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Executor
Razão Social
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judomineiro@veloxmail.com.br

Representante
Nome

LUIZ AUGUSTO MARTINS TEIXEIRA

CPF

891.084.186-91

E-mail

judomineiro@veloxmail.com.br

Auxiliares
Nome

CPF

E-mail

Luciano Anastasia de Andrade

061.052.756-84

luciano@L2Aprojetosesportivos.com.br

Características
Título

FMJ nos Brasileiros de Judô - 2017

Número

157

Edital

Edital de Seleção de Projetos Esportivos 01/2016

Evento Internacional

Sim

Carta de Intenção

Não

Dimensão Esportiva

Rendimento

Prazo de Execução

12 meses

Número de Beneficiários

60

Público alvo

O público alvo do Projeto será 110 atletas entre 08 e 23 anos, do sexo masculino e feminino e de todo o Estado de
Minas Gerais e 20 membros da comissão técnica.
- Conforme análise do Comitê Deliberativo, o Projeto Esportivo atenderá 60 atletas. Os 60 atletas participarão do
Campeonato Brasileiro Região III. Destes 60 atletas, 50 participarão do Campeonato Brasileiro, podendo haver
eventuais substituições de atletas

Modalidades
Olímpica

Judô

Paralímpica
Não Olímpicas

Datas
Protocolo

20/10/2016

Aprovação

16/05/2017

Prazo captação

16/05/2018

Início previsto de execução

01/03/2017

Início de Execução Autorizado

__/__/____

Término de Execução do Projeto
Esportivo

__/__/____

Valores
(A) Valor Bens e serviços custeados com recursos do Incentivo:

R$ 141.792,50

(B) Valor Despesas com publicidade e divulgação custeadas com recursos do Incentivo:

R$ 0,00

(C) Valor Profissionais (RH) custeados com recursos do Incentivo:

R$ 0,00

(D) Valor Terceiro custeado com recursos do Incentivo (7.4%):

R$ 12.702,96

(A+B+C+D) Valor destinado ao Projeto Esportivo (90% do Total a ser captado):

R$ 154.495,46

Valor destinado pelo apoiador à SEESP (10% do Total a ser captado):

R$ 17.166,16

Valor a ser captado (100%):

R$ 171.661,62

Valor despesas custeadas/atendidas com recursos de outras fontes:

R$ 0,00
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Objeto
O projeto FMJ nos Brasileiros de Judô tem como objeto principal obter recursos incentivados através do Edital de Seleção de Projetos Esportivos nº 01 de 2016 –
Minas Olímpica Incentivo Ao Esporte - buscando viabilizar de forma mais abrangente que os atletas de clubes, escolas, associações e entidades desportivas do
Estado de Minas Gerais participem dos Campeonatos Brasileiros de Judô em 2017 - a ser realizado pela Confederação Brasileira de Judô – CBJ.

