Nutrição, devidamente
registrado no Conselho da categoria, com
experiência em ações voltadas ao esporte
socioeducacional e no trabalho em áreas de
vulnerabilidade social.
Profissional, preferencialmente com nível superior,
para atuar dando suporte à coordenação técnica

Auxiliar
Profissional, com Ensino Médio, para atuar dando
Administrativo suporte à coordenação administrativa.
Auxiliar
Serviços
Gerais

Profissional, para atuar dando suporte à coordenação
de logística e infraestrutura

15

20 h

05

20 h

02

40 h

02

40 h

10

40 h
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10
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
10.1 Os Núcleos Sociais Esportivos deverão funcionar, no mínimo, 02 (duas) vezes na
semana, em turnos de mesma carga horária.
10.2 Poderão ser realizadas atividades mais dias na semana, desde que previamente
autorizadas pelo órgão contratante e que não representem aumento do custo mensal do
NSE.
11
FORNECIMENTO DE UNIFORMES
11.1

A Organização da Sociedade Civil, responsável pela execução e gestão do projeto,

deverá disponibilizar para os usuários dos NSE (alunos), 01 (uma) camisa, com
previsão de reposição semestral, conforme padrão que será descrito pela SEELJE.
11.2

Os uniformes a serem disponibilizados pela entidade gestora para cada profissional

integrantes do Projeto deverá ter seu quantitativo calculado conforme carga horária de
trabalho contratada.
12 FORNECIMENTO DE MATERIAL
12.1

OSC deverá disponibilizar material necessário ao pleno desenvolvimento das

atividades conforme quadro estimativo para os grupos de modalidades. As modalidades
não previstas inicialmente poderão ser contempladas com o material especifico, desde
que autorizados pela SEELJE e não representem custos adicionais ao projeto.
12.2

A aquisição do material esportivo deverá respeitar às necessidades dos NSE, de

acordo com a característica de idade, o quantitativo de alunos e atividades dos mesmos.
13 DAS OBRIGAÇÕES DA OSC
13.1

Além das obrigações descritas neste Plano de Trabalho e no Termo de

Colaboração a ser celebrado, são obrigações da OSC:
13.1.1 Garantir a realização de atendimento, após a devida apresentação dos documentos
necessários à inscrição com equipe especializada da OSC, de forma contínua nos
Núcleos Sociais Esportivos, durante os horários de funcionamento;
13.1.2 Praticar remuneração compatível com os níveis de mercado, no pagamento de
salários e de vantagens de qualquer natureza aos funcionários da OSC, garantindo o
funcionamento ininterrupto dos núcleos;
13.1.3 Obedecer às orientações das autoridades de saúde em relação as normas e
protocolos de segurança sanitária de prevenção ao COVID-19 para implementação
dos NSE;
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13.1.4 Atender com seus recursos humanos e técnicos aos usuários oferecendo os serviços
que se enquadrem nas modalidades descritas neste Termo de Referência;
13.1.5 Empregar seus melhores recursos, tanto humanos quanto técnicos, na implantação
dos serviços discriminados, devendo para tanto, cumprir as condições aqui
estabelecidas;
13.1.6 Observar:
a) Respeito aos direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo
igualitário;
b) Manutenção da qualidade na prestação dos serviços;
c) Utilização da grade de materiais padronizada no Termo de Referência para os
materiais adquiridos.
13.1.7 Manter controle de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil geral, nos
casos pertinentes;
13.1.8 Adotar o símbolo e o nome designativo do PROJETO RJ EM MOVIMENTO
cujo uso lhe for permitido, devendo afixar aviso, em lugar visível;
13.1.9 Adotar nos impressos, sinalizações, uniformes e demais itens a padronização que
será previamente estabelecido no Termo de Referência e que deverá ser aprovada
pela SEELJE antes de sua produção e distribuição aos usuários e profissionais;
13.1.10Requerer autorização prévia à SEELJE se a OSC se dispuser a prestar serviço
originalmente não previsto no instrumento jurídico e seus Anexos ou se desejar
executar de modo distinto serviço já previsto, apresentando as razões do seu pleito,
com demonstrações das vantagens e garantia do cumprimento do instrumento
contratual. A alteração não poderá resultar em padrão inferior de desempenho e
modificar substancialmente o objeto da parceria, sendo a mesma realizada através
de instrumento hábil;
13.1.11Dar conhecimento imediato à SEELJE de todo e qualquer fato que altere de modo
relevante o normal desenvolvimento da parceria, ou que, de algum modo,
interrompa a correta prestação do atendimento aos usuários da unidade;
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13.1.12Utilizar critérios técnicos quanto ao gerenciamento e controle de recursos humanos,
observando as normas legais vigentes, em especial as trabalhistas e previdenciárias;
13.1.13. Elaborar ações de valorização do colaborador, agindo em seu desenvolvimento,
integração, promoção, remuneração e parceria na execução das atividades;
13.1.14. Definir política de segurança ocupacional, com foco no bem-estar, a fim de
proporcionar ambiente de trabalho seguro e saudável;
13.1.15. Elaborar programa de avaliação periódica do desempenho dos colaboradores;
13.1.16Manter os colaboradores permanentemente capacitados e atualizados, oferecendo
qualificação continuada. Os programas e escalas de capacitação da equipe devem
ser informados previamente à SEELJE que poderá, a qualquer momento, solicitar a
capacitação específica em alguma área;
13.1.17Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes da contratação de serviços de
terceiros para atividades acessórias e apoio;
13.1.18Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por eventual indenização de danos
materiais e/ou morais decorrentes de ação, omissão, negligência, imperícia ou
imprudência em atos praticados por profissionais subordinados;
13.1.19Manter cadastro e controle de todos os profissionais em serviço nos NSEs em
sistema informatizado de gestão;
13.1.20Contratar o pessoal necessário à execução dos serviços inerentes às atividades dos
núcleos, ficando a OSC como a única responsável pelo pagamento dos salários,
encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, respondendo integral e
exclusivamente, em juízo ou fora dele, isentando o Governo do Estado de quaisquer
obrigações, presentes ou futuras;
13.1.21Apresentar rotineiramente à SEELJE relação dos profissionais em serviço nos
núcleos;
13.1.22Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação ou base de dados
para acesso irrestrito e/ou auditoria do Poder Público;
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13.1.23Operacionalizar, no início do projeto, serviços de informática com sistema básico
para gestão que contemple no mínimo:
a) Registro de presença aluno, “ON LINE”;
b) Controle de estoques (almoxarifado);
c) Serviços de apoio e relatórios gerenciais;
d) Banco de dados de RH.
e) Registros fotográficos e de vídeos das atividades do projeto
14 DAS OBRIGAÇÕES DA SEELJE
14.1

