
DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

I. CADASTRO DO PROPONENTE  

Proponente: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Marabá 

CNPJ: 11.204.803/0001-84 

E-mail: vera.cunha@ndhemaraba.org.br 

Endereço: Avenida Vale S/Nº, Marabá – PA, Brasil 

Telefone (DDD): (94) 3322-1553 

Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Vera Lucia da Cunha 

 

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

 Nº SLIE: 2000330 Nº Processo: 71000.041822/2020-41 

Título: Estação Conhecimento Marabá V 

Manifestação Desportiva: Educacional 

Modalidade(s) do projeto: Atletismo, Futebol, Categoria Especial e Corrida/Caminhada. 

 

 

 

Local (is) de execução do projeto: 

 

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Marabá 

PA 

Marabá 

Avenida Vale S/Nº 

CEP: 68.514-300 / Fone: (94) 3322-1553   

 

 

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO 

Duração: 9 meses 

Período de realização (em caso de eventos): - 

 

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

Público Alvo 

Crianças - (6 a 11 anos): 240 

Adolescentes - (12 a 18 anos): 240 

Adultos - (19 a 59 anos): 35 

Idosos - (a partir de 60 anos): 15 

Portadores de necessidades especiais: 20 

Beneficiário Direto: 550 

Beneficiário Indireto: 0 

Total de Beneficiário(s): 550 
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PEDIDO DE AVALIAÇÃO 

Solicitamos a ANÁLISE TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA do projeto, para efeito dos 

benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07. 

 

Local/data: Marabá/PA, 20/ 05 / 2021. 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente 
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V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO do projeto, com as devidas adequações aos 

recursos captados. As alterações não podem modificar o objeto, apenas adequá-lo à 

nova realidade. Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto 

autorizado pela Comissão Técnica.  

 

Viabilizar as condições ideais/necessárias à manutenção e ao desenvolvimento no período 

de vigência, das atividades esportivas educacionais realizadas na Estação Conhecimento. 

 

A proposta da Estação Conhecimento, submetida à apreciação da Secretaria Especial do 

Esporte / Ministério da Cidadania busca promover por meio do esporte educacional, a 

inclusão social de seus participantes, que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social, ao contemplar ações que desenvolvam suas competências individuais e de toda a 

comunidade envolvida. 

 

Reforça-se, pois, a busca no decorrer desse processo de aprendizado, a formação integral 

do indivíduo, promovendo o uso do esporte como ferramenta de cidadania plena, destituído 

da exacerbação à competitividade, ainda que por estímulo ao intercâmbio e as trocas de 

experiências e vivências sociais, permita aos alunos já iniciados, a participação em aulas de 

esporte, atividades recreativas, gincanas, colônias, na dimensão do esporte educacional. 
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VI. METODOLOGIA -   De acordo com a nova realidade dos recursos captados, 

descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as 

atividades do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma 

de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de 

turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos 

e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando 

as atribuições de cada um. Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar 

ou a executar, especificando datas e duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção 

dos participantes e dos profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou 

planilhas explicativas, anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte.) 

 

As atividades desenvolvidas nessa proposta obedecerão ao limite de 550 vagas, para 

crianças, jovens, adultos e idosos nas modalidades esportivas, a saber: 

 

170 vagas em Atletismo; 

170 vagas em Futebol; 

140 vagas em Multiesporte; 

50 vagas em Caminhada e Atividades Funcionais para Adultos e Idosos; e 

20 vagas em Inclusão para Iniciação Esportiva de PCD. 

 

* O número de vagas para cada modalidade poderá sofrer alterações de acordo com a 

demanda, respeitando-se o limite de 550 vagas. 

 

O critério de seleção dos participantes será calcado na inscrição prévia e no preenchimento 

das vagas existente, dentro do limite de turma/horário/modalidade e, preferencialmente, na 

situação de vulnerabilidade social do candidato. 

 

Todo aluno para poder participar do projeto, deve estar regularmente matriculado em 

instituições de ensino, sendo no mínimo, cinquenta por cento dentre os beneficiários, alunos 

regularmente matriculados na rede pública de ensino. 

 

O projeto, muito embora contemple predominantemente o público de crianças e 

adolescentes, atenderá em uma carga horária de atividades diferenciada aos adultos e 

idosos. Essas medidas garantem o acesso irrestrito à todas as pessoas, independente de sexo, 

cor, religião, idade, condição social e limitação física, tanto nos locais onde serão realizadas 

as atividades esportivas, bem como em todas as demais dependências da unidade, de acordo 

com a legislação vigente. 

 

Pautado pela democratização do acesso ao esporte, em suas diversas manifestações, esse 

projeto irá favorecer e garantir o acesso e permanência de pessoas com deficiência - PCD 

ou dificuldades de locomoção e aos idosos, respeitando o Art. 16, do Decreto n.º 6.180/2007 

- ME. Que estabelece as diretrizes de acessibilidade a todos. 

 

A Estação Conhecimento é um complexo que reúne um Ginásio Esportivo com salas de 

Administração, salas de Educação e Oficinas Culturais e Esportivas, Academia, sala de 

assistente social, de entrevistas, de supervisão pedagógica e psicológica, sala de reunião, 

copa, banheiros e vestiários masculino e feminino. 

 

Para a prática esportiva, além do ginásio esportivo, a Estação Conhecimento conta ainda 

com uma pista de atletismo e campo de futebol oficial. 

 

Para os alunos PCD, será montada uma sala interativa de recursos multifuncionais (onde 

ficarão alocados os itens da macro ação “Material Permanente / Equipamento”) para recebê-
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los e iniciar a imersão destas crianças/adolescentes no esporte, por meio de atividades 

lúdicas, transversais e educacionais. Esse espaço contará com aulas do professor de 

Educação Física especializado em atividades inclusivas, estagiário, terapeuta ocupacional, 

além do atendimento do Assistente Social previsto no projeto, assim como os demais 

participantes dele. 

 

Com o objetivo de atingir a finalidade de ensino, as atividades esportivas são oferecidas 

para diversas faixas etárias, adequando as estratégias de ensino de acordo com as fases de 

aprendizagem, sem quaisquer distinções de sexo ou cor. O projeto é inteiramente gratuito e 

os alunos matriculados recebem uniformes e lanche nos dias de aula. 

 

Voltado para o desenvolvimento social e humano, o projeto representa a base para a 

formação de cidadãos, fundado na justiça social e no fortalecimento do conceito de 

cidadania plena, além de incentivar entre os alunos e seus familiares, a criação de uma 

cultura de valores através do esporte. 

 

Para alcançar seus objetivos, o projeto prevê a atuação de uma equipe de profissionais 

integrada por Assistente Social, Coordenador Executivo, Estagiários de Educação Física, 

Pedagogo, Professores de Educação Física, Psicólogo, Coordenador Técnico de Esportes e 

Terapeuta Ocupacional encarregados de acompanhamento multidisciplinar do processo de 

formação das crianças e adolescentes durante todas as atividades previstas, primando pelo 

exercício contínuo da educação. 

 

O projeto colocará à disposição dos alunos, livros e jogos pedagógicos. A programação de 

atividades de natureza cultural e complementação pedagógica deverá no futuro ser 

planejada de acordo com as peculiaridades e parcerias estabelecidas com as organizações 

locais, de forma a apresentar novas possibilidades aos participantes e potencializar 

oportunidades de inclusão social. 

 

Do ponto de vista metodológico, o projeto utilizará a prática esportiva educacional como 

ferramenta social para a promoção do desenvolvimento do potencial dos jovens envolvidos 

nas atividades durante o período da formação, seja ela física ou comportamental, quando as 

capacidades específicas dos participantes do projeto são reveladas e amadurecidas. 

 

A metodologia do projeto se orienta nos princípios e ideais do Esporte Educacional, 

norteada pela democratização do acesso ao conhecimento e à prática esportiva; no 

planejamento do ensino do esporte conforme as diferentes fases de aprendizagem, do 

desenvolvimento físico e cognitivo; no envolvimento de qualidade da equipe de esporte nas 

suas atividades. Este conceito valoriza o incentivo à ampliação do repertório motor que 

conduz à conquista de novas categorias e patamares no ciclo de formação. 

 

As aulas são realizadas no contraturno escolar e abordam aspectos motores, físicos e 

cognitivos, além de valores de condutas e interação social. As atividades são oferecidas em 

turmas de 60 a 90 minutos, de duas a cinco vezes por semana, de acordo com a modalidade 

escolhida e o quadro de horários oferecido, que está anexo. 

 

As modalidades de Caminhada e Atividades Funcionais serão ministradas por um professor 

de educação física. Ela será realizada no período pós atividades regulares da Estação 

Conhecimento e destinada principalmente a adultos e idosos, com o propósito de estimular 

a prática da atividade física semeando a essência do esporte na comunidade local. 

 

A proposta metodológica do projeto também valoriza a dimensão pedagógica das 

experiências adquiridas no processo de formação do indivíduo e, com este objetivo, o 
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projeto prevê a participação dos alunos em atividades recreativas e de lazer, internas e/ou 

externas, promovendo o intercâmbio entre os beneficiários das diversas modalidades do 

projeto, através de gincanas, oficinas, colônias, na dimensão do esporte educacional, de 

acordo com a capacidade de cada grupo, sem enaltecer a hiper competitividade e a 

seletividade. As atividades mencionadas normalmente ocorrem nos períodos de férias 

escolares, dentro da própria Estação Conhecimento (local de execução do projeto), aberta a 

todos os beneficiados do projeto, sem previsão de premiação, mas caso ocorra, todos os 

alunos serão contemplados, visto a especificidade da manifestação desportiva educacional. 

 

Os participantes do projeto contarão com a orientação e o acompanhamento permanente de 

profissionais de esporte, durante todas as ações desenvolvidas, além do suporte psicológico, 

material e emocional oferecido por uma equipe multidisciplinar, com vistas à formação 

integral de cidadãos. 

 

DESTINAÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE 

 

Informamos que ao final do projeto os materiais permanentes adquiridos, serão utilizados 

na continuidade das ações propostas no mesmo e/ou doados a entidade(s) sem fins 

lucrativos que possuam a mesma ideologia. 

 

ESSE PROPONENTE DECLARA QUE NÃO HÁ OUTRAS FONTES DE RECURSOS 

ADVINDAS DO PRÓPRIO PROJETO, E QUE PARA A EXECUÇÃO DESTE, NÃO 

HAVERÁ NENHUM TIPO DE PARCERIA COM ALGUMA INSTITUIÇÃO, SEJA 

ESTA FINANCEIRA OU NÃO. 

 

FASES DE EXECUÇÃO / CRONOGRAMA DO PROJETO: 

 

Fase 1 Mês 1 

 

-Aquisição de uniformes e materiais destinados ao uso dos beneficiados nas atividades 

esportivas, de acordo com as modalidades praticadas, além dos profissionais que dela fazem 

parte. 

 

-Divulgação e inscrição de novos alunos. 

 

-Formação das turmas e dos turnos, de acordo com as modalidades esportivas, níveis de 

aprendizado e faixas etárias. 

 

-Contratação dos demais serviços e despesas previstas para a realização do projeto, tais 

como seguro e alimentos. 

 

Fase 2 Meses 1 a 12 

 

-Gestão de Recursos Humanos. 

 

-Gestão da aprendizagem nas modalidades esportivas oferecidas. 

 

-Acompanhamento dos alunos nas atividades esportivas/pedagógicas, a ser realizado pela 

equipe multidisciplinar. 

 

-Atendimento a pais e responsáveis dos alunos, por demanda espontânea ou pelo 

encaminhamento interno feito por professores e outros profissionais. 
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-Realização de reuniões periódicas com pais e responsáveis. 

 

-Articulação com a comunidade educativa local, a fim de potencializar as ações, tendo em 

vista o desenvolvimento integral dos jovens. 

 

-Articulação com os serviços de saúde locais, para eventual atendimento aos alunos. 

 

-Acompanhamento dos índices de evasão e rotatividade dos alunos, evidenciando os 

motivos de saída das crianças e adolescentes, a fim de orientar ações preventivas e 

corretivas. 

 

-Avaliação contínua sobre as práticas adotadas e organização de estratégias de avaliação da 

satisfação dos alunos e educadores. 

 

Fase 3 Mês 1 e 12 

 

-Avaliação dos resultados alcançados com o projeto. 

 

-Acompanhamento e gestão da execução e da prestação de contas. 

 

CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS – EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

O treinamento do RH consiste em manter a excelência no atendimento e na execução das 

atividades, bem como reter o profissional qualificado dentro do campo da inclusão, apto a 

atender todos os tipos de deficiência. 

Os Recursos Humanos do projeto serão treinados de acordo com a especificidade das 

modalidades e tipo de deficiência para atender os alunos de forma digna e com qualidade, 

sendo o treinamento para todos os RHs do projeto, em especial para o coordenador, 

professores e estagiários. O mercado não oferece profissionais totalmente capacitados na 

área do paradesporto, por isso a necessidade da capacitação de toda a equipe para atuar com 

as crianças, adolescentes e com as famílias dos alunos com deficiência. O objetivo deste 

trabalho é manter a qualidade e respeito no atendimento de forma que todos os participantes 

se sintam acolhidos, estimulados e principalmente respeitados. 

É imprescindível que toda a equipe contratada pelo projeto tome conhecimento as diretrizes 

da Estação Conhecimento dentro do projeto, da missão, visão e valores, desenvolvam 

competências e passe por avaliação de desempenho. 

Este ciclo de capacitações tem por objetivo: Auxiliar no processo de integração/capacitação 

do contratado; Colaborar no processo de conhecimento das atividades que desenvolverá e 

a quem será subordinado ou coordenará; Auxiliar no processo de compreensão da dinâmica 

institucional; Esclarecer a importância do trabalho individual na cadeia produtiva do 

projeto, sensibilizando os profissionais para os prejuízos causados por faltas ao trabalho e 

posturas contrárias à eficiência; Apresentar as tecnologias a serem utilizadas pelo 

profissional, para atender as metas do projeto; Transmissão das informações contidas na 

descrição das ações do projeto e de cada modalidade por meio de uma linguagem de forma 

clara, favorecendo a diminuição de erros; Capacitar os contratados sobre o lidar com o 

público de pessoas com deficiência e seus familiares, para manter a qualidade no 

atendimento; Favorecer as intervenções necessárias, corrigindo falhas ou promovendo as 



DESCRIÇÃO DO PROJETO 

alterações necessárias ao processo; Enfatizar que o cumprimento do objeto planejado 

depende da produção individual e enfatizar os prejuízos que podem surgir em consequência 

do não alcance das metas traçadas; e Colaborar para que a execução do projeto seja a mais 

participativa possível; para tanto é necessário a existência de um conhecimento satisfatório; 

As capacitações obedecerão a programação de temas relacionados no cronograma abaixo: 

1º Encontro - Capacitação profissional técnica e esportiva sobre temas relacionados às 

modalidades do projeto e à pessoa com deficiência, ao paradesporto, à inclusão, à educação 

inclusiva e à comunicação acessível. Abordagem dos temas: desenvolvimento de RH e 

relação do treinamento e do desenvolvimento. Programa de Desenvolvimento com toda a 

equipe do projeto. Além da preparação e apresentação de reuniões sobre o funcionamento 

e desenvolvimento do projeto. 

2º Encontro - Capacitação profissional técnica e esportiva sobre temas relacionados às 

modalidades do projeto e à pessoa com deficiência, ao paradesporto, à inclusão, à educação 

inclusiva e à comunicação acessível. Abordagem dos temas: desenvolvimento e controle de 

cronograma de atividades – processo de análise das sequências das atividades, suas 

durações, recursos necessários e restrições do cronograma; monitoramento do andamento 

do projeto para atualização do seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas na linha 

de base do cronograma; modalidades adaptadas e atualizações de acordo com o CPB 

(Comitê Paraolímpico Brasileiro); atualização e capacitação sobre a classificação funcional 

de cada modalidade/deficiência (assunto de extrema complexidade dentro do paradesporto 

nacional); preparação e apresentação de reuniões sobre o funcionamento e desenvolvimento 

do projeto e preparação dos profissionais para o atendimento às famílias dos participantes. 

3º Encontro - Capacitação profissional técnica e esportiva sobre temas relacionados às 

modalidades do projeto e à pessoa com deficiência, ao paradesporto, à inclusão, à educação 

inclusiva e à comunicação acessível. Ações: estipular e monitorar as metas de cada 

profissional; realizar pesquisa de clima; alinhar cargo e competência técnica e emocional; 

preparar e aplicar treinamentos individualizados e em grupo; preparar e apresentar reuniões 

sobre o funcionamento e desenvolvimento do projeto e preparar os profissionais para o 

atendimento às famílias dos participantes. 

4º Encontro - Capacitação profissional técnica e esportiva sobre temas relacionados às 

modalidades do projeto e à pessoa com deficiência, ao paradesporto, à inclusão, à educação 

inclusiva e à comunicação acessível. Ações: atuar na gestão de mudança; dar suporte no 

desenvolvimento científico de cada profissional para gerar dados relevantes para o projeto; 

preparar os profissionais para o atendimento às famílias dos participantes; atuar no “lidar” 

com os tipos de deficiência. 

5º Encontro - Capacitação profissional técnica e esportiva sobre temas relacionados às 

modalidades do projeto e à pessoa com deficiência, ao paradesporto, à inclusão, à educação 

inclusiva e à comunicação acessível. Ações: planejamento e desenvolvimento da avaliação 

de estagiários e professores do projeto, com o objetivo de manter e sempre melhorar a 

qualidade do atendimento oferecido e preparar os profissionais para o atendimento às 

famílias dos participantes. 
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6º Encontro - Capacitação profissional técnica e esportiva sobre temas relacionados às 

modalidades do projeto e à pessoa com deficiência, ao paradesporto, à inclusão, à educação 

inclusiva e à comunicação acessível. 

7º Encontro - Capacitação profissional técnica e esportiva sobre temas relacionados às 

modalidades do projeto e à pessoa com deficiência, ao paradesporto, à inclusão, à educação 

inclusiva e à comunicação acessível. Abordagem dos temas: competência técnica para a 

função, postura ética, profissionalismo, pró-atividade, dinamismo, capacidade para 

trabalhar em equipe, empatia, controle emocional, criatividade, capacidade para atuar em 

situações adversas, abertura à diversidade, flexibilidade, senso de organização. 

8º Encontro - Capacitação profissional técnica e esportiva sobre temas relacionados às 

modalidades do projeto e à pessoa com deficiência, ao paradesporto, à inclusão, à educação 

inclusiva e à comunicação acessível. 

9º Encontro - Capacitação profissional técnica e esportiva sobre temas relacionados às 

modalidades do projeto e à pessoa com deficiência, ao paradesporto, à inclusão, à educação 

inclusiva e à comunicação acessível. 

10º Encontro - Capacitação profissional técnica e esportiva sobre temas relacionados às 

modalidades do projeto e à pessoa com deficiência, ao paradesporto, à inclusão, à educação 

inclusiva e à comunicação acessível. Fechamento da capacitação apresentando os resultados 

para todos os profissionais envolvidos. 

Total de 10 encontros com previsão de 3h30, somando 35 horas de capacitações na carga 

horária total. 

A capacitação contempla os temas abaixo: 

• Modalidades do projeto x pessoa com deficiência: Atividade física adequada às 

possibilidades dos sujeitos e atividades recreativas no contexto inclusivo. 

• Paradesporto: O esporte no cotidiano da pessoa com deficiência. 

• Inclusão: Diferentes demandas (esporte, educação, cultura, lazer, entre outras) das pessoas 

com deficiência, com vistas à multiplicação dos saberes fazeres demandados na formação 

em diversos espaços sociais. 

• Educação inclusiva: Estimular uma nova forma de pensar/fazer educação, na perspectiva 

da inclusão, alinhados com a concepção de educação para a emancipação e afirmação da 

diversidade. 

• Comunicação acessível: A comunicação como chave da aprendizagem com aplicação de 

recursos possíveis para incluir, conhecer e entender o contexto da linguagem inclusiva. 

• Gestão do tempo: Estimar os recursos da atividade: O processo de estimativa dos tipos e 

quantidade de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão necessários para 

realizar cada atividade, dentro e fora da piscina, na quadra, bem como o espaço que for 

necessário. 
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VII. JUSTIFICATIVA: Por que se propõe o projeto, sua importância para o 

desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução e justifique a 

conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei 

nº 11.438/06. 

 

O esporte, enquanto fenômeno de articulações sociais, haja vista pelo seu poder de 

integração, de convívio harmônico e da promoção da saúde, sem distinções às diferenças 

de etnias, sexo e idades, é elemento importante no que tange suas múltiplas possibilidades 

de intervenção, quer sejam nos clubes, escolas, Ginásios e dentro das comunidades menos 

favorecidas. 

 

As propostas de políticas sociais e de segurança desenvolvida pelos Governos requerem 

que os serviços sociais, as atividades culturais e os projetos esportivos preencham as lacunas 

ociosas deixadas nestas regiões e reforcem o apelo de melhoria da qualidade de vida das 

populações assistidas, oportunizando-os quanto aos acessos à saúde, esporte, educação e 

lazer, princípios norteadores de cidadania, promovendo a autoestima dos alunos, com 

reflexo no relacionamento interpessoal e na capacidade de aprendizado. A prática esportiva 

proporciona aos alunos o desenvolvimento e a conquista de novas competências na busca 

pela superação, também exigidas pelas atividades, fazendo os jovens desempenharem um 

papel mais positivo de participação na sociedade. 

 

Entre outros aspectos relacionados à formação, o contínuo progresso nas modalidades 

esportivas praticadas em atividades de treinamento e competição contribui para o 

amadurecimento afetivo, intelectual e técnico dos alunos ao favorecer o conhecimento das 

emoções, o desenvolvimento de habilidades e o controle motor do corpo, conduzindo os 

beneficiários a conquistar novas categorias e patamares no ciclo da vida e de formação, de 

uma forma mais autônoma e emancipada, o que conduz naturalmente ao desenvolvimento 

integral dos participantes e à sua inclusão social. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º, reconhece a prática esportiva 

como um direito a ser assegurado de forma prioritária à população infanto-juvenil. Sendo 

assim, o país necessita de políticas públicas que tendam a esta demanda. Neste sentido, 

instituições que focam suas ações objetivando a esta premissa, assumem uma parcela de 

responsabilidade social e cumprem um papel importante, repartindo com o Governo o 

atendimento a este segmento, favorecendo ao desenvolvimento de competências pessoais e 

coletivas e fortalecendo comportamentos compatíveis com valores da sociedade 

democraticamente moderna. 