Histórico de execução das atividades
Justificativa
Por que se propõe o Projeto
Mesmo filiada à Confederação Brasileira de Judô – CBJ, a Federação Mineira se mostra carente de apoio e infraestrutura, reféns de participar dos principais
eventos do calendário nacional. Este cenário não é coerente com um esporte olímpico que possuí milhares de adeptos e praticantes no país e que já conquistou
resultados históricos para o esporte brasileiro.
Como resultado agravante, toda falta de recursos ao Judô Estadual impede a Federação Mineira de Judô – FMJ, de representar o Estado de Minas Gerais - na sua
condição de vanguarda do desporto em âmbito estadual – nos campeonatos nacionais.
O Judô, além de representado na esfera estadual por uma entidade como a Federação Mineira de Judô – FMJ (entidade com mais de 40 anos de história) é hoje
um esporte de aceitação e agrado inquestionável no país, tendo uma estimativa de mais de 2,5 milhões de praticantes no país e um currículo vitorioso tendo obtido
até hoje 19 medalhas olímpicas para o País – sendo o único esporte no Brasil a conseguir obter medalhas em todas as últimas 8 (oito) edições dos Jogos
Olímpicos. Esses resultados tornaram a escola de Judô brasileira uma das mais respeitadas do mundo, sinônimo de qualidade técnica, física e acima de tudo,
sinônimo de vitórias.
Tais resultados emergem ainda mais ilustres, se levados em consideração alguns estudos realizados pela United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization ou, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, que apontam o Judô como um dos esportes mais
adequados para o desenvolvimento da criança e do adolescente devido as suas características filosóficas e de coordenação motora.
Muito importante ressaltar também que desde que o Brasil foi anunciado como sede oficial dos Jogos Olímpicos de 2016, todo o esporte no país vive um momento
ainda mais sedento por oportunidades. No Judô, este cenário é reforçado pela história olímpica da modalidade e se apresenta como enorme candidato a ser um fiel
instrumento da disseminação e democratização de esportes olímpicos no país – principalmente no tocante a socialização do esporte já que a demanda financeira é
relativamente baixa de infraestrutura para iniciar a prática base do Judô.
Historicamente, o desporto já está entre os esportes “indoor” mais praticados no Brasil, em especial pelos jovens. Com um caráter educativo no âmbito da ética e
dos princípios básicos de formação de um cidadão consciente e digno, faz-se necessário viabilizar o acesso a mais crianças, jovens e adultos que, diariamente,
procuram a modalidade para aprendê-la. A prática de esportes é um dos melhores instrumentos de integração social do país, seja iniciante e amadora, ou em
elevado nível de auto rendimento e, o Judô especificamente, possuiu uma tradição exemplar no país.
Ressalta-se também que, o Brasil apresenta uma realidade específica onde os custos de participação e abrangência territorial é impactada pelos grandes
deslocamentos entre os estados, portanto a constante necessidade de hospedagem e alimentação, além das taxas de arbitragem e escassez de patrocínio direto.
A principal justificativa para o pleito de incentivo através do programa Minas Olímpica junto a Secretaria Estadual de Esportes e Turismo – SETES se deve pela
dificuldade de se obter recursos através dos órgãos municipais e estaduais ou patrocínio direto de empresas.
Cita-se também a importância desse projeto para:
Incentivar a prática do desporto, principalmente tendo em vista a proximidade com o calendário que se aproxima rico em eventos esportivos no país que se
aproxima;
Identificar talentos que possam utilizar o Judô como oportunidade profissional no futuro, seja como atleta, seja como preparador físico ou até mesmo professor;
Elevar o nível técnico dos atletas do desporto em Minas Gerais;
Promover a massificação da modalidade do Judô em todo o Estado;
Reiterar o Judô como excelente ferramenta de integração sócio educacional através do esporte integrado.
Utilização de recursos incentivados
Através do apoio financeiro disponibilizado pelo Edital de Seleção de Projetos Esportivos nº 01/2016 – Minas Olímpica Incentivo ao Esporte será possível fornecer
melhor estrutura para a participação nas etapas do Campeonato Brasileiro.
Mérito
O Projeto FMJ nos Brasileiros de Judô é pautado pelos princípios da Administração Pública, em especial, os princípios da legalidade, economicidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, indicados na Resolução SETES 08/2014: “Art. 4º Constituem obrigações do Executor do Projeto Esportivo: I responsabilizar-se diretamente pela promoção e execução do Projeto Esportivo e por suas prestações de contas parciais e final, observando-se o disposto na Lei
Estadual 20.824/2013, no Decreto Estadual 46.308/2013, nesta Resolução, e, ainda, os princípios da legalidade, economicidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.”
Atendimento à legislação vigente
O Projeto FMJ nos Brasileiros de Judô tem como característica essencial a promoção e o fomento do esporte e da prática do Judô nos Campeonatos Brasileiros de
Judô, na dimensão esportiva de rendimento, prevista no art. 8º do Decreto Estadual 46.308/2013.
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CAPACIDADE TÉCNICA OPERATIVA
Quanto ao Proponente
Mesmo filiada à Confederação Brasileira de Judô – CBJ, a Federação Mineira se mostra carente de apoio e infraestrutura, reféns de realizar o principal evento do
calendário estadual – FMJ nos Brasileiros de Judô – somente uma etapa. Este cenário não é coerente com um esporte olímpico que possuí milhares de adeptos e
praticantes no país e que já conquistou resultados históricos para o esporte brasileiro.
Como resultado agravante, toda falta de recursos ao Judô Estadual impede a Federação Mineira de Judô – FMJ, de representar e disponibilizar - na sua condição
de vanguarda do desporto em âmbito estadual – uma infraestrutura adequada (e que dirá moderna) em concordância com os parâmetros atuais da Federação
Mundial de Judô – FIJ. Isto se observa tanto no tocante aos equipamentos quanto no que desrespeito a capacitação de treinadores, centros de treinamento, e
todas condicionantes necessárias para a prática da modalidade em seu melhor nível técnico competitivo.
Coordenação das atividades:
A Federação Mineira de Judô, entidade executora, será o responsável exclusivo pela organização e realização do projeto.

