
Associacao Desportiva Brasil Fu
RuaSalvador Correa n° 603,sala 24, Jardim Vergueiro -

 

PLANO DE TRABALHO

   ADOSCADASTRAIS.

‘Associac¢éo Desportiva Brasil Futuro — Magnus SorocabaFutsal

 

 

(03——Endereco|Completo
 

|
|
\
j

(Avenida Adolfo Massaglia, 600, conj. 384

 

  

  

  

o4-Municipio _ : _fecP tt—s “6

Sorocabe jae.082:572 sp

|
|

al J
| (09-E-mai

ls 3208-0596 laustavo@tfw.com.br; fellipe@t
|

waningftom
| |

{10-Banco. : (11-N2Ag. N2Conta-Corrente.

L Banco do Brasil 7080-7 | 1220-3 

 

ul — IDENTIFICAGAO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE PROPONENTE.

 

Bo Fellipe DrommondLeit&oSilva. 14—CPF364.295.728-54.

[o2- Associa¢ao Desportiva Brasil Futuro

 

uro

‘orocaba/SP

 15 — Presidente "-17=Data daPosse

 

  

| '18-N.* do RG. |19-Grgdo 20-Data-
| 33.752.394-0 |Exp.
| | sapsno17

| |SSP/SP |
| |
| | | |

| | |oa ee paNy
aRua Engenheiro Prudente, 35, apto. 153 |

22-SéoPaulo ==——i=<‘~*‘ié0SSO-LODs— (sstsi(i‘é‘ésiSSCS —
|   



» Se |
{ — Associacao Desportiva Brasil Futuro
AcUTUR Rua Salvador Correa n° 603, sala 24, Jardim Vergueiro - porocaba/SP
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27-31 atletas 28)-VALOR DA PROPOSTA

R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais) por trimestre

RS 600.000,00 (seiscentos mil reais) por 12 meses.

 

|IIl- PROJETO.

|27- Futsal-Masculino-Categorias Principal/Adulto e Sub20-Alto Rendimento

(28- OBJETO. 4
| | |
\Equipe de alto rendimento,criada para representar o municipio de Sorocaba nas principais competicdes de)

futsal do mundo. Acreditamos no esporte comotransformadorsocial e atuamos com o objetivo de inspirar e|

educarjovens brasileiros através do esporte, formando cidadaos — muito além de jogadores - em um

/Austeridade na conducdo da gestao administrativa; |

Equipedealto rendimento nacategoria adulta, comoprincipal plataforma de entrega midiatica e referéncia |

lesportiva; | |

Estrutura para a formacdo de jogadores nas categoriasde base, visandoa solidez do projeto em longo

prazo; |
Atrair o interesse dos empresarios e populacaolocalpara a difusdo do projeto no muni io sede;

Criagao de novos produtos,a partir da alta notoriedade do projeto, para captacdo dedistintas fontes de

receitas, capazes de manter a estrutura do clube em nivel de exceléncia; | i

Inspirar e educar jovensbrasileiros através do esporte, formando cidadaos — muito além de jogadores — em |
um projeto financeiramente saudavel e autossustentavel. | i
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Resultados Esportivos de 2018-ADULTO |

Internacional Nacional Adulto Estadual Adulto | Regional Adulto

(X)Campeao (X)Campeao (Campeonatosde ( X)Campedo
Federacao Paulista) |

( ) Vice Campeao ( ) Vice Campeao ( ) Vice Campeao
( )CampeZo |

(X) 32 e 42 Colocado (X) 32 e 42 Colocado ( ) 32 e 42 Colocado
(X) Vice Campeao |

(_ )5%a82Colocado (_ )5%a 82 Colocado ( ) 52 a 82 Colocado
( )32e 42 Colocado

(_ ) Participagao (_ ) Participagao ( ) Participagao
|    
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  ( )52a82Colocado Jogos Regionais

(_ ) Participagao (Adulto)

Jogos Abertosdo Interior ( X )Campedo

(Adulto) ( ) Vice Campedo

(X)Campeao
( ) 32@ 42 Colocado

( )Wice Campedo ( )52a82 Colocado

Le 42( ) 32e 42 Colocado { ) Participagao

( )52a82Colocado

(_ ) Participacao     
Observacao: Assinalar conforme os resultados das competicdes disputadas em 2018.