 

INDUBITAVELMENTE, ESTA ENTIDADE, DECLARA QUE POR SI SÓ, NÃO 

POSSUI CAPACIDADE DE ATRAIR INVESTIMENTO, CONFORME DISPÕE O ART. 

24, INCISO II DO DECRETO 6.180/07. Portanto, atrelar as condições favoráveis de 

realização de um projeto desta magnitude à possibilidade do pleito da Lei 11.438/06 - Lei 

de Incentivo ao Esporte é fundamental, pois os processos/resultados que podem advir por 

esta via de procedimento dará condições de viabilidade para uma boa execução, uma vez 

que, está cada vez mais difícil a obtenção de recursos e, consequentemente, a garantia de 

iniciativas de boa qualidade. 
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VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de 

qualidade à nova realidade dos recursos captados:  – quais os resultados e benefícios a 

serem alcançados, mensuráveis não numericamente, bem como as metas de quantidade – 

mensuráveis numericamente –, ambas com respectivos indicadores – de que forma as metas 

serão aferidas – de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho 

apresentado para análise técnica 

 

Metas Qualitativas: 

 

Meta 01: Melhorar a autoestima, o relacionamento interpessoal e a concentração de alunos 

nas aulas de esporte. 

Indicador: Taxa de beneficiários com boa autoestima, com bom relacionamento 

interpessoal e concentração nas aulas de esporte. 

Instrumento de Verificação: Relatórios mensais com o mapeamento dos alunos. 

 

Meta 02: Estimular a participação e o potencial de comprometimento dos alunos nas aulas. 

Indicador: Índice de aproveitamento dos alunos nas aulas oferecidas. 

Instrumento de Verificação: Análise do rendimento dos alunos no histórico desportivo, 

consolidado em relatórios. 

 

 

Metas Quantitativas: 

 

Meta 01: Não exceder em 40% o índice de evasão dos alunos inscritos no projeto. 

Indicador: Percentual dos alunos evadidos do projeto. 

Instrumento de Verificação: Relação de beneficiários consolidada em relatórios mensais. 

 

Meta 02: Participar de, pelo menos, 1 atividade externa e/ou interna, como forma de 

intercâmbio e vivências sociais entre as modalidades assistidas no projeto. 

Indicador: Participação em eventos e/ou atividades programadas esportivas. 

Instrumento de Verificação: Relatório de eventos. 
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IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração de ações e 

itens, conforme plano de trabalho autorizado pela Comissão Técnica. Os itens que 

sofrerem modificações ou que forem excluídos, devido a parcialidade de captação, deverão 

ser descritos explicando como serão desenvolvidos. Itens excluídos deverão constar neste 

anexo como “excluídos” e na planilha orçamentária deverão ser retirados, e as 

ações/itens renumerados. 

 

ATIVIDADE(S) FIM 

 

Recursos Humanos – Atividade Fim 

 

Professor 1 - 1. Nível superior completo em educação física com registro no CREF. - 

Responsável por ministrar aulas para alunos, conforme as diretrizes técnicas e pedagógicas 

do Programa de Esporte, atuar com os alunos, mantendo ambiente de colaboração e 

aprendizado. Previsto 01 professor Atletismo, 02 professores Futebol, 01 professor 

Multiesporte, 01 professor para caminhada e atividades funcionais para adultos e 01 

professor de inclusão para as PcD. 

 

Vigia - Currículo Básico - Responsável por cuidar do acesso dos beneficiários do projeto 

no espaço das atividades, percorrer sistematicamente e inspecionar as dependências do 

Núcleo, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. 

 

Pedagogo(a) - Responsável por implementar processos de gestão da aprendizagem de 

modo a garantir o alinhamento das inciativas às diretrizes e conceitos pedagógicos do 

projeto. 

 

Psicólogo - Currículo Básico - Responsável por dar suporte a preparação dos beneficiados, 

desenvolvendo-os na parte psicológica e emocional, complementando as atividades 

propostas. 

 

Diretor Geral - Responsável por atuar no planejamento, gerenciamento e execução das 

atividades diárias do projeto do Núcleo, coordenando os recursos humanos e materiais, 

zelando pelo cumprimento das normas e padrões de qualidade estabelecidos pelo projeto. 

Estabelecer relacionamentos e canais de comunicação com as equipes e fornecedores. 

 

Assistente Social - Currículo Básico - Responsável por garantir direitos e assistência para 

os alunos e familiares inscritos no projeto, de forma organizada e planejada, lutando contra 

os problemas das injustiças que podem afetar os desamparados socialmente. 

 

Coordenador Executivo - Responsável por coordenar e fiscalizar as atividades do projeto, 

em todos os seus aspectos. Coordenar a metodologia e a aplicabilidade dos trabalhos 

realizados. Coordenar todos os trabalhos desempenhados por todos os profissionais 

envolvidos no projeto. Elaborar relatórios técnicos mensais sobre às ações desenvolvidas. 

 

Educador Social - Responsável por ministrar oficinas e atividades pedagógicas voltadas 

ao desenvolvimento social com crianças e adolescentes, e monitorar o bem-estar dos 

educandos que participam das atividades. Elaborar planejamento e relatórios pedagógicos 

e instrumentos avaliativos. Conduzir reuniões com as famílias, a fim de compreender o 

universo das crianças e adolescentes, articulando e pensando em práticas para contribuir 

com o atendimento da demanda gerada pelo Núcleo. Aprox. 138 crianças por educador. 

 

Oficineiro - Responsável por monitorar e instruir os alunos, bem como administrar 

equipamentos e materiais para execução das atividades. 
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Coordenador Técnico - 1. Nível superior completo; - Responsável por coordenar e 

estruturar as ações de implementação e manutenção das atividades esportivas, treinando e 

orientando a equipe de trabalho. Distribuir, acompanhar e avaliar a execução das atividades, 

esclarecendo dúvidas e administrando recursos. 

 

Merendeira/Cozinheira - Currículo Básico - Responsável por preparar refeições do 

projeto, temperando os alimentos. Refogar, assar, cozinhar, fritar ou tratar de outro modo, 

para atender as exigências de cardápios elaborados pela nutricionista do projeto. 

 

Estagiário - 1. Graduando em educação física - Responsável por auxiliar os professores 

envolvidos no projeto nas diversas ações atreladas a sua área de atuação. Atuar de forma 

responsável com os alunos, mantendo ambiente de colaboração e aprendizado de 

excelência, reportando-se aos professores. Previsão de 02 estagiário para atletismo e 

futebol. 

 

Nutricionista - Currículo Básico - Responsável por planejar, coordenar e supervisionar 

serviços ou programas de nutrição no projeto, analisando carências alimentares. Controlar 

a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, a fim de contribuir para 

a melhoria dos regimes alimentares dos beneficiados. 

 

Terapeuta Ocupacional - Responsável por prestar atendimento. Realizar avaliação físico-

funcional dos beneficiados, realizar análise da atividade como recurso terapêutico. Definir 

objetivos de programas de tratamento, executar programas de atividades compatíveis com 

o quadro dos alunos. Avaliar a evolução do tratamento dos beneficiados, orientar os alunos 

e familiares quanto ao programa de tratamento. 

 

Itens Mantidos: -. 

Itens Modificados: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13 e 1.14. 

Itens Excluídos: -. 

 

Encargos Trabalhistas – Atividade Fim 

 

Encargos Trabalhistas - Nutricionista - Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre 

o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. 

 

Encargos Trabalhistas - Pedagogo - Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre 

o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. 

 

Encargos Trabalhistas - Professor de Educação Física - Encargos inerentes a contratação 

por CLT, proporcional a 75% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; 

INSS sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização 

Resc. 

 

Encargos Trabalhistas - Vigia - Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional 

a 75% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre o 13°; FGTS 

sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. 

 

Encargos Trabalhistas - Psicólogo - Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre 

o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. 
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Encargos Trabalhistas - Assistente Social - Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre 

o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. 

 

Encargos Trabalhistas - Educador Social - Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre 

o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. 

 

Encargos Trabalhistas - Cozinheiro - Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre 

o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. 

 

Encargos Trabalhistas - Terapeuta Ocupacional - Encargos inerentes a contratação por 

CLT, proporcional a 75% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. 

 

Encargos Trabalhistas - Oficineiro - Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre 

o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. 

 

Encargos Trabalhistas - Estagiário de Educação Física - Provisão de Férias conforme 

estabelecido na planilha de custos do Governo Federal - aproximadamente 24% sobre o 

salário base. 

 

Encargos Trabalhistas - Coordenador Executivo - Encargos inerentes a contratação por 

CLT, proporcional a 75% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. 

 

Encargos Trabalhistas - Coordenador Técnico - Encargos inerentes a contratação por 

CLT, proporcional a 75% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. 

 

Encargos Trabalhistas - Diretor Geral - Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS sobre 

o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc. 

 

Itens Mantidos: -. 

Itens Modificados: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13 e 2.14. 

Itens Excluídos: -. 

 

Uniformes  

 

Coletes para treino fabricado 100% em Poliester. Tamanho P à GG. - Vestuário para 

alunos de Futebol - Coletes para treino fabricado 100% em poliéster. Tamanhos diversos. 

MC = 10 atletas de linha compõem uma equipe de futebol x 8 equipes/turmas = 80 coletes. 

Item 2711 da Planilha de Referência. 

  

Mochila tamanho médio, 30 cm de Comprimento, 19 cm de Largura e 37 cm de Altura, 

revestimento dry system em todas as partes em contato com o corpo para absorção do 

suor, costado moldado em polietileno reticulado, dois bolsos em tela para pequenos 

objetos, compartimento interno em nylon, compartimento frontal com zíper duplo de 

metal niquelado reforçado, bolso frontal pequeno, pequeno bolso interno para 
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documentos, fitas compressoras de carga laterais, alças anatômicas moldadas em EVA 

6 mm, fita peitoral estabilizadora ajustável, fita abdominal com fecho de 25 mm. - 

Acessório Alunos e Funcionários - Mochila em 100% poliéster. Alças: Manual e duas 

traseiras almofadadas e reguláveis. Fechamento: Zíper. Peso aproximado: 580g. Dimensões 

aprox. do Produto (A x L x P): 46 cm x33 cm x 18,5 cm. MC = Previsto 550 alunos no 

projeto + 32 RHs na ativ. Fim x 01 unid. para cada = 582 unid. + 18 unidades para reposição 

por desgaste necessárias para o novo ano de execução. Item 5103 da Planilha de Referência. 

 

Pacote de Meia Unissex (3 pares) - Funcionários - Vestuário Funcionários - Pacote com 

03 pares, meia unissex, cano médio, composição algodão e elastano. MC = Previsto 32 RHs 

na Ativ. Fim x 02 unid. para cada = 64 unid + 18 unid para reposição por desgaste = 82 

unidades necessárias para o novo ano de execução. 

 

Tênis tipo running, com tecnologia de amorteceimento na área do calcanhar, 

confeccionado em material sintético(poliuretano), solado em borracha resistente, tipo 

de pisada neutra, lingueta flexível em tecido, sistema de ajuste através de cadarço 

simétrico(convencional), parte interna anatômica, forro interno acolchoado em tecido 

com microfuros. Tamanho 34 à 45. - Vestuário Alunos e Funcionários - Tênis tipo 

running, com tecnologia de amortecimento na área do calcanhar, confeccionado em material 

sintético (poliuretano) e solado em borracha resistente. MC = Previstos 550 alunos + 32 

RHs = 582 pares + 18 pares para reposição por conta de desgaste = 600 pares necessários 

para o novo ano de execução. 

 

Top de Lycra Feminino - Funcionário - Vestuário para Funcionários - Top de lycra 

feminino, confeccionado em suplex power específico para roupas de ginástica, acabamento 

em debrum em toda borda, com elástico de silicone de 25mm na barra e frente dupla suplex. 

Diversos tamanhos. MC = Previsto 15 RHs femininas na Ativ. Fim x 03 unid. para cada = 

45 unid. + 07 unid de reposição = 52 unidades necessárias para o novo ano de execução. 

 

Calça Bailarina - Funcionário - Vestuário para Funcionários - A Calça Bailarina apresenta 

uma modelagem mais justa na cintura e mais larga nas barras. Material composto por 

poliamida e elastano. Diversos Tamanhos. MC = Previstos 15 RH's femininos + 5 peças 

para reposição. 

 

Calça tac-tel com frisos, bolsos laterais e traseiros com 01 logo bordado ou silkada em 

plastisol (LOGO tamanho 10 cm x 5 cm modelo retangular ). Em poliester 

felpado(chimpa) 210 g, com bandeira(silkada) ou outro desenho nas mesmas 

especificações e dimensões de perna. Tamanho G e GG. - Vestuário Funcionários - Calça 

em Tactel com pelo menos duas cores e inserção das logomarcas previstas em Lei. MC = 

Previsto 32 RHs na Ativ. Fim x 02 unid. para cada = 64 unid + 18 unid para reposição por 

desgaste = 82 unidades necessárias para o novo ano de execução. Item 1823 da Planilha de 

Referência. 

 

Boné 100% poliéster duas cores - Vestuário Funcionários - Boné 100% poliéster, para 

proteção do rosto contra os raios solares. MC = Previsto 32 RHs na Ativ. Fim x 01 unid. 

para cada = 32 unid + 9 unid para reposição por desgaste = 41 unidades necessárias para o 

novo ano de execução. Item 1266 da Planilha de Referência. 

 

Camiseta: Material: 90% poliéster e 10% elastano. Tamanho: P, M, G e GG. 

Dimensões aproximadas: 52 X 70 L x A - Vestuário Funcionários - Camisa Unissex - 

Modelo: manga curta. Tamanhos diversos. MC = Previsto 32 RHs na ativ. Fim x 04 unid. 

para cada = 128 unid. necessárias para o novo ano de execução. Item 2193 da Planilha de 

Referência. 
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Meião - Possui amortecimento anatomicamente posicionado e mesh na parte de cima 

do pé para maior respirabilidade. Um par por embalagem. Punhos canelados, 

Tornozelo canelado com detalhe canelado na parte posterior. Amortecimento 

anatomicamente posicionado para áreas de alto desgaste. Mesh no topo do pé para 

ventilação. Meia direita e esquerda. 91% náilon / 6% viscose / 3% elastano - Vestuário 

Futebol - Meião - Possui amortecimento anatomicamente posicionado e mesh na parte de 

cima do pé para maior respirabilidade. Punhos canelados, Tornozelo canelado com detalhe 

canelado na parte posterior. Amortecimento anatomicamente posicionado para áreas de alto 

desgaste. Mesh no topo do pé para ventilação. 91% náilon / 6% viscose / 3% elastano. MC 

= Previsto 170 alunos na modalidade futebol x 02 pares para cada = 340 pares necessários 

para o novo ano de execução. Item 4973 da Planilha. 

 

Bermuda com recorte e bolsos laterais, confeccionada em tactel peletizado g/metro 

linear 163/196, microfibra 100% poliester com trama texturizada à ar e acabamento. 

Tamanho P à GG. - Vestuário Funcionário - Bermuda confeccionada em DRY FIT de alta 

qualidade, proporciona conforto e flexibilidade. MC = Previsto 32 RHs na Ativ. Fim x 02 

unid. para cada = 64 unid + 12 unid para reposição por desgaste = 82 unidades necessárias 

para o novo ano de execução. Item 983 da Planilha de Referência. 

 

Camisa UV - Funcionários - Vestuário Funcionário - Camisa UV térmica, composição 

90% poliamida e 10% elastano. Tamanhos diversos. MC = Previsto 32 RHs na Ativ. Fim x 

02 unid. para cada = 64 unid + 18 unid para reposição por desgaste = 82 unidades 

necessárias para o novo ano de execução. 

 

Short Longo Unissex - Alunos - Vestuário - Short de alta durabilidade e qualidade, 

garantindo conforto e proteção. Composta de poliéster. Composição: 100% poliéster. MC 

= Previsto 550 alunos x 02 unid. para cada = 1100 unid. necessárias para o novo ano de 

execução. 

 

Camiseta de competição, em tecido 100% poliéster, de Dry Fit. Diversos tamanhos, 

modelo Masculino. - Vestuário - Camisa Unissex - Aluno - Modelo: manga curta. 

Tamanhos diversos. MC = Previsto 170 alunos de atletismo + 170 alunos de futebol + 140 

alunos de multiesporte + 50 alunos de caminhada + 20 alunos PcD = 550 alunos x 2 unid. 

para cada = 1100 unid. necessárias para o novo ano de execução. Item 2176 da Planilha de 

Referência. 

 

Chuteiras - a parte superior é normalmente constituída por pele e a parte inferior ou 

sola contém pitons que devem ser adequados para campo relvado ou pelado. 

Usualmente são impermeáveis. - Vestuário para alunos, professores e estagiários de 

Futebol - Chuteiras - a parte superior é normalmente constituída por pele e a parte inferior 

ou sola contém pitons que devem ser adequados para campo relvado ou pelado. Usualmente 

são impermeáveis. MC = Previsto 170 alunos na modalidade futebol = 170 pares para 

alunos + 2 pares para o Professor de futebol + 02 pares para o estagiário de futebol = 174 

pares necessários para o novo ano de execução. Item 2532 da Planilha de Referência. 

 

Pacote de Meia Unissex (3 pares) - Alunos - Vestuário Atletismo Treino - Pacote com 03 

pares, meia unissex, cano médio, composição algodão e elastano. MC = Previsto 170 alunos 

na modalidade atletismo + 140 alunos na modalidade multiesporte + 50 alunos na 

modalidade caminhada + 20 alunos PcD = 380 alunos x 01 pacote para cada = 380 pacotes 

+ 20 pacotes para reposição por desgaste necessários para o novo ano de execução. 

 

Itens Mantidos: 3.1; 3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12 e 3.16. 
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Itens Modificados: 3.4; 3.13; 3.14; 3.15. 

Itens Excluídos: 3.2. 

 

Hospedagem/Alimentação 

 

Alimentação - Alunos - Alimentação para alunos do projeto MC = 550 alunos x 02 dias de 

aula = 1100 refeições por semana x 4,5 semanas no mês = 4950 refeições no mês. Total = 

4950 x 09 meses x R$ 11,50 por refeição = R$ 512.325,00 

 

Itens Mantidos: -. 

Itens Modificados: 4.1. 

Itens Excluídos: -. 

 

Serviços Operacionais 

 

Manutenção de Campo - Contratação de Pessoa Jurídica, responsável pelo fornecimento 

de mão de obra especializada em limpeza e manutenção do campo e materiais necessários 

para o serviço. 

 

Itens Mantidos: 

Itens Modificados: 5.1. 

Itens Excluídos: 

 

Material de Consumo/Esportivo 

 

Faixa elástica (theraband) suave. Em borracha e apresentam 8 níveis de elasticidade. 

Medidas 1metro de comprimento x 14cm de largura. - Faixa elástica (theraband) suave. 

Em borracha e apresentam 8 níveis de elasticidade. Medidas 1metro de comprimento x 

14cm de largura. Previsto 30 unidades para o novo ano de execução. Item 3797 da Tabela 

de Precificação. 

 

Mini Bicicleta Cicloergômetro - Equipamento portátil para adaptação da mecânica de 

pedaladas e ciclos para os braços. Auxilia no condicionamento físico, estimulando a 

circulação sanguínea e na recuperação de lesões musculares. Previsto 10 unidades para o 

novo ano de execução. 

 

Apito - Apitos Profissionais de plastico não tóxico, o acessório com 109 decibéis atinge 

uma ampla área de sonoridade, para marcação com precisão das infrações das partidas ou 

ditar o ritmo das aulas em todas as modalidades do projeto. Previsto 15 unid. para o novo 

ano de execução. 

 

Disco de Equilíbrio - confeccionado em Plastico ABS, Cor Preta, suporta até 100 kg, 

diametro de 39,5 cm. - Disco de Equilíbrio - confeccionado em Plastico ABS, Cor Preta, 

suporta até 100 kg, diametro de 39,5 cm. Previsto 10 unidades para o novo ano de execução. 

Item 3252 da Tabela de Precificação. 

 

Bola de futebol de campo oficial adulto - Bola de futebol de campo oficial adulto. 

Informações Técnicas - Composição: Poliuretano; Peso Aproximado: 410 - 450g; 

Circunferência aproximada: 68 - 70cm. Previsto 60 unid. para o novo ano de execução. Item 

1128 de Planilha de Referência. 
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Corda com rolamento duplo, cabo emborrachado e em poliuretano. Tamanho: 2/2,5 

m. - Corda com rolamento duplo, cabo emborrachado e em poliuretano. Tamanho: 2/2,5 m. 

Previsto 20 unidades para o novo ano de execução. Item 2994 da Tabela de Precificação. 

 

Faixa elástica (theraband) médio. Em borracha e apresentam 8 níveis de elasticidade. 

Medidas 1metro de comprimento x 14cm de largura. - Faixa elástica (theraband) médio. 

Em borracha e apresentam 8 níveis de elasticidade. Medidas 1metro de comprimento x 

14cm de largura. Previsto 30 unidades para o novo ano de execução. Item 3796 da Tabela 

de Precificação. 

 

Prancha retangular utilizada para exercícios de equilíbrio. Retangular; Construída 

em madeira envernizada; Plataforma revestida com material antiderrapante. 

Comprimento: 60 Cm; Largura: 40 Cm; Altura: 15 Cm. - Prancha retangular utilizada 

para exercícios de equilíbrio. Retangular; Construída em madeira envernizada; Plataforma 

revestida com material antiderrapante. Comprimento: 60 Cm; Largura: 40 Cm; Altura: 15 

Cm. Previsto 10 unidades para o novo ano de execução. Item 5929 da Tabela de 

Precificação. 

 

Trena de fibra de vidro de 100m, com manivela de recolhimento, caixa aberta e 

largura de 12,5 mm - Trena de fibra de vidro de 100 m, com manivela de recolhimento, 

caixa aberta e largura de 12,5 mm, para medição de saltos horizontais e lançamentos. 

Previsão de 2 unid. para o novo ano de execução. Item 7763 da Planilha de Referência. 

