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PROMOVENDO O ESPORTE, A EDUCAÇÃO E A CULTURA.

PLANO DE TRABALHO
1.

DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE

a)

DA ENTIDADE
Ente/Entidade
Instituto Internacional Correr Bem

CNPJ
10.705.522/0001-42

Endereço
Rua Monsenhor Jerônimo, N°248 – Engenho De Dentro
Cidade
UF
CEP
(DDD)Telefone(s)
Rio de Janeiro
RJ
20730-011
(21)2229-3217
Sítio eletrônico (WWW.)
Endereço eletrônico (@)
www.correrbem.org.br
contato@correrbem.org.br
DO(S) RESPONSÁVEL(IS)
Nome do Responsável

Cargo

Edgar Martins de Oliveira
Endereço
Rua Conde de Bonfim, N°67 – Apto 906 - Tijuca
Cidade
UF
CEP
Rio de Janeiro
RJ
20520-050

Presidente do Conselho

RG/Órgão Expedidor
26.574.408-6 DETRAN/RJ
Endereço eletrônico do responsável (@)

(DDD)Telefone(s)
(21)2229-3217

CPF
428.979.631-15
Outros contatos
contato@correrbem.org.br

edgar@correrbem.org.br

2.
OUTROS PARTÍCIPES
( ) Interveniente
( ) Executor
Ente/Entidade:
C.N.P.J:
Endereço completo:
Cidade:
UF:
Telefone do Ente/Entidade: (DDD+número)
Nome do Responsável:
C.P.F.:
R.G.:
Endereço completo:
Telefone do responsável: (DDD+número)

CEP:

Órgão:
CEP:
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
3.1. TÍTULO DO PROJETO

3.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO

CIRCUITO DE CORRIDAS SESP 2021

Início – outubro /2021

R$ 3.171.858,80 (três milhões, cento e setenta e um mil,

Término – abril/2022

oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavo)
3.3. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

O CIRCUITO DE CORRIDAS SESP 2021 é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria de Esporte que tem como finalidade promover 12 etapas/corridas de rua em 12
municípios do Estado de São Paulo e tem como objetivo incentivar crianças e adolescentes para a
prática esportiva e criar condições para propiciar aos participantes um momento de integração
social através do esporte.
A previsão do início do Circuito de Corridas SESP 2021 será no mês de outubro de 2021, sendo
realizadas 4 (quatro) etapas no ano de 2021, até sua conclusão, que se dará em abril de 2022,
conforme cronograma readequado.

A previsão do início do Circuito de Corridas SESP 2021 será no mês de outubro de 2021, com a
realização de 2 (duas) etapas por mês até sua conclusão em abril de 2022, conforme cronograma
readequado.
• Etapa 1 – Município – Rio Claro: novembro/2021
• Etapa 2 – Município - Franca: dezembro/2021
• Etapa 3 – Município – Araras: dezembro / 2021
• Etapa 4 – Município - Jacareí: dezembro/2021
• Etapa 5 – Município – Campinas: janeiro / 2022
• Etapa 6 – Município – Sorocaba: janeiro / 2022
• Etapa 7 – Município - Marília: fevereiro/2022
• Etapa 8 – Município - São Paulo : fevereiro / 2022
• Etapa 9 – Município – Araçatuba : março / 2022
• Etapa 11 – Município – Campos do Jordão: março / 2022
• Etapa 12 – Município - São José do Rio Preto: abril /2022
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As etapas (12) serão realizadas em locais públicos, como parques, praças e escolas, estaduais ou
municipais, de fácil acesso aos participantes e suas respectivas famílias. A escolha dos locais de
execução das corridas será definida junto às Prefeituras das cidades/municípios de: Rio Claro,
Franca, Araras, Jacareí, Campinas, Sorocaba, Marília, São Paulo, Araçatuba, Nova Odessa ,
Campos do Jordão e São José do Rio Preto.

DATA

CIDADE

21 NOVEMBRO 2021

RIO CLARO

05 DEZEMBRO 2021

FRANCA

12 DEZEMBRO 2021

ARARAS

19 DEZEMBRO 2021

JACAREÍ

16 JANEIRO 2022

CAMPINAS

23 JANEIRO 2022

SOROCABA

06 FEVEREIRO 2022

MARÍLIA

20 FEVEREIRO 2022

SÃO PAULO

13 MARÇO 2022

ARAÇATUBA

20 MARÇO 2022

NOVA ODESSA

27 MARÇO 2022

CAMPOS DO JORDÃO

02 ABRIL 2022

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Na programação do evento, estão previstas largadas por faixa-etária, com percursos de 40
(quarenta) a 1.000 (mil) metros, da seguinte forma:
Largada 1 – Crianças até 3 anos - 40 (quarenta) metros
Largada 2 – Crianças de 04 e 05 anos – 50 (cinquenta) metros
Largada 3 – Crianças de 06 e 07 anos – 100 (cem) metros
Largada 4 – Crianças de 08 e 09 anos – 300 (trezentos) metros
Largada 5 – Crianças de 10 a 11 anos – 400 (quatrocentos) metros
Largada 7 – Pré-adolescentes de 14 e 15 anos – 800 (oitocentos) metros
Largada 8 – Adolescentes de 16 anos – 1.000 (mil) metros
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Largada 6 – Pré-adolescentes de 12 e 13 anos – 500 (quinhentos) metros
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Além das atividades pertinentes ao evento (corrida, hidratação/lanche, distribuição de medalhas),
todos os participantes das 12 etapas terão à disposição ações realizadas por monitores e
animadores experientes, tais como:
- Jogos com o tema “Educação Ambiental”;
- Oficina de desenho;
- Contação de histórias;
- Teatrinho de fantoches/marionetes;
- Tenda de tatuagem/maquiagem;
- Oficinas de brincadeiras do “passado”:
. Amarelinha
. Cabo-de-Guerra
. Pular Corda
. Bambolê

-Coleta e doação de livros infanto-juvenis (convênio com as Secretarias Municipais de Educação
e/ou biblioteca pública local) e que será divulgada através do site do Circuito Corridas SESP 2021
-Distribuição de folder sobre sustentabilidade confeccionada pelo Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento da Natureza (IBDN)
-Emissão do “Selo Corrida Carbono Neutro”
-Contratação de Cooperativas de Reciclagem por localidade (para coleta de resíduos para
reciclagem)

As corridas serão realizadas de modo seguro, respeitando todos os protocolos de segurança contra
o coronavírus, determinados pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo e os protocolos
vigentes nas localidades/municípios à época da realização do evento. Para nortear nossas ações
também estaremos observando as “Recomendações Médicas para Realização de Competições de
Corrida de Rua e Eventos Correlatos no Estado de São Paulo” elaborado pela FPA (Federação
Paulista de Atletismo-documento em anexo)e o “Protocolo de Atuação da Arbitragem no
Enfrentamento à COVID-19”, elaborado pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) que
descreve os protocolos, orientações e procedimentos para eventos de atletismo/corridas de rua.

procedimentos operacionais padrão para a realização de eventos:
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Destacamos o conteúdo da página 11 do referido documento que trata especificamente dos
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O Circuito de Corridas SESP 2021 pretende reunir 60.000 pessoas, entre participantes diretos e
indiretos, compostos da seguinte forma:
- Crianças e adolescentes (participantes diretos) – 1.500 pessoas por evento
- Participantes indiretos (pais, familiares, comunidade, organizadores) – 3.500 pessoas por evento
- Público Estimado por evento – 5.000 pessoas
Os pais que aderirem à participação no Circuito e cujos (as) filhos (as) tenham até 04 (quatro) anos
de idade, deverão acompanhá-los no percurso referente à sua faixa-etária. Por se tratarem de
indivíduos menores de 18 anos de idade, todos os participantes devem apresentar “Termo de
Responsabilidade e Autorização de Uso de Imagem”, assinados por seus responsáveis legais:

TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu, ____________________________________________________ (nome completo do pai/mãe
ou

responsável

legal),

nacionalidade

___________________,

portador

(a)

do

RG

n°___________________, inscrito no CPF/MF n°_______________________, telefone/celular ( )
________________________,

declaro

ser

responsável

pelo

adolescente/filho

(a)

_____________________________________ (nome do participante), que possui _______ (idade)
anos de idade, de quem sou _______________ (relação de parentesco), declarando, ainda, que
AUTORIZO a participação e o uso de minha imagem e do menor sob minha responsabilidade,
captados em fotos e/ou vídeo no, sem finalidade comercial, no evento CIRCUITO DE CORRIDAS
SESP 2021, realizado na Cidade _________________________, na data _____/______/______,
no(a)_________________________________(parque/praça/escola/outro),

bem

como

o

acompanhei no aludido evento.