 

Resultados Esportivos de 2018-Sub-20, sub-19 e sub-16
 

 
 Internacional Nacional Estadual (Campeonatosde Regional (Ligas Regionais)

( )Campeao ( )Campeao Federacao; Paulista) ( )Campeao

(_) Vice Campedo (_) Vice Campedo {x}Campedo { ) Vice Campeao.

( )32e 42 Colocado ( )32e 42 Colocado { ) Vice Campedo ) 32 e 42 Colocado
2e4e

( )52a82Colocado ( ) 52a 82 Colocado ( }32e 42 Colocado { )52a82Colocado

2a ge
(_ ) Participagdo (_ ) Participacao (_}52.a 82 Colocado ) Participagao

{ } Participagao Jogos Regionais(Sub-20)
 Jogos Abertos do Interior
)Campeao

(Sub-20)
(e . ) Vice Campeao

‘ampeao

) 32 e 42 Colocado
(_ ) Vice Campeao

) 52 a 82 Colocado
( )3%e 42 Colocado

( ) 52a 82Colocado }Participasao

(_ ) Participagdo

Jogos Abertos da

Juventude (Sub-19)

( )Campeao     
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(_) Vice Campedo

( ) 32 42 Colocado

( ) 52a 82 Colocado

(_ ) Participagao

Jogos Infantis de SP (Sub-

16)

(| )Campeao

( ) Vice Campedo

( ) 32 e 42 Colocado

( ) 52a 82 Colocado

(_ ) Participagao   
 

  

 

 
 -Competicao:

EquipePrincipal:

(CAMPEONATO PAULISTA DE FUTSAL

|Federacao Paulista de Futebol de Saldo

‘De marco a julho

20 EQUIPES PARTICIPANTES

\Metodologia de Disputa ainda a definir

/PREVISAO DE JOGOS- 20 JOGOS.

\LIGA PAULISTA DE FUTSAL

Liga Paulista de Futsal

'De julho adezembro

'20 EQUIPES PARTICIPANTES

" COMPETICOES e METASPROGRAMADASPARA 2019

/PRIMEIRA FASE CAMPEONATO EM CHAVE UNICA TURNO E RETURNO

SEGUNDAFASECLASSIFICANDO 8 EQUYIPES PLAY OFF ATE O FINAL
PREVISAO DE JOGOS- 25 JOGOS

LIGA NACIONAL2019

|CONFEDERAGAO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALAO

|DE MARCO A DEZEMBRO
[20 EQUIPES
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PRIMEIRA FASE CAMPEONATOEM CHAVE UNICA TURNO E RETURNO. |
SEGUNDAFASE CLASSIFICANDO 16 EQUIPES, PLAY OFF ATE O FINAL |
PREVISAO DE JOGOS - 31 JOGOS |

MASTER CUP - PORTUGAL

Federacdo Portuguesade Futsal |

DE 15 A 18 de agosto |
04 EQUIPES | |

|Quadrangular, onde quem somar mais pontos vence. | |

|PREVISAO DE JOGOS — 03 JOGOS |
|
|

COPA INTERCONTINENTALDE FUTSAL- THAILANDIA |

\Federacao Asiatica de Futsal, FIFA e Liga Espanhola deFutsal |

De 25 de agosto a 02 de setembro

(09 EQUIPES i

Campeonatoem trés chaves de trés equipes, onde os quatro melhores se enfrentamlem semifinais e final. |

PREVISAO DE JOGOS — 05 JOGOS
|

‘TACA SAO PAULO — SUB20 |
|FEDERAGAOPAULISTA DE FUTEBOLDE SALAO | |
De marco a julho |

(12 EQUIPES
Metodologia de Disputa ainda a definir |

|PREVISAO 20 JOGOS |
|

|FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOLDE SALAO
|De julho a dezembro |

(12 EQUIPES |

|Metodologia de Disputa ainda a definir |
PREVISAO 20 JOGOS |

|

|CAMPEONATO ESTADUAL — SUB20 | |

|

TACA BRASIL — SUB20

CONFEDERACAOBRASILEIRA DE FUTSAL

|De julho a dezembro |

|8 EQUIPES |
Metodologia de Disputa ainda a definir

PREVISAO 6 JOGOS

|

OBS:Participagdéo dos JOGOS REGIONAIS, JOGOS ABERTOS e JOGOS DA JUVENTUDE, de acordo com as

datas e convocacaodefinidas por esta SEMES. |
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29.1 METAS |

