DESCRIÇÃO DO PROJETO

I. CADASTRO DO PROPONENTE
Proponente: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DA
CULTURA
CNPJ: 01.688.611/0001-37
E-mail: idec.projetos@gmail.com
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr, nº 126 - Nova América Offices - Torre 1000
- Sala 526 – Rio de Janeiro
Telefone(DDD): (21)3081-2772
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente:
Marcelo Silva Fernandes
II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nº SLIE: 1915460-70
Nº Processo: 71000.037960/2019-91
Título: Automobilismo Brasil
Manifestação Desportiva: Rendimento
Modalidade(s) do projeto:
Automobilismo
Local (is) de execução do projeto:
Autódromo do Velopark
RS
Nova Santa Rita
Tabai
Rodovia BR-386, Km 428 - Nova Santa Rita
Cep: 92480-000/Fone: (51)3479-4700
Autódromo Internacional Ayrton Senna (Londrina)
PR
Londrina
Jardim Alpes I
Henrique Mansano, 777
Cep: 86075-000/Fone: (43)3338-5577
Autódromo Internacional de Campo Grande
MS
Campo Grande
Jardim Itamaracá
Rodovia BR-262, 12
Cep: 79062-300/Fone: (00)0000-0000
Autódromo Internacional de Goiânia
GO
Goiânia
Parque Lozandes
Rodovia GO-02, Km 04
Cep: 74775-013/Fone: (62)3201-6075
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Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
RS
Santa Cruz do Sul
São José da Reserva
Rodovia RS 471, Km 102
Cep: 96810-178/Fone: (51)3713-1288
Autódromo José Carlos Pace (Interlagos)
SP
São Paulo
Interlagos
Avenida Senador Teotônio Vilela, 261
Cep: 04801-010/Fone: (11)5666-8822
Autódromo Velo Cittá
SP
Mogi Guaçu
Nova Louza
RODOVIA SP 342, KM 187
Cep: 00000-000/Fone: (11)9932-28828
Autódromo Zilmar Beux (Cascavel)
PR
Cascavel
Santos Dumont
Rodovia BR-277, Km 392
Cep: 85804-600/Fone: (45)3225-6860

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO
Duração: 12 meses
Período de realização (em caso de eventos): IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Público Alvo
Crianças - (0 a 12 anos):
Adolescentes - (10 a 18 anos):
Adultos - (18 a 59 anos): 1
Idosos - (a partir de 60 anos):
Portadores de necessidades especiais:
Beneficiário Direto: 1
Beneficiário Indireto:
Total de Beneficiário(s): 1
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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: ______________, ___/___/___.

________________________
Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

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.
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.)
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O objetivo deste projeto é apoiar um piloto de automobilismo para treinos e competições
durante uma temporada em categoria de Turismo no Brasil.

> CATEGORIAS DO AUTOMOBILISMO FÓRMULA X TURISMO
As corridas realizadas no asfalto dividem-se basicamente em duas categorias: monopostos
e carros de turismo.
As corridas de monoposto (carros muitas vezes conhecidos por Fórmulas) são talvez o
aspecto mais bem conhecido do automobilismo, com carros desenhados especificamente
para corridas de alta velocidade. As rodas não são cobertas, e os carros têm asas
aerodinâmicas à frente e atrás para produzir uma força para baixo e aumentar a adesão à
pista.
As corridas de monoposto realizam-se em circuitos especialmente construídos, ou em
circuitos citadinos fechados para o efeito. Muitas das corridas de monoposto na América do
Norte têm lugar em circuitos ovais como a Formula Indy.
As mais bem conhecidas corridas de monoposto são as de Fórmula 1, que se desenvolvem
num campeonato do mundo anual em que participam alguns dos principais fabricantes de
automóveis e de motores do mundo, numa batalha que é tanto tecnológica como de
desempenho na pista. Na América do Norte, os carros da Fórmula Indy assemelham-se aos
de F1, mas são sujeitos a muito mais restrições.
Existem outras categorias de monoposto, incluindo as corridas de karts que empregam
pequenas máquinas de baixo custo em pequenas pistas. Muitos dos melhores pilotos da
atualidade iniciaram as suas carreiras nos karts.
Por outro lado, nas corridas de carros de turismo competem carros de produção comercial,
mas altamente modificados, geralmente em circuitos fechados.
Existe um campeonato internacional de carros de turismo, o Campeonato Mundial de
Carros de Turismo (WTCC, World Touring Car Championship) e a maior parte dos países
têm os seus próprios campeonatos nacionais. Entre os mais conhecidos contam-se o British
Touring Car Championship (BTCC, Campeonato Britânico de Carros de Turismo), o
Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM, Campeonato Alemão de Carros de Turismo),
Stock Car V8 no Brasil e os V8 Supercars (V8 Supercarros) na Austrália.
No Brasil, os principais campeonatos de carros de turismo são o Campeonato Brasileiro de
Marcas, o Campeonato Brasileiro de Turismo, e a Stock Car.