Declaro sob as penas legais, que sou o responsável pela segurança do menor no dia do evento,
estando ciente e de acordo com as observações finais constantes desse termo.
Por ser verdade, firmo a presente declaração.

SP, ___ de __________ de 202___

Assinatura do responsável legal
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Todos os participantes diretos receberão kit (sacola, camiseta, chip e números de peito) e
medalhas individuais de participação. Apesar de não haver premiação por classificação nas
corridas, será aplicada a tomada de tempo com todos os serviços para este fim, como:
-Tapete de Cronometragem eletrônica
-Relógio para conferência do tempo
-Chip Descartável para conferência do tempo pelo participante
-Número de Peito personalizado para identificação dos participantes
-Fixador de Número de Peito
-Serviço de inscrição online

As inscrições para cada faixa-etária deverão ser realizadas em site específico e obedecerão ao
critério de ordem de inscrição, de acordo com as vagas disponíveis por faixa-etária:
– Crianças até 3 anos – 200 vagas
– Crianças de 04 e 05 anos – 200 vagas
– Crianças de 06 e 07 anos – 200 vagas
– Crianças de 08 e 09 anos – 200 vagas
– Crianças de 10 a 11 anos – 200 vagas
– Pré-adolescentes de 12 e 13 anos – 200 vagas
– Pré-adolescentes de 14 e 15 anos – 150 vagas
– Adolescentes de 16 anos – 150 vagas

Com a aferição de tempo, os participantes poderão experimentar a sensação de um corredor ao
participar de provas de corridas e assim motivar ainda mais a prática de atividades físicas
saudáveis capazes de impactar e modificar uma rotina de sedentarismo que foi potencializada pela
pandemia e consequente afastamento social.

Além das ações especificadas, o Instituto Internacional Correr Bem, também trará, como
contrapartidas, ações relacionadas com a sustentabilidade, baseadas nos 17 Objetivos de
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Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU para 2030.
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Identificação do projeto
I.

Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado
o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem
atingidas:

O Brasil, através de sua Lei Maior, a Constituição Federal de 1988, tratou o acesso ao esporte e ao
lazer como direito social, que deve ser garantido à sociedade, independente da condição
socioeconômica de seus distintos segmentos. Portanto, atribuiu-se ao Estado e às políticas
públicas, o fomento de práticas desportivas formais e não formais.

Desta forma, está claro que o esporte e o lazer são direitos sociais constitucionalmente tutelados,
representando dimensões da vida social de responsabilidade do poder público, o qual, inclusive,
deve destinar recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional.

Importante verificar que a própria legislação pátria, ao tratar de desporto educacional, destaca a
finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo, conforme preceitua a Lei n o
9.615/98, art. 3º, inciso I:
“Art. 3º O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações:
I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas
assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de
seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do
indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer”
(grifos nossos).

E mais, além, a legislação reguladora, o Decreto n o 7.984, de 2013, ao categorizar as formas de
esporte-educação, também trouxe seus princípios e benefícios.
o

o

Decreto n 7.984/13, art. 3 , § 1º “I - Esporte educacional, ou esporte formação, com atividades em estabelecimentos
escolares e não escolar referenciado em princípios socioeducativos como
inclusão, participação, cooperação, promoção à saúde, coeducação e
responsabilidade” (grifos nossos).

Reconhecendo o esporte e o lazer como ferramentas ao desenvolvimento integral humano, o
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) reforçou o dever do Estado nesse

Art. 4º- É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Art. 53º- A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação
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para o trabalho [...]

Se muito já era discutido sobre o potencial educativo do esporte e seus benefícios para o
desenvolvimento físico, social e afetivo dos participantes, com a pandemia do novo coronavírus,
faz-se imperioso a disponibilização do esporte e lazer para crianças e adolescentes, público que,
em plena fase de desenvolvimento físico, emocional, social, se viu privado da convivência
comunitária, de práticas saudáveis e de muitos direitos em prol da preservação da vida.
“Os efeitos indiretos da COVID-19 na criança e no adolescente podem ser maiores que o número
de mortes causadas pelo vírus de forma direta”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, DiretorGeral da Organização Mundial da Saúde (OMS) em recente relatório da FIOCRUZ
(http://www.iff.fiocruz.br/pdf/covid19_saude_crianca_adolescente.pdf

Segundo ele, alguns dos efeitos indiretos da pandemia à saúde física e mental das nossas crianças
e jovens são:
• Prejuízos no ensino, na socialização e no desenvolvimento, visto que creches e escolas de
Ensino Fundamental e de Ensino Médio tiveram que ser fechadas e que muitos estudantes não têm
acesso à internet para ensino remoto;
• O afastamento do convívio familiar ampliado, com amigos e com toda rede de apoio, agravando
vulnerabilidades;
• O estresse, que afeta enormemente a saúde mental de crianças e adolescentes, gerando um
claro aumento de sintomas de depressão e ansiedade;
• Aumento da epidemia de sedentarismo e obesidade já detectados ao longo dos últimos anos;
• Exagero no uso de mídias/telas, como televisão, computadores, tablets e smartphones;
• Crianças e adolescentes sofrem as consequências do enorme impacto socioeconômico nas
famílias, com aumento do desemprego e impossibilidade de trabalho para serviços não essenciais;
• Aumento da fome e do risco alimentar em parte pelo fechamento das escolas e das creches além
de perdas nas receitas familiares.

As necessárias e recorrentes ações de distanciamento social para combater a disseminação do

pudessem causar algum tipo de aglomeração de pessoas, somadas às inúmeras tragédias
ocasionadas pela pandemia, ampliaram o número de casos de ansiedade, depressão, fobias
9
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sociais ou alguma dificuldade de ressocialização.

Segundo o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) em estudo recente
(https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-alerta-situacao-de-criancas-eadolescentes-se-agravou-consideravelmente-apos-nove-meses-pandemia)

sobre

os

desafios

ocasionados pela pandemia afetaram a saúde mental de crianças e adolescentes, mostrou que,
27% dos respondentes relataram que adolescentes no domicílio apresentaram insônia ou excesso
de sono. Além disso, 29% relataram que os adolescentes tiveram alteração no apetite e 28%
disseram que os adolescentes tiveram diminuição do interesse em atividades rotineiras. No total,
54% das famílias relataram que algum adolescente do domicílio apresentou sintoma relacionado à
saúde mental.

Indiscutível que a vida é o maior valor a ser tutelado pelo Estado e essa lição certamente fora
aprendida pelas crianças e adolescentes, mas urge utilizar o potencial socioeducacional do
esporte, por meio de suas dimensões educacionais, culturais e sociais, a fim de praticar a inclusão,
participação,

cooperação,

coeducação,

responsabilidade

e

promoção

à

saúde

e,

consequentemente, beneficiar os participantes em diversos campos de sua vida.

Nesse sentido, por meio do Circuito de Corridas SESP 2021, o Estado de São Paulo garantirá o
acesso ao esporte e lazer preconizado por nossa legislação e, juntamente com o Instituto
Internacional Correr Bem – ICB contribuirá para a promoção do bem-estar das crianças e
adolescentes participantes, amenizando os efeitos causados pelo isolamento social imposto pela
pandemia do coronavírus, e propiciando um momento positivo de renovação da retomada das
atividades presenciais amparadas pelos avanços da vacinação.

