
DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 
I. CADASTRO DO PROPONENTE  
Proponente: Instituto Sérgio Sette Câmara 

CNPJ: 13.259.214/0001-29 

E-mail: settecamara@scbadvogados.adv.br 

Endereço: Rua Bernardo Guimarães, 67, Bairro Funcionários 

Telefone (DDD): (31)2138-7002 

Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Felipe Gazola Vieira Marques 

 
II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

 Nº SLIE: 1813881-03 Nº Processo: 58000.003948/2018-34 

Título: Minas em busca do Pódio – ano III 

Manifestação Desportiva: Rendimento 

Modalidade (s) do projeto: Automobilismo 

 
Local (is) de execução do projeto: 

 
Instituto Sérgio Sette Câmara 
MG 
Belo Horizonte 
Funcionários 
Rua Bernardo Guimarães n°: 67 
Cep: 30140-080/Fone: (31)2138-7000 
 
Autodromo Nazionale Monza 
MG 
Monza 
Via Vedano, 5, 20900 
 
Baku City Circuit 
MG 
Baku 
Zarifa Aliyeva 
 
Circuit de Barcelona 
MG 
Barcelona 
Montmeló 
Camino Mas Moreneta, 08160 
 
Circuit de Monaco 
MG 
Monte Carlo 
Circuito de rua na cidade de Monte Carlo 
 
Circuit de Spa-Francorchamps 
MG 
Stavelot 
Route du Circuit 55, 4970 
 
Circuit Paul Ricard 
MG 
Le Castellet 
2760 Route des Hauts du Camp, RDN8, 83330 
 
Hungaroring 

http://www2.esporte.gov.br/leiincentivo/seguro/leiincentivo/cadastroConsultaRecibo.do?idProjeto=60224&nrAnoExercicio=2017&acao=pesquisar
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MG 
Mogyorod 
Mogyoród, Hungaroring utca 10 
 
Red Bull Ring 
MG 
Spielberg 
Red Bull Ring Str. 1, 8724 
 
Sakhir International Circuit 
MG 
Sakhir 
Gate 255,Gulf of Bahrain Avenue,Umm Jidar 1062 
 
Silverstone Circuit 
MG 
Reino Unido 
Towcester NN12 8TN 
 
Sochi Autodrom 
MG 
Krasnodarskiy kray 
Triumfalnaya St, 26, Adler 
 
Yas Marina Circuit 
MG 
Abu Dhabi 
Gate 200 

 
III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO 

Duração: 10 meses 

 
IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

Público Alvo 
Qtd: 0 - Crianças - (0 a 12 anos). 
Qtd: 0 - Adolescentes - (10 a 18 anos). 
Qtd: 1 - Adultos - (18 a 59 anos). 
Qtd: 0 - Idosos - (a partir de 60 anos). 
Qtd: 0 - Portadores de necessidades especiais. 

Beneficiário Direto: 1 

Beneficiário Indireto: 0 

Total de Beneficiário (s): 1 

 
PEDIDO DE AVALIAÇÃO 

Solicitamos que o presente AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO seja analisado e aprovado, 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 
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V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO do projeto, com as devidas adequações aos recursos captados. As 
alterações não podem modificar o objeto, apenas adequá-lo à nova realidade. Caso não haja 
alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto aprovado pela Comissão Técnica.  

 
OBJETIVO GERAL 
 
O objetivo do projeto é promover a continuidade do desenvolvimento e aprimoramento técnico do 
piloto Sérgio Sette Câmara Filho, visando disputar a Fórmula 2, organizado pela Federação 
Internacional de Automobilismo - FIA. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
O Projeto Minas em busca do Pódio - ano III, tem como seu principal objetivo promover a continuidade 
do desenvolvimento e aprimoramento técnico do piloto Sérgio Sette Câmara Filho na modalidade de 
automobilismo, Fórmula 2, através dos treinamentos e competições. 
 
Ao longo da trajetória, ficou claro que quando ocorre um treinamento de alto nível, responsável e bem 
estruturado, pode-se obter os resultados esperados com maior rapidez, além de promover a troca de 
conhecimentos, de experiências, alinhando assim toda a parte comportamental e educacional do 
atleta. 
 
Além disso, identificou-se um cenário propício à aproximação do atleta junto a outros futuros pilotos, 
justamente em um momento de sua vida, onde muitas vezes pela falta de oportunidade, existe grande 
dificuldade de se relacionar com esse público específico. 
 