> BENEFICIÁRIOS
O projeto pretende beneficiar um piloto de automobilismo, para participação em uma
temporada de campeonato de carros de turismo no Brasil (preferencialmente a Stock Car).
O piloto que representará o IDEC será selecionado com base em critérios técnicos
(histórico dos resultados anteriores, ranking, etc.) e também em avaliação da entidade
proponente.
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Para participar do projeto, o piloto deverá ser filiado à CBA (Confederação Brasileira de
Automobilismo), ter a licença adequada para participar do campeonato, além de demonstrar
que não têm comprovada capacidade de atrair investimentos, respeitando-se a legislação
vigente.
Por se tratar de projeto de rendimento, de nível competitivo, a vaga de piloto não será
aberta para quem não tiver experiência no automobilismo.
Caso seja necessário, o proponente poderá realizar seletivas para a escolha do piloto.
Se isso acontecer, as seletivas serão pagas com recursos próprios ou de terceiros, não
havendo necessidade de incluir tais despesas no projeto da Lei de Incentivo.
IMPORTANTE: a participação do piloto nas atividades contempladas no projeto será
inteiramente gratuita (treinos e competições previstos no plano de trabalho), respeitando-se
os itens contemplados no orçamento analítico.

> RESUMO DO PROJETO
Por meio do projeto, pretendemos oferecer condições adequadas para que o piloto de
automobilismo possa disputar treinos e corridas de um campeonato nacional de carros de
turismo, preferencialmente a Stock Car em 2020.
O automobilismo, como se sabe, é uma modalidade que requer investimentos
consideráveis. Os equipamentos não são baratos e o consumo é elevado (pneus, chassis,
motores, peças, mão de obra especializada, etc.).
Por conta disso, o IDEC teve a iniciativa de apresentar o presente projeto. O objetivo
fundamental é permitir que o piloto participe do Campeonato Brasileiro de Stock Car em
boas condições técnicas e de equipamentos, ainda que não tenha dinheiro para tal.
É comum no automobilismo que se percam talentos em virtude da falta de dinheiro.
O presente projeto é uma resposta a esta situação.
Em termos de calendário, estão previstas 12 etapas, tendo como base a temporada 2019
(ver calendário anexo).
O conceito fundamental do projeto é que o atleta (piloto) possa se preocupar apenas com o
bom desempenho esportivo, tendo toda a retaguarda dada pelo projeto.

> FONTES DE RECURSOS ADVINDOS DA REALIZAÇÃO DO PROJETO
Não haverá receita de fontes advindas da realização do presente projeto. O piloto
beneficiado pelo projeto participará gratuitamente das ações de treinos e competições
previstas.
> CAPACIDADE DE ATRAIR INVESTIMENTOS
Um outro ponto que consideramos por bem tratar desde já diz respeito à possível
interpretação sobre a capacidade do piloto/projeto em atrair investimentos sem o apoio da
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Lei de Incentivo ao Esporte, por se tratar da categoria Stock Car.
Caso estivesse configurada esta capacidade da entidade ou do piloto de atrair investimentos
sem o apoio da Lei de Incentivo, o projeto não poderia ser aprovado pela Secretaria
Especial do Esporte.
A ideia do projeto, como já explicamos, é beneficiar um atleta (piloto) talentoso, mas sem
condições financeiras privilegiadas, cumprindo, assim, os requisitos legais (sem ferir o item
II do Artigo 24 do Decreto 6180/2007).