Importante destacar que o projeto, dentro das possibilidades orçamentárias, busca alcançar uma
amplitude de atendimento geográfico, realizando suas etapas em 12 (doze) distintos municípios do
Estado de São Paulo, e foi desenhado para atender o público de 3 a 16 anos, adequando as
distâncias dos percursos às faixas-etárias, a fim de que o evento seja interessante e prazeroso ao
participante, conectando essas crianças e adolescentes ao bem-estar físico gerado pela prática
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Sustentabilidade
O Instituto Internacional Correr Bem entende, ainda, que o evento é uma excelente oportunidade
para que todo o público envolvido, direto e indireto, tenha contato com o tema da sustentabilidade e
do movimento global que impulsiona engajamentos e iniciativas nas áreas ambiental, social e
econômica, simbolizado pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) firmados na
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

No Estado de São Paulo, os ODS configuram parâmetros e visões para todas as políticas públicas
estaduais, conforme descrito no Plano Plurianual (PPA 2020-2023), Lei no. 17.262, de 9 de abril de
2020. Dessa forma, parte das contrapartidas oferecidas pelo Instituto Internacional Correr Bem será
ancorada nestes grandes compromissos - global e estadual - com o desenvolvimento sustentável.

Em parceria com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Natureza (IBDN), será outorgado o
Selo de Corrida Neutra de Carbono para o Circuito de Corridas SESP 2021, com o devido cálculo e
compensação das emissões de gases do efeito estufa de cada etapa realizada. A iniciativa se
alinha ao ODS 13 - Ação contra a Mudança Global do Clima e, especialmente, ao recente
compromisso assumido pelo Estado de São Paulo de integrar o esforço global denominado "Race
to Zero", no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, visando à
redução de emissão de gases do efeito estufa (Decreto n o. 65.881, de 20 de julho de 2021). O Selo
Corrida Neutra de Carbono será utilizado em todas as peças de comunicação do Circuito de
Corridas, desde o momento do lançamento do Circuito.

Em parceria com as cooperativas de reciclagem de cada localidade, será implementada a coleta
seletiva e a destinação ambientalmente correta dos resíduos gerados por cada etapa. Essa ação
promove impacto direto no ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis, que trata da
necessidade da atividade da reciclagem, ativar parcerias com cooperativas locais, integrando-as à
operação do evento esportivo, conforma-se como prática sustentável na medida em que gera renda
localmente.
Outro aspecto importante da contratação das cooperativas locais de reciclagem é seu impacto

reciclagem não serão somados ao cálculo de carbono equivalente emitido pela operação de cada
etapa das corridas.
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Ambas as iniciativas serão contextualizadas no âmbito da Agenda 2030 da ONU - Organização das
Nações Unidas e de seus 17 Objetivos de Desenvolvimentos Sustentável (ODS)

E é importante ressaltar que a divulgação dos ODS é um compromisso de todos os participantes da
Rede Brasil do Pacto Global da ONU, caso do Governo do Estado de São Paulo, participante
desde 2014 e instado a enviar para a ONU, regularmente, relatórios de iniciativas que contribuem
com o alcance dos ODS e com sua divulgação.

II.

Descrição das metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem
executados:

As metas e etapas encontram-se relacionadas em item próprio, dentro da seção Justificativa,
conforme modelo de plano de trabalho disponibilizado por essa SESP (Anexo III ao Edital), porém
resumem-se a seguir:
Meta

1. Realizar o Circuito de
Corridas SESP 2021

Etapas
1.1 Município de Rio Claro*
1.2 Município de Franca*
1.3 Município de Araras*
1.4 Município de Jacareí*
1.5 Município de Campinas*
1.6 Município de Sorocaba*
1.7 Município de * Marília
1.8 Município de São Paulo *
1.9 Município de Araçatuba *

Indicadores

Relatório, para cada cidade,
com as informações e
registros da montagem, dia
do evento e desmontagem.

1.10 Município de Nova Odessa*
1.11 Município de Campos do Jordão*
1.12 Município de São José do Rio
Preto *
2. Promover a adesão
da população local de
cada uma das 12
cidades escolhidas

Verificada estimativa do
2.1 Participação de mais de 3.500
número de participantes
pessoas (participantes indiretos) por
indiretos fornecida pela
corrida, totalizando 42.000 pessoas no
Polícia Militar ou Guarda Civil
Circuito de Corridas SESP 2021
Metropolitana

3. Realizar 1.500
inscrições para crianças
e adolescentes na
faixa-etária de 3 a 16
anos em cada cidade
que receberá o Circuito
de Corridas SESP 2021

3.1 Inscrições pelo site: as inscrições
serão abertas 1 mês antes de cada
etapa

12
Instituto Internacional Correr Bem
CNPJ 10.705.522/0001-42
Endereço Rio de Janeiro: Rua Monsenhor Jerônimo, 248 – Engenho de Dentro – CEP: 20730-110
Endereço São Paulo: Rua do Bosque, 1589 - Bloco 2 - Cj 1103 – Barra Funda – CEP: 01136-000

Autenticado com senha por MARIA SALETE CASSEMIRO - Analista Sociocultural / AST/CG - 19/10/2021 às 16:52:31.
Documento Nº: 26778809-1297 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26778809-1297

SESPCAP202103541A

Relatório, para cada cidade,
com as 1.500 inscrições de
crianças e adolescentes na
faixa-etária de 3 a 16 anos

1434

São Pau

e rn o d o
ov

tado d
e

Es

lo

G

PROMOVENDO O ESPORTE, A EDUCAÇÃO E A CULTURA.
* A numeração das etapas da Meta 1 não necessariamente reflete a ordem de execução das etapas, que,
eventualmente pode sofrer alterações por questões como disponibilidade de local, ações de restrição em razão da
pandemia etc.

As ações e atividades vinculadas a cada meta encontram-se detalhadas na seção Programação
das Ações e no Cronograma de Execução.

III.

Previsão de receitas e despesas a serem realizadas na execução das atividades ou
dos projetos abrangidos pela parceria:

Para financiar o presente projeto, o Instituto Internacional Correr Bem contará com o recurso da
SESP para as ações e itens aqui especificados – podendo captar patrocínios para ações adicionais
que não causem qualquer duplicidade ou sombreamento com as ações e itens do projeto ora
apresentado. As despesas encontram-se relacionadas em item próprio, item 5, Plano de Aplicação,
conforme modelo de plano de trabalho disponibilizado pela SESP (Anexo III ao Edital).

IV.

Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas
a eles atreladas:

As ações e atividades vinculadas a cada meta encontram-se detalhadas na seção Programação
das Ações e no Cronograma de Execução.

V.

Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento
das metas:

Os parâmetros, referenciados também como indicadores, são apresentados no tópico I desta
seção, bem como são abordados no item de Etapas, na seção abaixo.

JUSTIFICATIVA

Conforme descrito no item I da seção anterior, que trata da realidade que será objeto da parceria,
constitui dever do Estado garantir o acesso ao esporte e lazer a todos, e especificamente, por força

Assim, através das 12 etapas de corrida e caminhada propostas pelo projeto, busca-se alcançar
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participantes de 3 a 16 anos de 12 diferentes cidades do Estado de São Paulo - público direto de
beneficiados de 18.000 (dezoito mil) crianças e adolescentes - e, através da prática esportiva,
exercitar a inclusão, participação, cooperação, coeducação, responsabilidade e promoção à saúde,
beneficiando os participantes com valores que são intrínsecos ao esporte.

Serão atendidos os municípios de Rio Claro, Franca, Araras, Jacareí, Campinas, Sorocaba, Marília,
São Paulo, Araçatuba, Nova Odessa, Campos do Jordão e São José do Rio Preto, com a
participação de 1.500 crianças e adolescentes por localidade/etapa.

