
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: 1915248-59 Nº Processo: 71.000.025301/2019-11 

Título: Minas em busca do Pódio – ano IV 

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 
 

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 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 
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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, para disputar a Super Fórmula, visando a participação na Fórmula 1, 
evento organizado pela Federação Internacional de Automobilismo - FIA. 
 
Ressalta-se que a alteração da participação do atleta na Fórmula 2 para Super Fórmula aconteceu pelo 
motivo do atleta ter conseguido a Super Licença da Fórmula 1 na primeira semana de dezembro do ano 
de 2019, fazendo com que o atleta tivesse a necessidade de competir em uma fórmula onde os carros 
são mais rápidos e mais técnicos. 
Nessa decisão tomada pela equipe, podemos citar o maior atleta da história do automobilismo Michael 
Schumacher e dos atuais atletas Pierre Gasly e Nico Rosberg que seguiram os mesmos passos e fazem 
parte da F1 hoje em dia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
O Projeto Minas em busca do Pódio - ano IV, tem como seu principal objetivo promover a continuidade 
do desenvolvimento e aprimoramento técnico do piloto Sérgio Sette Câmara Filho na modalidade de 
automobilismo, Super Fórmula, 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 IV 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 Super Fórmula 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: 
 



DESCRIÇÃO DO PROJETO 

- Aumentar a abrangência do Projeto Minas em busca do Pódio - ano IV em relação ao anterior; 
- Propiciar a continuidade de treinamento e competição em alto nível do atleta; 
- Representar o Brasil na categoria Super Fórmula; 
- Divulgar o Ministério da Cidadania através da Lei de Incentivo ao Esporte (Secretaria Especial do 
Esporte) no cenário esportivo internacional; 
- Valorizar a prática de esportes e, portanto, a atividade física para o atleta. 
 
Informações do Proponente: 
 
- Os ajustes realizados devido à captação parcial de recursos não acarretarão em nenhum prejuízo para 
o cumprimento do objeto autorizado pela Comissão Técnica. 
 

- Não há à existência de projeto idêntico apresentado na Lei de Incentivo ao Esporte, ou demais 
pastas da Secretaria Especial do Esporte, ou ainda, em Leis Estaduais e ou Municipais, de modo 
que não haja conflito de objeto/ações/itens orçamentários.  
 
- A entidade não terá parceria de alguma instituição, seja financeiramente ou não. 
 
- Não haverá fonte de recurso advinda da realização do projeto. 
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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 
 
Na década de 1950, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) lançou o Campeonato de Pilotos 
para encontrar o piloto mais rápido do mundo em carros de fórmula. Esse espírito foi transmitido a 
todas as organizações membros nacionais da FIA.  
O automobilismo de fórmula de alto nível é realizado no Japão de várias formas desde 1973, quando 
foi lançada a Fórmula 2000. A competição foi transformada na Fórmula 2 em 1978 e depois na Fórmula 
3000 em 1987.  
A Japan Race Promotion Inc. (JRP) foi fundada em 1995 e relançou a competição como Fórmula Nippon 
na temporada seguinte. Hiroshi Shirai, anteriormente líder do projeto na equipe de corrida de Fórmula 
1 da Honda, tornou-se presidente do JRP em 2010.  
Em 2013, o nome da competição foi alterado novamente para Campeonato Japonês SUPER FORMULA 
e um plano ousado foi implementado para atualizar os carros de corrida e elevar o perfil da 
competição com o objetivo claro de espalhar o apelo do SUPER FORMULA do Japão para outras partes 
da Ásia e transformá-lo em uma terceira grande competição de corrida de roda aberta depois da 
Fórmula 1 e da Indy Car.  
O nome da competição foi alterado para Campeonato japonês de SUPER FORMULA a partir da 
temporada de 2016. 
A transmissão via satélite ao vivo e gratuita das corridas SUPER FORMULA começou na BS Fuji em 2017 
- ajudando a entregar a série às casas dos fãs do esporte a motor em todo o Japão. Outro marco 
também foi alcançado pela série em 2017, quando a transmissão ao vivo das corridas de SUPER 
FORMULA em inglês começou no motorsport.tv para os assinantes globais fora do Japão desfrutarem. 
Nos primeiros dias, as corridas de fórmula no Japão eram lideradas por grandes pilotos como 
Kunimitsu Takahashi, Kazuyoshi Hoshino e Satoru Nakajima, que mais tarde competiram no cenário 
global da Fórmula 1. Na era da Fórmula 3000, Michael Schumacher e Heinz-Harald Frentzen 
competiram no Japão, assim como Ralf Schumacher, Pedro de la Rosa, Eddie Irvine e Toranosuke 
Takagi em meados dos anos 90, todos os pilotos tenazes com o objetivo de entrar na Fórmula 1. 
Mais recentemente, pilotos como o campeão mundial de resistência da FIA, Andre Lotterer, Benoit 
Treluyer, Loic Duval e Kazuki Nakajima foram vencedores do campeonato japonês.  
 