 

Rede de futebol de campo com fio, de alta qualidade, em polietileno - Rede de futebol 

de campo com fio grosso, de alta qualidade, em polietileno. Previsto 4 pares para o novo 

ano de execução. Item 6553 da Planilha de Referência. 

 

Corda Elástica para Prática Esportiva. Diâmetro Aproximado: 8mm; Peso Liq. 

Aproximado: 200g; Comprimento: 8,5 metros. - Corda elástica para prática esportiva. 

Diâmetro aproximado: 8mm, Peso Líq. Aproximado: 200g, Comprimento: 8,5 metros. 

Previsto 10 unid. para o novo ano de execução. 

 

Cronômetro com sistema de contagem totalmente automático (FAT - Fully Automatic 

Timing) ou elétricos, ou digitais. Tempos registrados em um centésimo (1/100) de 

segundos. Equipados com um botões de início, de parada e um de reinicialização. - 

Cronômetro com sistema de contagem totalmente automático (FAT - Fully Automatic 

Timing) ou elétricos, ou digitais. Tempos registrados em um centésimo (1/100) de 

segundos. Equipados com um botões de início, de parada e um de reinicialização. Previsto 

10 unid. para o novo ano de execução. Item 3067 da Planilha de Referência. 

 

Cone demarcatório flexível de 50 cm para treino, com corpo vazado para torná-lo mais 

flexível, resistente e proporcionar a passagem do ar. - Cone para treino, diversos 

tamanhos, utilizado para as atividades, exercícios e jogos, material plástico flexível. 

Previsto 50 unid. para o novo ano de execução. Item 2783 de Planilha de Referência. 

 

Bola de Borracha - Bola de iniciação confeccionada em borracha é ideal para as práticas 

esportivas de iniciantes. Informações Técnicas - Diversos Tamanhos. Composição: 

Borracha. Previsto 50 unid. para o novo ano de execução. 

 

Bola Fisiobol - Bola utilizada para estimular a circulação sanguínea de mãos e pés, além 

de proporcionar relaxamento. A Bola Fisiobol fortalece mãos, punhos e antebraços, e ajuda 

na reabilitação, além de poder ser usada para massagens na planta dos pés. Previsto 12 

unidades para o novo ano de execução. 
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Escada de coordenação de 9 espaços; A Prova dágua; Trava que facilite o 

recolhimento e a montagem da escada; Fabricada em tecido sintético de nylon flexível 

e rebites de alumínio; Com bolsa de transporte. Comprimentos: 4,20m; Largura: 

0,5m; Largura da Fita: 3,5cm; Espaços: 9. - Escada de coordenação de 9 espaços; A 

Prova dágua; Trava que facilite o recolhimento e a montagem da escada; Fabricada em 

tecido sintético de nylon flexível e rebites de alumínio; Com bolsa de transporte. 

Comprimentos: 4,20m; Largura: 0,5m; Largura da Fita: 3,5cm; Espaços: 9. Previsto 05 

unidades para o novo ano de execução. Item 3601 da Tabela de Precificação. 

 

Cone demarcatório (disco/chapéu chinês) - 6,5cm de altura e 19,5cm de diâmetro. 

Material plástico flexível. - Cone demarcatório (disco/chapéu chinês) - 6,5 cm de altura e 

19,5 cm de diâmetro. Material plástico flexível. Previsto 50 unid. para o novo ano de 

execução. Item 2780 da Planilha de Referência. 

 

Arco de plástico (Bambolê); material: plástico PVC, com 63 cm de diâmetro. Cores 

diversas. - Arco de plástico (Bambolê); material: plástico PVC, com 63 cm de diâmetro. 

Cores diversas. Previsto 50 unidades para o novo ano de execução. Item 494 da Tabela de 

Precificação. 

 

Luva para Goleiros - Luva de goleiro para aulass e jogos. Material usado na modalidade 

futebol de campo. Previsão de 20 pares para o novo ano de execução. 

 

Trena em Fibra de Vidro; Com trava para medição segura e alavanca giratória; 

Graduação: mm/pol; Comprimento: 50 m; Largura: 12,5 mm. - Trena em fibra de 

vidro; com trava para medição segura e alavanca giratória; Gradução: mm/pol; 

Comprimento: 50 m; Largura: 12,5 mm. Previsão de 3 unid. para o novo ano de execução. 

Item 7775 da Planilha de Referência. 

 

Bola de Pilates, de diâmetro de 45cm, segura e resistente: suporta até 300 Kg, 

composta de policloreto de vinila. - Bola de Pilates, de diâmetro de 45cm, segura e 

resistente: suporta até 300 Kg, composta de policloreto de vinila. Previsto 5 unidades para 

o novo ano de execução. Item 1144 da Tabela de Precificação. 

 

Itens Mantidos: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.10; 6.11; 6.12; 6.13; 6.14; 6.15; 6.16; 

6.17; 6.18; 6.19; 6.20 e 6.21. 

Itens Modificados: 6.1. 

Itens Excluídos:-. 

 

Seguro 

 

Seguro - Recursos Humanos (Fim)  - Seguro de acidentes pessoais, 24hrs, cobertura total 

para os 33 funcionários da atividade fim do projeto. Total 33 vidas asseguradas x R$ 25,75 

por vida segurada/mês = R$ 849,75 por mês. 

 

Seguro de Alunos - Seguro de acidentes pessoais, 24hrs, cobertura total para os 550 alunos 

do projeto. Total 550 vidas asseguradas x R$ 9,27 por vida segurada/mês = R$ 5.098,50 por 

mês. 

 

Plano de Saúde - Recursos Humanos (Fim) - Plano de Saúde aos 31 funcionários (não 

incluem os 02 estagiários) da atividade fim do projeto. Total 31 funcionários x R$ 566,50 

para cada por mês = R$ 17.561,50 por mês. 
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Plano Odontológico - Recursos Humanos (Fim) - Plano Odontológico aos 31 

funcionários (não incluem os 02 estagiários) da atividade fim do projeto. Total 31 

funcionários x R$ 25,75 para cada por mês = R$ 798,25 por mês. 

 

Itens Mantidos:-. 

Itens Modificados: 7.1; 7.2; 7.3 e 7.4. 

Itens Excluídos:-. 

 

Material Didático 

 

Papel Neon A4 c/20 - Papel multiuso para escritório, trabalhos educacionais e impressões 

diversas. 

 

Papel Opaline A4 c/ 50 FL - Papel multiuso para escritório, trabalhos educacionais e 

impressões diversas. 

 

Pega-pega Tabuada - Jogo conta com um mecanismo com bolinhas, dois números são 

sorteados. Você deve então multiplicar esses números e tentar ser o primeiro a encontrar o 

resultado correto. 

 

Pensa Rápido - O Jogo Pensa Rápido foi desenvolvido para testar a inteligência e agilidade 

do jogador. 

 

Pincel Atomico CX 12 azul - Dispositivo indicado para diversos trabalhos de pintura. O 

produto conta com cerda natural e pode ser utilizado em superfícies como tecido, tela, 

madeira, cerâmica e gesso. 

 

Pincel Atômico CX 12 preto - Dispositivo indicado para diversos trabalhos de pintura. O 

produto conta com cerda natural e pode ser utilizado em superfícies como tecido, tela, 

madeira, cerâmica e gesso. 

 

Pincel Atomico CX 12 vermelho - Dispositivo indicado para diversos trabalhos de pintura. 

O produto conta com cerda natural e pode ser utilizado em superfícies como tecido, tela, 

madeira, cerâmica e gesso. 

 

Ábaco Horizontal - Permite aos alunos compreender as relações existentes entre unidades, 

dezenas e centenas no sistema de numeração decimal, bem como auxilia na compreensão 

de técnicas operatórias envolvendo trocas e reservas em operações de adição e subtração. 

 

Barbante 4/6 1 kg Cores Variadas - Carretel de barbante feito com Fio Ecológico 

composto por Algodão e outras fibras, espessura 4/6, volume de 1 kg. 

 

Atividades Corporativas - Material para autistas e tem como objetivo a sequencia didática 

que é uma maneira de encaixar conteúdos a um tema, e por sua vez, a outro, dando 

logicidade ao trabalho pedagógico diário. 

 

Balde de Blocos de Montar - Balde de blocos de montar com 104 Peças. Brinquedo 

educativo que estimula a percepção de cores e coordenação motora. 

 

Acerte o Acento - Acerte o Acento traz 400 palavras e frases para você dizer quais palavras 

são acentuadas e também quando marcar a crase corretamente. 
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Pincel Chato nº 16 - Dispositivo indicado para diversos trabalhos de pintura. O produto 

conta com cerda natural e pode ser utilizado em superfícies como tecido, tela, madeira, 

cerâmica e gesso. 

 

Alfabeto Braile Vazado - Este material de apoio auxilia no aprendizado do alfabeto em 

Braille, possibilitando a construção das letras e de diversas palavras. 

 

Alfabeto em Madeira - Jogo onde os participantes poderão aprender a compôr palavras 

com as letras do alfabeto, além de diferenciar maiúsculas e minúsculas. 

 

Pincel Chato Nº 815-10 - Dispositivo indicado para diversos trabalhos de pintura. O 

produto conta com cerda natural e pode ser utilizado em superfícies como tecido, tela, 

madeira, cerâmica e gesso. 

 

Alfabeto Móvel e Sílabas - Alfabeto Móvel degrau com 130 letras em MDF 

 

Aprendendo a Soletrar - Na roleta deste jogo, é possível soletrar as palavras e descobrir 

se elas estão certas. Neste jogo a criança aprende brincando a reconhecer e escrever as 

palavras de uma forma divertida. 

 

Bandinha Rítmica - Conjunto musical para trabalhar a sensibilidade, afinidade e interesse 

musical. Estimula a coordenação motora e concentração. 

 

Aramado Montanha Russa - Aramado de zig-zag estimula a imaginação das crianças, 

favorece a coordenação motora e organização temporal. 

 

Pincel Chato Nº 815-12 - Dispositivo indicado para diversos trabalhos de pintura. O 

produto conta com cerda natural e pode ser utilizado em superfícies como tecido, tela, 

madeira, cerâmica e gesso. 

 

Pincel Chato Nº 815-14 - Dispositivo indicado para diversos trabalhos de pintura. O 

produto conta com cerda natural e pode ser utilizado em superfícies como tecido, tela, 

madeira, cerâmica e gesso. 

 

Barbante 4/6 1kg Cru - Carretel de barbante feito com Fio Ecológico composto por 

Algodão e outras fibras, espessura 4/6, volume de 1 kg. 

 

Bastão de Cola Quente Fino - PCT - Ideal para colagem de madeira, couro, papel, 

EVA, papelão, plástico, borracha, entre outros. 

 

Pincel para Quadro Branco CX 12- Dispositivo indicado para diversos trabalhos de 

pintura. O produto conta com cerda natural e pode ser utilizado em superfícies como tecido, 

tela, madeira, cerâmica e gesso. 

 

Bastão de Cola Quente Grosso – PCT - Ideal para colagem de madeira, couro, papel, 

EVA, papelão, plástico, borracha, entre outros. 

 

Batalha das Letras - Jogo educativo que estimula a aprendizagem de palavras e o 

raciocínio lógico. 

 

Bate Pinos - Base em madeira com pinos coloridos e 1 martelo. Estimula o 

desenvolvimento da coordenação motora fina e ritmo. 
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Bingo de Letras - Jogo de Bingo somada a uma mecânica que auxilia a criança a aprender 

quais são as letras que formam as palavras. 

 

Bingo de Números - Globo de metal giratório. Tabuleiro em madeira com locais 

numerados para as bolinhas. 75 bolas de madeira enumeradas e pintadas. 

 

Pinos Coloridos - Trabalha as cores, formas, quantidades, coordenação motora e 

raciocínio. 

 

Bloco Lógico - Brinquedos Educativos - Bloco Lógico Conjunto confeccionado em 

madeira, contendo 48 peças em três cores diferentes (amarela, azul e vermelha). 

 

Borracha Branca CX 40 - Dispositivo aplicável em diversos tipos de superfície e para 

qualquer graduação de grafite. 

 

Brincando de Engenheiro - Desenvolve o pensamento lógico, a imaginação e a 

criatividade. As crianças poderão montar verdadeiras cidades se somarem os componentes 

do Brincando de Engenheiro. 

 

Pistola p/ Cola Quente 10w - Pistola ideal para uso doméstico, derretendo o bastão de cola 

para reparos em objetos entre outros. 

 

Cai Não Cai - O jogo basicamente é um tubo plástico, com varetas atravessadas em seu 

interior, horizontalmente, impedindo que as bolinhas, que estão acima das varetas, caiam. 

Os jogadores devem, um a um, ir puxando as varetas sem deixar que as bolinhas caiam. 

Quando todas as bolinhas tiverem caído, os jogadores contam quantas cada um deixou cair. 

Aquele que tiver o menor número de bolinhas é o vencedor do jogo. 

 

Caixa Tátil - Item ideal para ajudar as Crianças em suas primeiras descobertas e 

desenvolvimento criativo. 

 

Pistola p/ Cola Quente 40w - Pistola ideal para uso doméstico, derretendo o bastão de cola 

para reparos em objetos entre outros. 

 

Caixinha de Números e Sinais - Jogo contendo peças com Números Cardinais e Sinais em 

Braille. 

 

Caneta Esferográfica - Azul CX - Corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e 

transparente para visualização da tinta. Tinta de alta qualidade, que seca rapidamente 

evitando borrões na escrita. 

 

Plástico Adesivo Contact Transparente C/25m - O autoadesivo Contact consiste em 

folhas para revestir, encapar e plastificar livros, cadernos, móveis, portas, artesanato, 

decoração de ambientes e outros. 

 

Caneta Esferográfica - Preta CX - Corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e 

transparente para visualização da tinta. Tinta de alta qualidade, que seca rapidamente 

evitando borrões na escrita. 

 

Caneta Esferográfica - Vermelha CX - Corpo hexagonal que assegura o conforto na 

escrita e transparente para visualização da tinta. Tinta de alta qualidade, que seca 

rapidamente evitando borrões na escrita. 
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Prancha de Seleção em Madeira - Trabalha as cores, formas, quantidades, coordenação 

motora e raciocínio. 

 

Quebra Cabeças Superpostos - Sequência Lógica - Jogo possui camadas de montagem e 

diferentes graus de dificuldade para estimular a atenção, análise de problema, raciocínio 

lógico e desenvolve habilidades espaciais. 

 

Soroban - O Soroban é destinado para as pessoas com deficiência visual, sendo um 

aparelho de cálculo usado há muitos anos pelas escolas. 

 

Caneta Hidrocor 12 Cores - Dispositivo com tinta lavável de alta qualidade. Escrita em 

formato redondo. 

 

Cara a Cara - Jogo onde será possível exercitar a concentração e o raciocínio. O objetivo 

do jogo é descobrir qual é a carinha do jogador adversário, fazendo uma só pergunta de 

cada vez, depois é a vez de seu adversário fazer uma pergunta e assim por diante. 

 

Charada - Jogo que através das pistas nas cartas, a criança localiza no tabuleiro as gravuras 

das charadas, é preciso concentração e reflexos rápidos para encontrar as repostas. 

 

Primeiros Números - Um jogo que traz um suporte em que a criança encaixa as cartelas 

das figuras de acordo com a quantidade indicada. Uma atividade que estimula a associação 

dos números com as quantidades. 

 

Cilada - As peças do jogo possuem letras na parte inferior, escolha um dos 50 quebra-

cabeças mostrados na parte de dentro e de baixo do estojo e separe as peças para montar o 

escolhido. 

 

Circuito de Motricidade - Estrutura elaborada para estimular o desenvolvimento motor 

dos alunos no projeto. 

 

Cola Branca 1 Kg - Fórmula a base de água e PVA. Possui acabamento transparente e 

flexível na embalagem. Cola 100% lavável mesmo depois de seca. Seu bico é contra 

entupimentos e vazamentos. Ideal para: Colar cartolinas e papéis em geral, Madeira, 

Biscuit, Tecidos e Cortiças. 

 

Cola Branca 90G - Fórmula a base de água e PVA. Possui acabamento transparente e 

flexível na embalagem. Cola 100% lavável mesmo depois de seca. Seu bico é contra 

entupimentos e vazamentos. Ideal para: Colar cartolinas e papéis em geral, Madeira, 

Biscuit, Tecidos e Cortiças. 

 

Qi – Jogo - Jogo de perguntas e respostas. São 3600 perguntas de diversos assuntos e 

curiosidades. 

 

Quebra-cabeça 36 peças - Blocos quebra-cabeça são um excelente matéria para brincar 

com as crianças a partir dos dois anos. 

 

Cola Colorida CX C/6 Cores - Dispositivo para acabamentos e decoração. Possui bico 

aplicador. Material não tóxico. Cores vivas e intensas. Secagem rápida e cores miscíveis. 

Ideal para: Colagens, Relevos coloridos, decorações em geral. 

 

Cola Glitter C/6 cores - Cola colorida com brilho. Perfeita para decorar e fazer 

acabamentos especiais. Fácil aplicação. 
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Cola Instantânea - Recomendada para trabalhos artísticos, especialmente para trabalhos 

em E.V.A., isopor*, papel, papelão, tecidos, esponjas, cortiças, madeiras, entre outros. 

 

Quebra-cabeça 3D - O Quebra Cabeça 3D é uma peça que estimula o desenvolvimento do 

raciocínio, capacidade de concentração, noção espacial, percepção visual e coordenação 

motora, entre outros. 

 

Sacolão Criativo - 500 blocos de montar para brincar e ao mesmo tempo estimular as 

habilidades psicomotoras, criativas e imaginação dos alunos. 

 

Combine e Encaixe - Jogo para treinar o raciocínio lógico e coordenação. Trabalha as 

tonalidades das cores, planejamento da ação, montagem, contagem das peças, organização 

e as regras da combinação. 

 

Cruza Letras - Neste jogo a criança observa as figuras e, letra por letra, forma o nome 

correspondente. São 36 figuras para a criança exercitar a memória e formar palavras. 

 

Cubo de Encaixe - O cubo didático estimula a percepção, coordenação motora e distinção 

de formas e cores. 

 

Quebra-cabeça Gigante - Brinquedo educativo que estimula o raciocínio, e concentração 

da criança. 

 

Desafio das cores 61 bastões - Desenvolvido para interação, desde a primeira infância 

(com auxílio de pais e educadores) até a terceira idade, proporcionando além das regras do 

jogo, uma dinâmica desafiadora. Atividades educativas: um estímulo à coordenação e à 

memória. 

 

Detetive de Palavras  - Jogo para aprender ortografia. Com as fichas sorteadas, os 

participantes deverão adivinhar a resposta através das dicas. 

 

Quebra-Cabeça Progressivo - O Puzzle Progressivo traz na mesma caixa três quebra-

cabeças diferentes. As quantidades e tamanhos das peças determinam níveis crescentes de 

dificuldade. No verso as peças também são diferentes para facilitar a separação dos 

modelos.Inicie a montagem pelo quebra-cabeça de 16 peças, a fim de que a montagem das 

ilustrações de 25 e 49 peças ofereça um desafio progressivo e atraente. 

 

Diga 5  - Jogo para testar seu vocabulário. 

 

Dominó - Clássico Dominó de osso com 28 peças e Estojo. 

 

Dominó das Ideias - Contém 28 peças de madeira, desenvolve noções de espaço, tempo e 

raciocínio lógico através da associação de imagens de palavras. 

 

Dominó Divisão - Este jogo é um dominó de Divisão onde o participante vai aprender as 

operações de matemática com muita diversão e ainda desenvolve seu raciocínio lógico 

enquanto brinca. 

 

Dominó Já Sei Ler - Já Sei Ler instiga a criançada a pensar antes de agir, pois elas têm que 

ver uma determinada figura e encontrar uma cartela semelhante ou pela leitura, 

memorização ou mesmo pela associação. Um diferencial desse jogo é que seu filho(a) pode 
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treinar a dicção, lendo em voz alta as palavras escritas nas figuras, assim ele brinca, aprende 

e se diverte. 

 

Dominó Multiplicação - Este jogo é um dominó de Multiplicação onde o participante vai 

aprender as operações de matemática com muita diversão e ainda desenvolve seu raciocínio 

lógico enquanto brinca. 

 

Dominó Tátil - O Dominó Percepção Tátil em Relevo é um jogo que auxilia no raciocínio, 

na percepção tátil e visual, além de ser uma ferramenta pedagógica quando aliado a 

diferentes temas e disciplinas. 

 

Envelope 22x32 CX c/250 - Dispositivo para transportar e armazenar documentos em geral. 

 

Envelope Plástico 4 furos PCT c/100 - Dispositivo para transportar e armazenar 

documentos em geral. 

 

Escala de Cuisenaire - Jogo para manipulação e uso do material leva a criança a construir 

ideias de número através de um processo de descoberta pela comparação. 

 

Quebra-cabeça Sílaba - Este quebra-cabeça tem como objetivo tornar a aprendizagem da 

leitura e da escrita mais significativa, de maneira lúdica e contextualizada. 

 

Escrita Divertida - O Kit Escrita Divertida é um material multifuncional, que oferece 

inúmeras atividades para auxiliar no aprendizado da criança e possibilita a construção de 

letras, palavras, formas geométricas e outras figuras. 

 

Esquema Corporal - Kit com 11 peças. Estimula a compreensão do corpo e a distinção 

entre as partes do corpo. Recomendado para crianças a partir dos 3 anos de idade. 

 

Regletes de Mesa - A reglete de mesa para escrita braille. 

 

Etiqueta Adesiva C/210 Color - Material de uso manual, utilizado em identificação, 

sinalização, organização, separação, fechamento de envelopes, etc. Papel adesivo colorido 

com adesivo à base acrílica. 

 

Se vira - Jogo  - A cada rodada uma atividade nova é passada para cada jogador. O Se Vira 

irá dizer para cada participante qual atividade ele deve executar, quem conseguir acumular 

o maior número de atividades seguidas será o vencedor. 

 

Soletrando - São 594 palavras para serem soletradas. Quanto mais palavras o jogador 

acertar, maiores são suas chances de vencer. 

 

Super Lince - Nesse jogo a atenção e a boa memorização são primordiais para um bom 

resultado. Essa brincadeira é composta por um tabuleiro, fichas coloridas e cartelas com 

figuras semelhantes as do tabuleiro. Ao começar o jogo, os participantes têm que ser rápidos 

e encontrar no tabuleiro as figuras que receberam nas cartelas e demarcá-las com as fichas 

coloridas. Quem colocar mais fichas no tabuleiro, vencerá. 