> ESCLARECIMENTO SOBRE TERCEIRIZAÇÃO/INTERMEDIAÇÃO
Um dos aspectos essenciais para participação de piloto em qualquer campeonato de
automobilismo é a contratação dos serviços da equipe (engenheiros, mecânicos, chefe de
equipe, etc).
Atualmente, considerando as últimas temporadas, há diversas equipes de corrida com
atuação na Stock Car, aptas a prestar os serviços para os pilotos:
- Cimed Racing
- Eurofarma RC
- Full Time Sports
- Shell V-Power
- Eisenbahn Racing Team
- Cavaleiro Racing
- Vogel Motorsport
- Ipiranga-RCM
- Cimed Racing Team
- Bardahl Hot Car
- Scuderian Cólon
- Prati-Donaduzzi
- Blau Motorsport
- Hero Motorsport
- Scuderia Cólon
- Texaco Racing
- Squadra G-Force
- Cavaleiro Contuflex
Como explicamos acima, há apenas 18 equipes atualmente com condição de prestar
serviços para um piloto na Stock Car. Em outras palavras, não há como um atleta/piloto
participar do campeonato sem que o serviço de uma dessas 18 equipes seja contratado.
Para não depender dos serviços de uma equipe, o piloto teria que montar a sua própria
estrutura (equipe própria). Essa alternativa tornaria o valor do projeto tão elevado que
seguramente inviabilizaria a captação de recursos.

É importante esclarecer que as equipes de automobilismo são empresas, pessoas jurídicas
legalmente constituídas para a prestação dos serviços. Além disso, essas equipes costumam
atuar em mais de uma categoria (Stock Car, Marcas, Turismo, etc.), atendendo diversos
pilotos. Não há, portanto, qualquer tipo de exclusividade na prestação dos serviços.
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Consideramos importante prestar os esclarecimentos acima para que a Secretaria Especial
do Esporte não considere que a contratação dos serviços de uma equipe de automobilismo
configura intermediação ou terceirização da execução do projeto.
Não é o caso. O projeto que ora apresentamos para análise da Secretaria Especial do
Esporte tem uma série de rubricas de custos, e apenas uma pequena parte dos serviços será
contratada junto à equipe. A compra de uniformes, por exemplo, será feita com empresas
que vendam o material e que não têm relação nenhuma com as equipes de automobilismo.
Da mesma, forma, a compra dos pneus necessários para a disputa do campeonato será feita
de fornecedor específico, que não guarda qualquer relação com as equipes.
Não há, portanto, relação de subordinação jurídica, pessoalidade, onerosidade e não
eventualidade para os serviços da equipe de automobilismo.
Por definição, trata-se de serviço eventual e sem vínculo empregatício, já que não há
exclusividade (ou seja, a equipe que vier a ser contratada para prestar serviços ao projeto
não fica impedida de prestar o mesmo serviço para outros contratantes/pilotos). Dessa
forma, previmos a contratação por meio de pessoa jurídica especializada na prestação dos
serviços, para alguns determinados itens do orçamento analítico (como descreveremos
detalhadamente nas Estratégias de Ação).

> ACESSIBILIDADE
É importante esclarecer nesta questão que o projeto tem como objetivo permitir a
participação de um piloto em um campeonato de automobilismo, e não organizar o
campeonato.
Assim, as condições de acessibilidade inerentes ao projeto são de responsabilidade dos
organizadores do campeonato (Confederação Brasileira de Automobilismo), e não da
entidade proponente.
Esclarecemos, ainda, que as etapas do Campeonato Brasileiro de Stock Car são realizadas
em autódromos devidamente homologados pela Confederação.
Nesse sentido, é importante esclarecer que, para a construção de autódromos públicos ou
privados, o interessado deve apresentar à CBA laudos, desenhos técnicos, projetos
arquitetônicos, etc., que só serão aprovados se contemplarem o devido acesso a cadeirantes,
idosos ou portadores de outros tipos de deficiências.
A homologação dos autódromos por parte da CBA obedece às regras impostas pela FIA
(Federação Internacional de Automobilismo).