METODOLOGIA OPERACIONAL 
 
O chassi do carro de corrida SUPER FORMULA é o Dallara SF14. A Toyota e a Honda fornecem motores 
de injeção direta em linha de 4 litros com turbo de 2,0 litros e estão introduzindo inovações técnicas 
para oferecer melhorias contínuas na eficiência de combustível e na produção de energia. A partir da 
temporada de 2016, a Yokohama Rubber tornou-se o único fornecedor oficial de pneus da competição, 
marcando seu retorno às corridas de fórmula de alto nível após um hiato de cerca de 20 anos. A 
empresa fornece seus pneus de corrida ADVAN, que não são apenas seguros e altamente competitivos, 
eles desenvolveram duas especificações de tentativas que serão usadas na temporada de 2018 para 
adicionar ao apelo geral de entretenimento da série SUPER FORMULA. 
 
Excluindo os motores, os carros de corrida SUPER FORMULA são essencialmente máquinas de um 
único fabricante, o que significa que corridas qualificadas são disputadas em margens extremamente 
apertadas de menos de um segundo. O resultado de cada corrida se resume a pura competição entre 
pilotos e uma batalha entre engenheiros que trabalham para tirar o máximo proveito dos carros. As 
corridas SUPER FORMULA são disputadas em pistas do campeonato mundial, como Suzuka Circuit, Fuji 
Speedway e Twin Ring Motegi. As corridas também são realizadas em circuitos antigos, como 
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Sportsland Sugo, Okayama International e Autopolis, onde até os menores erros são punidos, 
tornando-os populares entre os pilotos estrangeiros devido às estreitas margens envolvidas. A 
natureza diversificada dos circuitos durante a temporada leva a corridas ainda mais competitivas.2018 
marcará o fim do uso do chassi SF14. O novo chassi, o SF19, também será baseado no mesmo conceito 
"rápido e leve" que o SF14, mas com ênfase em padrões de segurança ainda mais altos. 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
O Projeto Minas em busca do Pódio - ano IV terá um extenso cronograma a partir do início de suas 
atividades, em abril de 2020, que serão prolongadas no decorrer do ano.  
 
Calendário oficial da Super Fórmula - Temporada 2020: 

 

Round: 01 

Circuito: Suzuka 

Data: 04/05 de abril 

 

Round: 02 

Circuito: Fuji Speedway 

Data: 18/19 de abril 

 

Round: 03 

Circuito: Autopolis 

Data: 16/17 de maio 

 

Round: 04 

Circuito: Sportsland SUGO 

Data:  20/21 de junho 

 

Round: 05 

Circuito: Twin Ring Motegi 

Data: 29/30 de agosto 

 

Round: 06 

Circuito: Okayama International Circuit 

Data: 26/27 de setembro 

 

Round: 07 

Circuito: Suzuka 

Data: 14/15 de novembro 

 

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.  
 