Objetivos
Objetivo Geral
O projeto FMJ nos Brasileiros de Judô tem como objeto principal a viabilidade para participação de atletas de Judô no Campeonato Brasileiro no ano de 2017.
Objetivos Específicos
Aumentar o número de equipes e participantes nos campeonatos oficiais da modalidade;
Melhorar a capacitação dos atletas mineiros de Judô;
Resultados esperados
Ao pensar este projeto e concentrar esforços para sua implantação, a Federação Mineira de Judô pretende:
Envolver e integrar diferentes regiões do estado em torno da modalidade, oportunizando atletas de diferentes cidades a viver experiências significativas através do
esporte em prol de um pleno desenvolvimento humano;
Reduzir os custos dos clubes e agremiações na participação do campeonato para massificar a iniciação da prática do Judô;
Identificar jovens com talentos e habilidades para lutar em alto nível dentro da modalidade (rendimento).

Metodologia
Registra-se as seguintes ressalvas:
- O Projeto Esportivo atenderá 60 atletas. Os 60 atletas participarão do Campeonato Brasileiro Região III. Destes 60 atletas, 50 participarão do Campeonato
Brasileiro, podendo haver eventuais substituições de atletas.
- Conforme o Anexo III do Edital, as “despesas com alimentação e hospedagem em viagem, são autorizadas conforme o período de afastamento do beneficiário do
respectivo local de execução do Projeto”, sendo necessária, ainda, a observação de todos os aspectos referentes à despesa no Edital de Seleção de Projetos nº 01
de 2016.
Através do Minas Olímpica Incentivo ao Esporte, a Federação Mineira de Judô (FMJ) - entidade máxima da modalidade no Estado de Minas Gerais - busca com o
projeto “FMJ nos Brasileiros de Judô”, viabilizar a participação efetiva dos atletas no Campeonato Brasileiro de Judô, realizado pela CBJ.
Naturalmente, a expectativa é de que entidades desportivas que se ausentaram em participar de eventos pregressos realizados pela CBJ por limitações
principalmente financeiras, tenham a oportunidade de marcarem presença nestes campeonatos Brasileiros. Afinal, o possível incentivo financeiro oriundo do
programa Minas Olímpica junto a SETES, poderá custear alguns dos pontos mais onerosos para participação nos torneios.
Sem este incentivo, por falta de condições até da própria Federação, estes pontos representavam despesas que acabavam sendo repassados de alguma forma
aos clubes inviabilizando financeiramente suas participações.
Tendo como gestor a FMJ, o desenvolvimento e preparação do projeto FMJ nos Brasileiros de Judô serão feitos da seguinte forma:
Metodologia Operacional
Instrumentos de execução do Projeto
O Campeonato
Para a participação dos atletas da FMJ nos Brasileiros de Judô, serão respeitadas as regras oficiais vigentes da Federação Internacional de Judô (FIJ), da
Confederação Brasileira de Judô (CBJ), e da Federação Mineira de Judô (FMJ), este último chamado de Regulamento Técnico, além de algumas normas e/ou
procedimentos pontuais e específicos que venham ser identificados como necessários pela organização do evento como em suas chamadas Circulares.
Tais circulares são os instrumentos de regimento pontual de cada torneio específico, ditando seus parâmetros, desde o quadro de horário até a sistemática e os
critérios utilizados para pesagem, tempo de combate, premiação, critério de desempate, normas de disputa, especialidades permitidas e outras determinações que
podem variar de um torneio para outro ou entre as diferentes categorias.
Descriminando mais detalhadamente a intenção de receber incentivo através do programa Minas Olímpica, deve-se entender o pleito financeiro direcionado
principalmente para o custeio de despesas de Despesas - Bens e serviços.
Para tal, se entende necessário:
DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCENTIVO
A organização da distribuição dos materiais adquiridos
Item: Transporte Aéreo - Salvador (BA)
Características do item/serviço a ser adquirido/contratado: Bilhete de passagem aérea para a cidade de Salvador (Bahia)
Necessidade do item para o alcance do objeto: Campeonato Brasileiro Sub 15; Sub 18; Sub 21 e Sênior
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Demonstração do cálculo para definir a quantidade solicitada: 16 atletas + 4 membros da comissão técnica x 5 etapas
Item: Diária - Atletas e Comissão Técnica
Características do item/serviço a ser adquirido/contratado: Diária de hospedagem e alimentação para os atletas e membros da comissão técnica