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.
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JUSTIFICATIVA
A justificativa que resguarda todo o projeto é bastante simples e direta: dar oportunidade a
um atleta talentoso e que não tenha condições financeiras próprias suficientes para disputar
o Campeonato Brasileiro de Stock Car.
O automobilismo é uma modalidade que desperta muito interesse no país. O esporte sobre
rodas sempre foi um dos favoritos do povo brasileiro.
Isso se deve muito às conquistas de ídolos como Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi e
Nelson Piquet, e à paixão do brasileiro por carros.
Entretanto, o aspecto financeiro, assim como acontece em grande parte das modalidades
esportivas no Brasil, interrompe o desenvolvimento de diversos talentos, mesmo que
renomados e vitoriosos.
No modelo atual do automobilismo brasileiro, apenas aqueles atletas/pilotos com
capacidade de investimento conseguem progredir no esporte, principalmente nas
modalidades que necessitam de equipamento e equipe de ponta para buscar a vitória. No
automobilismo, como já explicamos, a qualidade do equipamento e da equipe é essencial
para manter a competitividade do piloto que visa a obter bons resultados desportivos.
Por esse motivo, a entidade proponente decidiu apresentar o presente projeto, que busca dar
condições adequadas a um piloto para disputar o Campeonato Brasileiro de Stock Car.
Para isso, torna-se indispensável o apoio dos recursos provenientes da Lei de Incentivo ao
Esporte, que surge como base primordial para o sucesso nos objetivos da entidade
proponente.
Sabemos, contudo, que o esporte a motor é um tema controverso em se tratando a Lei de
Incentivo ao Esporte. Costuma-se argumentar que os proponentes/pilotos têm comprovada
capacidade de atrair investimentos, não precisando, assim, recorrer à Lei de Incentivo
(especialmente para uma categoria como a Stock Car). No entanto, isto não corresponde à
realidade.
Dos mais de 30 pilotos que participam do campeonato da Stock Car na temporada 2019,
apenas a minoria (em torno de 10) pode afirmar que sobrevive às custas do automobilismo
(com bons contratos de publicidade e salários pagos pelas equipes).
A grande maioria dos pilotos batalha diariamente por recursos financeiros que possibilitem
a disputa do campeonato em condições minimamente aceitáveis.
Temos conversado com grandes empresas e sempre se coloca a condição de ter o projeto
aprovado na Lei de Incentivo para que o patrocínio seja viabilizado (ainda mais para
pilotos de pouco renome no mercado). Sem apoio de um projeto incentivado, o piloto,
ainda que talentoso, tende a ficar de fora.
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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 QUALITATIVA 1: Aprimorar o desenvolvimento técnico do piloto.
INDICADOR: Evolução técnica do piloto nos treinos e competições.
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Relatório elaborado pelo Coordenador do Projeto,
com informações da evolução do piloto.
META QUALITATIVA 2: Garantir ao piloto o acesso a equipamentos de primeiro nível.
INDICADOR: Utilização dos equipamentos adquiridos com recursos do projeto
(uniformes, materiais de consumo, chassis e motor).
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Fotos do piloto utilizando os equipamentos
comprados com recursos do projeto e relatório a respeito da qualidade dos equipamentos
disponibilizados.

Metas Quantitativas:
META QUANTITATIVA 1: Terminar, pelo menos, uma corrida da temporada entre os 10
primeiros colocados.
INDICADOR: Posição do piloto nas corridas.
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Resultado oficial das corridas.
META QUANTITATIVA 2: Completar, pelo menos, 50% das corridas do campeonato.
INDICADOR: Participação do piloto nas corridas.
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Resultado oficial das corridas.
META QUANTITATIVA 3: Terminar entre os 20 primeiros em pelo menos 50% das
corridas disputadas.
INDICADOR: Classificação nas Corridas.
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Resultados das provas.