Além das obrigações descritas no instrumento jurídico a ser celebrado, são

obrigações da SEELJE:
14.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Colaboração por meio de
representantes especialmente designados, nos termos da Lei Federal nº 13.019 e
suas alterações por meio de Comissão de Fiscalização e Monitoramento,
especialmente designada para esta finalidade por meio de Resolução do Secretário
de Estado de Esportes, Lazer e Juventude, publicada em Diário Oficial.
14.1.2 Manter a OSC informada acerca da composição da Comissão de Fiscalização e
Monitoramento, cientificando-lhe para fins de propiciar que seus Prepostos possam
reportar eventuais falhas ou problemas detectados, bem como, possam apresentarlhes os faturamentos correspondentes às prestações executadas;
14.1.3 Efetuar os pagamentos nas condições, preços e prazos pactuados, observando a
correta execução orçamentária e a respectiva análise das prestações de contas
apresentadas pela OSC;
14.1.4 Prestar as informações e esclarecimentos necessários à execução do objeto
contratual pela OSC;
14.1.5 Documentar e notificar por escrito a OSC, sobre a ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades no curso da execução dos serviços, fixando
prazo para a sua correção ou regularização;
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14.1.6 No caso da não regularização de eventuais irregularidades apontadas, serão
aplicadas as sanções administrativas cabíveis.
14.1.7 Não permitir que pessoas estranhas à OSC examinem ou provoquem qualquer
alteração nos serviços do presente objeto.
15 PRESTAÇÃO DE CONTAS
15.1

O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da entrega

trimestral do Relatório de Prestação de Contas contendo os seguintes anexos:
• Relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos;
• Demonstrativo de Despesas;
• Demonstrativo de Folha de Pagamento;
• Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica;
• Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos
recebidos;
• Relatório Consolidado do alcance das metas e resultados do Projeto
• Relatório das Atividades realizadas nos NSEs, com registro fotográfico;
• Relatórios de execução físico-financeiro, discriminando o resumo da movimentação
de valores, indicando o saldo inicial, o valor de cada despesa efetivamente paga no
período e o saldo atual acumulado;
• Folha de pagamento discriminando nome, números do RG, CPF, PIS e CTPS do
pessoal contratado, acompanhada da correspondente relação de pagamento enviada
ao banco;
• Cópia das guias de pagamento de obrigações junto ao Sistema de Previdência
Social (FGTS e INSS) e das rescisões de contrato de trabalho, e respectivas CTPS,
devidamente anotadas;
• Cópia de todos os comprovantes de transferências e/ou pagamentos bancários dos
profissionais e serviços contratados.
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15.2

O Relatório de Prestação de Contas deverá conter a assinatura do representante

legal da Organização da Sociedade Civil no final do documento e todas as folhas
rubricadas.
15.3

Apresentar à SEELJE no prazo por ela estabelecido, informações adicionais ou

complementares que esta venha formalmente solicitar;
15.4

Apresentar relatório com informações detalhadas na periodicidade estabelecida pela

SEELJE, especialmente sobre:
• Relação com identificação da implantação dos NSE;
• Quaisquer outras informações que a SEELJE julgar relevantes sobre as prestações
das atividades dos NSE e sobre as condições financeiras.
15.5

Apresentar à SEELJE, mensalmente, relatório de presença e evasão dos alunos.

15.6

Arquivar vias originais dos relatórios previstos, após analisadas e aprovadas pela

SEELJE, na sede da OSC, que deverá mantê-las em arquivo até o fim do Prazo da
Parceria, deixando-os disponíveis para os órgãos de controle interno e externo pelo
prazo que a legislação estabelecer.
15.7

Apresentar à SEELJE, anualmente, o instrumento de convenção trabalhista,

devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, bem como sua adesão e
efetivo cumprimento desta convenção, na forma da lei.
15.8

Implantar sistema de gerenciamento e monitoramento com os seguintes objetivos:
a) Aplicação Estratégica:
• Para ampliar as possibilidades de utilização das informações gerenciais para a
gestão interna.
• Para atender as necessidades de informações definidas pela Comissão de
Monitoramento e Fiscalização da SEELJE, quando for o caso.
b) Aplicações Gerenciais:
• Gerar informações individualizadas por núcleo, permitindo a análise comparativa
das mesmas e o acompanhamento contínuo das operações.
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• Preparação de informações consolidadas e comparativas, permitindo a avaliação,
acompanhamento e controle de cada NSE, como também o estabelecimento de
indicadores de desempenho.
• Servir de instrumento de gestão e correspondente melhoria da eficácia na alocação
dos recursos humanos e materiais.
• Permitir a geração de relatórios gerenciais de custos das atividades e, em
decorrência, disseminar a participação de todos os gestores internos na avaliação e
análise dos custos sob as suas responsabilidades.
• Subsidiar com elementos que permitam a avaliação do custeio das atividades dos
NSE em relação a indicadores de custos disponíveis, os quais permitirão a efetiva
gestão da efetividade dos mesmos.
16 INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1 O QUADRO 1 determina as ações de estruturação e planejamento e deverá ter o
prazo para a execução de cada uma delas preenchido pela Organização da Sociedade
Civil proponente, com o apontamento do mês de referência.
QUADRO 1 - AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nº

AÇÃO

PRAZO
PARA
EXECUÇÃO

1 Apresentação de Normas de contratação de serviços e compras.
Contratação de serviços e aquisição de bens essenciais ao
2
funcionamento do projeto.
3

Seleção, capacitação e contratação de pessoal.

4 Apresentação do Planejamento Estratégico para os 12 (doze) meses.

16.2

As metas/indicadores do QUADRO 2 deverão detalhadas e quantificadas por

indicador, levando-se em consideração o período de vigência do Termo de
Colaboração.
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QUADRO 2: INDICADORES E METAS DE REFERÊNCIA PARA OS 24 MESES DE VIGÊNCIA
Objetivo do
Indicador

Indicador

Número de
Matrículas Ativas

QUANTITATIVA

Aferir o número de Obs: A estimativa da
alunos atendidos
capacidade total de
pelos NSE
matrículas ativas é de
50.000 alunos
*cálculo baseado: 100
alunos x 500 núcleos
= 50.000
Aferir o
quantitativo de
ações de
culminância no
Projeto

Número de Eventos
realizados

Fórmula

Fonte

Número total de matrículas
realizadas nos NSE, não
evadidos
Obs.1.: Número a ser auferido
após os 2 primeiros meses de
contrato.
Obs. 2: Para fins de contagem
desta meta, serão
desconsiderados os meses de
janeiro (férias escolares) e
fevereiro (período de
recadastramento)
Obs 3: Obrigatoriamente será
realizado recadastramento dos
alunos no mês de fevereiro.