Como apresentado anteriormente, na seção da realidade-objeto da parceria, vivemos um período
de consequências psicológicas experimentadas por crianças e adolescentes em decorrência das
restrições impostas pela pandemia, razão que torna ainda mais fundamental a utilização do esporte
como ferramenta para promoção de interação social e para a promoção de saúde física e
psicológica. Ademais, a suspensão das aulas, com adoção de modelo de aula virtual ou híbrido
durante parte da pandemia, privou os estudantes da educação física escolar, afastando os alunos
das práticas esportivas e de um padrão de vida ativo.

Especificamente a corrida é uma atividade física acessível e prazerosa, que propicia saúde física e
bem-estar mental aos praticantes, além de ser uma atividade democrática, excelente para
socialização, que pode ser praticada por qualquer indivíduo e que auxiliará as crianças e
adolescentes no processo de ressocialização. Trata-se de, ainda, de uma atividade praticamente
isenta de custos para o participante, pois não requer equipamento especial, tão somente um tênis
que o participante já possua e a vontade de participar.

Um dos principais benefícios da prática de exercícios físicos é a liberação da endorfina, hormônio
responsável pela sensação alegria, bem-estar e relaxamento. Com isso, o exercício físico melhora
a autoestima, favorece a saúde mental, diminui a sonolência e combate a ansiedade.

Os benefícios do esporte para crianças e adolescentes abarcam o desenvolvimento físico, mental e
emocional; através do esporte, elas são introduzidas a hábitos de vida mais saudáveis, a um
melhor convívio em grupo e sociedade e a uma melhor experiência de valores da cidadania. Por

promover o acesso ao esporte e lazer para as crianças e adolescentes.
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Por tais razões, o Instituto Internacional Correr Bem se propõe a promover a prática esportiva para
crianças e adolescentes, beneficiando-os fisicamente e mentalmente, sempre prezando pela saúde
dos envolvidos, planejando cada etapa e suas ações de forma segura e consciente de todas as
dificuldades ainda vivenciadas pela pandemia do coronavírus.

Sendo o objetivo do projeto, fomentar o incentivo à prática esportiva e proporcionar a integração
dos participantes e suas respectivas famílias, as etapas terão preocupação com a segurança de
todos, estimulando o uso de máscaras (distribuídas pela organização) e uso de álcool em gel para
evitar a disseminação do COVID-19. Por se tratar de um evento democrático e participativo, não
haverá classificação por tomada de tempo e nem distinções e/ou restrições que impeçam a
participação de pessoas com deficiência e toda a infraestrutura dos eventos irá dispor de
acessibilidade como banheiros acessíveis e rampas que garantirão a participação de todos os
interessados.

Mister, portanto, a efetivação da parceria proposta, a fim de viabilizar pelo Estado as políticas
públicas de esporte educacional, alcançando o objetivo precípuo da SESP de fomentar o esporte,
especificamente em idade educacional e garantindo o direito ao esporte e lazer por parte dos
participantes, como também permite que o Instituto Internacional Correr Bem cumpra sua missão
de promover a corrida (e caminhada) como forma de esporte para o bem-estar dos participantes e
que, com sua expertise, garanta uma execução eficiente. Conjuntamente, pela parceria, o recurso
público soma-se à articulação e à capacidade técnica de elaboração e execução das ações do
Instituto, potencializando o alcance dos esforços para a melhoria da qualidade de vida dos
participantes, potencializando o impacto positivo do esporte.

Todo o planejamento, execução, controle e prestação de contas do Circuito de Corridas SESP
serão realizados pelo Instituto Internacional Correr Bem que já operacionalizou mais de 80 etapas
de Corrida de Rua em 9 Estados da Federação: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Goiânia e Distrito Federal.

Cumpre destacar também que o Instituto Internacional Correr Bem já possui experiência na
execução de eventos voltados para crianças e adolescentes, incluindo um Projeto de Iniciação ao

Bastos, Município do Rio de Janeiro, RJ.
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Calcula-se que a atuação do Instituto Internacional Correr Bem, ao longo de mais de 12 anos,
impactou direta e positivamente na vida de mais de 500.000 (quinhentas mil) pessoas em mais de
16 cidades em 9 Estados: Rio de Janeiro (Capital), São Paulo (Capital e Interior), Minas Gerais
(Capital), Rio Grande do Sul (Capital), Paraná (Capital), Bahia (Capital) Pernambuco (Capital),
Goiás (Capital) e Distrito Federal (Capital Federal).

Além de toda experiência prática do Instituto Internacional Correr Bem, a Diretoria é composta por
profissionais qualificados na área da Educação Física, do atletismo (ex-atletas olímpicos e
treinadores), da gestão esportiva e do marketing, sendo esse um diferencial da entidade, que faz
esporte com pessoas que são do esporte, utilizando toda a sua experiência para maximizar os
benefícios da prática esportiva:

PRESIDENTE E DIRETOR TÉCNICO: Edgar Oliveira
Ex-Atleta Olímpico
Consultor Técnico do Grupo Globo e Treinador de Atletismo
Profissional de Educação Física

TESOUREIRO E DIRETOR TÉCNICO: Pedro Ferreira
Ex-Atleta Olímpico
Graduado em Análise de Sistemas - Universidade de Oregon, USA
Profissional de Educação Física
GERENTE DE PROJETOS: Andréa D’Aiuto
MBA Administração Esportiva - FGV
Gerenciamento de Projetos – UERJ
Profissional de Educação Física

CONSELHO FISCAL E DIRETOR TÉCNICO: Fernando Barbosa
Treinador NÍVEL 5 do Comitê Paralímpico Brasileiro
Treinador NÍVEL 1 da Confederação Brasileira de Atletismo

Profissional de Educação Física
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SECRETÁRIO E DIRETOR DE COMUNICAÇÃO e MARKETING: Carlos Campana
Mestrando em Marketing – UDE - Uruguai
Graduação em Comunicação
Pós-Graduado em Marketing
Publicitário

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ICB:



O Instituto Internacional Correr Bem – ICB executa projetos esportivos com parceria com
entes públicos:

- Ministério da Cidadania/Secretaria Especial de Esporte:
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O ICB (Instituto Internacional Correr Bem) também é filiado aos entes esportivos do país:

- CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro)

- COB (Comitê Olímpico do Brasil)

- CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo)

- REMS (Rede Esporte pela Mudança Social)
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Segundo levantamento realizado pelo Ministério da Cidadania/Secretaria Especial de Esporte, no
Relatório de Gestão de 2019, o ICB é a única entidade que executa projetos de Corrida de Rua que
configura no Top 15 das maiores entidades proponentes do país, segundo demonstrado no quadro:
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No âmbito Federal, nossos projetos de Corrida de Rua são viabilizados pela Lei de Incentivo ao
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Esporte/Ministério da Cidadania e a entidade possui a Certificação Federal 18 e 18 A.
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INSTITUTO INTERNACIONAL CORRER BEM
www.correrbem.org.br
Currículo
O Instituto Internacional Correr Bem, cujo lema: “Sucesso: Suor, Certeza, Sonho”, surgiu
legalmente com a denominação “Associação Cultural e Esportiva Correr Bem”, na cidade de
Petrópolis, Rio de Janeiro, em 2009, através da iniciativa e ideal de um grupo de ex-atletas de alto
nível e Profissionais de educação Física. Por conta da nossa atuação e reconhecimento,
recebemos o Título de Utilidade Pública Municipal do Município de Petrópolis em 2011, conforme
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certificado abaixo:
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O Instituto Internacional Correr Bem completou 12 anos em 2021 com números muito expressivos.
Já realizou mais de 85 etapas de corridas de rua em 16 cidades no Brasil: Rio de Janeiro, São
Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Brasília, Recife, Salvador, Marília, São José
do Rio Preto, Campinas, Bauru, São José dos Campos, Sorocaba e Ribeirão Preto.