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.
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Atividade(s) Fim:
1 - UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
- Balaclava: Item de uniforme apenas para o piloto (1 pessoa). 1 unidades para o piloto.
Valor unitário = média de 3 orçamentos. Balaclava aberta para corrida, fabricada em tecido
Nomex, com dupla camada, homologação FIA.
(excluído)
- Calça Antichamas: Item de uniforme apenas para o piloto (1 pessoa). 2 unidades para o
piloto. Valor unitário = média de 3 orçamentos. Calça para proteção contra incêndio, feita
em 100% Nomex, projetada para reduzir a aglomeração de tecido sob o macacão.
Homologação FIA.
(excluído)
- Camisa Polo: Uniforme para o piloto (1 pessoa). Como a camisa será utilizada durante
toda a temporada, enblobando treinos e 12 corridas, entende-se que o quantitativo de 3
unidades seja adequado. Valor unitário = média de 3 orçamentos. Camisa polo modelagem
reta e mangas médias, confeccionada em malha 100% algodão.
(excluído)
- Camiseta: Uniforme para o piloto (1 pessoa). Como a camiseta será utilizada durante toda
a temporada, enblobando treinos e 12 corridas, entende-se que o quantitativo de 5 unidades
seja adequado Valor unitário = média de 3 orçamentos. Camiseta manga curta, com
modelagem reta, gola careca redonda e estampa, confeccionada em 100% algodão.
(excluído)
- Capacete: Item de uniforme apenas para o piloto (1 pessoa). 1 unidade para o piloto.
Valor unitário = média de 3 orçamentos. Capacete com casco de fibra de vidro,
homologação Snell e FIA, viseira larga e removível, fixação adicional para viseira, entradas
de ar na parte frontal, abertura de extração de ar na parte posterior, forro interior
desmontável e lavável.
(excluído)
- Jaqueta: Uniforme para o piloto (1 pessoa). Como a Jaqueta será utilizada durante toda a
temporada, englobando treinos e 12 corridas, entende-se que o quantitativo de 2 unidades
seja adequado. Valor unitário = média de 3 orçamentos. Jaqueta longa, acolchoada,
específica para dias de frio.
(excluído)
- Luva Piloto: Item de uniforme apenas para o piloto (1 pessoa). 1 par para o piloto. Valor
unitário = média de 3 orçamentos. Palma ergonômica pré-moldada com alta aderência e
amortecedor de choque, malha 100% meta-aramídica, palma reforçada, dorso de luva
reforçado, costura externa para sensibilidade máxima, punho elástico e acolchoado nas
articulações dos dedos.
(excluído)
- Macacão Piloto: Item de uniforme apenas para o piloto (1 pessoa). 2 unidades para o
piloto. Valor unitário = média de 3 orçamentos. Macacão antichamas, extra leve, fabricado
em Nomex 4 camadas, homologação FIA.
(excluído)
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- Malha Antichamas: Item de uniforme apenas para o piloto (1 pessoa). 2 unidades para o
piloto.. Valor unitário = média de 3 orçamentos. Malha para proteção contra incêndio, feita
em 100% Nomex, projetada para reduzir a aglomeração de tecido sob o macacão.
Homologação FIA. Corte assimétrico frente e trás para uma posição confortável de
condução.
(excluído)
- Meia Antichamas: Item de uniforme apenas para o piloto (1 pessoa). 2 unidades para o
piloto. Valor unitário = média de 3 orçamentos. Meia para proteção contra incêndio.
Homologação FIA.
(excluído)
- Sapatilha: Item de uniforme apenas para o piloto (1 pessoa). 1 par de unidades para o
piloto. Valor unitário = média de 3 orçamentos. Sapatilha para automobilismo, em tecido
Nomex, para proteção antichamas.
(excluído)
2 - TAXAS/INSCRIÇÕES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
- Inscrição nas Etapas: Taxa de inscrição a ser paga aos organizadores do campeonato
(CBA/Promotor) para participação nas etapas. Valor conforme o Regulamento Desportivo
Ano Base 2018 (artigo terceiro). Quantidade = 1 taxa por etapa (1 piloto). Duração = 12
dias (12 etapas).
(alterado)
3 - MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
- Kit de Peças: Kit de Peças para reposição em caso de necessidade. Ver Estratégias de
Ação para explicação mais detalhada. Valor unitário considera o custo estimado por etapa.
Quantidade = 1 kit. Duração = 12 dias (12 etapas). Quantidade total = 12. Apenas 1
orçamento para o item (empresa JL, fabricante oficial homologada para a categoria).
(excluído)
- Pneu de Chuva: Pneus necessários para a disputa do campeonato (em caso de chuva/pista
molhada). Quantidade definida com base no regulamento do campeonato (para um piloto).
Apenas 1 orçamento para o item (empresa Corsa, revendedora exclusiva da marca Pirelli
para os pneus da categoria). Pneu 285/645-18TL11v01 RAINWH (Stock Car).
(excluído)
- Pneu Slick (Pista Seca): Pneus necessários para a disputa do campeonato (pneus lisos, em
caso de pista seca). Quantidade definida com base no regulamento do campeonato (para um
piloto). Apenas 1 orçamento para o item (empresa Corsa, revendedora exclusiva da marca
Pirelli para os pneus da categoria). Pneu 305/660-18TLSC SLICKHDA (Stock Car).
(excluído)
4 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
- Aluguel de Motor: Aluguel de motor específico para a categoria. Ver Estratégias de Ação
para explicação mais detalhada. Valor unitário considera o custo de aluguel por etapa.
Quantidade = 1 piloto/carro. Duração = 12 dias (12 etapas). Apenas 1 orçamento para o