Com tudo isso se constata que o Projeto Minas em busca do Pódio - ano III tem servido como um dos 
melhores instrumentos de inserção no esporte de alto rendimento para este atleta, tendo a prática do 
automobilismo como instrumento para a sua formação completa. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
Ao pensar este projeto e concentrar esforços para sua implantação, o Instituto Sérgio Sette Câmara 
pretende utilizar a categoria Fórmula 2 como forma de ampliar as possibilidades de competição para o 
atleta. 
 
Espera-se pelo projeto a importante contribuição para a formação deste atleta como piloto de alto 
nível na vida adulta. 
 
O esporte é caracterizado como uma ferramenta de rendimento eficiente, quando se mostra capaz de 
transmitir, através de seus valores intrínsecos, padrões comportamentais que induzem a uma melhor 
qualidade de vida. 
 
Todavia, devemos ressaltar a enorme importância da criação de um vínculo deste atleta quando ainda 
jovem com a prática de alto rendimento da modalidade, assim como com o próprio ambiente 
esportivo. 
 
Outros resultados são esperados, há saber: 
 
- Aumentar a abrangência do Projeto Minas em busca do Pódio - ano III em relação ao anterior; 
- Propiciar a continuidade de treinamento e competição em alto nível do atleta; 
- Representar o Brasil na categoria Fórmula 2; 
- Divulgar a Lei de Incentivo ao Esporte e o Ministério dos Esportes no cenário esportivo internacional; 
- Valorizar a prática de esportes e, portanto, a atividade física para o atleta; 
 
Os benefícios do esporte são muitos, dentre os do automobilismo podemos destacar: 
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- O desenvolvimento de habilidades cognitivas, ou seja, ajudar a raciocinar, compreender, planejar e 
resolver situações em fração de segundos; 
- Melhora a confiança e autoestima - trabalha o equilíbrio emocional; 
- Aprende a lidar com as oscilações entre vitórias e derrotas e familiarizar se com as regras; 
- Estimula a saúde física, Intelectual e psicológica. 
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VI. METODOLOGIA - De acordo com a nova realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o 
desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as 
fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade 
horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência 
semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência 
semanal, detalhando as atribuições de cada um. Apresentar os respectivos calendários dos eventos a 
participar ou a executar, especificando datas e duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção 
dos participantes e dos profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou planilhas 
explicativas, anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte.) 
 
METODOLOGIA 
 
O Campeonato FIA Fórmula 2 é uma categoria de automobilismo criada em 2017, após a renomeação 
da competição que até então ocupava seu lugar, a GP2 Series. 
 
A Fórmula 2 foi concebida para tornar a corrida acessível para as equipas e para oferecer um ambiente 
de treinamento perfeito para a vida na Fórmula 1, sendo obrigatório para todas as equipes usar o 
mesmo chassi, motor e fornecedor de pneus para refletir a verdadeira capacidade do piloto. As 
corridas da categoria são realizadas principalmente em circuitos europeus, mas também são 
disputadas em outros circuitos internacionais, bem como com as suas mais recentes corridas na 
temporada de 2017 no Circuito Internacional de Bahrein, no Bahrein, e no Circuito de Yas Marina, nos 
Emirados Árabes Unidos. 
 
Seus eventos estão sempre inseridos nos finais de semana de competição da F1 e, com isso, oferecem 
aos seus competidores a possibilidade de uma ambientação perfeita já com todo o glamour, pressão e 
a infraestrutura que cercam a maior competição de esporte-motor do planeta. 
Com o objetivo de proporcionar aos pilotos a competitividade máxima em seu caminho até a F1 o 
pacote técnico da Fórmula 2 foi criado com base na similaridade dos equipamentos. 
 
O desenvolvimento e preparação do projeto serão feitos da seguinte forma: 
 
METODOLOGIA OPERACIONAL 
 
A Fórmula 2 foi criada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) com objetivo de preparar 
melhor os pilotos e revelar jovens talentos para a Fórmula 1. Tanto que a nova categoria tem como 
principal característica a similaridade do carro com o modelo utilizado na Fórmula 1 e seu sistema de 
pontos inovador foi criado para tentar evitar que as corridas fossem monótonas como acontecia na 
extinta Fórmula 3000 Internacional. 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
O Projeto Minas em busca do Pódio - ano III terá um extenso cronograma a partir do início de suas 
atividades, em março de 2018, que serão prolongadas no decorrer do ano.  
 