As corridas somam mais de 500.000 participantes diretos e mais de 2 milhões de pessoas
impactadas pelos eventos. Também promovemos um projeto de iniciação ao Atletismo na Escola
Municipal Guimarães Rosa Rio de Janeiro. Essa iniciativa tem cunho social de inclusão de crianças
e jovens carentes por meio do esporte fomentando o ideal de contribuir com esta poderosa
ferramenta de inclusão social e oportunizando a participação da sociedade na prática esportiva.
Tem parceria com o Ministério do Esporte (atualmente Secretaria Especial de Esportes) começou
em 2011 e desde então já foram aprovados, executamos e tiveram as suas contas devidamente
aprovadas em mais de 25 projetos, demonstrando assim experiência em trabalhar com projetos
incentivados/recursos públicos.

Projetos / Eventos realizados


Circuito de Corrida e Caminhada da Longevidade

Criado com o objetivo de despertar a consciência sobre a importância da prática de atividades

realização de 2011 a 2016, executando 71 etapas em 16 cidades com mais de 250.000
participantes diretos. Projeto viabilizado através da Lei de Incentivo ao Esporte.
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físicas para a longevidade. O Instituto Internacional Correr Bem foi o responsável pela sua
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2011
1ª Etapa - 18/04/2011 - Marília/SP – Av Esmeralda
2ª Etapa - 29/05/2011 – Campinas/SP – Lagoa do Taquaral
3ª Etapa - 05/06/2011 – Bauru/SP – Parque Vitória Régia
4ª Etapa - 26/06/2011 – São José do Rio Preto/SP - Parque da Represa
5ª Etapa - 03/07/2011 – São José dos Campos/SP – Parque da Cidade
6ª Etapa - 10/07/2011 – Ribeirão Preto/SP – Praça Nadir Freitas da Silva
7ª Etapa – 31/07/2011 - Sorocaba/SP - Parque das Águas
8ª Etapa - 21/08/2011 – Salvador/BA – Farol da Barra (*4.000 participantes)
9ª Etapa - 09/10/2011 – Brasília/DF – Monumento JK (*4.000 participantes)
10ª Etapa - 16/10/2011 – Belo Horizonte/MG - Pampulha (*4.000 participantes)
11ª Etapa - 06/11/2011 – Curitiba/PR - Parque Tingui (*4.000 participantes)
12ª Etapa - 13/11/2011 – São Paulo/SP – Parque da Independência (*6.000 participantes)
13ª Etapa - 04/12/2011 – Porto Alegre/RS – Parque Marinha do Brasil (*4.000 participantes)
14ª Etapa - 18/12/2011 - Rio de Janeiro/RJ – Copacabana (*5.000 participantes)
15ª Etapa – 15/01/2012 – Recife/PE - Marco Zero
2012
1ª Etapa - 01/04/2012 - Marília/SP – Av Esmeralda
2ª Etapa - 06/05/2012 – São José do Rio Preto/SP - Parque da Represa
3ª Etapa - 20/05/2012 – Campinas/SP – Lagoa do Taquaral
4ª Etapa - 05/06/2012 – Bauru/SP – Parque Vitória Régia
5ª Etapa - 01/07/2012 – São José dos Campos/SP – Parque da Cidade
6 ª Etapa – 22/07/2012 - Sorocaba/SP - Parque das Águas
7 ª Etapa - 04/08/2012 – Ribeirão Preto/SP – Praça Nadir Freitas da Silva
8ª Etapa - 19/08/2012 – Belo Horizonte/MG - Pampulha (*4.000 participantes)
9ª Etapa - 02/09/2012 – Salvador/BA – Farol da Barra (*4.000 participantes)
10ª Etapa - 23/09/2012 – Brasília/DF – Monumento JK(*4.000 participantes)
11ª Etapa - 21/10/2012 – Porto Alegre/RS – Parque Marinha do Brasil(*4.000 participantes)
13ª Etapa - 11/11/2012 – Curitiba/PR - Parque Tingui (*4.000 participantes)
14ª Etapa - 16/12/2012 - Rio de Janeiro – Copacabana (*5.000 participantes)
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12ª Etapa - 04/11/2012 – São Paulo/SP – Parque da Independência (*6.000 participantes)
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2013
1ª Etapa - 07/04/2013 - Marília/SP – Av Esmeralda
2ª Etapa - 19/05/2013 - Sorocaba/SP - Parque das Águas
3ª Etapa - 09/06/2013 – São José dos Campos/SP – Parque da Cidade
4ª Etapa - 23/06/2013 – Campinas/SP – Lagoa do Taquaral
5ª Etapa - 30/06/2013 – São José do Rio Preto/SP - Parque da Represa
6ª Etapa - 14/07/2013 – Ribeirão Preto/SP – Praça Nadir Freitas da Silva
7ª Etapa - 28/07/2013 – Belo Horizonte/MG - Pampulha (*4.000 participantes)
8ª Etapa - 25/08/2013 – Bauru/SP – Parque Vitória Régia
9ª Etapa - 15/09/2013 – Salvador/BA – Farol da Barra (*4.000 participantes)
10ª Etapa - 13/10/2013 – São Paulo/SP – Parque da Independência (*6.000 participantes)
11ª Etapa - 20/10/2013 – Porto Alegre/RS – Parque Marinha do Brasil (*4.000 participantes)
12ª Etapa - 03/11/2013 – Goiânia/GO – Parque Flamboyant (*4.000 participantes)
13ª Etapa - 10/11/2013 – Brasília/DF – Monumento JK (*4.000 participantes)
14ª Etapa - 08/12/2013 - Rio de Janeiro – Copacabana (*5.000 participantes)
2014
1ª Etapa - 06/04/2014 - Marília/SP – Av Esmeralda
2ª Etapa - 27/04/2014 - Sorocaba/SP - Parque das Águas
3ª Etapa - 18/05/2014 – São José do Rio Preto/SP - Parque da Represa
4ª Etapa - 01/06/2014 – Campinas/SP – Lagoa do Taquaral
5ª Etapa - 08/06/2014 – São José dos Campos/SP – Parque da Cidade
6ª Etapa - 27/07/2014 – Ribeirão Preto/SP – Praça Nadir Freitas da Silva
7ª Etapa - 17/08/2014 – Bauru/SP – Parque Vitória Régia
8ª Etapa - 14/09/2014 – Brasília/DF – Praça do Buriti (*4.000 participantes)
9ª Etapa - 21/09/2014 – Belo Horizonte/MG - Pampulha(*4.000 participantes)
10ª Etapa - 28/10/2014 – São Paulo/SP – Parque da Independência (*6.000 participantes)
11ª Etapa - 19/10/2014 – Porto Alegre/RS – Parque Marinha do Brasil (*4.000 participantes)
12ª Etapa - 02/11/2014 – Salvador/BA – Jardim de Alah (*4.000 participantes)
13ª Etapa - 09/11/2014 – Goiânia/GO – Parque Flamboyant (*4.000 participantes)
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14ª Etapa - 07/12/2014 - Rio de Janeiro – Copacabana (*5.000 participantes)
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2015
1ª Etapa - 29/03/2015 - Marília/SP – Av Esmeralda
2ª Etapa - 17/05/2015 – Bauru/SP – Parque Vitória Régia
3ª Etapa - 21/06/2015 – São José do Rio Preto/SP - Parque da Represa
4ª Etapa - 05/07/2015 – São José dos Campos/SP – Parque da Cidade
5ª Etapa - 12/07/2015 – Sorocaba/SP - Parque das Águas
6ª Etapa - 26/07/2015 – Campinas/SP – Lagoa do Taquaral
7ª Etapa - 02/08/2015 – Ribeirão Preto - Av. Luiz Octávio da Silva Whiaker - Quinta da Primavera
8ª Etapa - 16/08/2015 – Porto Alegre/RS – Parque Marinha do Brasil (*4.000 participantes)
9ª Etapa - 30/08/2015 – Salvador/BA – Jardim de Alah (*4.000 participantes)
10ª Etapa - 25/10/2015 – Brasília/DF – Praça do Buriti (*4.000 participantes)
2016
1ª Etapa - 10/04/2016 - Brasília/DF – Praça do Buriti (*4.000 participantes)
2ª Etapa - 17/04/2016 – Goiânia/GO – Parque Flamboyant (*4.000 participantes)
3ª Etapa - 24/04/2016 – Belo Horizonte/MG - Praça Nova da Pampulha (*4.000 participantes)
4ª Etapa - 01/05/2016 – Porto Alegre/RS – Parque Marinha do Brasil (*4.000 participantes)