Disputar 50 (minimo) jogos na temporada;

|

|

|
Participar de 6 (minimo) competicdes na temporada; | |

| |

Realizar 200 (minimo)atividades de treinamento técnicoe tatico; |

Realizar 70 (minimo) atividadesfisicas; |

Tempo trabalhado de 20.000 (minimo) minutos; | |

Encerrar 80% das competic¢ées disputadas entre as 4 (quatro) melhores equipes; |
| |

Encerrar a temporada com retorno de midia superior ha R$20.000.000,00 (vinte milhées de|

reais); |

‘i Gs | .
Receber mais de 15 mil pessoas na Arena Sorocaba durante a realizacao de todososjogos;

Realizar 5 (minimo) jogos com transmisséo de uma emissora de Iv com abrangéncia

nacional; |

_io ements why semen:
30 — ESTIMATIVA DE VIAGENS TERRESTRESPARA COMPETICOES PROGRAMADAS EM 2019 ]

Equipe Principal -

Competic¢do: Liga Nacionalde Futsal

Destino: Venancio Aires/RS

|See i_seeeee soe

Quantidade de pessoas (Comissdo Técnicae atletas): 28

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus leito/avido

\Distancia de Sorocaba: 1.216,5 km

Total de quilometragem (ida/volta): 2.433 km

\Duragdo: 15h19min (cada perna da viagem)

Destino:Erechim/RS
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(Quantidade de pessoas (Comiss&o Técnicae atletas): 28

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibusleito/avido

Ipistancia de Sorocaba: 857 km

|Total de quilometragem (ida/volta): 1714 km

Durac&o: 12h30min (cada perna da viagem)

|
Destino: Carlos Barbosa/RS

Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibusleito/aviao

Distancia de Sorocaba: 1003 km

Total de quilometragem (ida/volta): 2.006 km

|Duracgdo: 14h17min (cada perna da viagem)

Destino: Jaragua do Sul/SC

 

‘Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessdrio (Van/Onibus): énibus semileito

Distancia de Sorocaba: 620 km

Total de quilometragem (ida/volta): 1240 km

Duracao: 8h56min (cada perna da viagem)

\Destino: Joagaba/SC

Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

|
Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus semi leito
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Distancia de Sorocaba: 867 km

Total de quilometragem (ida/volta): 1734 km

Durac&o: 11h45min (cada perna da viagem)

Destino: Joinville/SC

\quantiaade de pessoas (Comiss&o Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): énibus semi leito

‘Distancia de Sorocaba: 588 km

Total de quilometragem (ida/volta): 1176 km

'Durac¢aéo: 7h30min (cada perna da viagem)

Destino: Blumenau/SC

Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus semileito

Distancia de Sorocaba: 600 km

Total de quilometragem (ida/volta): 1200 km

Duracao: 9hOOmin(cada perna da viagem)

Destino: Pato Branco/PR

|Quantidade de pessoas (Comissao Técnicae atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): Gnibus semileito

Distancia de Sorocaba: 970 km

Total de quilometragem (ida/volta): 1940 km

Duragao: 11h50min (cada pernadaviagem) ee

|
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|Destino: Marechal Candido Rondon/PR

|Guantiaaae de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessério (Van/Onibus): 6nibus semileito

Distancia de Sorocaba: 982 km

lrotal de quilometragem (ida/volta): 1964km

'Duragao: 13h40min (cada perna da viagem)

|
|Destino: Francisco Beltrao/PR

Quantidade de pessoas (Comiss&o Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus semi leito

Distancia de Sorocaba: 879 km

‘Total de quilometragem (ida/volta): 1758 km

Duragao: 12h34min (cada perna da viagem)

|

Ipestino: Foz do Iguacu/PR

|auantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

[Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): dnibus semi leito

(Distancia de Sorocaba: 981 km

Total de quilometragem (ida/volta): 1962 km

Duragdo: 11h41min (cada perna da viagem)

Destino: Cascavel/PR

Quantidade de pessoas (ComissaoTécnicae atletas): 28 pessoas  
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Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus semi leito