Calendário dos treinos, dos testes coletivos e das rodadas da categoria F2 do ano de 2018: 

Calendário oficial da FIA / F2 - Temporada 2018 – em anexo. 

 

Circuito: Sakhir International Circuit 

Local: Bahrain 

Data: 29 a 31 de março 
 
Circuito: Baku City Circuit 
Local: Azerbaijan 
Data: 26 a 28 de abril 
 
Circuito: Circuit de Barcelona 
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Local: Espanha 
Data: 10 a 12 de maio 
 
Circuito: Circuit de Monaco 
Local: Monaco  
Data: 23 a 25 de maio 
 
Circuito: Circuit Paul Ricard 
Local: France 
Data: 21 a 23 de junho 
 
Circuito: Red Bull Ring 
Local: Áustria 
Data: 28 a 30 de junho 
 
Circuito: Silverstone Circuit 
Local: Great Britain 
Data: 12 a 14 de julho 
 
Circuito: Hungaroring 
Local: Hungary 
Data: 02 a 04 de agosto 
 
Circuito: Circuit de Spa-Francorchamps 
Local: Belgium 
Data: 30 a 01 de setembro 
 
Circuito: Autodromo Nazionale Monza 
Local: Italia 
Data: 07 a 09 de setembro 
 
Circuito: Sochi Autodrom 
Local: Russia 
Data: 27 a 29 de setembro 

 

Circuito: Yas Marina Circuit 
Local: United Arab Emirates 
Data: 29 a 01 de dezembro 

 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
 
Critério de seleção do Piloto 
O critério adotado é a performance do piloto Sérgio Sette Câmara Filho nas pistas, bem como, sua 
conduta fora dela.  
(Segue em anexo o curriculum do piloto). 
 
Critério de Seleção da Equipe Técnica 
O critério adotado será análise curricular, experiência no automobilismo, em especial o Kart e a 
Fórmula. 
 
Critério de Seleção da Equipe Administrativa 
O critério adotado será análise curricular com o intuito de contar com pessoas que tenham 
conhecimento administrativo capazes de gerenciar todas as fases de execução do Projeto. 
 
MORADIA - Barcelona (Espanha) 
Conforme prevê o objetivo do Projeto Minas em busca do Pódio - ano III a sua execução será toda 
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realizada no território Europeu onde serão disputadas as etapas da Fórmula 2. 
 
Deste modo, visando exclusivamente a viabilidade deste projeto, a família do atleta, através de 
recursos próprios, irá arcar com os custos de sua moradia na cidade de Barcelona, na Espanha, além de 
seu sustento pessoal como um todo. A alimentação inserida no projeto e que será através do recurso 
da LIE será apenas nos dias de corrida, conforme calendário informado na Metodologia. 
 
Cabe ressaltar neste item que Sérgio Santos Sette Câmara Filho está matriculado em uma escola 
pública, onde desempenha as suas atividades do currículo escolar correspondente ao ensino médio no 
Brasil. O grande diferencial desta escola, porém, é que se destina à preparação para atletas de alto 
rendimento de todas as modalidades esportivas. Neste espaço, Sette Câmara conta com todo um 
aparato em termos de preparação física, motora e psicológica para desempenhar a sua pilotagem da 
melhor forma. Uma vez matriculado nesta escola o atleta tem, automaticamente, toda a assistência 
médica, odontológica e psicológica que se fizer necessária. 
 
PAGAMENTO DE DESPESAS EM MOEDA ESTRANGEIRA 
 
Os valores foram orçados com base na moeda EURO a conversão de valores para a moeda REAL será 
feita na data dos pagamentos de acordo com a cotação do Banco Central de Valores do Brasil. Assim, 
de acordo com o artigo 1º da Instrução Normativa nº 1.455/2014, os rendimentos pagos, creditados, 
empregados, entregues ou remetidos a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior por fontes situadas 
no Brasil estão sujeitos à incidência do imposto exclusivamente na fonte, observadas as disposições 
desta Instrução Normativa. 
 