Matrícula do aluno

Meta

3° ao 12° mês: 80%

Nº de Eventos realizados no ano
1º Ano: 1.000 Ações
Relatório de
x Nº de Núcleos envolvidos no
de Culminância
atividades do Projeto
Evento
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QUALITATIVA

Pesquisa anual a ser
realizada por
empresa
independente,
especializada e
Percentual de
reconhecida no
Aferir anualmente o
usuários
mercado. Obs: A
1º Ano: 85%
Número de alunos satisfeitos ou
grau de satisfação
satisfeitos/muito
contratação da
usuários satisfeitos
muito satisfeitos / total de
dos usuários do
satisfeitos em relação
empresa que fará a
usuários entrevistados.
núcleo.
aos serviços
pesquisa de
oferecidos
satisfação deverá ser
feita pela OSC
gestora, utilizando a
Rubrica Demais
Despesas ou Custos
Operacionais.
Aferir processos de
qualificação e de
Horas de Palestras, Nº de Processos de Qualificação Relatório de Ações 1º Ano: 12.000 horas
crescimento pessoal Cursos, Reuniões e
x horas de duração x Nº de
de Treinamento e
na execução do
Encontros.
Núcleos envolvidos
Qualificação
Projeto
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16.3

A avaliação qualitativa mensal da gestão do Termo de Colaboração será realizada, a

partir do mês 2, utilizando critérios estabelecidos pela Comissão de Monitoramento e
Avaliação devidamente discutidos e informados à OSC.
16.4

O Conceito Anual de Desempenho frente a gestão do Projeto servirá de Norteador

para ajustes de processos e embasará a renovação de vigência do Termo de
Colaboração, conforme preconiza a Lei 13.019/14.
16.5

O Poder Público poderá considerar os Conceitos Anuais de Desempenho obtidos

como componentes dos critérios de pontuação em futuros editais de seleção.
16.6

A critério da SEELJE os indicadores e as metas estabelecidas poderão ser revistos a

cada seis meses ou sempre que exigir o interesse público, de forma a melhor refletir o
desempenho desejado para grupo ou região e os respectivos NSE, desde que não
impacte no objeto e no custo do projeto.
16.7

A OSC vencedora deverá apresentar relatório de planejamento e estruturação

(quadro 1) do item 16.1 que será analisado pela Comissão de Monitoramento e
Avaliação para deliberação sobre sua aprovação.
16.8

A OSC vencedora deverá apresentar relatório trimestral de monitoramento das

metas que será analisado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação para
deliberação sobre sua aprovação. A aprovação do relatório é condição para pagamento
da parcela seguinte.
17 CUSTOS
17.1

O custo global do projeto deverá prever, no mínimo, as despesas com:

a) Atividades Extras, Eventos, Competições, Confraternizações e Parcerias: Representam
uma importante estratégia na consolidação do processo de transformação pessoal dos
alunos envolvidos, pois através destas ações pode-se avaliar o resultado do trabalho
diário aplicado, além de motivar e promover melhoras futuras em um processo
contínuo de crescimento pessoal.
b) Confecção de Material para Identificação e divulgação: Importante para construir uma
relação de referência na comunidade local, reúne também materiais e estratégias de
captação de novos alunos. Fazem parte desta ação a produção de Faixas, Banners,
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Cartazes e Panfletos.
c) Confecção de Uniformes: A utilização de uniformes contribui com a criação do
sentimento de pertencimento dos usuários com o Projeto, além de dar visibilidade ao
alcance das suas ações. A OSC deverá prever a distribuição de forma a garantir que
todos os alunos e profissionais estejam uniformizados dentro do padrão que será
descrito no Edital.
d) Aquisição de Material Esportivo: A disponibilização deste material é fundamental para
garantir a adequada execução das atividades relacionadas à cada modalidade esportiva
prevista. A estimativa de quantitativos e descrições foi elaborada visando atender a
implantação de diferentes modalidades.
e) Recursos Humanos: Pagamento de pessoal (com o recolhimento dos encargos
decorrentes). Os Recursos Humanos deverão ser propostos pela Organização da
Sociedade Civil, devendo ser demonstrado na forma do Quadro de Recursos
Humanos do Edital, com composição dos custos de salários e encargos sociais.
f) Custos indiretos: Contratação de assessorias nas áreas jurídica, contábil, esportivas, de
imprensa, de comunicação; Taxas de competições, material de consumo, material
permanente, serviço de manutenção preventiva e adaptações de espaços esportivos,
instrumentos de controle, locação de veículos, materiais de consumo administrativo,
serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática,
transporte e entrega de documentos, produtos postais, telemáticos e adicionais,
provedor de internet, telefonia móvel, a serem contratadas de acordo com a necessidade
e utilidade para o funcionamento ou incremento do projeto e ainda de pesquisas,
estudos, desenvolvimento de sistemas de gestão e comunicação, capacitações e
questões que contribuam para o aprimoramento e qualificação das ações desenvolvidas
pelo Projeto.
17.2

A aquisição de material permanente para utilização com recursos do 1º LOTE DO

PROJETO “RJ EM MOVIMENTO” deverá ser justificada junto à SEELJE. O
pedido deve ser instruído com a demonstração da necessidade e viabilidade da
aquisição, sem o qual será indeferido sem análise do mérito.
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17.2.1 Consideram-se materiais permanentes aqueles que, em razão de seu uso corrente,
não perdem a sua identidade física e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.
Parâmetros para identificação do material permanente:
i. durabilidade, quando o material em uso normal perde ou tem reduzidas as
suas condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;
ii. fragilidade, cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço,
deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua
identidade;
iii. perecibilidade, quando sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou que
se deteriora ou perde sua característica normal de uso;
iv. incorporabilidade, quando destinado à incorporação a outro bem, não
podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal; e,
v. transformabilidade, quando adquirido para fim de transformação.
17.3

O valor das despesas para execução do projeto deverá constar em planilhas no

formato determinado na Proposta de Trabalho, devendo constar expressamente o valor
total do projeto. Os itens sugeridos nas planilhas apresentadas poderão sofrer
adequações conforme avaliação da Organização proponente.
18 SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
18.1

Transferência Mensal de Recursos:

18.1.1 O cálculo do valor da Transferência de Recursos observará o custo mensal
apresentado na Proposta de Trabalho elaborada pela OSC e seguirá o cronograma
de desembolso detalhado no item 18.2
18.1.2 Caso haja rompimento do Termo de Colaboração junto a Organização da Sociedade
Civil o saldo dos recursos líquidos resultantes dos valores repassados deverá ser
restituído a SEELJE.
18.1.3 No caso do item anterior, a OSC deverá transferir, integralmente, à SEELJE os
legados ou doações que lhe foram destinados, benfeitorias, bens móveis e
imobilizados instalados nos equipamentos esportivos, bem como os excedentes
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financeiros decorrentes da prestação dos serviços, cujo uso dos equipamentos lhe
fora permitido.
18.1.4 A OSC deverá estar em dia com suas obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas na
data do desembolso das parcelas, devendo para isso apresentar as certidões
negativas pertinentes.
18.1.5 Objetivando o acompanhamento financeiro do Termo de Colaboração a OSC
deverá abrir uma conta bancária específica e exclusiva visando à movimentação
dos recursos. No caso de a OSC firmar novo instrumento jurídico com a SEELJE
em que haja a previsão de transferência de recursos, estes deverão ser objeto de
uma nova conta também específica para a finalidade.
18.2