Circuito Todo Mundo Vai

O Circuito Todo Mundo Vai tem o objetivo de realizar eventos voltados para pessoas apaixonadas

em maio de 2014, conta-se com um contingente expressivo de corredores (5.000 pessoas) em
cada evento do Circuito. Até 2019, o Circuito já beneficiou mais de 45 mil corredores e impactou
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mais de 200 mil indivíduos. Projeto viabilizado através da Lei de Incentivo ao Esporte.
2014
1ª Etapa - 11/05/2014 – Rio de Janeiro/RJ – Aterro do Flamengo (*5.000 participantes)
2015
1ª Etapa - 24/05/2015 – Rio de Janeiro/RJ – Aterro do Flamengo (*5.000 participantes)
2ª Etapa - 23/08/2015 – Belo Horizonte/MG – Pampulha (*4.000 participantes)

2016
1ª Etapa - 08/05/2016 – Rio de Janeiro/RJ – Aterro do Flamengo (*5.000 participantes)
2ª Etapa - 10/07/2016 – Belo Horizonte/MG – Pampulha (*4.000 participantes)
2017
1ª Etapa - 21/05/2017 – Rio de Janeiro/RJ – Aterro do Flamengo (*5.000 participantes)
2018
1ª Etapa - 20/05/2018 – Rio de Janeiro/RJ – Aterro do Flamengo (*5.000 participantes)
2019
1ª Etapa – 29/09/2019 – Brasília/DF (*4.000 participantes)
2ª Etapa – 03/11/2019 – Porto Alegre / RS (*4.000 participantes)

50 ª Corrida de Reis

A 50ª Edição da tradicional Corrida de Reis foi realizada em Brasília em janeiro de 2020 e contou
com a presença de 17.000 participantes diretos. Essa edição foi viabilizada através de recursos
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captados por Emenda Parlamentar e foi comemorativa aos 60 anos da Capital – Brasília.


Circuito Santander Família em Ação

Circuito de Corridas de Rua será realizado em 6 cidades do Estado de São
Paulo com o objetivo de promover atividade física para toda a família. Projeto viabilizado através
da Lei de Incentivo ao Esporte. Calendário confirmado:

CIDADE

LOCAL

DATA

CAMPINAS

Praça Arautos da paz – Vila Nogueira Taquaral
Rua Dr. Genaro Gramata, S/N – Bairro: Jardim
Botânico
Horto Florestal Rua Prefeito Jurandyr Paixão
de Campas freire, Km 04 - Bairro Tatu
Avenida Getúlio Vargas S/N - Bairro Europa

31 OUT 2021

ARARAQUARA
LIMEIRA
BAURU
SÃO BERNARDO
DO CAMPO
INDAIATUBA

Av. José Odorizzi nº 151 – (Fabrica da Scania)
- Bairro Assunção
2021 Represa Parque do Mirim Estrada Dr.
Rafael José Elias Aun – s/n

07 NOV 2021
14 NOV 2021
21 NOV 2021
28 NOV 2021
12 DEZ 2021

PROJETOS COM PARCERIAS ESTABELECIDAS

CORRIDA DO SÍTIO DO PICAPAU AMARELO
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O Instituto Internacional Correr Bem assinou o contrato de licenciamento da marca com a Rede
Globo e tem a exclusividade de executar a Corrida do Sítio em todo o território nacional.



PROGRAMA VASCO PARALÍMPICO (PVP)

O ICB firmou o Termo de Cooperação com Clube de Regatas Vasco da Gama para implantar,
gerenciar e executar o PVP, que visa desenvolver o esporte paralímpico no Clube, composto por
10 modalidades oferecidas às pessoas com deficiência com o objetivo de inclusão através do
esporte.

Programa de Atletismo Escolar

O ICB promove desde 2013 o Programa de Atletismo Escolar na Escola Municipal Guimarães
Rosa, Rio de Janeiro. Nesses 8 anos, mais de 500 crianças e jovens já foram atendidos pelo
Programa cujo objetivo principal é aplicar a prática de esportes como uma ferramenta para
despertar o interesse para valores ligados ao desenvolvimento educacional e pessoal de cada uma
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OBJETIVOS

O objetivo do Circuito de Corridas SESP 2021 é incentivar crianças e adolescentes à prática
esportiva e criar condições para propiciar aos participantes momentos de integração social,
recreação, lazer, entretenimento e diversão. A concepção do referido projeto preocupou-se em
atender à todas as recomendações do Edital e do respectivo Termo de Referência e, ainda, inserir
no plano de trabalho ações que visam cumprir os dispositivos dos ODS (Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável) instituídos pela ONU o qual estabelece em seu Objetivo 3:
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.
E, no Objetivo 13: Adotar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus
impactos.

O Instituto Internacional Correr Bem pretende potencializar sua preocupação com o meio
ambiente e por isso está implantando no Circuito de Corridas SESP 2021 o conceito de
“Evento Carbono Zero”, medindo a quantidade de gases que serão emitidos, seja pelo
deslocamento dos participantes diretos e indiretos, de todo o staff, do transporte de materiais, da
energia gasta no pré-evento (produção do evento e montagem), seja na sua realização e no pósevento (desmontagem). Este cálculo será realizado por especialistas da área e serão também
adotadas medidas, como o plantio de árvores para a neutralização de carbono, que terão seu
crescimento acompanhado e amplamente divulgado nas redes sociais e site do Instituto
Internacional Correr Bem.
Será aplicada a coleta seletiva de resíduos gerados pelo evento que serão totalmente doados às
cooperativas de reciclagem nas 12 cidades contempladas pelo Circuito.
Entendemos que, desta forma, o Instituto Internacional Correr Bem estará oferecendo
importante impacto social ao contribuir para o desenvolvimento da cidadania, através da educação
ambiental e da realização de eventos sustentáveis.
Nosso intuito é proporcionar bem-estar das crianças e adolescentes através da prática esportiva e,
desta forma contribuir para amenizar os efeitos causados pelo isolamento social imposto à toda

neste momento de reabertura e estimativas positivas de vacinação.
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sociedade pela pandemia do Corona Vírus, além de fomentar uma mudança positiva de renovação,
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Sendo o objetivo do projeto o fomento da prática esportiva e proporcionar a integração dos
participantes e suas respectivas famílias, as etapas terão preocupação com a segurança de todos,
estimulando o uso de máscaras (distribuídas pela organização) e uso de álcool em gel para evitar a
disseminação do COVID-19. Por se tratar de um evento democrático e participativo, não haverá
classificação por tomada de tempo e nem distinções e/ou restrições que impeçam a participação de
pessoas com deficiência e toda a infraestrutura dos eventos irá dispor de acessibilidade como
banheiros acessíveis e rampas que garantirão a participação de todos os interessados.

Todos os participantes diretos receberão kit (sacola, camiseta, chip e números de peito) e
medalhas individuais de participação. Apesar de não haver premiação por classificação nas
corridas, será aplicada a tomada de tempo com todos os serviços para este fim, como:

-Tapete de Cronometragem eletrônica
-Relógio para conferência do tempo
-Chip Descartável para conferência do tempo pelo participante
-Número de Peito personalizado para identificação dos participantes
-Fixador de Número de Peito
-Serviço de inscrição online

Com a aferição de tempo, os participantes poderão experimentar a sensação de um corredor ao
participar de provas de corridas e assim motivar ainda mais a prática de atividades físicas
saudáveis capazes de impactar e modificar uma rotina de sedentarismo, potencializada pela
pandemia e consequente afastamento social.