Além disso, com base na Solução de Consulta n. 4/2004 da Receita Federal, incide o IRRF e a CIDE sobre 
as remessas para o exterior, mesmo que seja originada de instituições de caráter filantrópico, 
recreativo, cultura, científico e as associações civis, sem fins lucrativos, conforme transcrito abaixo: 
 
EMENTA: As instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações civis, 
sem fins lucrativos, isentas do pagamento do Imposto de Renda, que pagarem, creditarem, 
entregarem, empregarem ou remeterem recursos a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, a título 
de remuneração pela prestação de serviços técnicos ou de assistência técnica, não estão dispensadas, 
salvo os casos excepcionados pela legislação brasileira, da obrigatoriedade de retenção do referido 
tributo à alíquota de 15%, bem assim do pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide) à alíquota de 10%. Por todo o exposto e em respeito ao Princípio do 
conservadorismo, embora a Instituição tenha sido constituída sem fins lucrativos, incide IRRF e a CIDE 
na operação de remessa ao exterior. 
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VII. 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 ajustado. 
Metas Qualitativas: 

 
Meta 1 Aprimorar o apoio técnico do piloto; 
Indicador: Documento comparativo técnico do atleta; 
Linha de Base: Participação do piloto na Fórmula 2 - FIA; 
Instrumento de Verificação: Resultados de cada uma das 12 etapas do Campeonato. 
 
Meta 2: Melhorar a classificação do piloto em uma competição internacional 
Indicador: Posição do piloto 
Linha de Base: Classificação do Piloto no início e no fim da competição 
Instrumento de Verificação: Resultado obtido pela organização através de seu canal de 
divulgação |web-site  

 
Metas Quantitativas: 

 
Meta 1: Classificar entre os 15 primeiros colocados na Fórmula 2 - FIA, 
Indicador: Relatório final da Fórmula 2 - FIA; 
Linha de Base: Planilha de classificação final da Fórmula 2 - FIA; 
Instrumento de Verificação: Será comprovado por intermédio da planilha de classificação final do 
Campeonato Fórmula 2 através de seu canal de divulgação |web-site. 
 
Meta 2: Participar de 05 etapas até o final da Fórmula 2 - FIA. 
Indicador: Resultados finais de cada etapa 
Linha de Base: Participação nas Provas 
Instrumento de Verificação: Relatórios de Prova de cada etapa da Fórmula 2 - FIA, 
fornecido pela organizadora oficial através de seu canal de divulgação | web-site.  
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VIII. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração de ações e itens, conforme 
plano de trabalho aprovado 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 continuar constando, porém com o valor R$ 0,0 “zero”. 

 
Atividade(s) Fim: 
 