CRONOGRAMA

DE

TRANSFERÊNCIAS

DE

RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS
REPASSE
1º Repasse
Custo Implantação 1ª,
2a. e 3a Parcelas
2º Repasse
- 4ª, 5ª e 6ª Parcelas
3º Repasse
- 7ªe 8ª e 9ª Parcelas

4º Repasse
- 10ª e 11ª e 12 Parcelas

VALOR (R$)
Até R$

CONDIÇÕES
Regularidade do Termo
Aprovação do Relatório
trimestral de execução do
Projeto pela Comissão de
Monitoramento e
Avaliação.
Aprovação do Relatório
trimestral de execução do
Projeto pela Comissão de
Monitoramento e
Avaliação.
Aprovação do Relatório
trimestral de execução do
Projeto pela Comissão de
Monitoramento e
Avaliação.

PRAZO
Assinatura do
Termo de
Colaboração
90 dias após o
primeiro repasse

90 dias após o
segundo repasse

90 dias após o
terceiro repasse

18.2.1 As Transferências de Recursos, serão realizadas mediante o cronograma de
execução físico financeiro acima. O primeiro repasse, com as 1ª, 2ª e 3ª parcelas e
50% (cinquenta por cento) do Custo de Implantação será realizado imediatamente
após a assinatura do instrumento contratual da parceria. As demais parcelas
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seguirão o cronograma de desembolso. Para recebimento dos repasses seguintes é
necessária a apresentação e aprovação de Relatório trimestral com as ações de
implantação e execução do Projeto. Caberá a Comissão de Monitoramento e Metas
instituída pela SEELJE a aprovação do relatório trimestral. Os demais repasses,
seguirão o mesmo procedimento e, assim, sucessivamente em relação às prestações
de contas e relatórios trimestrais.
19 MONTAGEM DA PROPOSTA DE TRABALHO
19.1

Entende-se que a Proposta de Trabalho é a demonstração do conjunto dos

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequada para caracterizar o
perfil dos NSE e o trabalho técnico gerencial definido no objeto da Seleção.
19.2

A Proposta de Trabalho deverá ser apresentada conforme o Roteiro para

elaboração da Proposta de Trabalho deste Termo de Referência, em 01 (uma) via
impressa em papel timbrado da instituição, com assinatura e carimbo do responsável
pela instituição na última página, com rubrica em todas as páginas e 01 (uma) via
eletrônica em formado PDF.
19.3

A versão impressa deverá ser apresentada com, no máximo, 30 páginas com dupla

furação central e numeração sequencial das páginas da Proposta de Trabalho.
19.4

A desconformidade aos padrões e documentações exigidas por este Termo de

Referência incorrerá na desclassificação da Proposta de Trabalho apresentada.
19.5

Não será aceito nenhuma Proposta de Trabalho encaminhada por e-mail ou pelo

correio, bem como entregues em qualquer meio digital.
20 ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO
20.1

A Proposta deverá ser apresentada em texto digitado, em papel formato A4, com

margem esquerda igual a 3 cm, margem direita igual a 1 cm e margens superior e
inferior iguais a 3 cm, com espaçamento simples entre as linhas e em fonte Times New
Roman, tamanho 12. Deverá ser elaborada de acordo com o roteiro a seguir,
observadas ainda as condições estabelecidas no Presente Edital , no Plano de Trabalho
de Referência e no Anexo IV – Modelo de Apresentação de Proposta de Trabalho 1º
LOTE PROJETO RJ EM MOVIMENTO.
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20.2

A Proposta de Trabalho para gestão e operação do 1º LOTE DO PROJETO RJ

EM MOVIMENTO (NSEs) deve ser baseada nas especificações e condições previstas
no Edital e seus Anexos.
20.3

Será declarada vencedora do processo seletivo a entidade classificada, cuja

avaliação total das propostas venha a obter a melhor pontuação, assim considerada
aquela que atingir a maior média ponderada das valorações das propostas de técnica e
econômica.
21 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS
21.1

A proposta será julgada por meio de pontuação, considerando-se os parâmetros

estabelecidos no art. 27 da Lei 13.019/2014 conforme discriminado abaixo:
I. o grau de adequação aos objetivos específicos do programa ou ação em que se
insere o objeto da parceria;
II. a experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de
natureza semelhante;
III. a capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades
previstas e o cumprimento das metas estabelecidas;
IV. o preço/valor de referência.
ITEM

CRITERIO

PONTUAÇÃO

A

FATOR GRAU DE ADEQUAÇÃO
GRAU DE ADEQUAÇÃO AOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DO PROGRAMA OU AÇÃO EM QUE SE INSERE O
TIPO DE PARCERIA

DE 0 A 40

B

FATOR EXPERIÊNCIA
EXPERIENCIA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CORRESPONDENTE AO TEMPO, EM ANOS, NA
EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA OU DE NATUREZA SEMELHANTE. EXPERIENCIA DA ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS, CERTIDÕES
OU ATESTADOS COMPROVANDO A EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA OU DE NATUREZA
SEMELHANTE. EXPERIÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA,
DEMONSTRANDO NOTÓRIA COMPETÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÀO

DE 0 A 10

C

FATOR CAPACIDADE OPERACIONAL
DADOS TÉCNICOS DA EXECUÇÀO DAS TAREFAS E A METODOLOGIA EMPREGADA. INFRAESTRUTURA DE
APOIO, DECLARANDO OS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS (INCLUSIVE OS RECURSOS DE INFORMÁTICA
QUANDO FOR O CASO), ASSIM COMO O SUPORTE TÉCNICO/OPERACIONAL DISPONÍVEL NA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA, EVENTUALMENTE, APOIAR A EQUIPE QUE EXECUTARÁ AS
ATIVIDADES. ORGANOGRAMA DA EQUIPE A SER ALOCADA AOS SERVIÇOS COM A DESCRIÇÃO DA
QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL NECESSÁRIO, AS ATRIBUIÇÕES E AS RESPONSABILIDADES DAS DIVERSAS
ÁREAS, BEM COMO A LOTAÇÃO DE CADA UMA DESSAS ÁREAS

DE 0 A 30

D

FATOR PREÇO (QUANTO MAIOR, MENOR SERÁ A PONTUAÇÃO

DE 0 A 20
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21.2 O julgamento das Propostas de Trabalho apresentadas seguirá o detalhamento dos
critérios de pontuação conforme o Quadro de Detalhamento dos Critérios de
Pontuação.
21.3 QUADRO DE DETALHAMENTO DOS CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO
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ITENS

(A)FATOR GRAU
DE ADEQUAÇÃO
Grau de adequação
da Proposta aos
objetivos específicos
do programa ou ação
em que se insere o
tipo de parceria.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

A.1 - A proposta apresenta objetivos
adequados à política de esporte e lazer,
inclusão social, atendimento
socioeducacional e promoção da saúde
como veículo de desenvolvimento
esportivo.