OBJETIVOS GERAIS


Proporcionar a prática de esportes, aliada às atividades educativas e culturais, com crianças e
adolescentes entre 03 e 16 anos;
Utilizar as modalidades esportivas como uma ferramenta para despertar o interesse para valores
ligados ao desenvolvimento educacional e socioesportivo para cada uma das crianças atendidas.

32
Instituto Internacional Correr Bem
CNPJ 10.705.522/0001-42
Endereço Rio de Janeiro: Rua Monsenhor Jerônimo, 248 – Engenho de Dentro – CEP: 20730-110
Endereço São Paulo: Rua do Bosque, 1589 - Bloco 2 - Cj 1103 – Barra Funda – CEP: 01136-000

Autenticado com senha por MARIA SALETE CASSEMIRO - Analista Sociocultural / AST/CG - 19/10/2021 às 16:52:31.
Documento Nº: 26778809-1297 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26778809-1297

SESPCAP202103541A



1454

São Pau

e rn o d o
ov

tado d
e

Es

lo

G

PROMOVENDO O ESPORTE, A EDUCAÇÃO E A CULTURA.

Nesse sentido, por meio do Circuito de Corridas SESP 2021, o Estado de São Paulo garantirá o
acesso ao esporte e lazer preconizado por nossa legislação e, juntamente com o Instituto
Internacional Correr Bem contribuirá para a promoção do bem-estar das crianças e adolescentes
participantes, amenizando os efeitos causados pelo isolamento social imposto pela pandemia do
coronavírus, propiciando um momento positivo de renovação no contexto da retomada das
atividades presenciais amparadas pelos avanços da vacinação.

Importante destacar que o projeto, dentro das possibilidades orçamentárias, busca alcançar uma
amplitude de atendimento geográfico, realizando suas etapas em 12 (doze) distintos municípios do
Estado de São Paulo, desenhado para atender o público de 3 a 16 anos, adequando as distâncias
dos percursos às idades, a fim de que o evento seja interessante e prazeroso ao participante,
conectando essas crianças e adolescentes ao bem-estar físico gerado pela prática esportiva.

Sustentabilidade

O Instituto Internacional Correr Bem entende, ainda, que o evento é uma excelente oportunidade
para que todo o público envolvido, direto e indireto, tenha contato com o tema da sustentabilidade e
do movimento global que impulsiona engajamentos e iniciativas nas áreas ambiental, social e
econômica, simbolizado pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) firmados na
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). No Estado de São Paulo, os ODS
configuram parâmetros e visões para todas as políticas públicas estaduais, conforme descrito no
Plano Plurianual (PPA 2020-2023), Lei no. 17.262, de 9 de abril de 2020.

Dessa forma, parte das contrapartidas oferecidas pelo Instituto Internacional Correr Bem será
ancorada nestes grandes compromissos - global e estadual - com o desenvolvimento sustentável.

Em parceria com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Natureza (IBDN), será outorgado o
Selo de Corrida Neutra de Carbono para o Circuito de Corridas SESP 2021, com o devido cálculo e
compensação das emissões de gases do efeito estufa de cada etapa realizada. A iniciativa se

compromisso assumido pelo Estado de São Paulo de integrar o esforço global denominado "Race
to Zero", no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, visando à
33
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redução de emissão de gases do efeito estufa (Decreto n o. 65.881, de 20 de julho de 2021). O Selo
Corrida Neutra de Carbono poderá ser utilizado em todas as peças de comunicação do Circuito de
Corridas, desde o momento do lançamento do Circuito de Corridas SESP 2021.

Em virtude das recorrentes ações de afastamento social há mais de 1 ano para combater a
disseminação do coronavírus, as autoridades públicas foram também obrigadas a suspender
quaisquer ações e eventos no âmbito da educação, do esporte e do lazer que pudessem causar
algum tipo de aglomeração de pessoas. As medidas de afastamento social somadas às inúmeras
tragédias ocasionadas pela pandemia acabaram ocasionando a ampliação dos casos de
ansiedade, depressão, fobias sociais ou alguma dificuldade de ressocialização.

Os esforços do Governo do Estado de São Paulo em vacinar toda a população até outubro de 2021
e a retomada das atividades educacionais/esportivas e apresenta-se como necessária e urgente na
promoção de bem estar físico e mental.

Diante dos dados citados, o Instituto Internacional Correr Bem pretende contribuir com o Governo
de São Paulo no fomento de uma experiência positiva, participativa e recreativa para que os
impactos pós-pandemia sejam minimizados.

A corrida é uma atividade física sem custos, acessível e prazerosa, que propicia saúde física e bem
estar mental aos praticantes, além de ser uma atividade democrática, excelente para socialização,
que pode ser praticada por qualquer indivíduo e que auxiliará as crianças e adolescentes no
processo de ressocialização.

Um dos principais benefícios da prática de exercícios físicos é a liberação da endorfina, hormônio
responsável pela sensação alegria, bem estar e relaxamento. Com isso, o exercício físico melhora
a auto estima, favorece a saúde mental, diminui a sonolência e combate a ansiedade.

Assim, o Instituto Internacional Correr Bem promoverá a prática esportiva de crianças e
adolescentes, beneficiando-os fisicamente e mentalmente, sempre prezando pela saúde dos

dificuldades ainda vivenciadas pela pandemia do Corona Vírus.
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PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO

Para fins de agrupamento das ações do projeto, estas foram divididas em fases, de acordo com o
período que serão realizadas:
(i)

Produção Geral – Fase Inicial de Estruturação;

(ii)

Produção Local – Fase Final de Estruturação;

(iii)

Montagem da estrutura local – Fase Inicial de Execução;

(iv)

Entrega de kits – Fase Intermediária de Execução;

(v)

Dia da realização da etapa – Fase Avançada de Execução;

(vi)

Desmobilização – Fase Inicial de Encerramento;

(vii)

Prestações de Contas – Fases Intermediária e Final de Encerramento.

Ademais, a seção Cronograma de Execução traz o detalhamento da execução das ações
financiáveis por cada meta.
●

Fase de Produção Geral (Fase Inicial de Estruturação):

Data: início imediato após assinatura da parceria e recebimento da primeira parcela dos recursos

- Definição das datas pela organização do Circuito de Corridas SESP 2021 junto às Prefeituras
locais e posterior emissão dos Termos de Cessão dos locais em cada cidade contemplada com o
Circuito. Apresentamos uma previsão e recomendação de Calendário das Corridas:
• Etapa 1 – Município – Rio Claro: novembro/2021
• Etapa 2 – Município - Franca: dezembro/2021
• Etapa 3 – Município – Araras: dezembro / 2021
• Etapa 4 – Município - Jacareí: dezembro/2021
• Etapa 5 – Município – Campinas: janeiro / 2022
• Etapa 6 – Município – Sorocaba: janeiro / 2022
• Etapa 7 – Município - Marília: fevereiro/2022
• Etapa 8 – Município - São Paulo : fevereiro / 2022
• Etapa 9 – Município – Araçatuba : março / 2022
• Etapa 11 – Município – Campos do Jordão: março / 2022
• Etapa 12 – Município - São José do Rio Preto: abril /2022
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Contratação de Recursos Humanos Administrativos:

- Coordenador Administrativo: Profissional que será responsável pela parte administrativa do
projeto, controlando datas de execução dos eventos, contratações e pagamentos, entrada de
Notas, orçamentos e prestação de contas. Contratação temporária de 10 meses por MEI ou PJ

- Assessoria Contábil: Serviço responsável pela contabilidade do projeto. Contrato temporário de 11
meses por MEI ou PJ