 

Tapa Certo - Jogo de agilidade e raciocínio. 

 

Suporte para livro - Suporte para Livro mantendo a postura correta na hora do estudo ou 

no trabalho. 
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Tangram - Jogo chinês milenar, composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, 

totalizando 70 peças. 

 

Tapete Alfabético - Um tapete colorido em EVA. É estampado com as letras do alfabeto, 

o que ajuda a criança desenvolver o raciocínio. 

 

Eu sou? - Jogo para estimular a criatividade e o senso de lógica e concentração. 

 

Tapete Sensorial - Tapete com base de Eva com diversas texturas. 

 

Tela para Pintura 30x40 - Telas para pintura em algodão são ideais para tinta a óleo, 

acrílica, guache e aquarela; Indicado para trabalho artístico, escolar, recreação, aulas de 

pintura, entre outros. 

 

Tesoura Adaptada - Design ergonômico - Adequado para canhotos e destros. - Ponta 

arredondada garantindo a segurança. 

 

Explorando o Brasil - É um jogo educativo, pois conhecemos a geografia do Brasil. As 

crianças vão jogar e localizar cada estado e sua capital, além dos principais picos, rios, 

vegetações e climas distribuídos pelo nosso país. 

 

Tesoura Escolar CX 20 - Tesoura de aço inoxidável com cabo de polipropileno preto e 

ponta arredondada. 

 

Tinta Guache 250 ml Cores Variadas - A Tinta Guache é um importante instrumento para 

o desenvolvimento da criatividade, coordenação motora e percepção visual das cores. Não 

é tóxica. Pode ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. 

 

Torre de Equilíbrio - Torre de Equilíbrio é um jogo clássico de habilidade física e mental, 

onde os jogadores vão combinar coordenação motora, concentração. 

 

Fita adesiva 12x10 colorida - kit c/10 - Feita de filme de Polipropileno Bi-orientado. 

Borracha Sintética de alta performance. Fita de alta durabilidade. Versatilidade de uso. 

 

Tinta Guache 15 ml CX 6 Cores - A Tinta Guache é um importante instrumento para o 

desenvolvimento da criatividade, coordenação motora e percepção visual das cores. Não é 

tóxica. Pode ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. 

 

Fita Adesiva 12x33 Cristal - Feita de filme de Polipropileno Bi-orientado. Borracha 

Sintética de alta performance. Fita de alta durabilidade. Versatilidade de uso. 

 

Torre de Hanoi - Torre de Hanói é um "quebra-cabeça" que consiste em uma base contendo 

três pinos, em um dos quais são dispostos alguns discos uns sobre os outros, em ordem 

crescente de diâmetro, de cima para baixo. 

 

Torrecopos - O empilhamento esportivo de copos é um jogo praticado com as mãos que 

consiste em empilhar 12 copos em uma sequência predeterminada no menor tempo possível. 

 

Fita Adesiva 45x45 -Feita de filme de Polipropileno Bi-orientado. Borracha Sintética de 

alta performance. Fita de alta durabilidade. Versatilidade de uso 

 

Twister - Além de um jogo, o Twister é uma forma de fazer exercícios de alongamento. 

Você só precisa girar a roleta e colocar os pés e as mãos nos locais indicados no tapete. 
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Vira Letras - Jogo educativo que estimula a aprendizagem de palavras e o raciocínio 

lógico. 

 

Fita Adesiva 48x30 colorida - Fita Adesiva 48x30 colorida 

 

Fita Dupla Face 12x30 - Filme polipropileno bi-orientado coberto com adesivo á base de 

água de ambos os lados. 

 

Fita Dupla Face 25x30 - Filme polipropileno bi-orientado coberto com adesivo á base de 

água de ambos os lados. 

 

Fita Dupla Face 50x30 - Filme polipropileno bi-orientado coberto com adesivo á base de 

água de ambos os lados. 

 

Forca - Forca é um dos jogos mais conhecidos entre as crianças e um ótimo exercício para 

a fase de alfabetização. 

 

Etiqueta Laser c/100 FL - Etiquetas brancas para impressoras e copiadoras em folhas 

formato a4. Ideal para uso em correspondências, pastas, documentos, caixas, pequenos 

objetos entre outros. Etiqueta retangular. Adesivo permanente. 

 

Furador de EVA 38mm - Dispositivo em resina termoplástica e metal ideal para furação 

de folhas de EVA e superfícies com gramatura semelhante. 

 

Genius - O Genius é ideal para estimular a coordenação motora e o desenvolvimento do 

Raciocínio Lógico. Objetivo é tentar repetir as sequências de luzes e sons. 

 

Giz de Cera CX c/12 Dispositivo - constituído principalmente por parafina e pigmentos, 

apresentando uma vasta variedades de cores. 

 

Globo Terrestre Tátil - Globo Terrestre Adaptado, revestido com plástico Tátil em Alto 

Relevo. 

 

Hora certa – Jogo - Este jogo tem três atividades diferentes e educativas que vão estimular 

as crianças a detalhar o seu dia a dia e aprender com muita diversão os horários de cada 

atividade. 

 

Jogando com as cores - Jogo trabalha as tonalidades das cores, planejamento da ação, 

montagem, contagem das peças, organização, combinação, trabalho em grupo e a estratégia 

do jogo. 

 

Jogo da Memória - O jogo ajuda a desenvolver e trabalhar mais a percepção visual e 

identificação de semelhanças fundamental no processo de aprendizagem. 

 

Jogo da Memória dos Numerais - Jogo da Memória com peças em Numerais Cardinais. 

 

Jogo da Vareta - Jogo onde o objetivo é fazer o maior número de pontos retirando as 

varetas do monte sem que elas se mexam. 

 

Jogo das Argolas - Jogo que estimula a atenção e a coordenação motora. 

 

Jogo de Dardos - Jogo de dardos sem ponta. 
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Kit Jogo de Tabuleiro - Jogo incentiva a capacidade de memória, concentração e atenção, 

ajudam a desenvolver o raciocínio lógico e abstrato, desenvolvimento de estratégias para a 

resolução de problemas. Composto por jogo de Dama, Trilha, Jogo da Velha, Dominó e 

Ludo. 

 

Lã Sintética - Fio de acrílico ideal para diversas formas de artesanato, tanto decoração 

quanto moda. 

 

Lápis c/ Borracha CX 72 - Lápis com borracha abrasiva. Fórmula livre de PVC. Produto 

atóxico. 

 

Lápis de Cor 12 Cores - Conjunto de Lápis coloridos ideal para tarefas educacionais e 

artesanatos. 

 

Linhas Vazadas - Conjunto de placas vazadas com diversas linhas, para desenvolver a 

habilidade do traçado. este conjunto de placas vazadas é adequado para crianças que iniciam 

o processo de alfabetização. ideal para desenvolver a coordenação motora fina necessária à 

escrita. cada placa tem um grau de dificuldade que corresponde àquele do traçado das letras. 

 

Maleta Pedagógica - Brinquedos com objetivo de incentivar o aprendizado das cores, 

formas, noções de tamanho e direção, coordenação motora, raciocínio e criatividade. 

 

Lupas Manuais - Lente de aumento para auxilio de leitura para pessoas com problema de 

visão. 

 

Massa de Modelar 12 cores - Auxilia no desenvolvimento da coordenação motora e 

percepção das formas. Massa macia e com aroma. 

 

Matix - Jogos que possibilitam o desenvolvimento do cérebro através da integração de 

múltiplos sentidos dentro de um desafio motor tridimensional. 

 

Memória Sílabas - Um jogo de memória em que a criança constrói as palavras sílaba por 

sílaba. Desta forma, ela vai assimilando as estruturas básicas das palavras mais simples. 

 

Na ponta da Língua - Na ponta da Língua é um jogo com mais de 750 perguntas sobre 

gramática, verbos e ortografia. 

 

Orientação Espacial - Material para autistas que oportuniza o aprendizado pro orientação 

espacial e nomeação de substantivos. 

 

O que vai junto? - Através desse jogo de encaixe, a criança é estimulada a fazer associação 

de duas figuras que se completam. 

 

Pais e Filhos – Trânsito - Jogo para iniciar o participante nas leis de trânsito, faz com que 

tenham o conhecimento dos acontecimentos rotineiros das vias automotivas, fazendo com 

que elas aprendam se divertindo. 

 

Palavra Secreta - Uma competição emocionante em que o seu raciocínio para decifrar os 

códigos deve estar aliado à rapidez, para você ser o primeiro a acertar o alvo para vencer. 

 

Palito de artesanato c/100 - Palitos de madeira com ponta redonda. Utilizados para 

picolés,sorvetes, atividades educativas e artesanatos. 
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Papel 40kg 120g 66x96 - Papel multiuso para escritório, trabalhos educacionais e 

impressões diversas. 

 

Papel A4 100 FL Amarelo - Papel multiuso para escritório, trabalhos educacionais e 

impressões diversas. 

 

Papel A4 100 FL Azul - Papel multiuso para escritório, trabalhos educacionais e 

impressões diversas. 

 

Apontador Simples Cx c/24  - Dispositivo utilizado para moldar a ponta de lápis e outras 

superfícies. 

 

Papel A4 100 FL Rosa - Papel multiuso para escritório, trabalhos educacionais e 

impressões diversas. 

 

Papel A4 100 FL Verde - Papel multiuso para escritório, trabalhos educacionais e 

impressões diversas. 

 

Alinhavo Numerais - Jogo que estimula o desenvolvimento da coordenação motora fina e 

viso motora, além de incentivar o aprendizado dos números. 

 

ABC Animado - O ABC Animado é uma atividade, que mostra, de maneira simples, como 

associar as palavras e suas iniciais. 

 

PAPEL CARTÃO - Papel multiuso para escritório, trabalhos educacionais e impressões 

diversas. 

 

Papel Cartolina 120GR PCT c/100 branca - Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas. 

 

Baralho Pingo no I - O Pingo no I é um baralho diferente com letras no lugar de números 

e naipes. Com ele é possível inventar inúmeras formas de jogar, tendo como base o desafio 

de formar palavras que contenham no dicionário. 

 

Papel Color 120G PCT c/20 cores variadas - Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas. 

 

Papel Colorset pct c/ 10 - Papel multiuso para escritório, trabalhos educacionais e 

impressões diversas. 

 

Papel Flipchart 66x96 Branco pct c/ 50 folhas - Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas. 

 

Papel Kraft Natural 60x96 - Papel multiuso para escritório, trabalhos educacionais e 

impressões diversas. 

 

Papel Laminado - Papel multiuso para escritório, trabalhos educacionais e impressões 

diversas. 

 

Itens Mantidos: 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10; 8.11; 8.12; 8.13; 8.14; 8.15; 8.16; 

8.17; 8.18; 8.19; 8.20; 8.21; 8.22; 8.23; 8.24; 8.25; 8.26; 8.27; 8.28; 8.29; 8.30; 8.31; 8.32; 

8.33; 8.34; 8.35; 8.36; 8.37; 8.38; 8.39; 8.40; 8.41; 8.42; 8.43; 8.44; 8.45; 8.46; 8.47; 8.48; 
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8.49; 8.50; 8.51; 8.52; 8.53; 8.54; 8.55; 8.56; 8.57; 8.58; 8.59; 8.60; 8.61; 8.62; 8.63; 8.64; 

8.65; 8.66; 8.67; 8.68; 8.69; 8.70; 8.71; 8.72; 8.73; 8.74; 8.75; 8.76; 8.77; 8.78; 8.79; 8.80; 

8.81; 8.82; 8.83; 8.84; 8.85; 8.86; 8.87; 8.88; 8.89; 8.90; 8.91; 8.92; 8.93; 8.94; 8.95; 8.96; 

8.97; 8.98; 8.99; 8.100; 8.101; 8.102; 8.103; 8.104; 8.105; 8.106; 8.107; 8.108; 8.109; 

8.110; 8.111; 8.112; 8.113; 8.114; 8.115; 8.116; 8.117; 8.118; 8.119; 8.120; 8.121; 8.124; 

8.125; 8.126; 8.127; 8.128; 8.130; 8.131; 8.132; 8.133; 8.134; 8.135; 8.136; 8.137; 8.138; 

8.139; 8.140; 8.141; 8.142; 8.143; 8.144; 8.145; 8.146; 8.147; 8.148; 8.149; 8.150; 8.151; 

8.152; 8.153; 8.154 e 8.155. 

Itens Modificados: 8.3; 8.122 e 8.123. 

Itens Excluídos:-. 

 

Material Permanente/Equipamento 

 

Aparelho de Ar Condicionado - 18.000 btus - Ar Condicionado Split 18.000 BTU/h 

oferece um ar mais puro, com classificação energética baixa, que garante a economia de 

energia. (02 unids. para Sala de Recursos Multifuncionais). 

 

Armário aberto com estrutura em madeira maciça de reflorestamento tingida com 

acabamento em verniz poliuretano, composto de 1 prateleira ripada e cabideiro 

revestido com PVC. Medidas: l= 81 cm, h=147,7 cm e p=55 cm. Peso: 8,5 kg. Carga 

máxima suportável: 10kg/prateleira e 8kg/cabideiro, distribuídos uniformemente. - 

Compartimento para organização de livros, revistas, materiais e documentos. Item 523 da 

Planilha de Referência. (01 unid. para Sala de Recursos Multifuncionais). 

 

Armário de aço com portas de abrir, com chaves, prateleiras tipo escaninhos para 

pasta AZ-35; armário fabricado com chapa metálica # 22 MSG (ABNT 1010/1020); 

prateleiras fabricadas com chapa metálica 24 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões 

externas aproximadas (mm): (H) 1.980 x (L) 900 x (P) 320 - Compartimento para 

organização de livros, revistas, materiais e documentos. Item 530 da Planilha de Referência. 

(01 unid. para Sala de Recursos Multifuncionais). 

 

Mesa para cadeirante - Mesa adaptada para cadeirante, indicada também para salas de 

aula. A mesa adaptada inclina seu tampo com recorte anatômico em multilaminado e 

acabamento em laminado de alta pressão. (02 unids. para Sala de Recursos 

Multifuncionais). 

 

Armário Vertical - Compartimento para organização de livros, revistas, materiais e 

documentos. (01 unid. para Sala de Recursos Multifuncionais). 

 

Arquivo de aço com 4 gavetas, na cor cinza para 30 a 40 pastas e 25 Kg. - 

Compartimento para organização de livros, revistas, materiais e documentos. (01 unid. para 

Sala de Recursos Multifuncionais). 

 

Mesa Multifuncional - Mesa para suporte dos computadores, impressoras e demais itens 

de informática. (01 unid. para Sala de Recursos Multifuncionais). 

 

Cadeira com base giratória sobre rodízios, sem apoio para os braços, base com 

regulagem de altura e amortecimento a gás, assento e encosto em polipropileno (cor a 

definir) parafusados em estrutura em metal soldado (confeccionada em tubo oval 16 

x 30 x 1,50 mm ou equivalente), com pintura epóxi negra, estrutura confeccionada de 

forma a atender aplicação de carga sobre o assento igual a 1500 N (150 kgf) e 760 N 

(76 Kgf) sobre o encosto. Dimensões: assento 470 x 430 x 6 mm / encosto 470 x 330 x 6 

mm, conforme NR n° 17 do Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT. - 
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Cadeira giratória estofada e com rodas. Item 1619 da Planilha de Referência. (02 unids. para 

Sala de Recursos Multifuncionais). 

 

Cadeira tipo secretária, com braço, base fixa (4 pés) confeccionada em tubo redondo 

1,20 mm pintado em epóxi, estofada em espuma injetada com 30 mm de espessura, 

revestimento em couríssimo, conforme NR n° 17 do Ministério do Trabalho e a NBR 

n° 13.962 da ABNT. - Cadeira fixa estofada. Item 1647 da Planilha de Referência. (04 

unids. para Sala de Recursos Multifuncionais). 

 

Mesa para Computador - Mesa para suporte dos computadores. (02 unids. para Sala de 

Recursos Multifuncionais). 

 

Mesa Redonda - Mesa para realização das atividades do projeto com os alunos PcD. (01 

unid. para Sala de Recursos Multifuncionais). 

 

Prateleira(s) - Conjunto em MDF para suporte de Livros, Revistas e Documentos. (02 

unids. para Sala de Recursos Multifuncionais). 

 

Quadro magnético para treinamento. projetado para auxiliar o treinador na formação 

de jogadas durante os intervalos da partida; lado esquerdo é a plca magnética 

simulando o campo de jogo e do lado direito, 50 folhas de papel para anotações; feito 

em couro sintético; peças magnéticas;caneta; papel de anotação - Quadro branco 

melamínico magnético fórmica 90x60cm com moldura de alumínio. Item 6186 da Planilha 

de Referência. (01 unid. para Sala de Recursos Multifuncionais). 

 

Ventilador de Parede - Aparelho com 60 cm de diâmetro, ele é confeccionado em aço com 

pintura epóxi na cor preta e 3 pás. (02 unids. para Sala de Recursos Multifuncionais). 

 

Ventilador de Teto - Funções ventilação e exaustão, possui 3 pás e modos de velocidade e 

é ideal para ambientes que necessitam de boa iluminação e ventilação. (02 unids. para Sala 

de Recursos Multifuncionais). 

 

Itens Mantidos: 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10; 9.11; 9.12; 9.13; 9.14 e 9.15. 

Itens Modificados:-. 

Itens Excluídos:-. 

 

Curso de Capacitação 

Curso de Educação Inclusiva - Curso de capacitação com metodologia de ensino 

adaptadas nos mais diversos níveis para todos os Rh's envolvidos no projeto. 

 

Itens Mantidos: 10.1. 

Itens Modificados:-. 

Itens Excluídos:-. 

 

ATIVIDADE(S) MEIO 

 

Recursos Humanos – Atividade Meio 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Responsável por executar os serviços gerais de 

limpeza e conservação das instalações. Movimentar produtos, limpar, organizar e conservar 

o ambiente de trabalho. Carregar e descarregar material e realizar manutenção das 

dependências do Núcleo. 

 



DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Itens Mantidos: -. 

Itens Modificados: 1.1. 

Itens Excluídos: -. 

 

Encargos Trabalhistas – Atividade Meio 

 

Encargos Trabalhistas - Auxiliar de Serviços Gerais - Encargos inerentes a contratação 

por CLT, proporcional a 75% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; 

INSS sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização 

Resc. 

 

Itens Mantidos: -. 

Itens Modificados: 2.1. 

Itens Excluídos: -.  

 

Material de Informática 

 

Mouse Esférico Estático - Mouse especial com esfera, que possibilita o movimento do 

cursor na tela exigindo menor necessidade de controle motora fina por parte do usuário. 

 

CAIXA DE SOM - Conjunto de caixas de som 2.1; interface: USB (alimentação), entrada 

para plug de 3.5mm. 

 

Cartucho para impressora - Material utilizado para impressão das fichas cadastrais dos 

alunos, lista de frequência, e demais documentos do projeto. Previsto 2 cartuchos x 12 

meses = 24 cartuchos. 

 

Computador - PC - Gabinete com Placa mãe Intel, Memória 8GB, Leitor de DVDRW, 

HD 1TB, entre outros componentes 

 

Impressora Multifuncional Jato de Tinta - Impressora Multifuncional Jato de Tinta. 

Funções: Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, etc. 

 

Lupas Eletrônicas - A Lupa Eletrônica portátil é um dispositivo de ampliação projetado 

para caber na palma da mão. A lupa tem tela de LCD de 3.5" polegadas para a visualização, 

LED para auxiliar na iluminação, suporte de estabilização, bateria recarregável de 3,5 horas 

e ampliação de 2 a 32 vezes. Muito apropriado para leitura de livros, revistas, etiquetas de 

preços, contas, artigos de jornal, etc. 

 

TV Led 55'' - Smart TV Led 55" polegadas, display LCD, com IPS, Miracast, Bluetooth, 

DTV, HDR 10, Processador Quad Core, frequência 60Hz, entradas HDMI, entradas USB, 

Entrada RF para cabo, Entrada RF para TV Digital, LAN, Saída Digital Óptica. Produto 

similar ou superior as especificações apresentadas. Item utilizados durante as atividades 

com os alunos. 

 

Mouse com entrada para acionador - Permite ao usuário substituir o click padrão de um 

mouse convencional (tecla da esquerda) pelo click do acionador, facilitando o acesso a 

softwares de comunicação alternativa e a varredura. 

 

Notebook - Processador Intel Core i5-8250U (1.6GHz expansível até 3.4 GHz, cache de 6 

MB, 4 núcleos); Memória de 4GB DDR4 2400MHz; Disco rígido SATA de 500 GB (7200 

RPM), similar ou superior. 
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Resma de papel A4 - Material utilizado para impressão das fichas cadastrais dos alunos, 

fichas cadastrais dos alunos, lista de frequência, e demais documentos do projeto. Previsto 

7,5 resmas mensais x 12 meses = 90 resmas. 

 

Acionador de Pressão - Trata-se de um dispositivo para substituir a ação do click do mouse 

convencional através de simples toque. 

 

Software para Comunicação Aumentativa e Alternativa - Comunicação Aumentativa e 

Alternativa (CAA) Os recursos de CAA permitem ao usuário se comunicar com as demais 

pessoas, complementando ou substituindo a fala. 

 

Teclado expandido com colmeia - Teclado colmeia, junto com o teclado o uso da colmeia 

acrílica oferece e facilita a digitação de pessoas com mobilidades reduzidas, a máscara em 

acrílico transparente possui orifícios que coincidem a cada tecla desse teclado, evitando que 

o usuário com dificuldades motoras dispare várias teclas ao mesmo tempo 

involuntariamente. 

 

Itens Mantidos: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12 e 3.13. 

Itens Modificados: -.  

Itens Excluídos: -.  

 

Seguro 

 

Plano de Saúde - Recursos Humanos (Meio) - Plano de Saúde aos 05 funcionários da 

atividade meio do projeto. Total 05 funcionários x R$ 566,50 para cada por mês = R$ 

2.832,50 por mês. 

 

Plano Odontológico - Recursos Humanos (Meio) - Plano Odontológico aos 05 

funcionários da atividade meio do projeto. Total 05 funcionários x R$ 25,75 para cada por 

mês = R$ 128,75 por mês. 