item (empresa JL, fabricante oficial do motor homologado para a categoria). Especificações
do motor para Stock Car: Cilindros/Cilindrada: 8/6,2 cm³ || Potência Máxima: 500 cv ||
Torque máximo: 450 0Nm || Velocidade Máxima: 270 km/h.
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(alterado)
- Aluguel do Carro de Corrida: Os carros da Stock Car são carros fabricados e
homologados única e exclusivamente para esta categoria, sendo expressamente proibida a
participação desses carros em qualquer outra competição em todo o território nacional.
Possuem a aparência externa de carros do tipo Turismo. Chassis fabricado por meio de um
conjunto de estruturas tubulares (produzido especialmente para a categoria). Todas as peças
e acessórios do carro devem respeitar o Regulamento Técnico da competição (anexo ao
projeto).
(alterado)
- Serviços de Engenharia: Contratação de serviços de engenharia para atendimento ao
piloto. O serviço deve ser composto por, no mínimo, 2 engenheiros para cada piloto/carro
(1 Engenheiro de Carro + 1 Engenheiro de Dados). Considera-se a contratação de mão de
obra especializada, com experiência na categoria. Valor unitário = média de 3 orçamentos
obtidos junto a equipes que atuam na categoria. Quantidade = 1 prestações de serviço.
Duração = 12 dias (12 etapas).
(excluído)
- Serviços de Mão de Obra Especializada: Contratação de serviços especializados de mão
de obra para atendimento ao piloto. O serviço deve ser composto por, no mínimo, 1 Chefe
de Equipe e 5 Mecânicos para cada piloto. Considera-se a contratação de mão de obra
especializada, com experiência na categoria. Valor unitário = média de 3 orçamentos
obtidos junto a equipes que atuam na categoria. Quantidade = 1 prestação de serviço.
Duração = 12 dias (12 etapas).
(excluído)
- Serviços de Pintura e Manutenção de Carenagem: Contratação de serviços especializados
de pintura e manutenção da carenagem dos carros de corrida. Considera-se a contratação de
empresa especializada, com experiência na categoria. Valor unitário = média de 3
orçamentos obtidos junto a equipes que atuam na categoria. Quantidade = 1 prestação de
serviço. Duração = 12 dias (12 etapas).
(excluído)
- Serviços de Preparação Física: Preparação física para os pilotos. Considera-se,
prioritariamente, a contratação de um personal trainer. Consideramos a prestação do
serviço por 10 horas semanais para cada piloto (5 dias por semana * 2 horas por dia de
treinamento). Valor do serviço foi determinado tendo como parâmetro a Pesquisa
Datafolha de Cargos e Salários para a função "Professor" (salário médio da pesquisa,
dividido pela carga horária de 180 horas mensais, multiplicado por 10 horas por semana e
4,43 semanas por mês).
(excluído)
- Serviços Gerais Automotivos: Contratação de serviços gerais automotivos para apoio em
todos os demais serviços. O serviço deve ser composto por, no mínimo, 1 torneiro, 1
soldador, 1 eletricista automotivo por piloto/carro. Considera-se a contratação de serviços
gerais automotivos, com experiência na categoria. Valor unitário = média de 3 orçamentos
obtidos junto a equipes que atuam na categoria. Quantidade = 1 prestação de serviço.
Duração = 12 dias (12 etapas).
(alterado)
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5 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
- Coordenador do Projeto: Contratação de 1 profissional para coordenar todas as ações do
projeto (escolha do piloto, contratação de fornecedores, logística de viagens, registros,
etc.). Contratação do profissional via PJ durante os 12 meses de duração do projeto.
(excluído)
Atividade(s) Meio:
1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE MEIO - PLEITO EFEITO DA LEI
11.438/06:
- Gerenciamento Administrativo: Contratação de serviço destinado a desenvolver e
acompanhar toda demanda administrativa do projeto Contratação via PJ durante os 12
meses de duração do projeto.
(excluído)
2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
- Contabilidade: Serviços de assessoria contábil para acompanhamento do projeto
(lançamentos contábeis, emissão de guias para recolhimento de tributos, geração de folha
de pagamento, preparação de declarações determinadas pela legislação, etc.). Parâmetro de
Custo para o serviço = Pesquisa Datafolha de Cargos e Salários para a função de Auxiliar
de Contabilidade. Contratação do serviço durante os 12 meses de duração do projeto.
(excluído)
- Serviços Técnicos Especializados: Serviços de empresa especializada na Lei Federal de
Incentivo ao Esporte, para orientações, acompanhamento de desembolsos e prestação de
contas. Parâmetro de Custo para o serviço = Pesquisa Datafolha de Cargos e Salários para a
função de Chefia de Contas a Pagar. Contratação do serviço durante os 12 meses de
duração do projeto.
(alterado)
3 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
- Assessoria de Imprensa: Contratação de serviços de Assessoria de Imprensa, para
divulgação das ações do projeto, além de patrocinadores, Ministério do Esporte, Lei de
Incentivo e Governo Federal. Valor do serviço com base em Tabela do Sindicato de
Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo (referência oficial de custo). Contratação
do serviço durante os 12 meses de duração do projeto.
(excluído)