1 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
1.1 - Diária - Baku (Azerbaijão) (Excluído) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Baku (Azerbaijão), no período de 25 à 29 de Abril, para 
participação da 2a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 4 dias - Total 8 diárias). Valor da 
diária por pessoa: U$315 x 3,26 x 2 pessoas = R$2.053,80 x 4 dias = R$8.215,20  
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
1.2 - Diária - Barcelona (Espanha) (Excluído) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Barcelona (Espanha), no período de 09 à 13 de Maio, 
para participação da 3a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 4 dias - Total 8 diárias). Valor da 
diária por pessoa: U$382,50 x 3,26 x 2 pessoas = R$2.493,90 x 4 dias = R$9.975,60  
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
1.3 - Diária - Budapeste (Hungria) (Excluído) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Budapeste (Hungria), no período de 01 à 03 de agosto, 
para participação da 8a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 4 dias - Total 8 diárias). Valor da 
diária por pessoa: U$265 x 3,26 x 2 pessoas = R$1.727,80 x 4 dias = R$6.911,20 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
1.4 - Diária - Le Castellet (França) (Excluído) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Le Castellet (França), no período de 20 à 24 de Junho, 
para participação da 5a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 4 dias - Total 8 diárias). Valor da 
diária por pessoa: Valor da diária por pessoa: U$382,50 x 3,26 x 2 pessoas = R$2.493,90 x 4 dias = 
R$9.975,60 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
1.5 - Diária - Monte Carlo (Principado de Mônaco) (Excluído) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Monte Carlo (Principado de Mônaco), no período de 22 
à 26 de Maio, para participação da 4a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 4 dias - Total 8 
diárias). Valor da diária por pessoa: Valor da diária por pessoa: U$382,50 x 3,26 x 2 pessoas = 
R$2.493,90 x 4 dias = R$9.975,60 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
1.6 - Diária - Monza (Itália) (Excluído) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Monza (Itália), no período de 06 à 10 de Setembro para 
participação da 10a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 4 dias - Total 8 diárias). Valor da 
diária por pessoa: Valor da diária por pessoa: U$382,50 x 3,26 x 2 pessoas = R$2.493,90 x 4 dias = 
R$9.975,60 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
1.7 - Diária - Sakhir (Bahrain) (Excluído) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Sakhir (Bahrain), no período de 28 à 01 de Abril, para 
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participação da 1a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 4 dias - Total 8 diárias). Valor da 
diária por pessoa: U$315 x 3,26 x 2 pessoas = R$2.053,80 x 4 dias = R$8.215,20 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
1.8 - Diária - Silverstone (Inglaterra) (Excluído) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Silverstone (Inglaterra),no período de 11 à 15 de Julho, 
para participação da 7a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 4 dias - Total 8 diárias). Valor da 
diária por pessoa: Valor da diária por pessoa: U$382,50 x 3,26 x 2 pessoas = R$2.493,90 x 4 dias = 
R$9.975,60 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
1.9 - Diária - Sochi (Russia) (Excluído) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Sochi (Russia), no período de 26 à 30 de setembro para 
participação da 11a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 4 dias - Total 8 diárias). Valor da 
diária por pessoa: U$315 x 3,26 x 2 pessoas = R$2.053,80 x 4 dias = R$8.215,20 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
1.10 - Diária - Spa (Bélgica) (Excluído) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Spa (Bélgica),no período de 29 à 02 de setembro, para 
participação da 9a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 4 dias - Total 8 diárias). Valor da 
diária por pessoa: Valor da diária por pessoa: U$382,50 x 3,26 x 2 pessoas = R$2.493,90 x 4 dias = 
R$9.975,60 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
1.11 - Diária - Spielberg (Áustria) (Excluído) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Spielberg (Áustria),no período de 27 de Junho à 01 de 
Julho, para participação da 6a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 4 dias - Total 8 diárias). 
Valor da diária por pessoa: Valor da diária por pessoa: U$382,50 x 3,26 x 2 pessoas = R$2.493,90 x 4 
dias = R$9.975,60 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
1.12 - Diária - Yas (Emirados Árabes) (Excluído) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Yas (Emirados Árabes),no período de 28 à 02 de 
dezembro, para participação da 12a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 4 dias - Total 8 
diárias). Valor da diária por pessoa: U$315 x 3,26 x 2 pessoas = R$2.053,80 x 4 dias = R$8.215,20 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
2 - IMPOSTOS/RECOLHIMENTO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
2.1 - Impostos – IOF (Reduzido) 
Imposto que incide sobre qualquer tipo de operação de crédito, câmbio, seguro - 1,10%. Valor: 
R$4.995.000,00 x 1,10% = R$54.347,18 
Justificativa: item reduzido proporcional ao valor das taxas (ação 5) a pagar. 
 
3 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
3.1 - Coordenador de esportes II - Classe I (Excluído) 
(1 profissional x 5.333,33/mês x 10 meses = R$55.333,30) (Excluído) 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
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3.2 - Supervisor de esportes II - Classe I (Excluído) 
(1 profissional x 7.120,00/mês x 10 meses = R$71.200,00) 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
4 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:  
 
4.1 – Encargos trabalhistas - Coordenador de esportes II (Excluído) 
Tabela de Encargos Sociais (71,85%) em anexo  
(1 profissional x 3.975,70/encargos mês x 10 meses = R$39.757,00) 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
4.2 - Encargos trabalhistas - Supervisor de esportes II  
Tabela de Encargos Sociais (71,85%) em anexo (Excluído) 
(1 profissional x 5.115,72/encargos mês x 10 meses = R$51.157,20) 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
5 - TAXAS/INSCRIÇÕES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
5.1 - Inscrições - Inscrição Internacional (Reduzido) 
Inscrição F2 - FIA - Aluguel de carros para testes/treinos/provas (6 dias de teste + 12 rodadas) – Valor 
em Euro: 379.862 x 4,01 (cotação do euro em 12.03.2018) = R$1.523.246,29 
Justificativa: Item reduzido devido a parcialidade de captação. Será utilizado recurso direto para 
eventuais necessidades de utilização desse ítem. 
 
5.2 - Inscrições - Inscrição Internacional (Reduzido) 
Inscrição F2 - FIA - Aluguel de Pistas para testes/treinos e provas - (6 dias de teste + 12 rodadas) - Valor 
em Euro: 253.662 x 4,01 (cotação do euro em 12.03.2018) = R$1.017.184,62 
Justificativa: Item reduzido devido a parcialidade de captação. Será utilizado recurso direto para 
eventuais necessidades de utilização desse ítem. 
 
