
3- Quant. 4- Unid. 5- Duração 6- R$ Unit. 7 - Total

Item Detalhamento

1

1.1
Professores de Educação 

Física

Profissional formado com cref ativo, experiência de pelo 

menos 5 anos no basquetebol em cadeira de rodas, serão 

responsáveis pelos treinamentos da equipe, acompanhar em 

jogos, palestras, apresentações, planejamento e reuniões com 

a diretoria, Serão contratados por período determinado de 12 

meses em regime CLT.

2 pessoas 6 3.550,00 42.600,00

2

2.1
Professores de Educação 

Física

Encargo: Descrição: Encargos referente à: Férias + 1/3, 13o 

salário, FGTS e Multa do FGTS, INSS (CPP), Pis, Aviso Prévio e 

Reflexos, pertinente a 77,07% sobre o salário de R$ 3600,00

2 Unidade 6 2.735,98 32.831,82

3

3.1 Bolas de Basquetebol

Bola oficial de basquete, tamanho masculino, matrizada, 

confeccionada com microfibra. bola aprovada pela federação 

internacional de basquete (fiba). bola com o selo da 

confederação brasileira de basketball (cbb). tamanho 

masculino, matrizada,confecci onada com microfibra. bola 

aprovada pela federação tamanho: 75 - 78 cm de diâmetro. 

peso: 600 - 650 g. Conforme tabela de precificação.

7 unidades 1 209,80 1.468,60

4

4.1 Cadeira de rodas esportivas

Cadeiras de Rodas esportivas para basquetebol em cadeira de 

rodas, Construída em perfis de alumínio aeronáutico e 

tratamento térmico pós construção, com bitolas combinadas 

para obter performance, resistência e peso ideal a 

competição; - Estrutura personalizada de acordo com o 

biótipo e a deficiência; - Eixo transversal paralelo, com base 

receptora do eixo nas extremidades em alumínio com guias de 

recepção em aço liga e precisão H7, com sistema de 

calibração da abertura de rodas lateral e cambage

2 unidades 1 3.200,00 6.400,00

duração de 

cada item da 

coluna 2

AAPP, basquetebol em cadeira de rodas IV

Material de Consumo Permanente

XII. Orçamento Analítico - detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, dando as especificações orçamentárias necessárias.

2- Detalhamento ações

Encargos Trabalhistas

preço de cada 

unidade de 

despesa

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado

unid de med 

de cada item 

da coluna 3

Material de Consumo Esportivo

Recursos Humanos 

ATIVIDADE(S) FIM

quant de cada 

item da coluna 

2

col. 3 x col. 5 x col. 6
1- N° 



3- Quant. 4- Unid. 5- Duração 6- R$ Unit. 7 - Total

Item Detalhamento

duração de 

cada item da 

coluna 2

2- Detalhamento ações
preço de cada 

unidade de 

despesa

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado

unid de med 

de cada item 

da coluna 3

ATIVIDADE(S) FIM

quant de cada 

item da coluna 

2

col. 3 x col. 5 x col. 6
1- N° 

5 Uniformes

5.1
Camiseta regata de 

basquetebol

Camiseta Regata para basquetebol com logomarca do 

Ministério da Cidadania, Secretaria Especial do Esporte, Lei de 

Incentivo ao Esporte, AAPP e Patrocinadores, 2 unidades para 

cada jogador, uma clara e uma escura, numerada.

30 Unidade 1 54,50 1.635,00

5.2 Bermuda para jogo e treino

Bermuda para basquete fabricada em tecido em poliéster com 

cordão interno e cós alto, unisex tamanho P à EGG. - 

conforme tabela de precificação. Duas unidades para cada 

integrante do projeto.

30 Unidade 1 56,25 1.687,50

6 Taxa/Inscrição Taxa administrativa paga para a Federação Paulista de Basquetebol em Cadeira de Rodas

6.1 Taxa Administrativa FPBSR
Taxa administrativa paga para a Federação Paulista de 

Basquetebol em Cadeira de Rodas
1 taxa 1 1.350,00 1.350,00

6.2 Taxa de Arbitragem FPBSR
Taxa de 10 jogos de arbitragem pagos a Federação Paulista de 

Basquetebol em Cadeira de Rodas
10 taxa 1 1.000,00 10.000,00

97.972,92

1

1.1 Assessoria Contabil

Assessoria contábil - Profissional de nível superior, 

responsável por fazer a contabilidade mensal. Conforme 

tabela de precificação

1 serviços 6 1.100,00 6.600,00

6.600,00

TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM 104.572,92

5.228,64

porcentagem:

5,00%

TOTAL GERAL 109.801,56

ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - 5%  

TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO - ATÉ 15% DA ATIVIDADE FIM

Serviços de Terceiros

TOTAL ATIVIDADE(S) FIM

ATIVIDADE(S) MEIO