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
DOS
CRITÉRIOS
DE
JULGAMENT
O

PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR
ITEM

20

Subcritérios (A.1)
A.1.1. Descreveu e ampliou os
objetivos, metas e indicadores em pleno
alinhamento com as estratégias,
educacionais, esportivas de inclusão
social e promoção da saúde do Projeto
RJ EM MOVIMENTO
A.1.2. Descreveu e ampliou os
objetivos,
metas
e
indicadores
parcialmente alinhados com estratégias
educacionais, esportivas de inclusão
social e promoção da saúde e do
PROJETO RJ EM MOVIMENTO
A.1.3. Descreveu objetivos, porém, não
ampliou, limitando-se a sugestão e/ou
com baixo alinhamento com estratégias
educacionais, esportivas de inclusão
social e promoção da saúde do
PROJETO RJ EM MOVIMENTO
A.1.4. Não descreveu objetivos ou
descreveu objetivos sem alinhamento
com as estratégias educacionais,
esportivas de inclusão social e
promoção da saúde do PROJETO RJ
EM MOVIMENTO.
A.2 – Detalhamento e informações
sobre ações a serem executadas
Subcritérios (A.2)
A.2.1. Apresentou Cronograma de

10,1 a 20

5,1 a 10
40

0,1 a 5

0

10
10
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(B) FATOR
EXPERIÊNCIA

ações, detalhado e com coerência com
as atividades do projeto.
A.2.2. Apresentou Cronograma de ações
parcialmente detalhado e/ou com baixa
coerência com as atividades do projeto
A.2.3. Não apresentou Cronograma de
ações ou apresentou Cronograma sem
coerência com as atividades do projeto
B.1 - Experiência prévia na realização,
com efetividade, do objeto da parceria
ou de natureza semelhante.
Subcritérios (B.1)
B.1.1. Apresentou 03 (três) ou mais
instrumentos jurídicos, certidões ou
atestados, de financiadores diferentes,
executados há no máximo 24 meses,
descrevendo, objeto, prazo e dimensão.
Comprovando execução de projeto com
o mesmo objeto da parceria em tela,
com capacidade de atendimento e
períodos de duração similares; ou
projetos com natureza semelhante, com
número de beneficiários e prazo de
duração próximos ao objeto da parceria
em tela.
B.1.2.
Apresentou até 02 (dois)
instrumentos jurídicos, certidões ou
atestados, de financiadores diferentes,
executados há no máximo 24 meses,
descrevendo, objeto, prazo e dimensão.
Comprovando execução de projeto com
o mesmo objeto da parceria em tela,
com capacidade de atendimento e
períodos de duração similares; ou
projetos com natureza semelhante, com
número de beneficiários e prazo de
duração próximos ao objeto da parceria
em tela.
B.1.3. Não apresentou instrumentos,
certidões ou atestados comprovando a
execução do objeto da parceria ou de

5

0

10

10
10

5

0
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natureza semelhante de financiadores
diferentes, executado há no máximo 24
meses, descrevendo, objeto, prazo e
dimensão similares ao objeto da parceria
C.1 - Dados técnicos da execução das
tarefas, da metodologia empregada e da
infraestrutura disponibilizada.

10,0

Subcritérios (C.1)

(C) FATOR
CAPACIDADE
TÉCNICA E
OPERACIONAL
Critério utilizado
para mensurar a
capacidade da
Instituição em
qualificar as ações
do Projeto.

C.1.1. Apresentou, de forma clara e
detalhada, a metodologia de trabalho a
ser utilizada nos processos oriundos da
execução do Termo e a infraestrutura
disponibilizada em pleno alinhamento
com o objeto da parceria e ainda
apresentou mecanismos, ferramentas
e/ou ações que representam inovação e
criatividade.
C.1.2 Apresentou, de forma clara e
detalhada, a metodologia de trabalho a
ser utilizada nos processos oriundos da
execução do Termo e a infraestrutura
disponibilizada em pleno alinhamento
com o objeto da parceria, mas não
apresentou mecanismos, ferramentas
e/ou ações que representam inovação e
criatividade.
C.1.3 Apresentou detalhamento parcial
da metodologia a ser utilizada nos
processos oriundos da execução do
Termo e a infraestrutura disponibilizada
em alinhamento com o objeto da
parceria, mas apresentou mecanismos,
ferramentas e/ou ações que representam
inovação e criatividade.
C.1.4 Apresentou detalhamento parcial
da metodologia a ser utilizada nos
processos oriundos da execução do
Termo e a infraestrutura disponibilizada
em alinhamento com o objeto da
parceria, e não apresentou mecanismos,

8,1 a 10

5,1 a 8
30

0,1 a 5

0,0
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ferramentas e/ou ações que representam
inovação e criatividade.
C.2 – Apresentação de referências
teóricas para embasamento das ações e
estratégias.

10

Subcritérios (C.2)
C.2.1 Apresentou referências teóricas de
forma vinculada para as estratégias e
ações planejadas com vistas à
consecução dos objetivos da parceria.
C.2.2 Apresentou referências teóricas de
forma vinculada para as estratégias e
ações planejadas com vistas à
consecução dos objetivos da parceria.
porém de forma parcial.
C.2.3 Não apresentou referências
teóricas de forma vinculada para as
estratégias e ações definidas
C.3 – Atuação no segmento do Esporte,
em parceria com entidades de prática
desportiva formadoras de atletas
conforme preconiza a Lei 9.615/98,
alinhando inclusão social, iniciação e a
formação esportiva.