Distancia de Sorocaba: 836 km

[raat de quilometragem (ida/volta): 1672 km

|Durac&o: 9h53min (cada perna da viagem)

|Destino: Campo Mourao/PR

|Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

‘Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): Gnibus semi leito

Distancia de Sorocaba: 623 km

Total de quilometragem (ida/volta): 1246 km

Duracao: 8h46min (cada perna da viagem)

Destino: Belo Horizonte/MG

\cvusnenasee de pessoas (ComissaoTécnicae atletas): 28 pessoas

‘Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus semileito

Ibistancta de Sorocaba: 679 km

Total de quilometragem (ida/volta): 1358 km

Duragao: 8h30min (cada perna da viagem)

Destino: Sao Paulo/SP

‘Quantidade de pessoas (Comiss&o Técnica e atletas): 28 pessoas

‘Tipo de transporte necessério (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 104 km

Total de quilometragem (ida/volta ): 208km
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\Duracio: 1h40min (cada perna da viagem)

Destino: S80 Carlos/SP

(Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

ipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 206 km

Total de quilometragem (ida/volta): 412 km
|
|
|Duraco: 2h40min(cada perna da viagem)

Destino: Sao José/SP

Quantidade de pessoas (ComissaoTécnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessério (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 185 km

‘Total de quilometragem (ida/volta): 370 km
|

Duragao: 2h30min (cada perna da viagem)

OBS: Algumasdestas viagens deverGoser realizadas de avido, portanto precisaremos
Sorocaba — Viracopos — Sorocaba.

Competicao:Liga Paulista de Futsal

\Dedtio: So José/SP

|Quantidade de pessoas (Comiss&o Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): dnibus executivo

(Distancia de Sorocaba: 185 km

Total dequilometragem (ida/volta): 370 km  
do transporte entre
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|DuragSo: 2h30min (cada perna da viagem)

Destino: S&o Paulo/SP

|Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

‘Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

|

Distancia de Sorocaba: 104 km

[Total de quilometragem (ida/volta): 208 km

|uracéo: 1h40min (cada perna da viagem)

|

‘Destino: Sao Carlos/SP

‘Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 206 km

Total de quilometragem(ida/volta): 412 km
|

Duracao: 2h40min (cada perna da viagem)

(Destino: Sertaozinho/SP

|Quantidade de pessoas (Comissdo Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 325km

Total de quilometragem (ida/volta): 650 km

‘Duracdo: 3h58min (cada perna da viagem)

Destino: Dracena/SP  
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|

Quantidade de pessoas (Comiss&oTécnicae atletas): 28 pessoas

‘Tipo de transporte necessdrio (Van/Onibus): 6nibus executivo

Ipistancta de Sorocaba: 564km

Total de quilometragem (ida/volta): 1128 km

Duracao: 6h26min (cada perna da viagem)

Destino: Santo André/SP

Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas |

Tipo de transporte necessdrio (Van/Onibus): énibus executivo

Distancia de Sorocaba: 155km

‘Total de quilometragem (ida/volta): 310 km

\Durago: 2h40min (cada perna da viagem)

|
Destino: Indaiatuba/SP

Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas  
‘Tipo de transporte necessério (Van/Onibus): 6nibus executivo |

Distancia de Sorocaba: 80km

Total de quilometragem (ida/volta): 160 km |

Duracao: 1hO9min (cada perna da viagem)

|Destino: Campinas/SP

‘Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas
|

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 101km

Total de quilometragem(ida/volta): 202km

¥
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Duracao: 1h20min (cada perna da viagem)

|

Destino: Sdo Caetano/SP

Quantidade de pessoas (ComissaoTécnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 118km

‘Total de quilometragem (ida/volta): 236 km

\Duracao: 2hO1min(cada perna da viagem)

Destino: Barueri/SP

Quantidade de pessoas (Comiss&o Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): énibus executivo

(Distancia de Sorocaba: 89,2km

“Total de quilometragem (ida/volta): 178,4 km

Duragao: 1h22min (cada perna da viagem)

|

Destino: Mogi das Cruzes/SP

‘Quantidade de pessoas (Comiss&o Técnica e atletas): 28 pessoas

‘Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

loss de Sorocaba: 202km

i

‘Total de quilometragem (ida/volta): 404 km

Durac&o: 2h248min (cada perna da viagem)

|
|

||
|
|

|

|
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Destino: Guaratingueta/SP

Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessédrio (Van/Onibus): 6nibus executivo