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 
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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 IV a sua execução será toda 
realizada em território japonês, onde serão disputadas as etapas da Super Fórmula. 
 
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.  
 
Cabe ressaltar neste item que Sérgio Santos Sette Câmara Filho está matriculado em uma escola 
pública, onde desempenha as suas atividades do currículo escolar. 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. 
 
PLANO BÁSICO DE DIVULGAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL 

 
Peça de Divulgação: Macacão 
Tamanho: 10cm x 10cm 
Formato das Logomarcas: Vertical 
Quantidade: 01 
 
Peça de Divulgação: Carro 
Tamanho: 40cm x 20cm 
Formato das Logomarcas: Horizontal 
Quantidade: 01 
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VII. JUSTIFICATIVA: Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte 
no País e/ou na região geográfica de execução e justifique a conveniência de utilização de apoio 
financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06. 

 
O automobilismo é um dos esportes com maior índice de audiência no mundo. Levando em 
consideração a principal categoria do automobilismo, a Fórmula 1. 
 
Todos os anos mais de 25 países estão envolvidos diretamente com o evento. Contando com a 
nacionalidade dos pilotos, equipes e países que realizam os eventos da Fórmula 1, o número sobe para 
uma média de 40 países. Se contarmos o número de países que transmitem a Fórmula 1, o número 
sobe para a incrível marca de 120 países. A Fórmula 1 é um fiel retrato da globalização e da 
consequente busca por avanços tecnológicos. Os orçamentos para as principais equipes da Formula 1 
excedem US$ 250 milhões ao ano" (FORBES BRASIL). 
 
Como demonstra os altos valores de uma equipe de Fórmula 1, o automobilismo é um esporte 
potencialmente caro, o que dificulta a entrada e permanência dos novos pilotos, para se manter 
dentro da modalidade. 
 
A realização deste projeto promove o fortalecimento do esporte nacional, estimulando a competência 
desportiva e administrativa, além de corresponder às expectativas do atleta, de vivenciar competições 
de alto nível e assim explorar todas as suas potencialidades, elevando o seu nível técnico e ampliando a 
base para composição de selecionados representativos em competições oficiais nesse esporte. 
Contemplando ambas estas vertentes então, nota-se uma carência ainda maior, pelo motivo de falta 
de interesse dos patrocinadores visto que essa idade ainda não é tão exposta aos olhos das grandes 
equipes. Não podemos esquecer, quão imensurável pode ser os desdobramentos desta ausência para 
o atleta, principalmente se levarmos em consideração a importância do papel deste recurso para a 
formação do atleta como futuro piloto de Fórmula 1. 
 
Como solução para essa questão, acreditamos na força conjunta de grandes instituições e poder 
público, criando alternativas de apoio e incentivo financeiro para a realização deste projeto, sempre 
pautados em uma infraestrutura adequada e com o envolvimento e participação de profissionais 
capacitados. 
 
A pretensão de apoio do Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial do Esporte pelo seu 
programa da Lei de Incentivo ao Esporte, se deve principalmente, pela necessidade de se obter 
recursos necessários para realizar o calendário da Super Fórmula em nível de excelência máxima. 
 
Igualmente importante, é a possibilidade de viabilizar a prática do automobilismo em nível de 
excelência. Desta forma será possível encorpar e aumentar os conhecimentos propiciando uma eficaz 
evolução no automobilismo. Isso tudo, obviamente, dentro de um cenário saudável e adequado ao 
aprendizado. 
 
Observe-se que o automobilismo já revelou grandes atletas para o Brasil, como Ayrton Senna, Nelson 
Piquet, Felipe Massa, Rubens Barrichello, dentre outros. Porém, devido aos custos, a participação de 
pilotos nos últimos anos vem caindo. 
 