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.
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FONTES

ORIGEM DO
FINALIDADE
RECURSO (7)
(8)
ATIVIDADE(S) FIM

1. Recursos Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
4.1 Uniformes
4.2 Material de Consumo/Esportivo
4.3 Serviços Operacionais
4.4 Recursos Humanos – Atividade Fim
5. Receitas Previstas
6. VALOR PLEITEADO
ATIVIDADE(S) MEIO
1. Recursos Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
4.1 Recursos Humanos – Atividade Meio
4.2 Serviços de Terceiros
4.3 Divulgação/Promoção
5. Receitas Previstas
6. VALOR PLEITEADO
TOTAL GERAL

AÇÃO
Nº

VALOR (R$)

R$
R$
R$
R$

21.179,56
488.856,48
981.064,75
84.000,00

R$

1.575.100,79

R$
R$
R$

78.000,00
38.400,00
39.060,00

R$
R$

155.460,00
1.730.560,79

XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
PERÍODO DE
EXECUÇÃO
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)
INÍCIO
DURAÇÃO

VALOR POR
AÇÃO

ATIVIDADE(S) FIM

1
2
3
4
5

Uniformes
Taxas/Inscrições
Material de Consumo/Esportivo
Serviços Operacionais
Recursos Humanos – Atividade Fim

1º mês
1º mês
1º mês
1º mês
1º mês

12 meses
12 meses
12 meses
12 meses
12 meses

R$ 0,00
R$ 77.598,72
R$ 0,00
R$ 831.938,21
R$ 0,00
R$ 909.536,93

12 meses
12 meses
12 meses

R$ 0,00
R$ 60.000,00
R$ 0,00
R$ 60.000,00
R$ 969.536,93
R$ 48.428,57
5,000%
R$ 1.017.965,50

TOTAL ATIVIDADE FIM
ATIVIDADE(S) MEIO

1
2
3

Recursos Humanos – Atividade Meio
Serviços de Terceiros
Divulgação/Promoção

1º mês
1º mês
1º mês

TOTAL ATIVIDADE MEIO
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Valor
Porcentagem

TOTAL GERAL
(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - AUTOMOBILISMO BRASIL
XII. Orçamento Analítico - detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, dando as especificações orçamentárias necessárias.
2- Detalhamento ações
1- N°

3- Quant.