Necessidade do item para o alcance do objeto: Hospedagem e alimentação para os atletas e membros da comissão técnica nos locais de competição
Demonstração do cálculo para definir a quantidade solicitada: (16 atletas + 4 membros da comissão técnica x 5 etapas x 3 diárias) + (100 atletas + 10 Comissões
técnicas x 1 etapa x 3 diárias) - Total 630 diárias
Item: Taxa de inscrição - CBJ
Características do item/serviço a ser adquirido/contratado: Taxa de inscrição dos atletas na CBJ
Necessidade do item para o alcance do objeto: Pagamento das taxas de inscrição dos atletas - CBJ (Valor informado na pág 4 do anexo Outline Região III)
Demonstração do cálculo para definir a quantidade solicitada: 180 atletas x 1 taxa CBJ
SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCENTIVO
Contratação de pessoa jurídica, conforme prévia celebração de contrato de prestação de serviços.
Ação destinada à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de auxílio na elaboração, captação de recursos junto a potenciais apoiadores e auxílio
na preparação dos documentos necessários para prestação de contas do projeto esportivo que será apresentado e executado pelo Executor através do programa
Minas Olímpica Incentivo ao Esporte - MOIE do Governo do Estado de Minas Gerais.
PLANO DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS
O Plano de divulgação de Marcas do Projeto FMJ nos Brasileiros de Judô está de acordo com o Manual de Identidade Visual do Estado de Minas Gerais,
disponível no endereço eletrônico incentivo.esportes.mg.gov.br.
Contrapartidas de Comunicação e Marketing
Ao iniciar a execução do Projeto Esportivo, a Federação Mineira de Judô se compromete à:
- Divulgar as ações do projeto nas suas redes sociais (Facebook, Instagram)
- Elaborar Clipping da Mídia Espontânea
O Executor autoriza a SEESP a divulgar os contatos do seu representante legal e dados do Projeto Esportivo, bem como utilizar informações do Projeto Esportivo
em divulgações e apresentações do Minas Esportiva Incentivo ao Esporte.
DECLARAÇÃO DE GRATUIDADE
As ações previstas no Projeto FMJ nos Brasileiros de Judô serão de acesso gratuito para os atletas e membros da comissão técnica participantes, bem como
isentas de taxa de inscrição ou quaisquer outras formas de contribuição ou pagamento pelos seus participantes.
CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO PÚBLICO ALVO
Os atletas serão selecionados através do ranking de cada categoria.
Esse ranking é composto pelos campeonatos estaduais realizados pela FMJ e com validade no ano de 2017.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
FMJ nos Brasileiros de Judô (Sub 13; Sub 15; Sub 18; Sub 21 e Sênior)
Data: 07 a 09 de abril de 2017
FMJ nos Brasileiros de Judô (Sênior)
Data: 03 a 05 de novembro de 2017
FMJ nos Brasileiros de Judô (Sub 15)
Data: 18 a 20 de agosto de 2017
FMJ nos Brasileiros de Judô (Sub 18)
Data: 09 a 11 de junho de 2017
FMJ nos Brasileiros de Judô (Sub 21)
Data: 26 a 28 de maio de 2017
FMJ nos Brasileiros de Judô (Sub 13)
Data: 04 a 06 de agosto de 2017
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Mês 01
1ª Fase Criação do Projeto
Etapa Única: elaboração e protocolo do projeto “FMJ nos Brasileiros de Judô”
Meses 03/04/05
2ª Fase Captação de Apoiadores, Divulgação e Inscrições do Projeto.
1ª Etapa: Pleito de Aprovação do Projeto
2ª Etapa: Captação e Definição de Patrocinadores/Incentivadores
3ª Etapa: Potencialização da divulgação do projeto
4ª Etapa: Produto do material de divulgação com a logomarca dos apoiadores
Meses 02/03/04/05/06/07/08/09/10/11
3ª Fase Operacionalização do Projeto (caso aprovado)
Mês 12
4ª Fase Fechamento do Projeto
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Concluído o projeto esportivo, o executor apresentará à SEESP até o quinto dia útil do mês seguinte o relatório final da prestação de contas, englobando todas as
despesas e receitas vinculadas ao projeto esportivo e o relatório de cumprimento das metas previstas.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO
Os campeonatos Brasileiros serão realizados na cidade de Vitória (ES) e na cidade de Salvador (BA).
Os locais dos eventos serão confirmados pela CBJ no início do ano de 2017.
1a Diligência Técnica
Sobre o transporte dos atletas para o ES - serão transportados em dois ônibus (com recurso próprio da FMJ) saindo de Belo Horizonte/MG com destino a
Vitoria/ES.