O apoio da Lei de Incentivo ao Esporte é de grande valia para qualquer modalidade do esporte. Visto 
que houve um crescimento no número de protocolos a esta secretaria que significa o anseio da 
comunidade esportiva pela viabilização de recursos financeiros ao setor. Como se torna mais fácil para 
os possíveis patrocinadores, a Lei prioriza e garante, que serão executadas de forma legal as ações 
descritas no projeto e que haverá a promoção devida da modalidade a qual está se incentivando, 
contribuindo assim para o desenvolvimento geral do esporte. 
 
Devemos salientar que a Lei de Incentivo ao Esporte contribui para diminuir desigualdades sociais e 
dificuldades encontradas, possibilitando o acesso a todas as pessoas e classes na prática do esporte 
seja ele a modalidade preferida pelos cidadãos. 
 



DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Diante do exposto, revela-se a importância e justifica-se a utilização de recursos por via da Lei nº 
11.438/06. 
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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 ajustado. 
Metas Qualitativas: 

 
Meta 1 Aprimorar o apoio técnico do piloto; 
Indicador: Documento comparativo técnico do atleta; 
Linha de Base: Participação do piloto na Super Fórmula; 
Instrumento de Verificação: Resultados de cada um dos sete rounds 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 10 primeiros colocados na Super Fórmula; 
Indicador: Relatório final da Super Fórmula; 
Linha de Base: Planilha de classificação final da Super Fórmula; 
Instrumento de Verificação: Será comprovado por intermédio da planilha de classificação final da 
Super Fórmula através de seu canal de divulgação |web-site. 
 
Meta 2: Colocar o atleta entre os 6 primeiros classificados em 3 etapas da Super Fórmula. 
Indicador: Relatório por etapa da Super Fórmula 
Linha de Base: Planilha de classificação da Super Fórmula; 
Instrumento de Verificação: Será comprovado por intermédio da planilha de classificação da Super 
Fórmula através de seu canal de divulgação |web-site. 
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IX. 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) 
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 3,93 x 2 pessoas = R$2.475,90 x 4 dias = R$9.903,60 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação. 
Será executado através de outros recursos. 
 
1.2 - Diária - Barcelona (Espanha) 
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 3,93 x 2 pessoas = R$3.006,45 x 4 dias = R$12.025,80 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação. 
Será executado através de outros recursos. 
 
1.3 - Diária - Budapeste (Hungria) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Budapeste (Hungria), no período de 01 à 05 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 3,93 x 2 pessoas = R$2.082,90 x 4 dias = R$8.331,60 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação. 
Será executado através de outros recursos. 
 
1.4 - Diária - Le Castellet (França) 
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: U$382,50 x 3,93 x 2 pessoas = R$3.006,45 x 4 dias = R$12.025,80 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação. 
Será executado através de outros recursos. 
 
1.5 - Diária - Monte Carlo (Principado de Mônaco) 
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: U$382,50 x 3,93 x 2 pessoas = R$3.006,45 x 4 dias = R$12.025,80 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação. 
Será executado através de outros recursos. 
 
1.6 - Diária - Monza (Itália) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Monza (Itália),no período de 05 à 09 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: U$382,50 x 3,93 x 2 pessoas = R$3.006,45 x 4 dias = R$12.025,80 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação. 
Será executado através de outros recursos. 
 
1.7 - Diária - Sakhir (Bahrain) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Sakhir (Bahrain),no período de 28 de Março a 01 de 
Abril, para 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 3,93 x 2 pessoas = R$2.475,90 x 4 dias = R$9.903,60 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação.  
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Será executado através de outros recursos. 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação. 
Será executado através de outros recursos. 
 
1.8 - Diária - Silverstone (Inglaterra) 
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 3,93 x 2 pessoas = R$3.006,45 x 4 dias = 
R$12.025,80 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação. 
Será executado através de outros recursos. 
 