5.3 - Inscrições - Inscrição Internacional (Reduzido) 
Inscrição F2 - FIA - Combustível para realização de testes treinos e provas - Valor em Euro: 11.358 x 
4,01 (cotação do euro em 12.03.2018) = R$45.545,58 
Justificativa: Item reduzido devido a parcialidade de captação. Será utilizado recurso direto para 
eventuais necessidades de utilização desse ítem. 
 
5.4 - Inscrições - Inscrição Internacional (Reduzido) 
Inscrição F2 - FIA - Despesas de Gestão Treinador profissional necessário para monitorar e orientar 
todas as ações do piloto quando em testes/treinos e provas - Valor em Euro: 66.633 x 4,01 (cotação do 
euro em 12.03.2018) = R$267.200,00 
Justificativa: Item reduzido devido a parcialidade de captação. Será utilizado recurso direto para 
eventuais necessidades de utilização desse ítem. 
 
5.5 - Inscrições - Inscrição Internacional (Reduzido) 
Inscrição F2 - FIA - Engenheiros para preparação do carro - Valor em Euro: 143.868 x 4,01 (cotação do 
euro em 12.03.2018) = R$576.910,00 
Justificativa: Item reduzido devido a parcialidade de captação. Será utilizado recurso direto para 
eventuais necessidades de utilização desse ítem. 
 
5.6 - Inscrições - Inscrição Internacional (Reduzido) 
Inscrição F2 - FIA - Manutenção do Motor sempre antes e após testes/treinos e corridas - Valor em 
Euro: 60.576 x 4,01 (cotação do euro em 12.03.2018) = R$242.909,76 
Justificativa: Item reduzido devido a parcialidade de captação. Será utilizado recurso direto para 
eventuais necessidades de utilização desse ítem. 
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5.7 - Inscrições - Inscrição Internacional (Reduzido) 
Inscrição F2 - FIA - Mecânicos para preparação do motor e acertos do carro - Valor em Euro: 83.292 x 
4,01 (cotação do euro em 12.03.2018) = R$334.000,92 
Justificativa: Item reduzido devido a parcialidade de captação. Será utilizado recurso direto para 
eventuais necessidades de utilização desse ítem. 
 
5.8 - Inscrições - Inscrição Internacional (Reduzido) 
Inscrição F2 - FIA - Peças necessárias para manutenção anterior a testes e posterior a corrida após a 
revisão do carro - Valor em Euro: 26.502 x 4,01 (cotação do euro em 12.03.2018) = R$106.273,02 
Justificativa: Item reduzido devido a parcialidade de captação. Será utilizado recurso direto para 
eventuais necessidades de utilização desse ítem. 
 
5.9 - Inscrições - Inscrição Internacional (Reduzido) 
Inscrição F2 - FIA - Pneus para testes treinos e provas x 67 jogos - 12 para treinos e 55 para provas - 
Valor em Euro: 50.732 x 4,01 (cotação do euro em 12.03.2018) = R$203.436,92 
Justificativa: Item reduzido devido a parcialidade de captação. Será utilizado recurso direto para 
eventuais necessidades de utilização desse ítem. 
 
5.10 - Inscrições - Inscrição Internacional (Reduzido) 
Inscrição F2 - FIA - Seguro do Carro em testes/treinos e provas - Valor em Euro: 22.716 x 4,01 (cotação 
do euro em 12.03.2018) = R$91.091,16 
Justificativa: Item reduzido devido a parcialidade de captação. Será utilizado recurso direto para 
eventuais necessidades de utilização desse ítem. 
 
5.11 - Inscrições - Inscrição Internacional  
Inscrição F2 - FIA - Simulador necessário para o aprimoramento técnico do piloto, bem como conhecer 
as pistas que irá competir na temporada - 8 dias - Valor em Euro: 15.000 x 4,01 (cotação do euro em 
12.03.2018) = R$60.150,00 
 
5.12 - Inscrições - Inscrição Internacional (Reduzido) 
Inscrição F2 - FIA - Staff para auxilio nas mais diversas atividades no box - Valor em Euro: 66.633 x 4,01 
(cotação do euro em 12.03.2018) = R$267.200,74 
Justificativa: Item reduzido devido a parcialidade de captação. Será utilizado recurso direto para 
eventuais necessidades de utilização desse ítem. 
 
5.13 - Inscrições - Inscrição Internacional (Reduzido) 
Inscrição F2 - FIA - Transporte e Logística para viagens do carro de demais peças e utensílios - Valor em 
Euro: 45.432 x 4,01 (cotação do euro em 12.03.2018) = R$182.182,32 
Justificativa: Item reduzido devido a parcialidade de captação. Será utilizado recurso direto para 
eventuais necessidades de utilização desse ítem. 
 