 

Seguro - Recursos Humanos (Meio) - Seguro de acidentes pessoais, 24hrs, cobertura total 

para os 05 funcionários da atividade meio do projeto. Total 05 vidas asseguradas x R$ 25,75 

por vida segurada/mês = R$ 128,75 por mês. 

 

Itens Mantidos: -. 

Itens Modificados: 4.1; 4.2 e 4.3. 

Itens Excluídos: -. 

 

Uniformes 

 

Calça tac-tel com frisos, bolsos laterais e traseiros com 01 logo bordado ou silkada em 

plastisol (LOGO tamanho 10 cm x 5 cm modelo retangular). Em poliester 

felpado(chimpa) 210 g, com bandeira(silkada) ou outro desenho nas mesmas 

especificações e dimensões de perna. Tamanho G e GG. - Vestuário Funcionários - Calça 

em Tactel com pelo menos duas cores e inserção das logomarcas previstas em Lei. MC = 

Previsto 05 RHs na Ativ. Meio x 03 unid. para cada = 15 unid. Necessárias para o novo ano 

de execução. Item 1823 de Planilha de Referência. 

 

Camiseta: Material: 90% poliéster e 10% elastano. Tamanho: P, M, G e GG. 

Dimensões aproximadas: 52 X 70 L x A - Vestuário Funcionários - Camisa Unissex - 

Modelo: manga curta, tecido algodão. Tamanhos diversos. MC = Previsto 05 RHs na Ativ. 
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Meio x 05 unid. para cada = 25 unid. necessárias para o novo ano de execução. Item 2193 

de Planilha de Referência. 

 

Pacote de Meia Unissex (3 pares) - Funcionários - Vestuário Funcionários - Pacote com 

03 pares, meia unissex, cano médio, composição algodão e elastano. MC = Previsto 05 RHs 

na Ativ. Meio x 03 pacotes para cada = 15 pacotes + 05 pacotes para reposição por conta 

do desgaste = 20 pacotes necessários para o novo ano de execução. 

 

Camisa UV - Funcionários - Vestuário Funcionário - Camisa UV térmica, composição 

90% poliamida e 10% elastano. Tamanhos diversos. MC = Previsto 05 RHs na Ativ. Meio 

x 04 unid. para cada = 20 unid. + 2 unid. para reposição por conta do desgaste = 22 unidades 

necessárias para o novo ano de execução. 

 

Mochila tamanho médio, 30 cm de Comprimento, 19 cm de Largura e 37 cm de Altura, 

revestimento dry system em todas as partes em contato com o corpo para absorção do 

suor, costado moldado em polietileno reticulado, dois bolsos em tela para pequenos 

objetos, compartimento interno em nylon, compartimento frontal com zíper duplo de 

metal niquelado reforçado, bolso frontal pequeno, pequeno bolso interno para 

documentos, fitas compressoras de carga laterais, alças anatômicas moldadas em EVA 

6 mm, fita peitoral estabilizadora ajustável, fita abdominal com fecho de 25 mm. - 

Acessório Funcionários - Mochila em 100% poliéster. Alças: Manual e duas traseiras 

almofadadas e reguláveis. Fechamento: Zíper. Peso aproximado: 580g. Dimensões aprox. 

do Produto (A x L x P): 46 cm x 33 cm x 18,5 cm. MC = Previsto 04 RHs na Ativ. Meio x 

01 unid. para cada = 04 unid. necessárias para o novo ano de execução. 

 

Tênis tipo running, com tecnologia de amorteceimento na área do calcanhar, 

confeccionado em material sintético(poliuretano), solado em borracha resistente, tipo 

de pisada neutra, lingueta flexível em tecido, sistema de ajuste através de cadarço 

simétrico(convencional), parte interna anatômica, forro interno acolchoado em tecido 

com microfuros. Tamanho 34 à 45. - Vestuário Funcionários - Tênis tipo running, com 

tecnologia de amortecimento na área do calcanhar, confeccionado em material sintético 

(poliuretano), solado em borracha resistente, tipo de pisada neutra, lingueta flexível em 

tecido, sistema de ajuste através de cadarço simétrico, parte interna anatômica, forro interno 

acolchoado em tecido com microfuros. MC = Previsto 05 RHs na Ativ. Meio x 01 par para 

cada = 05 pares necessários para o novo ano de execução. Item 7462 da Planilha de 

Referência. 

 

Top de Lycra Feminino - Funcionário - Vestuário para Funcionários - Top de lycra 

feminino, confeccionado em suplex power específico para roupas de ginástica, acabamento 

em debrum em toda borda, com elástico de silicone de 25mm na barra e frente dupla suplex. 

Diversos tamanhos. MC = Previsto 05 RHs femininas na Ativ. Meio x 03 unid. para cada = 

15 unid. necessárias para o novo ano de execução. 

 

Itens Mantidos: -. 

Itens Modificados: 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6. e 5.7. 

Itens Excluídos: 5.5. 

 

Divulgação/Promoção 

 

Banners 1,00 X 1,30m: Banners para divulgação de Campeonatos, Pilastras e cursos 

para crianças e deficientes. - Banners 1,00 X 1,30m: Banners para divulgação das marcas 

previstas em Lei, palestras e cursos para crianças e deficientes. Item 729 da Tabela de 

Precificação. 
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Itens Mantidos: 6.1. 

Itens Modificados: -. 

Itens Excluídos: -. 

 

Serviços de Terceiros 

 

Assessoria contábil - Profissional de nível superior, responsável por fazer a 

contabilidade mensal. - Contratação de serviços contábeis para o projeto (emissão de guias 

de impostos e encargos, lançamento contábil e fiscal de todos os pagamentos do projeto). 

Contempla serviços desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto. 

 

Serviço de Prestação de Contas - Serviço de prestação de contas do projeto. Aquisição de 

dados e documentos junto ao proponente e manutenção dos mesmos. Contato com 

fornecedores e entrega das prestações de conta parcial e final do projeto. 

 

Itens Mantidos: -. 

Itens Modificados: 7.1 e 7.2. 

Itens Excluídos: -. 
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X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO 

(2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, 

envolvidos na execução do projeto. 

(3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal. 

(4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente. 

(5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto. 

(6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas 

outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado. 

(7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir). 

(8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto. 

FONTES 
ORIGEM DO 

RECURSO (7) 
FINALIDADE (8) VALOR (R$) 

ATIVIDADE(S) FIM 

1. Recursos Próprios       

2. Recursos Públicos       

3. Outros Incentivos Fiscais       

4. Outros recursos       

5. Receitas Previstas       

6. VALOR PLEITEADO    

ATIVIDADE(S) MEIO 

1. Recursos Próprios       

2. Recursos Públicos       

3. Outros Incentivos Fiscais       

4. Outros recursos       

5. Receitas Previstas       

6. VALOR PLEITEADO    

TOTAL GERAL  

XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 

AÇÃO 

Nº 
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*) 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO VALOR POR 

AÇÃO 
INÍCIO DURAÇÃO 

ATIVIDADE(S) FIM 

1 Recursos Humanos – Atividade Fim 1 mês 09 meses  R$ 926.511,39 

2 Encargos Trabalhistas – Atividade Fim 1 mês 09 meses R$ 684.326,52 

3 Uniformes 1 mês 09 meses R$ 243.344,55 

4 Hospedagem/Alimentação 1 mês 09 meses R$ 512.325,00 

5 Serviços Operacionais 1 mês 09 meses R$ 108.000,00 

6 Material de Consumo/Esportivo 1 mês 09 meses R$ 28.508,65 

7 Seguro 1 mês 09 meses R$ 218.772,00 

8 Material Didático 1 mês 09 meses R$ 30.607,49 

9 Material Permanente/Equipamento 1 mês 09 meses R$ 13.120,00 

10 Cursos de Capacitação 1 mês 09 meses R$ 14.000,00 

TOTAL ATIVIDADE FIM R$ 2.779.515,60 

ATIVIDADE(S) MEIO 

1 Recursos Humanos – Atividade Meio 1 mês 09 meses R$ 60.300,00 

2 Encargos Trabalhistas – Atividade Meio 1 mês 09 meses R$ 45.225,00 

3 Material de Informática 1 mês 09 meses R$ 30.031,00 

4 Seguro 1 mês 09 meses R$ 27.810,00 

5 Uniformes 1 mês 09 meses R$ 4.287,25 



DESCRIÇÃO DO PROJETO 

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico 

6 Divulgação/Promoção 1 mês 09 meses R$ 1.128,00 

7 Serviços de Terceiros 1 mês 09 meses R$ 87.120,00 

TOTAL ATIVIDADE MEIO R$ 255.901,25 

TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM  R$ 3.035.416,85 

ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Valor R$ 100.000,00 

Porcentagem  3,29% 

TOTAL GERAL  R$ 3.135.416,85 



Proponente: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Marabá

Projeto: Estação Conhecimento Marabá V

Nº SLI: 2000330

Nº Processo SEI: 71000.041822/2020-41   

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

Item Detalhamento

1

1.1

Professor 1 - 1. Nível superior 

completo em educação física com 

registro no CREF.

Responsável por ministrar aulas para 

alunos, conforme as diretrizes técnicas e 

pedagógicas do Programa de Esporte, atuar 

com os alunos, mantendo ambiente de 

colaboração e aprendizado. Previsto 01 

professor Atletismo, 02 professores Futebol, 

01 professor Multiesporte, 01 professor 

para caminhada e atividades funcionais para 

adultos e 01 professor de inclusão para as 

PcD.

6 Pessoa(s) 9 3.400,00 183.600,00

1.2 Vigia - Currículo Básico

Responsável por cuidar do acesso dos 

beneficiários do projeto no espaço das 

atividades, percorrer sistematicamente e 

inspecionar as dependências do Núcleo, 

para evitar incêndios, roubos, entrada de 

pessoas estranhas e outras anormalidades.

4 Pessoa(s) 9 1.600,00 57.600,00

1.3 Pedagogo(a)

Responsável por implementar processos de 

gestão da aprendizagem de modo a garantir 

o alinhamento das inciativas às diretrizes e 

conceitos pedagógicos do projeto.

2 Pessoa(s) 9 3.500,00 63.000,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado

duração de 

cada item da 

coluna 2

Análise OrçamentáriaPLANO DE TRABALHO AUTORIZADO PELA COMISSÃO

quant de cada 

item da 

coluna 2

2- Detalhamento ações

col. 3 x col. 5 x col. 6

ATIVIDADE(S) FIM

Recursos Humanos - Atividade Fim

preço de cada unidade 

de despesa

unid de med de cada item 

da coluna 3

1- N° 



Proponente: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Marabá

Projeto: Estação Conhecimento Marabá V

Nº SLI: 2000330

Nº Processo SEI: 71000.041822/2020-41   

1.4 Psicólogo - Currículo Básico

Responsável por dar suporte a preparação 

dos beneficiados, desenvolvendo-os na 

parte psicológica e emocional, 

complementando as atividades propostas.

1 Pessoa(s) 9 3.500,00 31.500,00

1.5 Diretor Geral

Responsável por atuar no planejamento, 

gerenciamento e execução das atividades 

diárias do projeto do Núcleo, coordenando 

os recursos humanos e materiais, zelando 

pelo cumprimento das normas e padrões de 

qualidade estabelecidos pelo projeto. 

Estabelecer relacionamentos e canais de 

comunicação com as equipes e 

fornecedores.

1 Pessoa(s) 9 10.000,00 90.000,00

1.6 Assistente Social - Currículo Básico

Responsável por garantir direitos e 

assistência para os alunos e familiares 

inscritos no projeto, de forma organizada e 

planejada, lutando contra os problemas das 

injustiças que podem afetar os 

desamparados socialmente.

2 Pessoa(s) 9 4.120,00 74.160,00

1.7 Coordenador Executivo

Responsável por coordenar e fiscalizar as 

atividades do projeto, em todos os seus 

aspectos. Coordenar a metodologia e a 

aplicabilidade dos trabalhos realizados. 

Coordenar todos os trabalhos 

desempenhados por todos os profissionais 

envolvidos no projeto. Elaborar relatórios 

técnicos mensais sobre às ações 

desenvolvidas.

1 Pessoa(s) 9 9.400,00 84.600,00
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1.8 Educador Social

Responsável por ministrar oficinas e 

atividades pedagógicas voltadas ao 

desenvolvimento social com crianças e 

adolescentes, e monitorar o bem estar dos 

educandos que participam das atividades. 

Elaborar planejamento e relatórios 

pedagógicos e instrumentos avaliativos. 

Conduzir reuniões com as famílias, a fim de 

compreender o universo das crianças e 

adolescentes, articulando e pensando em 

práticas para contribuir com o atendimento 

da demanda gerada pelo Núcleo. Aprox 138 

crianças por educador.

4 Pessoa(s) 9 2.330,00 83.880,00

1.9 Oficineiro

Responsável por monitorar e instruir os 

alunos, bem como administrar 

equipamentos e materiais para execução 

das atividades.

3 Pessoa(s) 9 2.230,00 60.210,00

1.10
Coordenador Técnico - 1. Nível 

superior completo;

Responsável por coordenar e estruturar as 

ações de implementação e manutenção das 

atividades esportivas, treinando e 

orientando a equipe de trabalho. Distribuir, 

acompanhar e avaliar a execução das 

atividades, esclarecendo dúvidas e 

administrando recursos.

1 Pessoa(s) 9 5.300,00 47.700,00

1.11
Merendeira/Cozinheira - Currículo 

Básico

Responsável por preparar refeições do 

projeto, temperando os alimentos. Refogar, 

assar, cozinhar, fritar ou tratar de outro 

modo, para atender as exigências de 

cardápios elaborados pela nutricionista do 

projeto.

4 Pessoa(s) 9 1.890,00 68.040,00
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1.12
Estagiário - 1. Graduando em 

educação física

Responsável por auxiliar os professores 

envolvidos no projeto nas diversas ações 

atreladas a sua área de atuação. Atuar de 

forma responsável com os alunos, 

mantendo ambiente de colaboração e 

aprendizado de excelência, reportando-se 

aos professores. Previsão de 02 estagiário 

para atletismo e futebol.

2 Pessoa(s) 9 1.150,00 20.700,00

1.13 Nutricionista - Currículo Básico

Responsável por planejar, coordenar e 

supervisionar serviços ou programas de 

nutrição no projeto, analisando carências 

alimentares. Controlar a estocagem, 

preparação, conservação e distribuição dos 

alimentos, a fim de contribuir para a 

melhoria dos regimes alimentares dos 

beneficiados.

1 Pessoa(s) 9 3.710,00 33.390,00

1.14 Terapeuta Ocupacional

Responsável por prestar atendimento. 

Realizar avaliação físico-funcional dos 

beneficiados, realizar análise da atividade 

como recurso terapêutico. Definir objetivos 

de programas de tratamento, executar 

programas de atividades compatíveis com o 

quadro dos alunos. Avaliar a evolução do 

tratamento dos beneficiados, orientar os 

alunos e familiares quanto ao programa de 

tratamento.

1 Pessoa(s) 9 3.125,71 28.131,39

926.511,39TOTAL
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2

2.1
Encargos Trabalhistas - 

Nutricionista

Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, 

distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono 

de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

1 Encargo(s) 9 2.782,50 25.042,50

2.2 Encargos Trabalhistas - Pedagogo

Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, 

distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono 

de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

2 Encargo(s) 9 2.625,00 47.250,00

2.3
Encargos Trabalhistas - Professor 

de Educação Física

Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, 

distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono 

de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

6 Encargo(s) 9 2.550,00 137.700,00

2.4 Encargos Trabalhistas - Vigia

Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, 

distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono 

de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

4 Encargo(s) 9 1.200,00 43.200,00

2.5 Encargos Trabalhistas - Psicólogo

Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, 

distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono 

de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

1 Encargo(s) 9 2.625,00 23.625,00

2.6
Encargos Trabalhistas - Assistente 

Social

Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, 

distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono 

de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

2 Encargo(s) 9 3.090,00 55.620,00

Encargos Trabalhistas - Atividade Fim
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2.7
Encargos Trabalhistas - Educador 

Social

Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, 

distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono 

de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

4 Encargo(s) 9 1.747,50 62.910,00

2.8 Encargos Trabalhistas - Cozinheiro

Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, 

distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono 

de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

4 Encargo(s) 9 1.417,50 51.030,00

2.9
Encargos Trabalhistas - Terapeuta 

Ocupacional

Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, 

distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono 

de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

1 Encargo(s) 9 2.344,28 21.098,52

2.10 Encargos Trabalhistas - Oficineiro

Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, 

distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono 

de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

3 Encargo(s) 9 1.672,50 45.157,50

2.11
Encargos Trabalhistas - Estagiário 

de Educação Física

Provisão de Férias conforme estabelecido na 

planilha de custos do Governo Federal - 

aproximadamente 24% sobre o salário base.

2 Encargo(s) 9 276,00 4.968,00

2.12
Encargos Trabalhistas - 

Coordenador Executivo

Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, 

distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono 

de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

1 Encargo(s) 9 7.050,00 63.450,00
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2.13
Encargos Trabalhistas - 

Coordenador Técnico

Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, 

distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono 

de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

1 Encargo(s) 9 3.975,00 35.775,00

2.14
Encargos Trabalhistas - Diretor 

Geral

Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, 

distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono 

de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

1 Encargo(s) 9 7.500,00 67.500,00

684.326,52

3

3.1
Coletes para treino fabricado 100% 

em Poliester. Tamanho P à GG.

Vestuário para alunos de Futebol - Coletes 

para treino fabricado 100% em poliéster. 

Tamanhos diversos. MC = 10 atletas de linha 

compõem uma equipe de futebol x 8 

equipes/turmas = 80 coletes. Item 2711 da 

Planilha de Referência.

80 Unidade 1 8,30 664,00

3.2
Pacote de Meia Unissex (3 pares) - 

Funcionários

Vestuário Funcionários - Pacote com 03 

pares, meia unissex, cano médio, 

composição algodão e elastano. MC = 

Previsto 32 RHs na Ativ. Fim x 02 unid. para 

cada = 64 unid + 18 unid para reposição por 

desgaste = 82 unidades necessárias para o 

novo ano de execução.

82 Pacote 1 8,05 660,10

TOTAL

Uniformes
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3.3

Tênis tipo running, com tecnologia 

de amorteceimento na área do 

calcanhar, confeccionado em 

material sintético(poliuretano), 

solado em borracha resistente, 

tipo de pisada neutra, lingueta 

flexível em tecido, sistema de 

ajuste através de cadarço 

simétrico(convencional), parte 

interna anatômica, forro interno 

acolchoado em tecido com 

microfuros. Tamanho 34 à 45.

Vestuário Alunos e Funcionários - Tênis tipo 

running, com tecnologia de amortecimento 

na área do calcanhar, confeccionado em 

material sintético (poliuretano) e solado em 

borracha resistente. MC = Previstos 550 

alunos + 32 RHs = 582 pares + 18 pares para 

reposição por conta de desgaste = 600 pares 

necessários para o novo ano de execução.

600 Par 1 218,00 130.800,00

3.4
Top de Lycra Feminino - 

Funcionário

Vestuário para Funcionários - Top de lycra 

feminino, confeccionado em suplex power 

específico para roupas de ginástica, 

acabamento em debrum em toda borda, 

com elástico de silicone de 25mm na barra e 

frente dupla suplex. Diversos tamanhos. MC 

= Previsto 15 RHs femininas na Ativ. Fim x 

03 unid. para cada = 45 unid. + 07 unid de 

reposição = 52 unidades necessárias para o 

novo ano de execução.

52 Unidade 1 33,25 1.729,00

3.5 Calça Bailarina - Funcionário

Vestuário para Funcionários - A Calça 

Bailarina apresenta uma modelagem mais 

justa na cintura e mais larga nas barras. 

Material composto por poliamida e 

elastano. Diversos Tamanhos. MC = 

Previstos 15 RH's femininos + 5 peças para 

reposição.

20 Unidade 1 48,00 960,00
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3.6

Calça tac-tel com frisos, bolsos 

laterais e traseiros com 01 logo 

bordado ou silkada em plastisol 

(LOGO tamanho 10 cm x 5 cm 

modelo retangular ). Em poliester 

felpado(chimpa) 210 g, com 

bandeira(silkada) ou outro 

desenho nas mesmas 

especificações e dimensões de 

perna. Tamanho G e GG.

Vestuário Funcionários - Calça em Tactel 

com pelo menos duas cores e inserção das 

logomarcas previstas em Lei. MC = Previsto 

32 RHs na Ativ. Fim x 02 unid. para cada = 

64 unid + 18 unid para reposição por 

desgaste = 82 unidades necessárias para o 

novo ano de execução. Item 1823 da 

Planilha de Referência.

82 Unidade 1 46,00 3.772,00

3.7 Boné 100% poliéster duas cores

Vestuário Funcionários - Boné 100% 

poliéster, para proteção do rosto contra os 

raios solares. MC = Previsto 32 RHs na Ativ. 

Fim x 01 unid. para cada = 32 unid + 9 unid 

para reposição por desgaste = 41 unidades 

necessárias para o novo ano de execução. 

Item 1266 da Planilha de Referência.

41 Unidade 1 17,25 707,25

3.8

Camiseta: Material: 90% poliéster e 

10% elastano. Tamanho: P, M, G e 

GG. Dimensões aproximadas: 52 X 

70 L x A

Vestuário Funcionários - Camisa Unissex - 

Modelo: manga curta. Tamanhos diversos. 

MC = Previsto 32 RHs na ativ. Fim x 04 unid. 

para cada = 128 unid. necessárias para o 

novo ano de execução. Item 2193 da 

Planilha de Referência.

128 Unidade 1 29,90 3.827,20
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3.9

Meião - Possui amortecimento 

anatomicamente posicionado e 

mesh na parte de cima do pé para 

maior respirabilidade. Um par por 

embalagem. Punhos canelados, 

Tornozelo canelado com detalhe 

canelado na parte posterior. 

Amortecimento anatomicamente 

posicionado para áreas de alto 

desgaste. Mesh no topo do pé para 

ventilação. Meia direita e 

esquerda. 91% náilon / 6% viscose 

/ 3% elastano

Vestuário Futebol - Meião - Possui 

amortecimento anatomicamente 

posicionado e mesh na parte de cima do pé 

para maior respirabilidade. Punhos 

canelados, Tornozelo canelado com detalhe 

canelado na parte posterior. 