1.9 - Diária - Sochi (Russia) 
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 3,93 x 2 pessoas = R$2.475,90 x 4 dias = R$9.903,60 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação. 
Será executado através de outros recursos. 
 
1.10 - Diária - Spa (Bélgica) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Spa (Bélgica),no período de 29 de Agosto 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 3,93 x 2 pessoas = 
R$3.006,45 x 4 dias = R$12.025,80 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação. 
Será executado através de outros recursos. 
 
1.11 - Diária - Spielberg (Áustria) 
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: U$382,50 x 3,93 x 2 pessoas = R$3.006,45 x 4 dias = R$12.025,80 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação. 
Será executado através de outros recursos. 
 
1.12 - Diária - Yas (Emirados Árabes) 
Diária (tabela de diárias - exterior) na cidade de Yas (Emirados Árabes),no período de 28 de Novembro 
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 3,93 x 2 pessoas = R$2.475,90 x 4 dias = R$9.903,60 
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 
Imposto que incide sobre qualquer tipo de operação de crédito, câmbio, seguro - 1,10%.  
Valor: R$6.566.711,76 x 1,10% = R$72.233,83 
Justificativa: Item reduzido devido à redução do valor total do ítem 5. Cálculo do valor total das 
inscrições x 1,10% (IOF). 
 
3 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
3.1 - Cargo/Função: Coordenador de esportes II Classe I 
Nº de profissionais: 01 
Carga horária: 40 hs semanais 
Forma e prazo de contratação: CLT + Encargos trabalhistas 12 meses 
Perfil e critérios de seleção: Experiência em Automobilismo 
Atividades: Profissional responsável pela metodologia adotada no projeto e pela execução técnica, 
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acompanhando todas as fases de desenvolvimento, inclusive acompanhando o piloto nas competições. 
Atuará liderando o corpo técnico, planejando, orientando e ajudando na execução das atividades 
cotidianas, preparação e horários dos treinos, avaliações e competições. Deverá ter atribuições 
voltadas para a parte técnico-tática e estratégica, sobretudo liderar. Forma e prazo de contratação: CLT 
12 meses 
1 profissional x 5.533,33/mês x 12 meses = R$66.399,96 
Justificativa: Item excluído devido a parcialidade de captação. 
Será executado através de outros recursos. 
 
3.2 - Cargo/Função: Supervisor de esportes II Classe I 
Nº de profissionais: 01 
Carga horária: 40 hs semanais 
Forma e prazo de contratação: CLT + Encargos trabalhistas 12 meses 
Perfil e critérios de seleção: Bacharel em Administração. Nível superior completo 
Atividades: Profissional responsável pelo gerenciamento do Projeto através da aplicação de técnicas de 
controle das atividades administrativas, logísticas e financeiras. Garantir que os objetivos sejam 
alcançados, definir objetivo geral, objetivos individuais, cronogramas de atividades, responsabilidades 
e recursos. Deve ser capaz de prever e agir preventivamente assegurando o desenvolvimento de todos 
os trabalhos, sempre no sentido de aperfeiçoar os resultados esperados em função dos investimentos 
feitos. 
1 profissional x 7.120,00/mês x 12 meses = R$85.440,00 
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 
Tabela de Encargos Sociais (71,85%) em anexo 
(1 profissional x 3.975,70/encargos mês x 12 meses = R$47.708,37) 
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 
(1 profissional x 5.115,72/encargos mês x 12 meses = R$61.338,64) 
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 
Inscrição Super Fórmula - Aluguel de carros para testes/treinos/provas (07 dias de teste 14 dias de 
treino + 07 rodadas em dois dias) 
Valor em Euro: 430.000 x 4,40 (cotação do euro em 30.04.2019) = R$1.892.000,00 
 