Critério de seleção do público alvo
Os atletas serão selecionados através do ranking de cada categoria.
Esse ranking é composto pelos campeonatos estaduais realizados pela FMJ e com validade no ano de 2017.

Estratégia de divulgação e de captação de beneficiários
Itens com aplicação de marcas
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Cronograma das Atividades
Nº Atividade

Meses de execução

Análise

1

FMJ nos Brasileiros de Judô (Sub 13; Sub 15; Sub 18;
Sub 21 e Sênior)

4

Pendente

2

FMJ nos Brasileiros de Judô (Sênior)

11

Pendente

3

FMJ nos Brasileiros de Judô (Sub 15)

8

Pendente

4

FMJ nos Brasileiros de Judô (Sub 18)

6

Pendente

5

FMJ nos Brasileiros de Judô (Sub 21)

5

Pendente

6

FMJ nos Brasileiros de Judô (Sub 13)

8

Pendente

7

Treinamento dos atletas

1, 2, 3, 7, 9, 10 e 12

Pendente

8

Aquisição das passagens aéreas

1e2

Pendente

9

Reserva de hotéis

1e2

Pendente

Metas
Nº Descrição da meta

1

Participação de 60
atletas e 5 membros da
comissão técnica no
Campeonato Brasileiro
Região III

2

Participação de 10
atletas e 2 membros da
comissão técnica no
Campeonato Brasileiro
Sênior

3

Participação de 10
atletas e 2 membros da
comissão técnica no
Campeonato Brasileiro
Sub 15

4

Participação de 10
atletas e 2 membros da
comissão técnica no
Campeonato Brasileiro
Sub 18

5

Participação de 10
atletas e 2 membros da
comissão técnica no
Campeonato Brasileiro
Sub 21 (Excluído)

6

Participação de 10
atletas e 2 membros da
comissão técnica no
Campeonato Brasileiro
Sub 13

7

Participação de 10
atletas e 2 membros da
comissão técnica no
Campeonato Brasileiro
Sênior (Excluído)

8

Promover a capacitação
dos atletas por meio da
participação nos
Campeonatos Nacionais

Documentos comprobatórios

Súmulas dos combates e comprovante de embarque.

Comprovante de presença/frequência, relatório
fotográfico e relatório consolidado que possibilitem
mensuração do quantitativo estabelecido.

Total: 65
1º semestre (65) e 2º semestre (0)

Correção

Total: 12
1º semestre (12) e 2º semestre (0)

Correção

Total: 12
1º semestre (12) e 2º semestre (0)

Correção

Total: 12
1º semestre (12) e 2º semestre (0)

Correção

Total: 12
1º semestre (0) e 2º semestre (12)

Correção

Total: 12
1º semestre (0) e 2º semestre (12)

Correção

Total: 12
1º semestre (0) e 2º semestre (12)

Correção

Total: 110
1º semestre (60) e 2º semestre
(50)

Pendente

Súmulas dos combates e comprovante de embarque
Comprovante de presença/frequência, relatório
fotográfico e relatório consolidado que possibilitem
mensuração do quantitativo estabelecido.
Súmulas dos combates e comprovante de embarque
Comprovante de presença/frequência, relatório
fotográfico e relatório consolidado que possibilitem
mensuração do quantitativo estabelecido.
Súmulas dos combates e comprovante de embarque
Comprovante de presença/frequência, relatório
fotográfico e relatório consolidado que possibilitem
mensuração do quantitativo estabelecido.
Súmulas dos combates e comprovante de embarque
Comprovante de presença/frequência, relatório
fotográfico e relatório consolidado que possibilitem
mensuração do quantitativo estabelecido.
Súmulas dos combates e comprovante de embarque
Comprovante de presença/frequência, relatório
fotográfico e relatório consolidado que possibilitem
mensuração do quantitativo estabelecido.
Súmulas dos combates e comprovante de embarque
Relatório contendo relato dos atletas sobre sua
participação nos campeonatos, e como a
participação contribuiu para seu desenvolvimento.