[Distancia de Sorocaba: 283km

[Total de quilometragem (ida/volta): 566 km

‘Duracio: 3h29min(cada perna da viagem)

\Destino: Rio Preto/SP

|

|Quantidade de pessoas (ComissaoTécnica e atletas): 28 pessoas
|

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): Gnibus executivo

Distancia de Sorocaba: 273km

Total de quilometragem (ida/volta): 546 km

|Dura¢&o: 4hO1min (cada perna da viagem)

Destino: Jacarei/SP

\Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessdrio (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 182km

Total de quilometragem (ida/volta): 364 km

‘Duracao: 2h37min (cada perna da viagem)

‘Destino: Guarulhos/SP

|Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo
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Distancia de Sorocaba: 159km

Total de quilometragem (ida/volta): 318 km

/Durag&o: 2h12min (cada perna da viagem)

|Destino: Itapeva/SP
|

Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

‘Tipo de transporte necessdrio (Van/Onibus): Gnibus executivo

lovtsncia de Sorocaba: 195km

Total de quilometragem (ida/volta): 390 km

\Durag&o: 2h54min (cada perna da viagem)

Competicao: Campeonato Paulista

Destino: Sao José/SP

lauantiaede de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessdrio (Van/Onibus): énibus executivo

|Distancia de Sorocaba: 185 km

Total de quilometragem(ida/volta): 370 km

Duracao: 2h30min(cada perna da viagem)

|

Destino: Sao Paulo/SP

Quantidade de pessoas (ComissaoTécnica eatletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): Gnibus executivo

Distancia de Sorocaba: 104 km

Total de quilometragem (ida/volta): 208 km

Duracdo: 1h4Omin (cada pernada viagem)

 
S
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Destino: Sdo Carlos/SP

Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necesséario (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 206 km

‘Total de quilometragem (ida/volta): 412 km

\Duragdo: 2h40min (cada perna da viagem)

Destino: Sertaozinho/SP

|Quantidade de pessoas (Comiss&o Técnica e atletas): 28 pessoas

‘Tipo de transporte necessdrio (Van/Onibus): é6nibus executivo

(Distancia de Sorocaba: 325km

‘Total de quilometragem (ida/volta): 650 km

‘Duracio: 3hS58min (cada perna da viagem)

|

|
Destino: Dracena/SP

Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

[Tipo de transporte necessdrio (Van/Onibus): dnibus executivo

—de Sorocaba: 564km

‘Total de quilometragem (ida/volta): 1128 km

Duracao: 6h26min (cada perna da viagem)

Destino: Santo André/SP

  (Quantidade de pessoas(Comisséo Técnica e atletas): 28 pess
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Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

|
‘Distancia de Sorocaba: 155km

‘Total de quilometragem (ida/volta ): 310 km

|
|
|

Durac&o: 2h40min (cada perna da viagem)

Destino: Indaiatuba/SP |

louantidade de pessoas (Comissao Técnica eatletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessério (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 80km |

‘Total de quilometragem (ida/volta): 160 km

‘Durag3o: 1hO9min (cada perna da viagem)

|
|

Destino: Barueri/SP

‘Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessdrio (Van/Onibus): 6nibus executivo |

Distancia de Sorocaba: 89,2km |

Total de quilometragem (ida/volta): 178,4 km |

‘DuracSo: 1h22min (cada perna da viagem)

Destino: Mogi das Cruzes/SP

|Quantidade de pessoas (Comiss&o Técnica e atletas): 28 pessoas

Distancia de Sorocaba: 202km_

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): Gnibus executivo |

||

|

oy
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Associacao Desportiva Brasil Futuro

Qe TUR RuaSalvador Correa n° 603, sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/sP
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Total de quilometragem (ida/volta): 404 km

Durac¢o: 2h248min (cada perna da viagem)

Destino: Guaratingueta/SP

|Quantidade de pessoas (ComissaoTécnica e atletas): 28 pessoas

[Tipo de transporte necesséario (Van/Onibus): énibus executivo

‘Distancia de Sorocaba: 283km

Total de quilometragem(ida/volta): 566 km

Dura¢ao: 3h29min (cada perna da viagem)