10

5

0

10

Subcritérios (C.3)
C.3.1. Apresentou 03 (três) ou mais
instrumentos jurídicos, certidões ou
atestados, de entidades de prática
desportiva formadora de atletas diferentes,
descrevendo, objeto, prazo e dimensão do
projeto executado, comprovando
execução da parceria;
C.3.2. Apresentou até 02 (dois)
instrumentos jurídicos, certidões ou
atestados, de entidades de prática
desportiva formadora de atletas diferentes,
descrevendo, objeto, prazo e dimensão do
projeto executado, comprovando
execução da parceria;

10

8
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C.3.3. Apresentou instrumentos jurídicos,
certidões ou atestados, de entidades de
prática desportiva diferentes,
descrevendo, objeto, prazo e dimensão do
projeto executado, comprovando
realização de projetos de natureza
semelhante ao objeto do Projeto RJ EM
MOVIMENTO
C.3.4. Não apresentou instrumentos,
certidões ou atestados comprovando a
execução de projetos com entidades de
prática desportiva.
D.1 - Preço/valor de referência
(D) FATOR
PREÇO
Subcritérios (D.1)
Adequação da
D.1.1. O valor proposto apresenta
proposta ao
desconto sobre o valor de referência
valor de
igual ou superior a 15% (≥ 15%
referência
DESCONTO.) O desconto apresentado
constante do
deve preservar as metas de atendimento
Edital, com
estabelecidas.
menção expressa
D.1.2. O valor proposto apresenta
ao valor global
desconto sobre o valor de referência igual
da proposta.
ou superior a 10% e menor que 15%
(≥10% ;<15% DESCONTO). O
desconto apresentado deve preservar as
metas de atendimento estabelecidas.
D.1.3. O valor proposto apresenta
desconto sobre o valor de referência igual
ou superior a 5% e menor que 10%.
(≥5% <10% DESCONTO). O desconto
apresentado deve preservar as metas de
atendimento estabelecidas.
D.1.4. O valor proposto é igual ao valor
de referência ou apresenta desconto
inferior a 5% sobre o valor de referência
(< 5% DESCONTO). O desconto
apresentado deve preservar as metas de
atendimento estabelecidas.

5

0

20

20

20
15

10

5
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D.1.5. O valor proposto é igual ao valor
de referência e preserva as metas de
atendimento estabelecidas.
D.1.6. O valor proposto é superior ao
valor de referência.
PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL

1

0
100

21.4. Será declarada vencedora do processo seletivo a entidade, cuja avaliação total das
propostas venha a obter a melhor pontuação na soma dos critérios estabelecidos no Quadro
de Detalhamento dos Critérios de Pontuação.
21.5. Em caso de empate, será considerada a melhor proposta aquela que houver alcançado
maior pontuação no fator capacidade operacional; persistindo o fato, será considerada a
melhor proposta aquela que houver alcançado maior pontuação no fator experiência;
persistindo, ainda, será considerada a melhor proposta aquela que houver alcançado maior
pontuação no fator preço; caso permaneça o empate, será considerada a melhor proposta
aquela que tiver alcançado maior pontuação no fator grau de adequação. Permanecendo o
empate, será realizado um sorteio entre as Organizações da Sociedade Civil que
permanecerem empatadas.
21.6. A Organização da Sociedade Civil que obtiver nota abaixo de 60 (sessenta) pontos
terá sua proposta desclassificada.
21.7. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada
ao valor de referência constante do chamamento público.
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22 QUADRO DE ESTIMATIVA DE DESPESAS RJ EM MOVIMENTO
Quadro Geral de Despesas
CUSTO LOTE - 500 NUCLEOS

CUSTO NÚCLEO
(Mensal)

DETALHAMENTO DE DESPESAS

Mensal ou Fixo

12 Meses

Despesas
Despesas Estratégicas
Atividades Extras, Eventos Competições e Confraternizações
Custos Indiretos
Subtotal (1)
Despesas Estruturais de Implantação
Confecção de Material para Identificação e divulgação
Confecção de Uniformes
Aquisição de Material Esportivo;
Subtotal (2)
g) pagamento de pessoal (com o recolhimento dos encargos
decorrentes) 1º ano
h) pagamento de pessoal (com o recolhimento dos encargos
decorrentes) 2º ano com previsão de dissidio (5%)
Subtotal (3) *Valores Médios
Total

R$
R$
R$

400,00
1.400,00
1.800,00

R$
R$
R$

200.000,00
700.000,00
900.000,00

R$
R$
R$

2.400.000,00
8.400.000,00
10.800.000,00

R$
R$
R$
R$

254,67
1.062,50
1.013,15
2.330,31

R$
R$
R$
R$

127.333,33
531.250,00
506.572,50
1.165.155,83

R$
R$
R$
R$

1.528.000,00
6.375.000,00
6.078.870,00
13.981.870,00

R$

5.002.952,38

R$

60.035.428,56

R$

10.005,90

R$
R$
R$

-

R$

10.005,90
14.136,22

-

R$

R$ 5.002.952,38
R$ 7.068.108,21

-

R$ 60.035.428,56
R$ 84.817.298,56

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Custos de Implantação
Nº

Item

Especificação

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Total Mês

1 - Material Esportivo
1.1 material piscina

toucas, pullboy, pranchas, macarrao, coletes,

1

Unidade

R$

12.011,20

R$

12.011,20

1.2 material lutas

kimonos, tatames, luvas, protetores cabeça, luvas, manoplas, sacos de pancada

1

Unidade

R$

12.177,96

R$

12.177,96

`.3 material coletivo

bolas, redes, cones, cones altos, discos tartarugas, coletes, sacos transporte material, etc

1

Unidade

R$

12.317,30

R$

12.317,30

1.4 material fitness

cordas, colchonetes, corda naval, steps, kettleball, corda pular, elasticos, faixas

1

Unidade

R$

12.124,50

R$

12.124,50

VALOR MÉDIO MATERIAL ESPORTIVO

R$

12.157,74

12.157,74

KIT MÉDIO ESPORTES

kit para um nucleo contendo o material médio necessario para o funcionamento de acordo com
a modalidade implementada (bolas, redes, cones, cordas, sacos, arcos, luvas, tatames, etc.)

OBSERVAÇÕES GERAIS
PARA A ESTIMATIVA DE
CÁLCULO

CONSIDEROU-SE UM VALOR MÉDIO DO MATERIAL ESPORTIVO PARA OS QUATRO
GRUPOS DE ATIVIDADES E ESTABELECEU-SE UM KIT DE MATERIAL ESPORTIVO MÉDIO
INDEPENDENTE DO GRUPAMENTO DE MODALIDADE A SER APLICADO. MODALIDADES
NÃO INSERIDAS DEVERÃO ADOTAR O VALOR MÉDIO ESTABELECIDO