5.14 - Inscrições - Inscrição Internacional (Reduzido) 
Inscrição F2 - FIA - Vestuário e/ou Roupas de Corrida, necessária para testes/treinos e provas tendo em 
vista serem todas de boa qualidade e antichamas protegendo o piloto em caso de incêndio - Valor em 
Euro: 5.815 x 4,01 (cotação do euro em 12.03.2018) = R$23.320,07 
Justificativa: Item reduzido devido a parcialidade de captação. Será utilizado recurso direto para 
eventuais necessidades de utilização desse ítem. 
 
6 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
6.1 - Transporte internacional - Baku (Azerbaijão) (Excluído) 
Passagem aérea internacional - Saída: Barcelona (Espanha) com Destino: Baku (Azerbaijão), no período 
de 25 à 29 de Abril, para participação da 2a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 1 bilhete de 
ida e volta - Total 2 passagens). Valor da passagem por pessoa: R$1.997,00 x 2 pessoas = R$3.994,00 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
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6.2 - Transporte internacional - Budapeste (Hungria) (Excluído) 
Passagem aérea internacional - Saída: Barcelona (Espanha) com Destino: Budapeste (Hungria), no 
período de 01 à 03 de agosto, para participação da 8a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 1 
bilhete de ida e volta - Total 2 passagens). Valor da passagem por pessoa: R$1.521,00 x 2 pessoas = 
R$3.042,00 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
6.3 - Transporte internacional - Le Castellet (França) (Excluído) 
Passagem aérea internacional - Saída: Barcelona (Espanha) com Destino: Le Castellet (França), no 
período de 20 à 24 de Junho, para participação da 5a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 1 
bilhete de ida e volta - Total 2 passagens). Valor da passagem por pessoa: R$949,00 x 2 pessoas = 
R$1.898,00 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
6.4 - Transporte internacional - Monte Carlo (Principado de Mônaco) (Excluído) 
Passagem aérea internacional - Saída: Barcelona (Espanha) com Destino: Monte Carlo (Principado de 
Mônaco), no período de 22 à 26 de Maio, para participação da 4a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 
acompanhante x 1 bilhete de ida e volta - Total 2 passagens). Valor da passagem por pessoa: R$732,00 
x 2 pessoas = R$1.464,00 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
6.5 - Transporte internacional - Monza (Itália) (Excluído) 
Passagem aérea internacional - Saída: Barcelona (Espanha) com Destino: Monza (Itália), no período de 
06 à 10 de Setembro para participação da 10a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 1 bilhete 
de ida e volta - Total 2 passagens). Valor da passagem por pessoa: R$1.513,00 x 2 pessoas = R$3.026,00 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
6.6 - Transporte internacional - Sakhir (Bahrain) (Excluído) 
Passagem aérea internacional - Saída: Barcelona (Espanha) com Destino: Sakhir (Bahrain), no período 
de 28 à 01 de Abril, para participação da 1a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 1 bilhete de 
ida e volta - Total 2 passagens). Valor da passagem por pessoa: R$3.534,00 x 2 pessoas = R$7.068,00 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
6.7 - Transporte internacional - Silverstone (Inglaterra) (Excluído) 
Passagem aérea internacional - Saída: Barcelona (Espanha) com Destino: Silverstone (Inglaterra), no 
período de 11 à 15 de Julho, para participação da 7a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 1 
bilhete de ida e volta - Total 2 passagens). Valor da passagem por pessoa: R$591,00 x 2 pessoas = 
R$1.182,00 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
6.8 - Transporte internacional - Sochi (Russia) (Excluído) 
Passagem aérea internacional - Saída: Barcelona (Espanha) com Destino: Sochi (Russia), no período de 
26 à 30 de setembro para participação da 11a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 1 bilhete 
de ida e volta - Total 2 passagens). Valor da passagem por pessoa: R$1.934,00 x 2 pessoas = R$3.868,00 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
6.9 - Transporte internacional - Spa (Bélgica) (Excluído) 
Passagem aérea internacional - Saída: Barcelona (Espanha) com Destino: Spa (Bélgica), no período de 
29 à 02 de setembro, para participação da 9a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 acompanhante x 1 bilhete 
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de ida e volta - Total 2 passagens). Valor da passagem por pessoa: R$720,00 x 2 pessoas = R$1.440,00 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos.  
 