Amortecimento anatomicamente 

posicionado para áreas de alto desgaste. 

Mesh no topo do pé para ventilação. 91% 

náilon / 6% viscose / 3% elastano. MC = 

Previsto 170 alunos na modalidade futebol x 

02 pares para cada = 340 pares necessários 

para o novo ano de execução. Item 4973 da 

Planilha.

340 Par 1 16,10 5.474,00

3.10

Bermuda com recorte e bolsos 

laterais, confeccionada em tactel 

peletizado g/metro linear 163/196, 

microfibra 100% poliester com 

trama texturizada à ar e 

acabamento. Tamanho P à GG.

Vestuário Funcionário - Bermuda 

confeccionada em DRY FIT de alta 

qualidade, proporciona conforto e 

flexibilidade. MC = Previsto 32 RHs na Ativ. 

Fim x 02 unid. para cada = 64 unid + 12 unid 

para reposição por desgaste = 82 unidades 

necessárias para o novo ano de execução. 

Item 983 da Planilha de Referência.

82 Unidade 1 25,30 2.074,60

3.11 Camisa UV - Funcionários

Vestuário Funcionário - Camisa UV térmica, 

composição 90% poliamida e 10% elastano. 

Tamanhos diversos. MC = Previsto 32 RHs 

na Ativ. Fim x 02 unid. para cada = 64 unid + 

18 unid para reposição por desgaste = 82 

unidades necessárias para o novo ano de 

execução.

82 Unidade 1 48,00 3.936,00
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3.12 Short Longo Unissex - Alunos

Vestuário - Short de alta durabilidade e 

qualidade, garantindo conforto e proteção. 

Composta de poliéster. Composição: 100% 

poliéster. MC = Previsto 550 alunos x 02 

unid. para cada = 1100 unid. necessárias 

para o novo ano de execução.

1100 Unidade 1 22,85 25.135,00

3.13

Camiseta de competição, em 

tecido 100% poliéster, de Dry Fit. 

Diversos tamanhos, modelo 

Masculino.

Vestuário - Camisa Unissex - Aluno - 

Modelo: manga curta. Tamanhos diversos. 

MC = Previsto 170 alunos de atletismo + 170 

alunos de futebol + 140 alunos de 

multiesporte + 50 alunos de caminhada + 20 

alunos PcD = 550 alunos x 2 unid. para cada 

= 1100 unid. necessárias para o novo ano de 

execução.

1100 Unidade 1 34,00 37.400,00

3.14

Chuteiras - a parte superior é 

normalmente constituída por pele 

e a parte inferior ou sola contém 

pitons que devem ser adequados 

para campo relvado ou pelado. 

Usualmente são impermeáveis.

Vestuário para alunos, professores e 

estagiários de Futebol - Chuteiras - a parte 

superior é normalmente constituída por 

pele e a parte inferior ou sola contém pitons 

que devem ser adequados para campo 

relvado ou pelado. Usualmente são 

impermeáveis. MC = Previsto 170 alunos na 

modalidade futebol = 170 pares para alunos 

+ 2 pares para o Professor de futebol + 02 

pares para o estagiário de futebol = 174 

pares necessários para o novo ano de 

execução. Item 2532 da Planilha de 

Referência.

174 Par 1 132,10 22.985,40
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3.15
Pacote de Meia Unissex (3 pares) - 

Alunos

Vestuário Atletismo Treino - Pacote com 03 

pares, meia unissex, cano médio, 

composição algodão e elastano. MC = 

Previsto 170 alunos na modalidade 

atletismo + 140 alunos na modalidade 

multiesporte + 50 alunos na modalidade 

caminhada + 20 alunos PcD = 380 alunos x 

01 pacote para cada = 380 pacotes + 20 

pacotes para reposição por desgaste 

necessários para o novo ano de execução.

400 Pacote 1 8,05 3.220,00

243.344,55

4

4.1 Alimentação - Alunos

Alimentação para alunos do projeto MC = 

550 alunos x 02 dias de aula = 1100 

refeições por semana x 4,5 semanas no mês 

= 4950 refeições no mês. Total = 4950 x 09 

meses x R$ 11,50 por refeição = R$ 

512.325,00

4950 Unidade 9 11,50 512.325,00

512.325,00

5

5.1 Manutenção de Campo

Contratação de Pessoa Jurídica, responsável 

pelo fornecimento de mão de obra 

especializada em limpeza e manutenção do 

campo e materiais necessários para o 

serviço.

1 Serviço 9 12.000,00 108.000,00

108.000,00

TOTAL

Serviços Operacionais

Hospedagem/Alimentação

TOTAL

TOTAL
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6

6.1

Faixa elástica (theraband) suave. 

Em borracha e apresentam 8 níveis 

de elasticidade. Medidas 1metro 

de comprimento x 14cm de 

largura.

Faixa elástica (theraband) suave. Em 

borracha e apresentam 8 níveis de 

elasticidade. Medidas 1metro de 

comprimento x 14cm de largura. Previsto 30 

unidades para o novo ano de execução. 

Item 3797 da Tabela de Precificação.

30 Unidade 1 23,22 696,60

6.2 Mini Bicicleta Cicloergômetro

Equipamento portátil para adaptação da 

mecânica de pedaladas e ciclos para os 

braços. Auxilia no condicionamento físico, 

estimulando a circulação sanguínea e na 

recuperação de lesões musculares. Previsto 

10 unidades para o novo ano de execução.

10 Unidade 1 200,00 2.000,00

6.3 Apito

Apitos Profissionais de plastico não tóxico, o 

acessório com 109 decibéis atinge uma 

ampla área de sonoridade, para marcação 

com precisão das infrações das partidas ou 

ditar o ritmo dos aulas em todas as 

modalidades do projeto. Previsto 15 unid. 

para o novo ano de execução.

15 Unidade 1 25,00 375,00

6.4

Disco de Equilíbrio - confeccionado 

em Plastico ABS, Cor Preta, suporta 

até 100 kg, diametro de 39,5 cm.

Disco de Equilíbrio - confeccionado em 

Plastico ABS, Cor Preta, suporta até 100 kg, 

diametro de 39,5 cm. Previsto 10 unidades 

para o novo ano de execução. Item 3252 da 

Tabela de Precificação.

10 Unidade 1 90,60 906,00

6.5
Bola de futebol de campo oficial 

adulto

Bola de futebol de campo oficial adulto. 

Informações Técnicas - Composição: 

Poliuretano; Peso Aproximado: 410 - 450g; 

Circunferência aproximada: 68 - 70cm. 

Previsto 60 unid. para o novo ano de 

execução. Item 1128 de Planilha de 

Referência.

60 Unidade 1 179,90 10.794,00

Material de Consumo/Esportivo
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6.6

Corda com rolamento duplo, cabo 

emborrachado e em poliuretano. 

Tamanho: 2/2,5 m.

Corda com rolamento duplo, cabo 

emborrachado e em poliuretano. Tamanho: 

2/2,5 m. Previsto 20 unidades para o novo 

ano de execução. Item 2994 da Tabela de 

Precificação.

20 Unidade 1 34,43 688,60

6.7

Faixa elástica (theraband) médio. 

Em borracha e apresentam 8 níveis 

de elasticidade. Medidas 1metro 

de comprimento x 14cm de 

largura.

Faixa elástica (theraband) médio. Em 

borracha e apresentam 8 níveis de 

elasticidade. Medidas 1metro de 

comprimento x 14cm de largura. Previsto 30 

unidades para o novo ano de execução. 

Item 3796 da Tabela de Precificação.

30 Unidade 1 73,76 2.212,80

6.8

Prancha retangular utilizada para 

exercícios de equilíbrio. 

Retangular; Construída em 

madeira envernizada; Plataforma 

revestida com material 

antiderrapante. Comprimento: 60 

Cm; Largura: 40 Cm; Altura: 15 Cm.

Prancha retangular utilizada para exercícios 

de equilíbrio. Retangular; Construída em 

madeira envernizada; Plataforma revestida 

com material antiderrapante. Comprimento: 

60 Cm; Largura: 40 Cm; Altura: 15 Cm. 

Previsto 10 unidades para o novo ano de 

execução. Item 5929 da Tabela de 

Precificação.

10 Unidade 1 137,60 1.376,00

6.9

Trena de fibra de vidro de 100m, 

com manivela de recolhimento, 

caixa aberta e largura de 12,5 mm

Trena de fibra de vidro de 100 m, com 

manivela de recolhimento, caixa aberta e 

largura de 12,5 mm, para medição de saltos 

horizontais e lançamentos. Previsão de 2 

unid. para o novo ano de execução. Item 

7763 da Planilha de Referência.

2 Unidade 1 140,00 280,00

6.10
Rede de futebol de campo com fio, 

de alta qualidade, em polietileno

Rede de futebol de campo com fio grosso, 

de alta qualidade, em polietileno. Previsto 4 

pares para o novo ano de execução. Item 

6553 da Planilha de Referência.

4 Par 1 180,00 720,00

6.11

Corda Elástica para Prática 

Esportiva. Diâmetro Aproximado: 

8mm; Peso Liq. Aproximado: 200g; 

Comprimento: 8,5 metros.

Corda elástica para prática esportiva. 

Diâmetro aproximado: 8mm, Peso Líq. 

Aproximado: 200g, Comprimento: 8,5 

metros. Previsto 10 unid. para o novo ano 

de execução.

10 Unidade 1 13,13 131,30
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6.12

Cronômetro com sistema de 

contagem totalmente automático 

(FAT - Fully Automatic Timing) ou 

elétricos, ou digitais. Tempos 

registrados em um centésimo 

(1/100) de segundos. Equipados 

com um botões de início, de 

parada e um de reinicialização.

Cronômetro com sistema de contagem 

totalmente automático (FAT - Fully 

Automatic Timing) ou elétricos, ou digitais. 

Tempos registrados em um centésimo 

(1/100) de segundos. Equipados com um 

botões de início, de parada e um de 

reinicialização. Previsto 10 unid. para o novo 

ano de execução. Item 3067 da Planilha de 

Referência.

10 Unidade 1 150,00 1.500,00

6.13

Cone demarcatório flexível de 50 

cm para treino, com corpo vazado 

para torná-lo mais flexível, 

resistente e proporcionar a 

passagem do ar.

Cone para treino, diversos tamanhos, 

utilizado para as atividades, exercícios e 

jogos, material plástico flexível. Previsto 50 

unid. para o novo ano de execução. Item 

2783 de Planilha de Referência.

50 Unidade 1 10,90 545,00

6.14 Bola de Borracha

Bola de iniciação confeccionada em 

borracha é ideal para as práticas esportivas 

de iniciantes. Informações Técnicas - 

Diversos Tamanhos. Composição: Borracha. 

Previsto 50 unid. para o novo ano de 

execução.

50 Unidade 1 38,36 1.918,00

6.15 Bola Fisiobol

Bola utilizada para estimular a circulação 

sanguínea de mãos e pés, além de 

proporcionar relaxamento. A Bola Fisiobol 

fortalece mãos, punhos e antebraços, e 

ajuda na reabilitação, além de poder ser 

usada para massagens na planta dos pés. 

Previsto 12 unidades para o novo ano de 

execução.

12 Unidade 1 15,45 185,40
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6.16

Escada de coordenação de 9 

espaços; A Prova dágua; Trava que 

facilite o recolhimento e a 

montagem da escada; Fabricada 

em tecido sintético de nylon 

flexível e rebites de alumínio; Com 

bolsa de transporte. 

Comprimentos: 4,20m; Largura: 

0,5m; Largura da Fita: 3,5cm; 

Espaços: 9.

Escada de coordenação de 9 espaços; A 

Prova dágua; Trava que facilite o 

recolhimento e a montagem da escada; 

Fabricada em tecido sintético de nylon 

flexível e rebites de alumínio; Com bolsa de 

transporte. Comprimentos: 4,20m; Largura: 

0,5m; Largura da Fita: 3,5cm; Espaços: 9. 

Previsto 05 unidades para o novo ano de 

execução. Item 3601 da Tabela de 

Precificação.

5 Unidade 1 142,83 714,15

6.17

Cone demarcatório (disco/chapéu 

chinês) - 6,5cm de altura e 19,5cm 

de diâmetro. Material plástico 

flexível.

Cone demarcatório (disco/chapéu chinês) - 

6,5 cm de altura e 19,5 cm de diâmetro. 

Material plástico flexível. Previsto 50 unid. 

para o novo ano de execução. Item 2780 da 

Planilha de Referência.

50 Unidade 1 4,50 225,00

6.18

Arco de plástico (Bambolê); 

material: plástico PVC, com 63 cm 

de diâmetro. Cores diversas.

Arco de plástico (Bambolê); material: 

plástico PVC, com 63 cm de diâmetro. Cores 

diversas. Previsto 50 unidades para o novo 

ano de execução. Item 494 da Tabela de 

Precificação.

50 Unidade 1 7,17 358,50

6.19 Luva para Goleiros

Luva de goleiro para aulass e jogos. Material 

usado na modalidade futebol de campo. 

Previsão de 20 pares para o novo ano de 

execução.

20 Par 1 113,42 2.268,40

6.20

Trena em Fibra de Vidro; Com 

trava para medição segura e 

alavanca giratória; Graduação: 

mm/pol; Comprimento: 50 m; 

Largura: 12,5 mm.

Trena em fibra de vidro; com trava para 

medição segura e alavanca giratória; 

Gradução: mm/pol; Comprimento: 50 m; 

Largura: 12,5 mm. Previsão de 3 unid. para 

o novo ano de execução. Item 7775 da 

Planilha de Referência.

3 Unidade 1 90,00 270,00

6.21

Bola de Pilates, de diâmetro de 

45cm, segura e resistente: suporta 

até 300 Kg, composta de 

policloreto de vinila.

Bola de Pilates, de diâmetro de 45cm, 

segura e resistente: suporta até 300 Kg, 

composta de policloreto de vinila. Previsto 5 

unidades para o novo ano de execução. 

Item 1144 da Tabela de Precificação.

5 Unidade 1 68,78 343,90

28.508,65TOTAL
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7

7.1 Seguro - Recursos Humanos (Fim)

Seguro de acidentes pessoais, 24hrs, 

cobertura total para os 33 funcionários da 

atividade fim do projeto. Total 33 vidas 

asseguradas x R$ 25,75 por vida 

segurada/mês = R$ 849,75 por mês.

33 Unidade 9 25,75 7.647,75

7.2 Seguro de Alunos

Seguro de acidentes pessoais, 24hrs, 

cobertura total para os 550 alunos do 

projeto. Total 550 vidas asseguradas x R$ 

9,27 por vida segurada/mês = R$ 5.098,50 

por mês.

550 Unidade 9 9,27 45.886,50

7.3
Plano de Saúde - Recursos 

Humanos (Fim)

Plano de Saúde aos 31 funcionários (não 

incluem os 02 estagiários) da atividade fim 

do projeto. Total 31 funcionários x R$ 

566,50 para cada por mês = R$ 17.561,50 

por mês.

31 Unidade 9 566,50 158.053,50

7.4
Plano Odontológico - Recursos 

Humanos (Fim)

Plano Odontológico aos 31 funcionários 

(não incluem os 02 estagiários) da atividade 

fim do projeto. Total 31 funcionários x R$ 

25,75 para cada por mês = R$ 798,25 por 

mês.

31 Unidade 9 25,75 7.184,25

218.772,00

8

8.1 Papel Neon A4 c/20
Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas.
4 Pacote 1 16,42 65,68

8.2 Papel Opaline A4 c/ 50 FL
Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas.
5 Pacote 1 19,35 96,75

8.3 Pega-pega Tabuada

Jogo conta com um mecanismo com 

bolinhas, dois números são sorteados. Você 

deve então multiplicar esses números e 

tentar ser o primeiro a encontrar o 

resultado correto.

1 Unidade 1 63,50 63,50

8.4 Pensa Rápido
O Jogo Pensa Rápido foi desenvolvido para 

testar a inteligência e agilidade do jogador.
1 Unidade 1 200,00 200,00

Seguro

Material Didático

TOTAL
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8.5 Pincel Atomico CX 12 azul

Dispositivo indicado para diversos trabalhos 

de pintura. O produto conta com cerda 

natural e pode ser utilizado em superfícies 

como tecido, tela, madeira, cerâmica e 

gesso.

1 Caixa 1 40,00 40,00

8.6 Pincel Atômico CX 12 preto

Dispositivo indicado para diversos trabalhos 

de pintura. O produto conta com cerda 

natural e pode ser utilizado em superfícies 

como tecido, tela, madeira, cerâmica e 

gesso.

1 Caixa 1 40,00 40,00

8.7 Pincel Atomico CX 12 vermelho

Dispositivo indicado para diversos trabalhos 

de pintura. O produto conta com cerda 

natural e pode ser utilizado em superfícies 

como tecido, tela, madeira, cerâmica e 

gesso.

1 Caixa 1 40,00 40,00

8.8 Ábaco Horizontal

Permite aos alunos compreender as 

relações existentes entre unidades, dezenas 

e centenas no sistema de numeração 

decimal, bem como auxilia na compreensão 

de técnicas operatórias envolvendo trocas e 

reservas em operações de adição e 

subtração.

2 Unidade 1 38,46 76,92

8.9 Barbante 4/6 1 kg Cores Variadas

Carretel de barbante feito com Fio Ecológico 

composto por Algodão e outras fibras, 

espessura 4/6, volume de 1 kg.

10 Unidade 1 22,46 224,60

8.10 Atividades Corporativas

Material para autistas e tem como objetivo 

a sequencia didática que é uma maneira de 

encaixar conteúdos a um tema, e por sua 

vez, a outro, dando logicidade ao trabalho 

pedagógico diário.

1 Unidade 1 160,00 160,00

8.11 Balde de Blocos de Montar

Balde de blocos de montar com 104 Peças. 

Brinquedo educativo que estimula a 

percepção de cores e coordenação motora.

2 Unidade 1 29,62 59,24
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8.12 Acerte o Acento

Acerte o Acento traz 400 palavras e frases 

para você dizer quais palavras são 

acentuadas e também quando marcar a 

crase corretamente.

1 Unidade 1 72,71 72,71

8.13 Pincel Chato nº 16

Dispositivo indicado para diversos trabalhos 

de pintura. O produto conta com cerda 

natural e pode ser utilizado em superfícies 

como tecido, tela, madeira, cerâmica e 

gesso.

5 Unidade 1 3,90 19,50

8.14 Alfabeto Braile Vazado

Este material de apoio auxilia no 

aprendizado do alfabeto em Braille, 

possibilitando a construção das letras e de 

diversas palavras.

3 Unidade 1 77,53 232,59

8.15 Alfabeto em Madeira

Jogo onde os participantes poderão 

aprender a compôr palavras com as letras 

do alfabeto, além de diferenciar maiúsculas 

e minúsculas.

1 Unidade 1 30,00 30,00

8.16 Pincel Chato Nº 815-10

Dispositivo indicado para diversos trabalhos 

de pintura. O produto conta com cerda 

natural e pode ser utilizado em superfícies 

como tecido, tela, madeira, cerâmica e 

gesso.

5 Unidade 1 2,54 12,70

8.17 Alfabeto Móvel e Sílabas
Alfabeto Móvel degrau com 130 letras em 

MDF
2 Unidade 1 97,00 194,00

8.18 Aprendendo a Soletrar

Na roleta deste jogo, é possível soletrar as 

palavras e descobrir se elas estão certas. 

Neste jogo a criança aprende brincando a 

reconhecer e escrever as palavras de uma 

forma divertida.

1 Unidade 1 114,93 114,93

8.19 Bandinha Rítmica

Conjunto musical para trabalhar a 

sensibilidade, afinidade e interesse musical. 

Estimula a coordenação motora e 

concentração.

2 Unidade 1 900,00 1.800,00

8.20 Aramado Montanha Russa

Aramado de zig-zag estimula a imaginação 

das crianças, favorece a coordenação 

motora e organização temporal.

3 Unidade 1 140,00 420,00
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8.21 Pincel Chato Nº 815-12

Dispositivo indicado para diversos trabalhos 

de pintura. O produto conta com cerda 

natural e pode ser utilizado em superfícies 

como tecido, tela, madeira, cerâmica e 

gesso.

5 Unidade 1 2,76 13,80

8.22 Pincel Chato Nº 815-14

Dispositivo indicado para diversos trabalhos 

de pintura. O produto conta com cerda 

natural e pode ser utilizado em superfícies 

como tecido, tela, madeira, cerâmica e 

gesso.

5 Unidade 1 3,30 16,50

8.23 Barbante 4/6 1kg Cru

Carretel de barbante feito com Fio Ecológico 

composto por Algodão e outras fibras, 

espessura 4/6, volume de 1 kg.

2 Unidade 1 22,00 44,00

8.24 Bastão de Cola Quente Fino - PCT

Ideal para colagem de madeira, couro, 

papel, EVA, papelão, plástico, borracha, 

entre outros.

2 Pacote 1 30,10 60,20

8.25 Pincel para Quadro Branco CX 12

Dispositivo indicado para diversos trabalhos 

de pintura. O produto conta com cerda 

natural e pode ser utilizado em superfícies 

como tecido, tela, madeira, cerâmica e 

gesso.

4 Caixa 1 108,45 433,80

8.26
Bastão de Cola Quente Grosso - 

PCT

Ideal para colagem de madeira, couro, 

papel, EVA, papelão, plástico, borracha, 

entre outros.

2 Pacote 1 36,65 73,30

8.27 Batalha das Letras

Jogo educativo que estimula a 

aprendizagem de palavras e o raciocínio 

lógico.

1 Unidade 1 60,00 60,00

8.28 Bate Pinos

Base em madeira com pinos coloridos e 1 

martelo. Estimula o desenvolvimento da 

coordenação motora fina e ritmo.

2 Unidade 1 70,00 140,00

8.29 Bingo de Letras

Jogo de Bingo somada a uma mecânica que 

auxilia a criança a aprender quais são as 

letras que formam as palavras.

1 Unidade 1 40,00 40,00
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8.30 Bingo de Números

Globo de metal giratório. Tabuleiro em 

madeira com locais numerados para as 

bolinhas. 75 bolas de madeira enumeradas 

e pintadas.

1 Unidade 1 120,00 120,00

8.31 Pinos Coloridos
Trabalha as cores, formas, quantidades, 

coordenação motora e raciocínio.
2 Unidade 1 38,19 76,38

8.32 Bloco Lógico

Brinquedos Educativos - Bloco Lógico 

Conjunto confeccionado em madeira, 

contendo 48 peças em três cores diferentes 

(amarela, azul e vermelha).