Especificação

MATERIAL ESPORTIVO 01 NÚCLEO

R$

MATERIAL ESPORTIVO MENSAL / 01 NÚCLEO

R$

1.013,15

MATERIAL ESPORTIVO MENSAL 500 NÚCLEOS

R$

506.572,50

MATERIAL ESPORTIVO 500 NÚCLEOS

R$

6.078.870,00

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Total Mês

2. Serviços Divulgação e Comunicação
2.1 Banners

Produção de Banners 0,80 x 120

12

Unidade

R$

86,00

R$

1.032,00

2.2 Faixas

Produção de Faixas 100 x 300

6

Unidade

R$

179,00

R$

1.074,00

Produção de cartazes tipo A3 color 4 x 0

200

Unidade

R$

3,50

R$

700,00

Produção de folders dois dobras 4 x 0 colorido 10x30

1000

Unidade

R$

0,25

R$

250,00

R$

3.056,00
12.000,00

2.3 Folheteria

CUSTO MATERIAL DIVULGAÇÃO
2.4 Uniformes alunos

Produção de camisetas para uniformes dos alunos dos núcleos tipo dry fit

400

Unidade

R$

30,00

R$

2.5 Uniformes Staff

Produção de camisetas para uniforme da equipe de professores e coordenação

15

Unidade

R$

50,00

R$

750,00

CUSTO UNIFORMES

R$

12.750,00

3.056,00

MEMORIA DE CÁLCULO
ESTIMATIVA POR NÚCLEO

CAMISAS = 01 NÚCLEO X 100 ALUNOS (CAMISAS) X 04 REPOSIÇÕES = 400 CAMISAS.
500 NÚCLEOS = 400 CAMISAS X 500 = 200.000 CAMISAS

BANNERS = 04 BANNERS X 03 REPOSIÇÕES = 12 BANNERS
MEMORIA DE CÁLCULO
ESTIMATIVA POR NÚCLEO

FAIXAS = 02 FAIXAS X 03 REPOSIÇÕES = 06 FAIXAS
CARTAZES = 50 CARTAZES NO ENTORNO DO NSE X 04 REPOSIÇÕES = 200 CARTAZES
FOLDERS = 250 FOLDERS NO ENTORNO NSE = 04 REPOSIÇÕES = 1.000 FOLDERS

MATERIAL DIVULGAÇÃO 01 NÚCLEO

R$

MATERIAL DIVULGAÇÃO MENSAL / 01 NÚCLEO

R$

254,67

MATERIAL DIVULGAÇÃO MENSAL 500 NÚCLEOS

R$

127.333,33

MATERIAL DIVULGAÇÃO 500 NÚCLEOS

R$

1.528.000,00

12.750,00

UNIFORMES 01 NÚCLEO

R$

UNIFORMES MENSAL / 01 NÚCLEO

R$

1.062,50

UNIFORMES MENSAL 500 NÚCLEOS

R$

531.250,00

UNIFORMES 500 NÚCLEOS

R$

6.375.000,00
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Especificação

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Total Mês

Total Ano

5.Custos Indiretos
5.1 Material de escritório

Papelaria em geral

1

Unidade

R$

100,00

R$

100,00

R$

1.200,00

Combustivel veiculos contratados

20

consumo /dia

R$

20,00

R$

400,00

R$

4.800,00

Serviço de telefonia movel

3

Serviço/mês

R$

100,00

R$

300,00

R$

3.600,00

locação de atuomovel para acompanhamento das atividades

0,2

unidades

R$

1.800,00

R$

360,00

R$

4.320,00

Computadores, notebooks, impressoras

1

Serviço/mês

R$

140,00

R$

140,00

R$

1.680,00

Serviço de Internet Móvel para acesso ao sistema de controle, cadastro de alunos e checkins.

1

Unidade

R$

100,00

R$

100,00

R$

1.200,00

R$

1.400,00

R$

16.800,00

16.800,00

5.2 Despesas com gasolina e deslocamento
5.3 Telefonia e comunicação
5.4 Locação de automóvel
5.5 Locação de computadores
5.6 Internet Móvel

CUSTO INDIRETO 01 NÚCLEO

R$

CUSTO INDIRETO MENSAL 01 NÚCLEO

R$

1.400,00

CUSTO INDIRETO MENSAL 500 NÚCLEOS

R$

700.000,00

CUSTO INDIRETO 500 NÚCLEOS

R$

8.400.000,00

Av. Presidente Vargas 409, 21º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

42

Demonstrativo da Estimativa - Quadro de Recursos Humanos
Quadro de Pessoal
Carga Horária
Semanal

Cargos
Coordenador Geral
Coordenador Administrativo
Coordenador Técnico
Coordenador Logística e Infraestrutura
Coordenador Regional
Supervisor Setorial
Equipe Multidisciplinar (Piscólogo, Assistente Social, Tecnico
Enfermagem, Nutricionista)
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Tecnico
Professor/Instrutor
Apoio Operacional
Agente Comunitario de Saude
Monitor
Auxiliar Serviços Gerais

Salário Bruto
Mensal

Estagiário
Subtotal "Estagiários"

Salário Bruto
Total

40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas

7.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.200,00

1
1
1
1
10
100

7.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
40.000,00
320.000,00

20 horas

2.000,00

50

100.000,00

40 horas
40 horas
16 horas
40 horas
20 horas
20 horas
40 horas

1.500,00
1.500,00
1.600,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00

10
10
500
500
250
250
10

15.000,00
15.000,00
800.000,00
650.000,00
325.000,00
325.000,00
13.000,00

Subtotal "Pessoal"
Quadro de Estagiários
Cargos

Quantidade

1694

R$ 2.622.500,00

Carga Horária
Semanal

Salário Bruto
Mensal

Quantidade

Salário Bruto
Total

12 horas

600,00

100

60.000,00

100

R$ 60.000,00

Encargos e Provisão
Encargos Trabalhistas (35,80%)
INSS Empregador (20,00%)
Seguro Acidente de Trabalho (1,00%)
INSS Terceiros (5,80%)
FGTS (8,00%)
PIS (1,00%)

R$ 938.855,00
524.500,00
26.225,00
152.105,00
209.800,00
26.225,00

Encargos para Provisão (15,07%)
13º Salário (8,33%)
Encargos Trabalhistas sobre 13º Salário (2,98%)
1/3 de Férias (2,77%)
Encargos Trabalhistas sobre Férias (0,99%)

R$ 395.210,75
218.454,25
78.150,50
72.643,25
25.962,75

Verbas Rescisórias (26,79%)
Multa Rescisória FGTS (4,33%)
Aviso Prévio Indenizado (8,33%)
Encargos Trabalhistas* sobre Aviso Indenizado (2,90%)
13º Salário do Aviso Prévio Indenizado (8,33%)
Encargos Trabalhistas* sobre 13º Salário do Aviso Indenizado (2,90%)

R$ 702.567,75
113.554,25
218.454,25
76.052,50
218.454,25
76.052,50

Total de Encargos e Verbas Rescisórias (77,66%)

R$ 2.036.633,50

Subtotal "Salário Bruto" + "Encargos e Verbas Rescisórias"

R$ 4.659.133,50

Custo Mensal de Estagiários
Seguro Estágio (rateio mensal)
Custo de Vale Transporte (VT) Mensal
Custo de Vale Alimentação (VA) Mensal
Custo Mensal de Pessoal e Estagiários (1º ano)