6.10 - Transporte internacional - Spielberg (Áustria) (Excluído) 
Passagem aérea internacional - Saída: Barcelona (Espanha) com Destino: Spielberg (Áustria), no 
período de 27 de Junho à 01 de Julho, para participação da 6a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 
acompanhante x 1 bilhete de ida e volta - Total 2 passagens). Valor da passagem por pessoa: 
R$1.134,00 x 2 pessoas = R$2.268,00 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
6.11 - Transporte internacional - Yas (Emirados Árabes) (Excluído) 
Passagem aérea internacional - Saída: Barcelona (Espanha) com Destino: Yas (Emirados Árabes), no 
período de 28 à 02 de dezembro, para participação da 12a etapa da F2 - FIA (1 atleta + 1 
acompanhante x 1 bilhete de ida e volta - Total 2 passagens). Valor da passagem por pessoa: 
R$2.368,00 x 2 pessoas = R$4.736,00 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
Atividade (s) Meio: 
 
1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
1.1 - Serviço de terceiros – Advogado (Excluído) 
 Profissional responsável por prestar assistência jurídica em áreas relacionadas à aplicação de leis, 
decretos e regulamentos, examinando processos específicos, emitindo pareceres e elaborando 
documentos jurídicos de interesse do piloto e do projeto. Carga horária: 40 hs semanais Forma e prazo 
de contratação: Prestação de serviço 10 meses - 1 profissional x 4.440,06/mês x 10 meses = 
R$44.400,60 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
1.2 - Serviço de terceiros - Coordenador 
Administrativo Profissional responsável pelos procedimentos de pesquisas de preços, compras de 
equipamentos para a prática do esporte e acompanhamento das rotinas administrativas do piloto. 
Elaboração de relatórios mensais de avaliação do projeto e organização de documentos para a 
elaboração de prestação de contas. Carga horária: 40 hs semanais Forma e prazo de contratação: NF 
10 meses 1 profissional x 8.000,00/mês x 10 meses = R$80.000,00 
 
2 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
2.1 - Divulgação – Web Site (Manutenção) (Excluído) 
Serviço de manutenção do website do piloto (1 serviço x 10 meses) - 1 serviço x R$2.700,00/mês x 10 
meses = R$27.000,00 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
Será executado através de outros recursos. 
 
Cabe ressaltar que, caso exceda o valor de alguma rubrica, a mesma será executada com recurso 
próprio.  
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IX. 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. 

FONTES 
ORIGEM DO 
RECURSO (7) 

FINALIDADE (8) VALOR (R$) 

ATIVIDADE (S) FIM 

1. Recursos Próprios    

2. Recursos Públicos       

3. Outros Incentivos Fiscais       

4. Outros recursos Outros recursos Ações 1, 3, 4 e 6 R$361.034,70 

5. Receitas Previstas       

6. VALOR PLEITEADO 
  

R$361.034,70 

ATIVIDADE (S) MEIO 

1. Recursos Próprios       

2. Recursos Públicos       

3. Outros Incentivos Fiscais       

4. Outros recursos Outros recursos Ítem 1.1 R$44.400,60 

5. Receitas Previstas       

6. VALOR PLEITEADO 
  

R$44.400,60 

TOTAL GERAL R$405.435,30 
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X. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 

AÇÃO Nº DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*) 
PERÍODO DE EXECUÇÃO 

VALOR POR AÇÃO 
INÍCIO DURAÇÃO 

ATIVIDADE (S) FIM 

1   Hospedagem / alimentação Data – TC 10 meses R$0,00 

2  Impostos / Recolhimento Data – TC 10 meses R$54.347,18 

3  Recursos Humanos Data – TC 10 meses R$0,00 

4 Encargos Trabalhistas Data – TC 10 meses R$0,00 

5 Taxas / Inscrições Data – TC 10 meses R$4.940.652,82 

6 Transporte / locomoção Data – TC 10 meses R$0,00 

TOTAL ATIVIDADE FIM R$4.995.000,00 

ATIVIDADE (S) MEIO 

1 Serviços de Terceiros   Data - TC 10 meses R$80.000,00 

2 Divulgação / promoção   Data - TC 10 meses R$0,00 

TOTAL ATIVIDADE MEIO R$80.000,00 

TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM R$5.075.000,00 

ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Valor R$ 170.000,00 

Porcentagem 5,000% 

TOTAL GERAL R$5.245.000,00 