Destino: Rio Preto/SP

|Quantidade de pessoas (ComissaoTécnica e atletas): 28 pessoas

Irina de transporte necessério (Van/Onibus): 6nibus executivo

(Distancia de Sorocaba: 273km

‘Total de quilometragem (ida/volta): 546 km

Duracgdo: 4h01min (cada perna da viagem)

Destino: Jacarei/SP

Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

[Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 182km

Total de quilometragem(ida/volta): 364 km

Durag&o: 2h37min (cada perna da viagem)

|

|
|

  



Associacao Desportiva Brasil Fu
TURE Rua Salvador Correa n° 603, sala 24, Jardim Vergueiro - porocaba/ SP

Destino: Guarulhos/SP

Quantidade de pessoas (ComissaoTécnicae atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessdrio (Van/Onibus): énibus executivo

Distancia de Sorocaba: 159km

‘Total de quilometragem(ida/volta): 318 km

Durago: 2h12min (cada perna da viagem)

Destino: Itapeva/SP

Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

[Tipo de transporte necessdrio (Van/Onibus): énibus executivo

Distancia de Sorocaba: 195km

Total de quilometragem (ida/volta): 390 km

|Durag&o: 2h54min (cada perna da viagem)

Destino: Sao Bernardo/SP

‘Quantidade de pessoas (Comiss3o Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): énibus executivo

\Distancia de Sorocaba: 162km
|

‘Total de quilometragem(ida/volta): 324 km

Duragao: 2hO6min (cada perna da viagem)

 

ompeti¢ao: Taga Sdo Paulo Sub20

estino: Sao José/SP

 

Quantidade de pessoas (ComissaoTécnica e atletas): 28 pessoas

turo

J
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> |f ~ Associacao Desportiva Brasil Futuro
XQ RC RuaSalvador Correa n° 603, sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP
 

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): énibus executivo
|

[Distancia de Sorocaba: 185 km

Total de quilometragem (ida/volta): 370 km

Duracao: 2h30min (cada perna da viagem)

Destino: Sao Paulo/SP

|Quantidade de pessoas (ComissaoTécnica e atletas): 28 pessoas

|Distancia de Sorocaba: 104 km

Total de quilometragem (ida/volta): 208 km

Durac&o: 1h40min(cada perna da viagem)

|Destino: Sao Paulo/SP

|
|
|
|
|
|

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo |

|
|

|
| |
|Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): énibus executivo

[Distancia de Sorocaba: 104 km

‘Total de quilometragem (ida/volta): 208 km

Duragao: 1h40min (cada perna da viagem)

Destino: Dracena/SP

|Quantidade de pessoas (ComissaoTécnica e atletas): 28 pessoas

|
Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distanciade Sorocaba: 564km _ ee — ee
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Rua Salvador Correa n° 603,sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/ SP
 

Total de quilometragem (ida/volta): 1128 km

Durac&o: 6h26min(cada perna da viagem)

|Destino: Santo André/SP

|Quantidade de pessoas (Comiss&oTécnicae atletas): 28 pessoas

\Distancia de Sorocaba: 155km

Tipo de transporte necessério (Van/Onibus): 6nibus executivo

|Duracdo: 2h40min (cada perna da viagem)

Destino: Indaiatuba/SP

|Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 80km

Total de quilometragem (ida/volta): 160 km

1

|
|
|

|

|
|
|

||

Total de quilometragem (ida/volta): 310 km |
| |

|
|
|

|
|
|

|

|
Duracao: 1hO9min(cada perna da viagem) |

Destino: Barueri/SP

Quantidade de pessoas (Comiss&o Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 89,2km

Duracao: 1h22min (cada pernada viagem)

|
|
|
|

|

|
|

Total de quilometragem (ida/volta): 178,4 km

|

|
|
|
|
|

26
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Destino: Mogi das Cruzes/SP

Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

[Distancia de Sorocaba: 202km

Total de quilometragem (ida/volta): 404 km

Duracao: 2h248min (cada perna da viagem)

‘Destino: Rio Preto/SP

|Quantidade de pessoas (Comissdo Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

\oimanad de Sorocaba: 273km

‘Total de quilometragem (ida/volta): 546 km

\Duracao: 4h01min (cada perna da viagem)
|

lbestno: Itapeva/SP

‘quantidade de pessoas (Comissao Técnicae atletas): 28 pessoas

‘Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

[Distancia de Sorocaba: 195km

Tota de quilometragem (ida/volta): 390 km

'Duragio: 2h54min (cada perna da viagem)

|

\Destino: S80 Bernardo/SP.