1

Transporte Aéreo - Salvador (BA)

2

Diária - Atletas e Comissão Técnica

3

Taxa de inscrição - CBJ

31/08/2017 11:46:40 versão: 1.2.0

Análise

Nota fiscal com horário de embarque e desembarque
em BH para as viagens de ônibus (inserção do
Comitê Deliberativo).

Despesas - Incentivo
Nº Nome

Despesas - Pessoal
Nº Nome

Quantidades

Comprovante de presença/frequência, relatório
fotográfico e relatório consolidado que possibilitem
mensuração do quantitativo estabelecido.

Qtd.

Docs.

Análise

60 Bilhetes

R$ 538,00

R$ 32.280,00

Sim

Correção

375 und.

R$ 271,50

R$ 101.812,50

Justificado

Correção

110 tx

R$ 70,00

R$ 7.700,00

Justificado

Correção

Qtd.

Vlr. unitário

Vlr. unitário

Total

Total

Docs.

Análise
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SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES
Superintendência de Fomento e Incentivo ao Esporte
Diretoria de Gestão de Lei de Incentivo ao Esporte
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Não há despesa(s).

Despesas - Terceiros
Nº Nome
1

Qtd.

Percentual
0

Sem título

Despesas - Outras
Nº Nome

Total
7.40%

R$ 12.702,96

Docs.

Análise

Sim

Verificado

Qtd.

Vlr. unitário

Total

Docs.

Análise

Qtd.

Vlr. unitário

Total

Docs.

Análise

Não há despesa(s).

Despesas - Publicidade
Nº Nome
Não há despesa(s).

Locais
Nº Tipo
1

OUTRO

Documentos
Nº Tipo de
documento

Nome

Endereço

Responsável

Análise

Federação Mineira de
Judô

Avenida Antônio Abrahão
Caram, 1000, 415, São
José - BELO HORIZONTE /
MG - CEP: 31.275-000

Luiz Augusto Martins Teixeira

Verificado

Descrição

Arquivo

Data de envio

Análise

1

OUTROS

Calendário
estimado para
2017

outros-20161018164952-677.pdf

18/10/2016 16:49:52

Pendente

2

OUTROS

Modelo de
programação Região III

outros-20161018165203-677.pdf

18/10/2016 16:52:03

Verificado

3

OUTROS

Normas Gerais CBJ

outros-20161018165320-677.pdf

18/10/2016 16:53:20

Verificado

4

OUTROS

Outline - Região III

outros-20161018165528-677.pdf

18/10/2016 16:55:28

Verificado

5

COMPROVAÇÃO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA

Comprovação de
Capacidade
Técnica - FMJ

comprovacao_de_..8165835677.pdf

18/10/2016 16:58:35

Verificado

6

DETALHAMENTO
DAS VIAGENS
PLANEJADAS

Detalhamento das
viagens planejadas

detalhamento_da..9181101677.pdf

19/10/2016 18:11:01

Verificado

7

CERTIDÃO DO CADIN

Certidão do Cadin

certidao_do_cad..0081735677.pdf

20/10/2016 08:17:35

Verificado

8

CERTIDÃO DO
CAGEC/SIAFI

Certidão do
CAGEC

certidao_do_cag..0081758677.pdf

20/10/2016 08:17:58

Verificado

9

FORMULÁRIO DE
PROTOCOLO
PROJETO

Formulário de
protocolo de
projeto

formulario_de_p..0204005677.pdf

20/10/2016 20:40:05

Verificado

10

RESPOSTA
DILIGÊNCIA

Resposta - 1a
Diligência técnica

resposta_dilige..22113925-27.pdf

22/03/2017 11:39:25

Verificado

31/08/2017 11:46:40 versão: 1.2.0
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SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES
Superintendência de Fomento e Incentivo ao Esporte
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Detalhamento das despesas

Despesa nº 1 - Incentivo
Nome

Transporte Aéreo - Salvador (BA)

Qtd.