2 Unidade 1 40,00 80,00

8.33 Borracha Branca CX 40

Dispositivo aplicável em diversos tipos de 

superfície e para qualquer graduação de 

grafite.

5 Caixa 1 25,35 126,75

8.34 Brincando de Engenheiro

Desenvolve o pensamento lógico, a 

imaginação e a criatividade. As crianças 

poderão montar verdadeiras cidades se 

somarem os componentes do Brincando de 

Engenheiro.

4 Unidade 1 40,00 160,00

8.35 Pistola p/ Cola Quente 10w

Pistola ideal para uso doméstico, 

derretendo o bastão de cola para reparos 

em objetos entre outros.

3 Unidade 1 45,00 135,00

8.36 Cai Não Cai

O jogo basicamente é um tubo plástico, com 

varetas atravessadas em seu interior, 

horizontalmente, impedindo que as 

bolinhas, que estão acima das varetas, 

caiam. Os jogadores devem, um a um, ir 

puxando as varetas sem deixar que as 

bolinhas caiam. Quando todas as bolinhas 

tiverem caído, os jogadores contam quantas 

cada um deixou cair. Aquele que tiver o 

menor número de bolinhas é o vencedor do 

jogo.

2 Unidade 1 80,00 160,00

8.37 Caixa Tátil

Item ideal para ajudar as Crianças em suas 

primeiras descobertas e desenvolvimento 

criativo.

3 Unidade 1 80,00 240,00
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8.38 Pistola p/ Cola Quente 40w

Pistola ideal para uso doméstico, 

derretendo o bastão de cola para reparos 

em objetos entre outros.

3 Unidade 1 29,37 88,11

8.39 Caixinha de Números e Sinais
Jogo contendo peças com Números 

Cardinais e Sinais em Braille.
2 Unidade 1 55,00 110,00

8.40 Caneta Esferográfica - Azul CX

Corpo hexagonal que assegura o conforto 

na escrita e transparente para visualização 

da tinta. Tinta de alta qualidade, que seca 

rapidamente evitando borrões na escrita.

2 Caixa 1 30,00 60,00

8.41
Plástico Adesivo Contact 

Transparente C/25m

O autoadesivo Contact consiste em folhas 

para revestir, encapar e plastificar livros, 

cadernos, móveis, portas, artesanato, 

decoração de ambientes e outros.

2 Unidade 1 100,00 200,00

8.42 Caneta Esferográfica - Preta CX

Corpo hexagonal que assegura o conforto 

na escrita e transparente para visualização 

da tinta. Tinta de alta qualidade, que seca 

rapidamente evitando borrões na escrita.

2 Caixa 1 30,00 60,00

8.43 Caneta Esferográfica - Vermelha CX

Corpo hexagonal que assegura o conforto 

na escrita e transparente para visualização 

da tinta. Tinta de alta qualidade, que seca 

rapidamente evitando borrões na escrita.

2 Caixa 1 30,00 60,00

8.44 Prancha de Seleção em Madeira
Trabalha as cores, formas, quantidades, 

coordenação motora e raciocínio.
2 Unidade 1 70,00 140,00

8.45
Quebra Cabeças Superpostos - 

Sequência Lógica

Jogo possui camadas de montagem e 

diferentes graus de dificuldade para 

estimular a atenção, análise de problema, 

raciocínio lógico e desenvolve habilidades 

espaciais.

4 Unidade 1 30,89 123,56

8.46 Soroban

O Soroban é destinado para as pessoas com 

deficiência visual, sendo um aparelho de 

cálculo usado há muitos anos pelas escolas.

2 Unidade 1 70,00 140,00
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8.47 Caneta Hidrocor 12 Cores
Dispositivo com tinta lavável de alta 

qualidade. Escrita em formato redondo.
30 Caixa 1 10,60 318,00

8.48 Cara a Cara

Jogo onde será possível exercitar a 

concentração e o raciocínio. O objetivo do 

jogo é descobrir qual é a carinha do jogador 

adversário, fazendo uma só pergunta de 

cada vez, depois é a vez de seu adversário 

fazer uma pergunta e assim por diante.

1 Unidade 1 80,00 80,00

8.49 Charada

Jogo que através das pistas nas cartas, a 

criança localiza no tabuleiro as gravuras das 

charadas, é preciso concentração e reflexos 

rápidos para encontrar as repostas.

1 Unidade 1 40,00 40,00

8.50 Primeiros Números

Um jogo que traz um suporte em que a 

criança encaixa as cartelas das figuras de 

acordo com a quantidade indicada. Uma 

atividade que estimula a associação dos 

números com as quantidades.

1 Unidade 1 35,00 35,00

8.51 Cilada

As peças do jogo possuem letras na parte 

inferior, escolha um dos 50 quebra-cabeças 

mostrados na parte de dentro e de baixo do 

estojo e separe as peças para montar o 

escolhido.

1 Unidade 1 35,00 35,00

8.52 Circuito de Motricidade

Estrutura elaborada para estimular o 

desenvolvimento motor dos alunos no 

projeto.

3 Unidade 1 2.400,00 7.200,00

8.53 Cola Branca 1 Kg

Fórmula a base de água e PVA. Possui 

acabamento transparente e flexível na 

embalagem. Cola 100% lavável mesmo 

depois de seca. Seu bico é contra 

entupimentos e vazamentos. Ideal para: 

Colar cartolinas e papéis em geral, Madeira, 

Biscuit, Tecidos e Cortiças.

6 Unidade 1 19,90 119,40
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8.54 Cola Branca 90G

Fórmula a base de água e PVA. Possui 

acabamento transparente e flexível na 

embalagem. Cola 100% lavável mesmo 

depois de seca. Seu bico é contra 

entupimentos e vazamentos. Ideal para: 

Colar cartolinas e papéis em geral, Madeira, 

Biscuit, Tecidos e Cortiças.

70 Unidade 1 2,50 175,00

8.55 Qi - Jogo

Jogo de perguntas e respostas. São 3600 

perguntas de diversos assuntos e 

curiosidades.

1 Unidade 1 100,00 100,00

8.56 Quebra-cabeça 36 peças

Blocos quebra-cabeça são um excelente 

matéria para brincar com as crianças a partir 

dos dois anos.

1 Unidade 1 63,88 63,88

8.57 Cola Colorida CX C/6 Cores

Dispositivo para acabamentos e decoração. 

Possui bico aplicador. Material não tóxico. 

Cores vivas e intensas. Secagem rápida e 

cores miscíveis. Ideal para: Colagens, 

Relevos coloridos, decorações em geral.

25 Caixa 1 10,90 272,50

8.58 Cola Glitter C/6 cores

Cola colorida com brilho. Perfeita para 

decorar e fazer acabamentos especiais. Fácil 

aplicação.

25 Caixa 1 13,00 325,00

8.59 Cola Instantânea

Recomendada para trabalhos artísticos, 

especialmente para trabalhos em E.V.A., 

isopor*, papel, papelão, tecidos, esponjas, 

cortiças, madeiras, entre outros.

2 Unidade 1 13,84 27,68

8.60 Quebra-cabeça 3D

O Quebra Cabeça 3D é uma peça que 

estimula o desenvolvimento do raciocínio, 

capacidade de concentração, noção 

espacial, percepção visual e coordenação 

motora, entre outros.

10 Unidade 1 70,00 700,00
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8.61 Sacolão Criativo

500 blocos de montar para brincar e ao 

mesmo tempo estimular as habilidades 

psicomotoras, criativas e imaginação dos 

alunos.

3 Unidade 1 210,00 630,00

8.62 Combine e Encaixe

Jogo para treinar o raciocínio lógico e 

coordenação. Trabalha as tonalidades das 

cores, planejamento da ação, montagem, 

contagem das peças, organização e as 

regras da combinação.

1 Unidade 1 70,00 70,00

8.63 Cruza Letras

Neste jogo a criança observa as figuras e, 

letra por letra, forma o nome 

correspondente. São 36 figuras para a 

criança exercitar a memória e formar 

palavras.

1 Unidade 1 35,00 35,00

8.64 Cubo de Encaixe

O cubo didático estimula a percepção, 

coordenação motora e distinção de formas 

e cores.

2 Unidade 1 30,00 60,00

8.65 Quebra-cabeça Gigante
Brinquedo educativo que estimula o 

raciocínio, e concentração da criança.
1 Unidade 1 45,68 45,68

8.66 Desafio das cores 61 bastões

Desenvolvido para interação, desde a 

primeira infância (com auxílio de pais e 

educadores) até a terceira idade, 

proporcionando além das regras do jogo, 

uma dinâmica desafiadora. Atividades 

educativas: um estímulo à coordenação e à 

memória.

1 Unidade 1 150,00 150,00

8.67 Detetive de Palavras

Jogo para aprender ortografia. Com as 

fichas sorteadas, os participantes deverão 

adivinhar a resposta através das dicas.

1 Unidade 1 47,20 47,20
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8.68 Quebra-Cabeça Progressivo

O Puzzle Progressivo traz na mesma caixa 

três quebra-cabeças diferentes. As 

quantidades e tamanhos das peças 

determinam níveis crescentes de 

dificuldade. No verso as peças também são 

diferentes para facilitar a separação dos 

modelos.Inicie a montagem pelo quebra-

cabeça de 16 peças, a fim de que a 

montagem das ilustrações de 25 e 49 peças 

ofereça um desafio progressivo e atraente.

3 Unidade 1 25,00 75,00

8.69 Diga 5 Jogo para testar seu vocabulário. 1 Unidade 1 60,00 60,00

8.70 Dominó
Clássico Dominó de osso com 28 peças e 

Estojo.
3 Unidade 1 40,00 120,00

8.71 Dominó das Ideias

Contém 28 peças de madeira, desenvolve 

noções de espaço, tempo e raciocínio lógico 

através da associação de imagens de 

palavras.

2 Unidade 1 20,58 41,16

8.72 Dominó Divisão

Este jogo é um dominó de Divisão onde o 

participante vai aprender as operações de 

matemática com muita diversão e ainda 

desenvolve seu raciocínio lógico enquanto 

brinca.

1 Unidade 1 25,93 25,93

8.73 Dominó Já Sei Ler

Já Sei Ler instiga a criançada a pensar antes 

de agir, pois elas têm que ver uma 

determinada figura e encontrar uma cartela 

semelhante ou pela leitura, memorização ou 

mesmo pela associação. Um diferencial 

desse jogo é que seu filho(a) pode treinar a 

dicção, lendo em voz alta as palavras 

escritas nas figuras, assim ele brinca, 

aprende e se diverte.

3 Unidade 1 35,00 105,00



Proponente: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Marabá

Projeto: Estação Conhecimento Marabá V

Nº SLI: 2000330

Nº Processo SEI: 71000.041822/2020-41   

8.74 Dominó Multiplicação

Este jogo é um dominó de Multiplicação 

onde o participante vai aprender as 

operações de matemática com muita 

diversão e ainda desenvolve seu raciocínio 

lógico enquanto brinca.

1 Unidade 1 26,00 26,00

8.75 Dominó Tátil

O Dominó Percepção Tátil em Relevo é um 

jogo que auxilia no raciocínio, na percepção 

tátil e visual, além de ser uma ferramenta 

pedagógica quando aliado a diferentes 

temas e disciplinas.

2 Unidade 1 110,00 220,00

8.76 Envelope 22x32 CX c/250
Dispositivo para transportar e armazenar 

documentos em geral.
1 Caixa 1 79,90 79,90

8.77
Envelope Plástico 4 furos PCT 

c/100

Dispositivo para transportar e armazenar 

documentos em geral.
2 Unidade 1 18,71 37,42

8.78 Escala de Cuisenaire

Jogo para manipulação e uso do material 

leva a criança a construir ideias de número 

através de um processo de descoberta pela 

comparação.

2 Unidade 1 110,00 220,00

8.79 Quebra-cabeça Sílaba

Este quebra-cabeça tem como objetivo 

tornar a aprendizagem da leitura e da 

escrita mais significativa, de maneira lúdica 

e contextualizada.

1 Unidade 1 34,45 34,45

8.80 Escrita Divertida

O Kit Escrita Divertida é um material 

multifuncional, que oferece inúmeras 

atividades para auxiliar no aprendizado da 

criança e possibilita a construção de letras, 

palavras, formas geométricas e outras 

figuras.

1 Unidade 1 600,00 600,00

8.81 Esquema Corporal

Kit com 11 peças. Estimula a compreensão 

do corpo e a distinção entre as partes do 

corpo. Recomendado para crianças a partir 

dos 3 anos de idade.

3 Unidade 1 200,00 600,00

8.82 Regletes de Mesa A reglete de mesa para escrita braille. 2 Unidade 1 120,00 240,00
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8.83 Etiqueta Adesiva C/210 Color

Material de uso manual, utilizado em 

identificação, sinalização, organização, 

separação, fechamento de envelopes, etc. 

Papel adesivo colorido com adesivo à base 

acrílica.

4 Unidade 1 6,50 26,00

8.84 Se vira - Jogo

A cada rodada uma atividade nova é 

passada para cada jogador. O Se Vira irá 

dizer para cada participante qual atividade 

ele deve executar, quem conseguir 

acumular o maior número de atividades 

seguidas será o vencedor.

1 Unidade 1 65,00 65,00

8.85 Soletrando

São 594 palavras para serem soletradas. 

Quanto mais palavras o jogador acertar, 

maiores são suas chances de vencer.

1 Unidade 1 39,00 39,00

8.86 Super Lince

Nesse jogo a atenção e a boa memorização 

são primordiais para um bom resultado. 

Essa brincadeira é composta por um 

tabuleiro, fichas coloridas e cartelas com 

figuras semelhantes as do tabuleiro. Ao 

começar o jogo, os participantes têm que 

ser rápidos e encontrar no tabuleiro as 

figuras que receberam nas cartelas e 

demarcá-las com as fichas coloridas. Quem 

colocar mais fichas no tabuleiro, vencerá.

1 Unidade 1 90,00 90,00

8.87 Tapa Certo Jogo de agilidade e raciocínio. 1 Unidade 1 36,23 36,23

8.88 Suporte para livro
Suporte para Livro mantendo a postura 

correta na hora do estudo ou no trabalho.
10 Unidade 1 125,00 1.250,00

8.89 Tangram

Jogo chinês milenar, composto por 10 

conjuntos de 7 figuras geométricas, 

totalizando 70 peças.

2 Unidade 1 22,23 44,46

8.90 Tapete Alfabético

Um tapete colorido em EVA. É estampado 

com as letras do alfabeto, o que ajuda a 

criança desenvolver o raciocínio.

4 Unidade 1 90,00 360,00
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8.91 Eu sou?
Jogo para estimular a criatividade e o senso 

de lógica e concentração.
1 Unidade 1 70,00 70,00

8.92 Tapete Sensorial
Tapete com base de Eva com diversas 

texturas.
2 Unidade 1 450,00 900,00

8.93 Tela para Pintura 30x40

Telas para pintura em algodão são ideais 

para tinta a óleo, acrílica, guache e 

aquarela; Indicado para trabalho artístico, 

escolar, recreação, aulas de pintura, entre 

outros.

50 Unidade 1 17,90 895,00

8.94 Tesoura Adaptada

Design ergonômico - Adequado para 

canhotos e destros. - Ponta arredondada 

garantindo a segurança.

10 Unidade 1 16,00 160,00

8.95 Explorando o Brasil

É um jogo educativo, pois conhecemos a 

geografia do Brasil. As crianças vão jogar e 

localizar cada estado e sua capital, além dos 

principais picos, rios, vegetações e climas 

distribuídos pelo nosso país.

1 Unidade 1 60,00 60,00

8.96 Tesoura Escolar CX 20
Tesoura de aço inoxidável com cabo de 

polipropileno preto e ponta arredondada.
5 Caixa 1 50,00 250,00

8.97
Tinta Guache 250 ml Cores 

Variadas

A Tinta Guache é um importante 

instrumento para o desenvolvimento da 

criatividade, coordenação motora e 

percepção visual das cores. Não é tóxica. 

Pode ser aplicada em papel, papel cartão, 

cartolina, gesso, madeira e cerâmica.

30 Unidade 1 5,15 154,50

8.98 Torre de Equilíbrio

Torre de Equilíbrio é um jogo clássico de 

habilidade física e mental, onde os 

jogadores vão combinar coordenação 

motora, concentração.

3 Unidade 1 37,00 111,00

8.99
Fita adesiva 12x10 colorida - kit 

c/10

Feita de filme de Polipropileno Bi-orientado. 

Borracha Sintética de alta performance. Fita 

de alta durabilidade. Versatilidade de uso.

2 Pacote 1 6,86 13,72
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8.100 Tinta Guache 15 ml CX 6 Cores

A Tinta Guache é um importante 

instrumento para o desenvolvimento da 

criatividade, coordenação motora e 

percepção visual das cores. Não é tóxica. 

Pode ser aplicada em papel, papel cartão, 

cartolina, gesso, madeira e cerâmica.

60 Caixa 1 4,23 253,80

8.101 Fita Adesiva 12x33 Cristal

Feita de filme de Polipropileno Bi-orientado. 

Borracha Sintética de alta performance. Fita 

de alta durabilidade. Versatilidade de uso.

30 Unidade 1 1,12 33,60

8.102 Torre de Hanoi

Torre de Hanói é um "quebra-cabeça" que 

consiste em uma base contendo três pinos, 

em um dos quais são dispostos alguns 

discos uns sobre os outros, em ordem 

crescente de diâmetro, de cima para baixo.

3 Unidade 1 30,00 90,00

8.103 Torrecopos

O empilhamento esportivo de copos é um 

jogo praticado com as mãos que consiste 

em empilhar 12 copos em uma sequência 

predeterminada no menor tempo possível.

1 Unidade 1 150,00 150,00

8.104 Fita Adesiva 45x45

Feita de filme de Polipropileno Bi-orientado. 

Borracha Sintética de alta performance. Fita 

de alta durabilidade. Versatilidade de uso

20 Unidade 1 2,62 52,40

8.105 Twister

Além de um jogo, o Twister é uma forma de 

fazer exercícios de alongamento. Você só 

precisa girar a roleta e colocar os pés e as 

mãos nos locais indicados no tapete.

1 Unidade 1 140,00 140,00

8.106 Vira Letras

Jogo educativo que estimula a 

aprendizagem de palavras e o raciocínio 

lógico.

1 Unidade 1 40,00 40,00

8.107 Fita Adesiva 48x30 colorida Fita Adesiva 48x30 colorida 20 Unidade 1 16,00 320,00

8.108 Fita Dupla Face 12x30

Filme polipropileno bi-orientado coberto 

com adesivo á base de água de ambos os 

lados.

3 Unidade 1 5,50 16,50
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8.109 Fita Dupla Face 25x30

Filme polipropileno bi-orientado coberto 

com adesivo á base de água de ambos os 

lados.

3 Unidade 1 11,42 34,26

8.110 Fita Dupla Face 50x30

Filme polipropileno bi-orientado coberto 

com adesivo á base de água de ambos os 

lados.

3 Unidade 1 21,90 65,70

8.111 Forca

Forca é um dos jogos mais conhecidos entre 

as crianças e um ótimo exercício para a fase 

de alfabetização.

1 Unidade 1 35,00 35,00

8.112 Etiqueta Laser c/100 FL

Etiquetas brancas para impressoras e 

copiadoras em folhas formato a4. Ideal para 

uso em correspondências, pastas, 

documentos, caixas, pequenos objetos 

entre outros. Etiqueta retangular. Adesivo 

permanente.

1 Unidade 1 82,63 82,63

8.113 Furador de EVA 38mm

Dispositivo em resina termoplástica e metal 

ideal para furação de folhas de EVA e 

superfícies com gramatura semelhante.

4 Unidade 1 39,90 159,60

8.114 Genius

O Genius é ideal para estimular a 

coordenação motora e o desenvolvimento 

do Raciocínio Lógico. Objetivo é tentar 

repetir as sequências de luzes e sons.

1 Unidade 1 180,00 180,00

8.115 Giz de Cera CX c/12

Dispositivo constituído principalmente por 

parafina e pigmentos, apresentando uma 

vasta variedades de cores.

60 Caixa 1 2,90 174,00

8.116 Globo Terrestre Tátil
Globo Terrestre Adaptado, revestido com 

plástico Tátil em Alto Relevo.
1 Unidade 1 350,00 350,00

8.117 Hora certa - Jogo

Este jogo tem três atividades diferentes e 

educativas que vão estimular as crianças a 

detalhar o seu dia a dia e aprender com 

muita diversão os horários de cada 

atividade.

1 Unidade 1 35,80 35,80
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8.118 Jogando com as cores

Jogo trabalha as tonalidades das cores, 

planejamento da ação, montagem, 

contagem das peças, organização, 

combinação, trabalho em grupo e a 

estratégia do jogo.

1 Unidade 1 60,00 60,00

8.119 Jogo da Memória

O jogo ajuda a desenvolver e trabalhar mais 

a percepção visual e identificação de 

semelhanças fundamental no processo de 

aprendizagem.

2 Unidade 1 35,00 70,00

8.120 Jogo da Memória dos Numerais
Jogo da Memória com peças em Numerais 

Cardinais.
2 Unidade 1 30,31 60,62

8.121 Jogo da Vareta

Jogo onde o objetivo é fazer o maior 

número de pontos retirando as varetas do 

monte sem que elas se mexam.

3 Unidade 1 25,00 75,00

8.122 Jogo das Argolas
Jogo que estimula a atenção e a 

coordenação motora.
2 Unidade 1 50,00 100,00

8.123 Jogo de Dardos Jogo de dardos sem ponta. 1 Unidade 1 53,03 53,03

8.124 Kit Jogo de Tabuleiro

Jogo incentiva a capacidade de memória, 

concentração e atenção, ajudam a 

desenvolver o raciocínio lógico e abstrato, 

desenvolvimento de estratégias para a 

resolução de problemas. Composto por jogo 

de Dama, Trilha, Jogo da Velha, Dominó e 

Ludo.