5.2 - Inscrições - Inscrição Internacional 
Contratação de serviços especializados de mão de obra da Super Fórmula a ser realizado na Ásia para 
atendimento ao piloto.  
O Serviço deve ser composto por, no mínimo, 1 chefe de equipe, 1 engenheiro de pista, 1 engenheiro 
de dados mecânicos.  
Considera-se a contratação de mão de obra especializada, com experiência na categoria para todas as 
etapas.  
Quantidade = 1 serviço.  
Duração 07 dias de teste 14 dias de treino + 07 rodadas em dois dias 
Valor em Euro: 132.435 x 4,40 (cotação do euro em 30.04.2019) = R$582.711,76 
Justificativa: Item reduzido devido a parcialidade de captação. Será executado através de outros 
recursos. 
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5.3 - Inscrições - Inscrição Internacional 
Contratação de serviços especializados de mão de obra da Super Fórmula a ser realizado na Ásia para 
atendimento ao piloto.  
O Serviço deve ser composto por, no mínimo, 4 mecânicos.  
Considera-se a contratação de mão de obra especializada, com experiência na categoria para todas as 
etapas.  
Quantidade = 1 serviço.  
Duração: 07 dias de teste 14 dias de treino + 07 rodadas em dois dias 
Valor em Euro: 110.000 x 4,40 (cotação do euro em 30.04.2019) = R$484.000,00 
Justificativa: Item reduzido devido a parcialidade de captação. 
Será utilizado R$39.949,59 da aplicação financeira. 
 
5.4 - Inscrições - Inscrição Internacional 
Inscrição Super Fórmula - Simulador necessário para o aprimoramento técnico do piloto, bem como 
conhecer as pistas que irá competir na temporada - 8 dias 
Valor em Euro: 15.000,00 x 4,40 (cotação do euro em 30.04.2019) = R$66.000,00 
 
5.5 - Inscrições - Inscrição Internacional 
Inscrição Super Fórmula - Aluguel de Pistas para testes/treinos e provas (6 dias de teste + 12 rodadas) 
Valor em Euro: 335.000,00 x 4,40 (cotação do euro em 30.04.2019) = R$1.474.000,00 
 
5.6 - Inscrições - Inscrição Internacional 
Contratação de serviço da equipe referente ao combustível especifico para participação do piloto na 
Super Fórmula a ser realizado na Ásia.  
O serviço deve ser realizado para o combustível do carro, na quantidade necessária para utilização do 
piloto na duração abaixo.  
Quantidade = 1 serviço.  
Duração = 07 dias de teste 14 dias de treino + 07 rodadas em dois dias 
Valor em Euro: 15.000,00 x 4,40 (cotação do euro em 30.04.2019) = R$66.000,00 
 
5.7 - Inscrições - Inscrição Internacional 
Contratação de serviços especializados de mão de obra da Super Fórmula a ser realizado na Ásia para 
atendimento ao piloto.  
O Serviço deve ser composto Treinador profissional necessário para monitorar e orientar todas as 
ações do piloto quando em testes/treinos e provas  
Considera-se a contratação de mão de obra especializada, com experiência na categoria para todas as 
etapas.  
Quantidade = 1 serviço.  
07 dias de teste 14 dias de treino + 07 rodadas em dois dias  
Valor em Euro: 88.000 x 4,40 (cotação do euro em 30.04.2019) = R$387.200,00 
 
5.8 - Inscrições - Inscrição Internacional 
Inscrição Super Fórmula - Manutenção do Motor sempre antes e após testes/treinos e corridas 
Valor em Euro: 80.000,00 x 4,40 (cotação do euro em 30.04.2019) = R$352.000,00 
 
5.9 - Inscrições - Inscrição Internacional 
Inscrição Super Fórmula - Peças necessárias para manutenção anterior a testes e posterior a corrida 
após a revisão do carro 
Valor em Euro: 35.000,00 x 4,40 (cotação do euro em 30.04.2019) = R$154.000,00 
 
5.10 - Inscrições - Inscrição Internacional 
InscriçãoSuper Fórmula - Pneus para testes,treinos e provas x 66 jogos - 12 para treinos, 12 para testes 
e 42 para provas  
Valor em Euro: 67.000,00 x 4,40 (cotação do euro em 30.04.2019) = R$294.800,00 
 