_Quantidade de pessoas (ComissdoTécnica e atletas): 28 pessoas
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Associacao Desportiva Brasil Futuro
RuaSalvador Correa n° 603, sala 24, Jardim Vergueiro - $orocaba/SP
 

‘Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): é6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 162km

Total de quilometragem (ida/volta): 324 km

Duragao: 2hO6min (cada perna da viagem)

Destino: Itapecerica da Serra/SP

Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

‘Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): énibus executivo

Distancia de Sorocaba: 108km

‘Total de quilometragem (ida/volta): 216 km

'Duracio: 1h48min (cada perna da viagem)

Competicgao: Campeonato Estadual — Sub20

lbestno: Sao José/SP

‘Quantidade de pessoas (Comiss&o Técnica e atletas): 28 pessoas

‘Tipo de transporte necesséario (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 185 km

Total de quilometragem (ida/volta): 370 km

|Durac&o: 2h30min (cada perna da viagem)

|Destino: Sao Paulo/SP

|Quantidade de pessoas (Comiss&o Técnica e atletas): 28 pessoas

‘Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 104 km
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cao Desportiva Brasil FFuturo
RuaSalvador Correa n° 603, sala 24, Jardim Vergueiro - Sotocaba/ SP
 

Total de quilometragem (ida/volta): 208 km

Duracao: 1h40min (cada perna da viagem)

'Destino: Séo Paulo/SP

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): énibus executivo

Distancia de Sorocaba: 104 km

‘Total de quilometragem (ida/volta): 208 km

|
|

|
|

|
|

Quantidade de pessoas (Comiss&o Técnica e atletas): 28 pessoas

|
|
|
|

|
|

|

||Durac&o: 1h40min(cada perna da viagem)

|Quantidade de pessoas (Comissdo Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessdrio (Van/Onibus): Gnibus executivo

[Distancia de Sorocaba: 564km

Total de quilometragem (ida/volta): 1128 km

|

|
|Destino: Dracena/SP

|

Duracao: 6h26min (cada perna da viagem)

‘Quantidade de pessoas (Comiss&o Técnica atletas): 28 pessoas

Destino: Santo André/SP

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo |

Distancia de Sorocaba: 155km

Total de quilometragem (ida/volta): 310 km

(Durago:2h40min(cada perna da viagem) |

 



Associacao Desportiva Brasil Fute
RuaSalvador Correa n° 603,sala 24, Jardim Vergueiro - Sot
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\Destino: Indaiatuba/SP

|Quantidade de pessoas (Comiss&o Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 80km

Total de quilometragem (ida/volta): 160 km

|Durac&o: 1hO9min (cadaperna da viagem)

‘Destino: Barueri/SP

|

‘Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessdrio (Van/Onibus): 6nibus executivo

\Distancia de Sorocaba: 89,2km

Total de quilometragem (ida/volta): 178,4 km

Dura¢&o: 1h22min(cada perna da viagem)

Destino: Mogi das Cruzes/SP

|Quantidade de pessoas (Comiss&o Técnica e atletas): 28 pessoas

| a
Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 202km

Total de quilometragem (ida/volta): 404 km

|
|Durac&o: 2h248min (cada perna da viagem)

Destino: Rio Preto/SP _

|

|
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Associacao Desportiva Brasil Futuro
Rua SalvadorCorrea n° 603,sala 24, Jardim Vergueiro - Sotocaba/SP
 

Quantidade de pessoas (Comissao Técnicae atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

Distancia de Sorocaba: 273km

‘Total de quilometragem (ida/volta): 546 km

\Duragao: 4h01min (cada perna da viagem)

Destino:Itapeva/SP

Quantidade de pessoas (Comiss&oTécnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

loisténcia de Sorocaba: 195km

Total de quilometragem (ida/volta): 390 km

Duragao: 2h54min (cada perna da viagem)

|Destino: Sdo Bernardo/SP
|

‘Quantidade de pessoas (Comiss&oTécnica e atletas): 28 pessoas

| a
Tipo de transporte necessario (Van/Onibus): 6nibus executivo

|

‘Distancia de Sorocaba: 162km
|

Total de quilometragem (ida/volta): 324 km

(Duracio: 2hO6min(cada pernada viagem)
|

Destino: Itapecerica da Serra/SP

|Quantidade de pessoas (Comissao Técnica e atletas): 28 pessoas

Tipo de transporte necessdrio (Van/Onibus): Gnibus executivo



Associacao Desportiva Brasil Futuro
Rua Salvador Correa n° 603, sala 24, Jardim Vergueiro 3; orocaba/SP

|

 