1 Unidade 1 54,88 54,88

8.125 Lã Sintética
Fio de acrílico ideal para diversas formas de 

artesanato, tanto decoração quanto moda.
20 Unidade 1 6,30 126,00

8.126 Lápis c/ Borracha CX 72
Lápis com borracha abrasiva. Fórmula livre 

de PVC. Produto atóxico.
2 Caixa 1 50,00 100,00

8.127 Lápis de Cor 12 Cores
Conjunto de Lápis coloridos ideal para 

tarefas educacionais e artesanatos.
50 Caixa 1 10,00 500,00
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8.128 Linhas Vazadas

Conjunto de placas vazadas com diversas 

linhas, para desenvolver a habilidade do 

traçado. este conjunto de placas vazadas é 

adequado para crianças que iniciam o 

processo de alfabetização. ideal para 

desenvolver a coordenação motora fina 

necessária à escrita. cada placa tem um grau 

de dificuldade que corresponde àquele do 

traçado das letras.

3 Unidade 1 60,00 180,00

8.129 Maleta Pedagógica

Brinquedos com objetivo de incentivar o 

aprendizado das cores, formas, noções de 

tamanho e direção, coordenação motora, 

raciocínio e criatividade.

3 Unidade 1 300,00 900,00

8.130 Lupas Manuais
Lente de aumento para auxilio de leitura 

para pessoas com problema de visão.
6 Unidade 1 20,00 120,00

8.131 Massa de Modelar 12 cores

Auxilia no desenvolvimento da coordenação 

motora e percepção das formas. Massa 

macia e com aroma.

40 Caixa 1 6,50 260,00

8.132 Matix

Jogos que possibilitam o desenvolvimento 

do cérebro através da integração de 

múltiplos sentidos dentro de um desafio 

motor tridimensional.

1 Unidade 1 40,00 40,00

8.133 Memória Sílabas

Um jogo de memória em que a criança 

constrói as palavras sílaba por sílaba. Desta 

forma, ela vai assimilando as estruturas 

básicas das palavras mais simples.

1 Unidade 1 30,00 30,00

8.134 Na ponta da Língua

Na ponta da Língua é um jogo com mais de 

750 perguntas sobre gramática, verbos e 

ortografia.

1 Unidade 1 80,00 80,00

8.135 Orientação Espacial

Material para autistas que oportuniza o 

aprendizado pro orientação espacial e 

nomeação de substantivos.

1 Unidade 1 60,00 60,00
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8.136 O que vai junto?

Através desse jogo de encaixe, a criança é 

estimulada a fazer associação de duas 

figuras que se completam.

1 Unidade 1 35,00 35,00

8.137 Pais e Filhos - Trânsito

Jogo para iniciar o participante nas leis de 

trânsito, faz com que tenham o 

conhecimento dos acontecimentos 

rotineiros das vias automotivas, fazendo 

com que elas aprendam se divertindo.

1 Unidade 1 25,40 25,40

8.138 Palavra Secreta

Uma competição emocionante em que o 

seu raciocínio para decifrar os códigos deve 

estar aliado à rapidez, para você ser o 

primeiro a acertar o alvo para vencer.

1 Unidade 1 50,00 50,00

8.139 Palito de artesanato c/100

Palitos de madeira com ponta redonda. 

Utilizados para picolés,sorvetes, atividades 

educativas e artesanatos.

5 Pacote 1 4,00 20,00

8.140 Papel 40kg 120g 66x96
Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas.
100 Unidade 1 1,19 119,00

8.141 Papel A4 100 FL Amarelo
Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas.
3 Unidade 1 5,59 16,77

8.142 Papel A4 100 FL Azul
Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas.
3 Unidade 1 6,26 18,78

8.143 Apontador Simples Cx c/24
Dispositivo utilizado para moldar a ponta de 

lápis e outras superfícies.
3 Caixa 1 9,90 29,70

8.144 Papel A4 100 FL Rosa
Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas.
3 Unidade 1 5,59 16,77

8.145 Papel A4 100 FL Verde
Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas.
3 Unidade 1 6,26 18,78

8.146 Alinhavo Numerais

Jogo que estimula o desenvolvimento da 

coordenação motora fina e viso motora, 

além de incentivar o aprendizado dos 

números.

2 Unidade 1 40,00 80,00
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8.147 ABC Animado

O ABC Animado é uma atividade, que 

mostra, de maneira simples, como associar 

as palavras e suas iniciais.

1 Unidade 1 35,00 35,00

8.148 PAPEL CARTÃO
Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas.
50 Unidade 1 1,45 72,50

8.149
Papel Cartolina 120GR PCT c/100 

branca

Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas.
3 Pacote 1 70,00 210,00

8.150 Baralho Pingo no I

O Pingo no I é um baralho diferente com 

letras no lugar de números e naipes. Com 

ele é possível inventar inúmeras formas de 

jogar, tendo como base o desafio de formar 

palavras que contenham no dicionário.

1 Unidade 1 55,00 55,00

8.151
Papel Color 120G PCT c/20 cores 

variadas

Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas.
10 Pacote 1 11,50 115,00

8.152 Papel Colorset pct c/ 10
Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas.
2 Pacote 1 11,00 22,00

8.153
Papel Flipchart 66x96 Branco pct c/ 

50 folhas

Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas.
1 Pacote 1 37,34 37,34

8.154 Papel Kraft Natural 60x96
Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas.
40 Unidade 1 1,10 44,00

8.155 Papel Laminado
Papel multiuso para escritório, trabalhos 

educacionais e impressões diversas.
20 Unidade 1 2,00 40,00

30.607,49TOTAL
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9

9.1
Aparelho de Ar Condicionado - 

18.000 btus

Ar Condicionado Split 18.000 BTU/h oferece 

um ar mais puro, com classificação 

energética baixa, que garante a economia 

de energia. (02 unids. para Sala de Recursos 

Multifuncionais).

2 Unidade 1 2.400,00 4.800,00

9.2

Armário aberto com estrutura em 

madeira maciça de 

reflorestamento tingida com 

acabamento em verniz 

poliuretano, composto de 1 

prateleira ripada e cabideiro 

revestido com PVC. Medidas: l= 81 

cm, h=147,7 cm e p=55 cm. Peso: 

8,5 kg. Carga máxima suportável: 

10kg/prateleira e 8kg/cabideiro, 

distribuídos uniformemente.

Compartimento para organização de livros, 

revistas, materiais e documentos. Item 523 

da Planilha de Referência. (01 unid. para 

Sala de Recursos Multifuncionais).

1 Unidade 1 300,00 300,00

9.3

Armário de aço com portas de 

abrir, com chaves, prateleiras tipo 

escaninhos para pasta AZ-35; 

armário fabricado com chapa 

metálica # 22 MSG (ABNT 

1010/1020); prateleiras fabricadas 

com chapa metálica 24 MSG (ABNT 

1010/1020); dimensões externas 

aproximadas (mm): (H) 1.980 x (L) 

900 x (P) 320

Compartimento para organização de livros, 

revistas, materiais e documentos. Item 530 

da Planilha de Referência. (01 unid. para 

Sala de Recursos Multifuncionais).

1 Unidade 1 600,00 600,00

9.4 Mesa para cadeirante

Mesa adaptada para cadeirante, indicada 

também para salas de aula. A mesa 

adaptada inclina seu tampo com recorte 

anatômico em multilaminado e acabamento 

em laminado de alta pressão. (02 unids. 

para Sala de Recursos Multifuncionais).

2 Unidade 1 500,00 1.000,00

Material Permanente / Equipamento
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9.5 Armário Vertical

Compartimento para organização de livros, 

revistas, materiais e documentos. (01 unid. 

para Sala de Recursos Multifuncionais).

1 Unidade 1 580,00 580,00

9.6

Arquivo de aço com 4 gavetas, na 

cor cinza para 30 a 40 pastas e 25 

Kg.

Compartimento para organização de livros, 

revistas, materiais e documentos. (01 unid. 

para Sala de Recursos Multifuncionais).

1 Unidade 1 400,00 400,00

9.7 Mesa Multifuncional

Mesa para suporte dos computadores, 

impressoras e demais itens de informática. 

(01 unid. para Sala de Recursos 

Multifuncionais).

1 Unidade 1 460,00 460,00

9.8

Cadeira com base giratória sobre 

rodízios, sem apoio para os braços, 

base com regulagem de altura e 

amortecimento a gás, assento e 

encosto em polipropileno (cor a 

definir) parafusados em estrutura 

em metal soldado (confeccionada 

em tubo oval 16 x 30 x 1,50 mm ou 

equivalente), com pintura epóxi 

negra, estrutura confeccionada de 

forma a atender aplicação de carga 

sobre o assento igual a 1500 N 

(150 kgf) e 760 N (76 Kgf) sobre o 

encosto. Dimensões: assento 470 x 

430 x 6 mm / encosto 470 x 330 x 6 

mm, conforme NR n° 17 do 

Ministério do Trabalho e a NBR n° 

13.962 da ABNT.

Cadeira giratória estofada e com rodas. Item 

1619 da Planilha de Referência. (02 unids. 

para Sala de Recursos Multifuncionais).

2 Unidade 1 300,00 600,00
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9.9

Cadeira tipo secretária, com braço, 

base fixa (4 pés) confeccionada em 

tubo redondo 1,20 mm pintado em 

epóxi, estofada em espuma 

injetada com 30 mm de espessura, 

revestimento em couríssimo, 

conforme NR n° 17 do Ministério 

do Trabalho e a NBR n° 13.962 da 

ABNT.

Cadeira fixa estofada. Item 1647 da Planilha 

de Referência. (04 unids. para Sala de 

Recursos Multifuncionais).

4 Unidade 1 500,00 2.000,00

9.10 Mesa para Computador

Mesa para suporte dos computadores. (02 

unids. para Sala de Recursos 

Multifuncionais).

2 Unidade 1 350,00 700,00

9.11 Mesa Redonda

Mesa para realização das atividades do 

projeto com os alunos PcD. (01 unid. para 

Sala de Recursos Multifuncionais).

1 Unidade 1 400,00 400,00

9.12 Prateleira(s)

Conjunto em MDF para suporte de Livros, 

Revistas e Documentos. (02 unids. para Sala 

de Recursos Multifuncionais).

2 Unidade 1 200,00 400,00

9.13

Quadro magnético para 

treinamento. projetado para 

auxiliar o treinador na formação de 

jogadas durante os intervalos da 

partida; lado esquerdo é a plca 

magnética simulando o campo de 

jogo e do lado direito, 50 folhas de 

papel para anotações; feito em 

couro sintético; peças 

magnéticas;caneta; papel de 

anotação

Quadro branco melamínico magnético 

fórmica 90x60cm com moldura de alumínio. 

Item 6186 da Planilha de Referência. (01 

unid. para Sala de Recursos 

Multifuncionais).

1 Unidade 1 120,00 120,00

9.14 Ventilador de Parede

Aparelho com 60 cm de diâmetro, ele é 

confeccionado em aço com pintura epóxi na 

cor preta e 3 pás. (02 unids. para Sala de 

Recursos Multifuncionais).

2 Unidade 1 180,00 360,00
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9.15 Ventilador de Teto

Funções ventilação e exaustão, possui 3 pás 

e modos de velocidade e é ideal para 

ambientes que necessitam de boa 

iluminação e ventilação. (02 unids. para Sala 

de Recursos Multifuncionais).

2 Unidade 1 200,00 400,00

13.120,00

10

10.1 Curso de Educação Inclusiva

Curso de capacitação com metodologia de 

ensino adaptadas nos mais diversos níveis 

para todos os Rh's envolvidos no projeto.

2 Serviço 1 7.000,00 14.000,00

14.000,00

2.779.515,60

Item Detalhamento

1

1.1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Responsável por executar os serviços gerais 

de limpeza e conservação das instalações. 

Movimentar produtos, limpar, organizar e 

conservar o ambiente de trabalho. Carregar 

e descarregar material e realizar 

manutenção das dependências do Núcleo.

5 Pessoa 9 1.340,00 60.300,00

60.300,00

2

2.1
Encargos Trabalhistas - Auxiliar de 

Serviços Gerais

Encargos inerentes a contratação por CLT, 

proporcional a 75% do pgt da função, 

distribuído por: INSS; FGTS; 13° salário; INSS 

sobre o 13°; FGTS sobre o 13°; Férias; Abono 

de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.

5 Encargo 9 1.005,00 45.225,00

45.225,00

Recursos Humanos - Atividade Meio

TOTAL

Encargos Trabalhistas - Atividade Meio

ATIVIDADE(S) MEIO

Cursos de Capacitação

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL ATIVIDADE(S) FIM
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3

3.1 Mouse Esférico Estático

Mouse especial com esfera, que possibilita o 

movimento do cursor na tela exigindo 

menor necessidade de controle motora fina 

por parte do usuário.

2 Unidade 1 870,00 1.740,00

3.2 CAIXA DE SOM

Conjunto de caixas de som 2.1; interface: 

USB (alimentação), entrada para plug de 

3.5mm.

4 Unidade 1 190,00 760,00

3.3 Cartucho para impressora

Material utilizado para impressão das fichas 

cadastrais dos alunos, lista de frequência, e 

demais documentos do projeto. Previsto 2 

cartuchos x 12 meses = 24 cartuchos.

24 Unidade 1 245,00 5.880,00

3.4 Computador - PC

Gabinete com Placa mãe Intel, Memória 

8GB, Leitor de DVDRW, HD 1TB, entre 

outros componentes

2 Unidade 1 1.500,00 3.000,00

3.5
Impressora Multifuncional Jato de 

Tinta

Impressora Multifuncional Jato de Tinta. 

Funções: Impressora jato de tinta, 

Copiadora, Scanner, etc.

1 Unidade 1 900,00 900,00

3.6 Lupas Eletrônicas

A Lupa Eletrônica portátil é um dispositivo 

de ampliação projetado para caber na 

palma da mão. A lupa tem tela de LCD de 

3.5" polegadas para a visualização, LED para 

auxiliar na iluminação, suporte de 

estabilização, bateria recarregável de 3,5 

horas e ampliação de 2 a 32 vezes. Muito 

apropriado para leitura de livros, revistas, 

etiquetas de preços, contas, artigos de 

jornal, etc.

1 Unidade 1 1.400,00 1.400,00

Material de Informática
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3.7 TV Led 55''

Smart TV Led 55" polegadas, display LCD, 

com IPS, Miracast, Bluetooth, DTV, HDR 10, 

Processador Quad Core, frequência 60Hz, 

entradas HDMI, entradas USB, Entrada RF 

para cabo, Entrada RF para TV Digital, LAN, 

Saída Digital Óptica. Produto similar ou 

superior as especificações apresentadas. 

Item utilizados durante as atividades com os 

alunos.

2 Unidade 1 2.500,00 5.000,00

3.8
Mouse com entrada para 

acionador

Permite ao usuário substituir o click padrão 

de um mouse convencional(tecla da 

esquerda) pelo click do acionador, 

facilitando o acesso a softwares de 

comunicação alternativa e a varredura.

2 Unidade 1 150,00 300,00

3.9 Notebook

Processador Intel Core i5-8250U (1.6GHz 

expansível até 3.4 GHz, cache de 6 MB, 4 

núcleos); Memória de 4GB DDR4 2400MHz; 

Disco rígido SATA de 500 GB (7200 RPM), 

similar ou superior.

2 Unidade 1 2.500,00 5.000,00

3.10 Resma de papel A4

Material utilizado para impressão das fichas 

cadastrais dos alunos, fichas cadastrais dos 

alunos, lista de frequência, e demais 

documentos do projeto. Previsto 7,5 resmas 

mensais x 12 meses = 90 resmas.

90 Resma 1 21,90 1.971,00

3.11 Acionador de Pressão

Trata-se de um dispositivo para substituir a 

ação do click do mouse convencional 

através de simples toque.

2 Unidade 1 170,00 340,00

3.12
Software para Comunicação 

Aumentativa e Alternativa

Comunicação Aumentativa e Alternativa 

(CAA) Os recursos de CAA permitem ao 

usuário se comunicar com as demais 

pessoas, complementando ou substituindo 

a fala.

1 Unidade 1 2.880,00 2.880,00
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3.13 Teclado expandido com colmeia

Teclado colmeia, junto com o teclado o uso 

da colmeia acrílica oferece e facilita a 

digitação de pessoas com mobilidades 

reduzidas, a máscara em acrílico 

transparente possui orifícios que coincidem 

a cada tecla desse teclado, evitando que o 

usuário com dificuldades motoras dispare 

várias teclas ao mesmo tempo 

involuntariamente.

2 Unidade 1 430,00 860,00

30.031,00

4

4.1
Plano de Saúde - Recursos 

Humanos (Meio)

Plano de Saúde aos 05 funcionários da 

atividade meio do projeto. Total 05 

funcionários x R$ 566,50 para cada por mês 

= R$ 2.832,50 por mês.

5 Unidade 9 566,50 25.492,50

4.2
Plano Odontológico - Recursos 

Humanos (Meio)

Plano Odontológico aos 05 funcionários da 

atividade meio do projeto. Total 05 

funcionários x R$ 25,75 para cada por mês = 

R$ 128,75 por mês.

5 Unidade 9 25,75 1.158,75

4.3 Seguro - Recursos Humanos (Meio)

Seguro de acidentes pessoais, 24hrs, 

cobertura total para os 05 funcionários da 

atividade meio do projeto. Total 05 vidas 

asseguradas x R$ 25,75 por vida 

segurada/mês = R$ 128,75 por mês.

5 Unidade 9 25,75 1.158,75

27.810,00

TOTAL

Seguro

TOTAL
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5

5.1

Calça tac-tel com frisos, bolsos 

laterais e traseiros com 01 logo 

bordado ou silkada em plastisol 

(LOGO tamanho 10 cm x 5 cm 

modelo retangular ). Em poliester 

felpado(chimpa) 210 g, com 

bandeira(silkada) ou outro 

desenho nas mesmas 

especificações e dimensões de 

perna. Tamanho G e GG.

Vestuário Funcionários - Calça em Tactel 

com pelo menos duas cores e inserção das 

logomarcas previstas em Lei. MC = Previsto 

05 RHs na Ativ. Meio x 03 unid. para cada = 

15 unid. Necessárias para o novo ano de 

execução. Item 1823 de Planilha de 

Referência.

15 Unidade 1 46,00 690,00

5.2

Camiseta: Material: 90% poliéster e 

10% elastano. Tamanho: P, M, G e 

GG. Dimensões aproximadas: 52 X 

70 L x A

Vestuário Funcionários - Camisa Unissex - 

Modelo: manga curta, tecido algodão. 

Tamanhos diversos. MC = Previsto 05 RHs 

na Ativ. Meio x 05 unid. para cada = 25 unid. 

necessárias para o novo ano de execução. 

Item 2193 de Planilha de Referência.

25 Unidade 1 29,90 747,50

5.3
Pacote de Meia Unissex (3 pares) - 

Funcionários

Vestuário Funcionários - Pacote com 03 

pares, meia unissex, cano médio, 

composição algodão e elastano. MC = 

Previsto 05 RHs na Ativ. Meio x 03 pacotes 

para cada = 15 pacotes + 05 pacotes para 

reposição por conta do desgaste = 20 

pacotes necessários para o novo ano de 

execução.

20 Pacote 1 8,05 161,00

5.4 Camisa UV - Funcionários

Vestuário Funcionário - Camisa UV térmica, 

composição 90% poliamida e 10% elastano. 

Tamanhos diversos. MC = Previsto 05 RHs 

na Ativ. Meio x 04 unid. para cada = 20 unid. 

+ 2 unid. para reposição por conta do 

desgaste = 22 unidades necessárias para o 

novo ano de execução.

22 Unidade 1 50,00 1.100,00

Uniformes
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5.5

Tênis tipo running, com tecnologia 

de amorteceimento na área do 

calcanhar, confeccionado em 

material sintético(poliuretano), 

solado em borracha resistente, 

tipo de pisada neutra, lingueta 

flexível em tecido, sistema de 

ajuste através de cadarço 

simétrico(convencional), parte 

interna anatômica, forro interno 

acolchoado em tecido com 

microfuros. Tamanho 34 à 45.

Vestuário Funcionários - Tênis tipo running, 

com tecnologia de amortecimento na área 

do calcanhar, confeccionado em material 

sintético (poliuretano), solado em borracha 

resistente, tipo de pisada neutra, lingueta 

flexível em tecido, sistema de ajuste através 

de cadarço simétrico, parte interna 

anatômica, forro interno acolchoado em 

tecido com microfuros. MC = Previsto 05 

RHs na Ativ. Meio x 01 par para cada = 05 

pares necessários para o novo ano de 

execução. Item 7462 da Planilha de 

Referência.

5 Par 1 218,00 1.090,00

5.6
Top de Lycra Feminino - 

Funcionário

Vestuário para Funcionários - Top de lycra 

feminino, confeccionado em suplex power 

específico para roupas de ginástica, 

acabamento em debrum em toda borda, 

com elástico de silicone de 25mm na barra e 

frente dupla suplex. Diversos tamanhos. MC 

= Previsto 05 RHs femininas na Ativ. Meio x 

03 unid. para cada = 15 unid. necessárias 

para o novo ano de execução.

15 Unidade 1 33,25 498,75

4.287,25

6

6.1

Banners 1,00 X 1,30m: Banners 

para divulgação de Campeonatos, 

Pilastras e cursos para crianças e 

deficientes.

Banners 1,00 X 1,30m: Banners para 

divulgação das marcas previstas em Lei, 

palestras e cursos para crianças e 

deficientes. Item 729 da Tabela de 

Precificação.

8 Unidade 1 141,00 1.128,00

1.128,00

TOTAL

Divulgação / Promoção

TOTAL
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7

7.1

Assessoria contábil - Profissional de 

nível superior, responsável por 

fazer a contabilidade mensal.

Contratação de serviços contábeis para o 

projeto (emissão de guias de impostos e 

encargos, lançamento contábil e fiscal de 

todos os pagamentos do projeto). 

Contempla serviços desde aprovação até a 

finalização (prestação de contas) do projeto.

1 Serviço 9 5.180,00 46.620,00

7.2 Serviço de Prestação de Contas

Serviço de prestação de contas do projeto. 

Aquisição de dados e documentos junto ao 

proponente e manutenção dos mesmos. 

Contato com fornecedores e entrega das 

prestações de conta parcial e final do 

projeto.

1 Serviço 9 4.500,00 40.500,00

87.120,00

255.901,25

3.035.416,85

Etapa 3:

100.000,00

porcentagem:

3,29%

3.135.416,85TOTAL GERAL

ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM

TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO

TOTAL

Serviços de Terceiros