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado

Item

4- Unid.

unid de med de
quant de cada
cada item da
item da coluna 2
coluna 3

5- Duração

6- R$ Unit.

7- Total

duração de cada preço de cada unidade de
item da coluna 2
despesa

col. 3 x col. 5 x col. 6

Detalhamento
ATIVIDADE(S) FIM

1

1.1

2

2.1

Taxas/Inscrições

Inscrição nas Etapas

Taxa de inscrição a ser paga aos organizadores do
campeonato (CBA/Promotor) para participação
nas etapas. Valor conforme o Regulamento
Desportivo Ano Base 2018 (artigo terceiro).
Quantidade = 1 taxa por etapa (1 piloto). Duração
= 12 dias (12 etapas).

1

Taxas

12

R$

6.466,56

R$

77.598,72

Aluguel de motor específico para a categoria. Ver
Estratégias de Ação para explicação mais
detalhada. Valor unitário considera o custo de
aluguel por etapa. Quantidade = 1 piloto/carro.
Duração = 12 dias (12 etapas). Apenas 1
orçamento para o item (empresa JL, fabricante
oficial do motor homologado para a categoria).
Especificações do motor para Stock Car:
Cilindros/Cilindrada: 8/6,2 cm³ || Potência
Máxima: 500 cv || Torque máximo: 450 0Nm ||
Velocidade Máxima: 270 km/h.

1

Locação

12

R$

15.949,13

R$

191.389,56

Serviços Operacionais

Aluguel de Motor

1

Proponente: Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura - IDEC
Nome do Projeto: Automobilismo Brasil

2.2

2.3
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Aluguel do Carro de
Corrida

Os carros da Stock Car são carros fabricados e
homologados única e exclusivamente para esta
categoria, sendo expressamente proibida a
participação desses carros em qualquer outra
competição em todo o território nacional.
Possuem a aparência externa de carros do tipo
Turismo. Chassis fabricado por meio de um
conjunto de estruturas tubulares (produzido
especialmente para a categoria). Todas as peças e
acessórios do carro devem respeitar o
Regulamento Técnico da competição (anexo ao
projeto).

1

Locação

12

R$

46.000,00

R$

552.000,00

Serviços Gerais
Automotivos

Contratação de serviços gerais automotivos para
apoio em todos os demais serviços. O serviço
deve ser composto por, no mínimo, 1 torneiro, 1
soldador, 1 eletricista automotivo por
piloto/carro. Considera-se a contratação de
serviços gerais automotivos, com experiência na
categoria. Valor unitário = média de 3 orçamentos
obtidos junto a equipes que atuam na categoria.
Quantidade = 1 prestação de serviço. Duração =
12 dias (12 etapas).

1

Serviço

12

R$

7.379,05

R$

88.548,65

TOTAL ATIVIDADE(S) FIM R$

909.536,93

2
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ATIVIDADE(S) MEIO
AM 1

AM 1.1

Serviços de Terceiros

Serviços Técnicos
Especializados

Serviços de empresa especializada na Lei Federal
de Incentivo ao Esporte, para orientações,
acompanhamento de desembolsos e prestação de
contas. Parâmetro de Custo para o serviço =
Pesquisa Datafolha de Cargos e Salários para a
função de Chefia de Contas a Pagar. Contratação
do serviço durante os 12 meses de duração do
projeto.

1

Serviço

12

R$

5.000,00

R$

60.000,00

TOTAL ATIVIDADE MEIO - ATÉ 15% DA ATIVIDADE FIM

R$

60.000,00

TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM

R$

969.536,93

ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - 5% 7% OU 10%

R$

48.428,57
porcentagem:
5,000%

R$

1.017.965,50

TOTAL GERAL

3