Distancia de Sorocaba: 108km

‘Total de quilometragem (ida/volta): 216 km

‘Duracai  Lh48min (cada perna da viagem) 

‘ae34.1. — Descrevera natureza, especificagao e valor das despesasprevistas para execuc¢3o | VALOR DAS ||
da proposta. | |

DESPESAS:

  
.Hospedagem em Sorocaba Atletas e Comisso:

|
1.1. Locagao de 14 apartamentos para moradia de atletas das duas categorias e RS 191.856,00 |

| comiss&otécnica (valor anual). |

1.2 Custo referente ao pagamento dos condominios dos 14 apartamentos locados (valor, R$ 60.312,00
anual) | |
eeee2Se
2. Transporte Terrestre: | i

| | }
laa. Transporte Terrestre para viagensdaLiga Nacional de Futsal (valor anual) | R$ 102.000,00 |

3. Alimentagaodos AtletasemSorocaba.
+Me

L pe poss —
|3.1 Alimentacao dos Atletas da duas categorias em Sorocaba(valor anual)
|  

. Assessoria Conta!  
14.1 Assessoria contabil, prestacdo de contas e planejamento tributario

5. Hospedagemdaequipe

'5.1 Hospedagem da eq uipe

(6TransporteAéreo

(6.1Transporte Aéreo viagensda Liga Nacional

7. Taxas Administrativas
|  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

[om{ aaa. Associacao Desportiva Brasil Futuro
AGE TURS RuaSalvador Correa n° 603,sala 24, Jardim Vergueiro - Sorocaba/SP

|7.1 Taxas Administrativas com Federacao/Arbitragem/Confederacdes/Ligas | ors 37.832,00 |

| |fp
TOTAL GERAL: | R$600.000,00

|
| |

Valortotal dos recursos que serao gastos com as despesas da proposta. |

Boca aeS Ves J

43-CRONOGRAMADEEXECUCAOi(isststi‘éSOSOSCSO!O!O!!!Cd

Meta [Etapa=—s—=~*~*~S*«~iéCSpecfcagd©=———Indic. Fisico|[Duragio
|| | |

| |
tt

Unid. (Quant Inicio Término |

Is | |
| |

| | | || | |

a |__|
ds dl . Hospedagem em Sorocaba Moradia para os . ‘Anual 14 Janeiro Dezembro |

\Atletas e Comissao funcionariose atletas das | |

| duascategorias. | | |

i ac i fe il
‘Transporte Terrestre |Locagao de 6nibus para |Anual Apr xMargo ‘Dezembro |

| viagens interestaduais, 20 | | |

| Leito ou Semileito | | |

|ee| COUR
Alimentagao dos Atletas Alimentagio dos Atletas Mensal —|Aprox Janeiro |Dezembro |

| na cidade de Sorocaba |.500 | | |

| | | | |
4. ‘Assessoria Contabil Assessoria, Planejamento |Mensal 12 Janeiro |Dezembro

je Prestagdo de Contas meses

5: Hospedagem da equipe Hospedagem da equipe |Anual Aprox |Marcgo |Dezembro

nos jogos fora de 25

Sorocaba

6. ‘Transporte Aéreo ‘Compra de passagens Anual Aprox|Margo |Dezembro

para viagens 5

interestaduais de longa

durabilidade.

7Taxas Administrativas Taxas comFederagao, —lAnual| 7 Janeiro| Dezembro.          



 

Associacao Desportiva Brasil Fu
Rua Salvador Correa n° 603,sala 24, Jardim Vergueiro -

turo
Sorocaba/SP.
 

 

   
Arbitragem e Inscrigdes
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44 - AUTENTICAGAO

Sorocaba, 22 de fevereiro de 2019.
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FELLIPE DROMMONDLEITAO SILVA

PRESIDENTE   
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