5.11 - Inscrições - Inscrição Internacional 
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Inscrição Super Fórmula - Seguro do Carro em testes/treinos e provas 
Valor em Euro: 30.000 x 4,40 (cotação do euro em 30.04.2019) = R$132.000,00 
 
5.12 - Inscrições - Inscrição Internacional 
Contratação de serviços especializados de mão de obra da Super Fórmula a ser realizado na Ásia para 
atendimento ao piloto.  
O Serviço deve ser composto por, no mínimo,1 Técnico de produção/fabricação e 1 Analista de 
Telemetria.  
Considera-se a contratação de mão de obra especializada, com experiência na categoria para todas as 
etapas.  
Quantidade = 1 serviço.  
Duração = 07 dias de teste 14 dias de treino + 07 rodadas em dois dias 
Valor em Euro: 88.000 x 4,40 (cotação do euro em 30.04.2019) = R$387.200,00 
 
5.13 - Inscrições - Inscrição Internacional 
Contratação de serviços especializados de logística do carro de corrida, peças e equipamentos da Super 
Fórmula na Ásia para atendimento ao piloto.  
A empresa contratada deverá disponibilizar equipamentos adequados para o transporte do carro de 
corrida e das peças, bem como a mão de obra para operação.  
Duração = 07 dias de teste 14 dias de treino + 07 rodadas em dois dias 
Valor em Euro: 60.0007 x 4,40 (cotação do euro em 30.04.2019) = R$264.000,00 
 
5.14 - Inscrições - Inscrição Internacional 
Contratação de serviço da equipe referente as vestimentas especificas para participação do piloto na 
Super Fórmula a ser realizado na Ásia.  
A empresa contratada deverá disponibilizar o macacão, luvas, calçado, balaclava e camisa anti chama.  
Duração = 07 dias de teste 14 dias de treino + 07 rodadas em dois dias 
Valor em Euro: 7.000 x 4,40 (cotação do euro em 30.04.2019) = R$30.800,00 
 
Atividade (s) Meio: 
 
1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
1.1 - 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 
Justificativa: Item reduzido devido a redução do prazo de execução do projeto de 12 para 10 meses. 
 
2 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
2.1 - 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 reduzido devido a redução do prazo de execução do projeto de 12 para 10 meses. 
 
Cabe ressaltar que, caso exceda o valor de alguma rubrica, a mesma será executada com recurso 
próprio.  
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X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO 
(2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, 
envolvidos na execução do projeto. 
(3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal. 
(4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas 
anteriormente. 
(5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto. 

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 e 4 R$393.063,88 

5. Receitas Previstas       

6. VALOR PLEITEADO 
  

R$393.063,88 

ATIVIDADE (S) MEIO 

1. Recursos Próprios       

2. Recursos Públicos       

3. Outros Incentivos Fiscais       

4. Outros recursos    

5. Receitas Previstas       

6. VALOR PLEITEADO 
   TOTAL GERAL R$393.063,88 
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XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 

AÇÃO Nº DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*) 
PERÍODO DE EXECUÇÃO 

VALOR POR AÇÃO 
INÍCIO DURAÇÃO 

ATIVIDADE (S) FIM 

1  Impostos / Recolhimento Data – TC 10 meses R$72.233,83 

2 Taxas / Inscrições Data – TC 10 meses R$6.566.711,76 

TOTAL ATIVIDADE FIM R$6.638.945,59 

ATIVIDADE (S) MEIO 

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

2 Divulgação / promoção   Data - TC 10 meses R$27.000,00 

TOTAL ATIVIDADE MEIO R$107.000,00 

TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM R$6.745.945,59 

ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Valor R$ 100.000,00 

Porcentagem 1,4823% 

TOTAL GERAL R$6.845.945,59 