60 Bilhetes

Vlr. unitário

R$ 538,00

Total

R$ 32.280,00

Situação documental

Sim

Características do item a ser
adquirido/contratado

Bilhete de passagem aérea para a cidade de Salvador (Bahia)

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Campeonato Brasileiro Sub 15;Sub 18;Sub 21 e Sênior

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

16 atletas + 4 membros da comissão técnica x 5 etapas Alteração conforme deliberação do Comitê a partir de
informações apresentadas pelo Executor: (10 atletas + 2 membros da comissão técnica) x 5 idas a Salvador = 60
passagens aéreas.

Quantidade mensal

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (60), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)

Documentos

Orçamento nº 1: orcamento20161018164017-677-FvyEs.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 18/10/2016
Valor unitário: R$ 640,00

Orçamento nº 2: orcamento20161018164017-677-sUoWJ.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 18/10/2016
Valor unitário: R$ 708,00

Orçamento nº 3: orcamento20161018164017-677-avbSQ.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 18/10/2016
Valor unitário: R$ 708,00

Justificativa
Análise

Correção

Despesa nº 2 - Incentivo
Nome

Diária - Atletas e Comissão Técnica

Qtd.

375 und.

Vlr. unitário

R$ 271,50

Total

R$ 101.812,50

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Diária de hospedagem e alimentação para os atletas e membros da comissão técnica

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Hospedagem e alimentação para os atletas e membros da comissão técnica nos locais de competição

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

(16 atletas + 4 membros da comissão técnica x 5 etapas x 3 diárias) + (100 atletas + 10 Comissões técnicas x 1 etapa x
3 diárias) - Total 630 diárias Alteração conforme deliberação do Comitê a partir de informações apresentadas pelo
Executor: ((60 atletas + 5 membros da comissão técnica) x 3 diárias) + ((10 atletas + 2 membros da comissão técnica) x
5 idas a Salvador x 3 diárias) = 195 + 180 = 375 diárias.

Quantidade mensal

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (195), 5º mês (0), 6º mês (36), 7º mês (0), 8º mês (36), 9º mês (36), 10º
mês (36), 11º mês (36) e 12º mês (0)

Documentos

Nenhum documento

Justificativa

Anexo III do Edital de Projetos Esportivos nº 01/2016 Minas Esportiva Incentivo Ao Esporte - Valores máximos para
despesas com alimentação e hospedagem em viagem – subitem 5.2.1.54

Análise

Correção

Despesa nº 3 - Incentivo
Nome

Taxa de inscrição - CBJ

Qtd.

110 tx

Vlr. unitário

R$ 70,00

Total

R$ 7.700,00

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Taxa de inscrição dos atletas na CBJ

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Pagamento das taxas de inscrição dos atletas - CBJ

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

180 atletas x 1 taxa CBJ Alteração conforme deliberação do Comitê a partir de informações apresentadas pelo
Executor: 60 atletas no Campeonato Regional + 50 atletas no Campeonato Brasileiro = 110 taxas de inscrição.

Quantidade mensal

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (60), 5º mês (0), 6º mês (10), 7º mês (10), 8º mês (10), 9º mês (10), 10º
mês (10), 11º mês (0) e 12º mês (0)

Documentos

Nenhum documento

Justificativa

Valor informado na pág 4 do anexo Outline Região III

31/08/2017 11:46:40 versão: 1.2.0
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Despesa nº 3 - Incentivo
Análise

Correção

Despesa nº 1 - Terceiros
Nome

Sem título

Qtd.

0

Percentual

7.40%

Total

R$ 12.702,96

Situação documental

Sim

Detalhamento

Ação destinada à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de auxílio na elaboração, captação de
recursos junto a potenciais apoiadores e auxílio na preparação dos documentos necessários para prestação de contas
do projeto esportivo que será apresentado e executado pelo Executor através do programa Minas Olímpica Incentivo ao
Esporte - MOIE do Governo do Estado de Minas Gerais.

Rateio mensal

1º mês (100.00%), 2º mês (0.00%), 3º mês (0.00%), 4º mês (0.00%), 5º mês (0.00%), 6º mês (0.00%), 7º mês
(0.00%), 8º mês (0.00%), 9º mês (0.00%), 10º mês (0.00%), 11º mês (0.00%) e 12º mês (0.00%)

Documentos

Contrato nº 1: contrato20161020205351-677-yLRzl.pdf
CNPJ: 97.525.643/0001-90
Data de emissão: 01/09/2016
Valor unitário: R$ 30.000,00

Justificativa
Análise

31/08/2017 11:46:40 versão: 1.2.0

Verificado
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