R$ 60.000,00
R$ 1.000,00
R$ 154.984,00
R$ 127.834,88
R$ 5.002.952,38

Custo Mensal de Pessoal e Estagiários (2º ano)

R$ 0,00

Custo 1º ano Pessoal e Estagiários

R$ 60.035.428,56

Custo 2º ano Pessoal e Estagiários

R$ 0,00
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Demonstrativo da Estimativa - Quadro de Recursos Humanos
Quadro de Pessoal
Cargos

Carga Horária
Semanal

Planilha Auxiliar para Cálculo de VT e VA
Salário Bruto
Mensal

Coordenador Geral
40 horas
R$
7.500,00
Coordenador Administrativo
40 horas
R$
4.000,00
Coordenador Técnico
40 horas
R$
4.000,00
Coordenador Logística e Infraestrutura
40 horas
R$
4.000,00
Coordenador Regional
40 horas
R$
4.000,00
Supervisor Setorial
40 horas
R$
3.200,00
Equipe Multidisciplinar (Piscólogo, Assistente Social, Tecnico
20 horas
Enfermagem, Nutricionista)
R$
2.000,00
Auxiliar Administrativo
40 horas
R$
1.500,00
Auxiliar Tecnico
40 horas
R$
1.500,00
Professor/Instrutor
16 horas
R$
1.600,00
Apoio Operacional
40 horas
R$
1.300,00
Agente Comunitario de Saude
20 horas
R$
1.300,00
Monitor
20 horas
R$
1.300,00
Auxiliar Serviços Gerais
40 horas
R$
1.300,00
Subtotal "Equipe Técnica"
Quadro de Estagiários
Cargos
Estagiários

Quantidade

Salário Bruto
Total

1
1
1
1
10
100
50
10
10
500
500
250
250
10
1434

R$
7.500,00
R$
4.000,00
R$
4.000,00
R$
4.000,00
R$
40.000,00
R$
320.000,00
R$
100.000,00
R$
15.000,00
R$
15.000,00
R$
800.000,00
R$
650.000,00
R$
325.000,00
R$
325.000,00
R$
13.000,00
2.284.500,00

Salário Bruto
Mensal

Quantidade

Salário Bruto
Total

12 horas

600,00

100,00

60.000,00

Subtotal "Estagiários"

100

60.000,00

Total Pessoal

1534

2.344.500,00

Desconto
0,06
Desconto
4,00
Desconto
0,06
Desconto
4,00

Valor VT
4,60
Valor VA
20,00
Valor VT
4,60
Valor VA
20,00

VT por Dia
2
VA por Dia
1
VT por Dia
2
VA por Dia
1

R$ VT por mês
7.360,00
0,00

Vale Transporte
Desconto Máx. VT
0,00
0,00

Subsídio VT
7.360,00
0,00

7.360,00
278.612,80

0,00
137.070,00

7.360,00
154.984,00

Subsídio VT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.124,00
0,00
53.200,00
62.200,00
31.100,00
31.100,00
1.244,00
147.624,00

Vale Alimentação
Desconto VA
88,00
88,00
88,00
14,72
880,00
8.800,00
0,00
880,00
880,00
0,00
20.240,00
0,00
0,00
404,80
31.958,72

Subsídio VA
352,00
352,00
352,00
58,88
3.520,00
35.200,00
0,00
3.520,00
3.520,00
0,00
80.960,00
0,00
0,00
1.619,20
127.834,88

R$ VA por mês
0,00
0,00

Vale Alimentação
Desconto VA
0,00
0,00

Subsídio VA
Subsídio VA
Subsídio VA

0,00
159.793,60

0,00
31.958,72

0,00
127.834,88

R$ VA por mês
440,00
440,00
440,00
73,60
4.400,00
44.000,00
0,00
4.400,00
4.400,00
0,00
101.200,00
0,00
0,00
2.024,00
159.793,60

Planilha Auxiliar para Cálculo de VT e VA

Carga Horária
Semanal

Nº de Dias Úteis
22
Nº de Dias Úteis
22
Nº de Dias Úteis
8
Nº de Dias Úteis
8

R$ VT por mês
202,40
202,40
92,00
92,00
2.024,00
9.200,00
3.680,00
2.024,00
736,00
101.200,00
101.200,00
50.600,00
50.600,00
2.024,00
271.252,80

Vale Transporte
Desconto Máx. VT
450,00
240,00
240,00
240,00
2.400,00
19.200,00
6.000,00
900,00
900,00
48.000,00
39.000,00
19.500,00
19.500,00
780,00
137.070,00
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23 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE REFERÊNCIA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

nº

1.1
1.2
1,3
1.4
1.5
1,6

Item

Detalhamento

Qtde

Valor Unitário

Valor

1º Repasse 25%
do Custo
Implantação +
Parcelas 1,2,3

25%
25%
25%

R$ 1.528.000,00
R$ 6.375.000,00
R$ 6.078.870,00

R$ 382.000,00
R$ 1.593.750,00
R$ 1.519.717,50

R$ 382.000,00
R$ 1.593.750,00
R$ 1.519.717,50

R$ 382.000,00
R$ 1.593.750,00
R$ 1.519.717,50

R$ 382.000,00
R$ 1.593.750,00
R$ 1.519.717,50

R$ 382.000,00
R$ 1.593.750,00
R$ 1.519.717,50

R$

R$

R$

R$

R$

Material Comunicacao e Divulgacao
Custo
Uniformes
Implantação
Material Esportivo
Parcela
Mensal

Eventos, Competições e Confraternizações

3

R$

Custos Indiretos
Recursos Humanos 1º Ano

3
3

R$ 700.000,00
R$ 5.002.952,38

VALOR REPASSE

200.000,00

600.000,00

R$ 2.100.000,00
R$ 15.008.857,14

600.000,00

2º Repasse 25%
do Custo
Implantação
Parcelas 4,5,6

3º Repasse 25%
do Custo
Implantação
Parcelas 7,8,9

4º Repasse 25%
do Custo
Implantação +
Parcelas 10,11,12

600.000,00

600.000,00

600.000,00

R$ 2.100.000,00
R$15.008.857,14

R$ 2.100.000,00
R$ 15.008.857,14

R$ 2.100.000,00
R$ 15.008.857,14

R$ 2.100.000,00
R$ 15.008.857,14

R$21.204.324,64

R$ 21.204.324,64

R$ 21.204.324,64

R$ 21.204.324,64

27

Av. Presidente Vargas 409, 21º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

45

24 DISPOSIÇÕES FINAIS
A qualquer tempo a SEELJE poderá encaminhar à Instituição selecionada proposta de alteração
da Proposta de Trabalho apresentado visando a melhor execução do objeto do Termo de
Colaboração.
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