- Assessoria Jurídica: Serviço responsável por assessoria jurídica do projeto e seus
desdobramentos, como elaboração e supervisão nos contratos e documentos jurídicos relativos ao
projeto. Contrato temporário de 11 meses por PJ

- Assessor Administrativo: Profissional que irá auxiliar em toda a demanda do Coordenador
Administrativo. Contrato temporário de 10 meses por MEI ou PJ

- Assessoria de Prestação de Contas: Profissional que será responsável pela compilação das
informações do Projeto, controle de pagamentos de despesas e elaboração da prestação de contas
e relatórios parciais e finais. Contrato temporário de 10 meses por MEI ou PJ

- Elaboração do Projeto: Profissional que responsável pelo serviço de elaboração do projeto/plano
de trabalho. Contratação por MEI ou PJ



Produção Geral

- Criação de layout, definição de identidade visual;
- Cenografia;
- Criação de sítio eletrônico (site) para divulgação e informações do Circuito e inscrições para cada
etapa/cidade;
- Providências e acertos para as etapas (autorizações da Prefeitura e órgãos públicos locais e
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●

Fase de Produção Local (Fase Final de Estruturação):

Data: inicia-se 1 mês antes de cada etapa / evento
Ações abarcadas:
- Divulgação do sítio eletrônico (site) com informações importantes como local de execução da
corrida, Regulamento do Circuito de Corridas SESP 2021 (em anexo) e prazo das inscrições para a
etapa;
- Inscrições: serão realizadas pela internet, através do sítio eletrônico (site). A abertura das
inscrições estará disponível aos interessados, 1 (um) mês antes de cada etapa, tal como a
divulgação;
- contratação dos serviços de confecção de lonas, uniformes, camisetas para participantes, sacola
para kit, medalhas de participação, chips descartáveis, número de peito e fixador de número de
peito;
- aquisição dos materiais: capa de gradil, máscara descartável, álcool em gel e luvas descartáveis;
- Seleção, contratação e gerenciamento de recursos humanos técnicos (Diretor Geral, Diretor
Técnico, Aferidos de Percurso e Coordenadores):



Aferidor de percurso: Serviço técnico de aferição de percurso, especializado e habilitado
na área. O mesmo profissional será contratado para todas as etapas, por ter experiência
na função em questão e será feita por PJ ou MEI



Diretor Técnico: Responsável pela organização da montagem da arena e percurso da
prova, garantindo sua segurança e cumprimento de padrões.

O mesmo profissional será

contratado para todas as etapas, por ter experiência na função em questão e será feita por
PJ ou MEI


Diretor Geral: responsável pelo planejamento, organização, direção, cumprimento dos
cronogramas, e demais atividades necessárias para a execução do projeto. O mesmo
profissional será contratado para todas as etapas, por ter experiência na função em
questão e será feita por PJ ou MEI



Coordenador de Entrega de Kit: Responsável pela organização da entrega do kit. É

mesmo profissional será contratado para todas as etapas, por ter experiência na função
em questão e será feita por PJ ou MEI
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Coordenador de Guarda Volume: Responsável por organizar o recebimento, guarda e
devolução de itens pessoais dos participantes de cada prova e também por orientar e
gerenciar os staffs que farão o atendimento no guarda-volumes. O mesmo profissional
será contratado para todas as etapas, por ter experiência na função em questão e será
feita por PJ ou MEI



Coordenador

de

Largada

e

Chegada:

Responsável

tanto

pelo

treinamento

e

gerenciamento dos staffs da área de largada/chegada e do percurso de cada prova
orientando e monitorando os participantes. O mesmo profissional será contratado para
todas as etapas, por ter experiência na função em questão e será feita por PJ ou MEI


Coordenador de Dispersão: Responsável pela coordenação dos Staffs e pela distribuição
de água, isotônico e lanche pós prova, incluindo a entrega das medalhas. O mesmo
profissional será contratado para todas as etapas, por ter experiência na função em
questão e será feita por PJ ou MEI

- Seleção e gerenciamento dos espaços físicos necessários:
elaboração do Croqui dos locais/arenas, em cada Município: Rio Claro, Franca, Araras, Jacareí,
Campinas, Sorocaba, Marília, São Paulo, Araçatuba, Nova Odessa , Campos do Jordão e São
José do Rio Preto.

- Seleção e contratação de equipe de produção e operacional:


Serviço de montagem e desmontagem: serviço especializado nas operações de montagem
e desmontagem de todas as estruturas utilizadas no evento



Serviço de staff: serviço de staff para auxiliar as demandas dos coordenadores

- Seleção e contratação dos serviços de infraestrutura:


Locação de caminhão para transporte dos materiais



Locação de van para transporte da equipe operacional, Diretores, Equipe ICB e
Coordenadores



Contratação de seguros para os 1.500 participantes
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●

Fase de Montagem de estrutura local (Fase Inicial da Execução):

Data: 4 dias antes da data de início de cada etapa em cada Município - Rio Claro, Franca, Araras,
Jacareí, Campinas, Sorocaba, Marília, São Paulo, Araçatuba, Nova Odessa , Campos do Jordão e
São José do Rio Preto.

Ações abarcadas:
- Início dos serviços de montagem, software de apuração, tapete de cronometragem eletrônica ,
relógio de Atletismo, segurança, locação de van, rádios comunicadores, serviço de limpeza e coleta
seletiva, dos coordenadores e equipe de produção.
- Hospedagem e alimentação para equipe de direção, coordenação, produção e montagem e
desmontagem.
- Montagem da infraestrutura para o evento: gradil, tendas, rampa e escada para palco, grades,
áreas de largada e dispersão, palco com tapete, cavaletes de madeira, guarda-volumes, backdrop,
balcão, banheiros químicos, painel de avisos, pódio, pórticos de largada e de chegada, rampa,
flagbanner, painel informativo, tapete de cronometragem, cadeira e mesas plásticas, lonas e
pranchões.

●

Fase de Entrega de kits (Fase Intermediária da Execução):

Data: dia anterior ao evento (de 9 às 17 h, totalizando 8 horas de duração) em cada Município - Rio
Claro, Franca, Araras, Jacareí, Campinas, Sorocaba, Marília, São Paulo, Araçatuba, Nova Odessa ,
Campos do Jordão e São José do Rio Preto.

Ações abarcadas:
- Entrega do kit, composto por sacola, camiseta, chips, números de peito, fixador de números de
peito. O responsável pelo participante assina o Termo de Responsabilidade e Termo de Cessão de
Imagem.
- Início dos serviços de staff, locação de banheiros químicos, locação de cadeiras e mesas, locação

de som, fotografia e filmagem.
* no dia da entrega de kits todos os participantes e responsáveis terão à sua disposição álcool em
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gel, máscaras e água.

●

Dia da etapa do Circuito de Corridas SESP 2021 (Fase Avançada de Execução):

Data: conforme cronograma das etapas do Circuito, com início às 8hs da manhã, duração de 4hs e
expectativa de término às 12hs em cada Município - Rio Claro, Franca, Araras, Jacareí, Campinas,
Sorocaba, Marília, São Paulo, Araçatuba, Nova Odessa , Campos do Jordão e São José do Rio
Preto.

Ações abarcadas:
- Corridas:
Largada 1 – Crianças até 3 anos - 40 (quarenta) metros
Largada 2 – Crianças de 04 e 05 anos – 50 (cinquenta) metros
Largada 3 – Crianças de 06 e 07 anos – 100 (cem) metros
Largada 4 – Crianças de 08 e 09 anos – 300 (trezentos) metros
Largada 5 – Crianças de 10 a 11 anos – 400 (quatrocentos) metros
Largada 6 – Pré-adolescentes de 12 e 13 anos – 500 (quinhentos) metros
Largada 7 – Pré-adolescentes de 14 e 15 anos – 800 (oitocentos) metros
Largada 8 – Adolescentes de 16 anos – 1.000 (mil) metros

Metodologia das corridas:
As largadas estão previstas por faixa-etária com percursos de 40 (quarenta) a 1.000 (mil) metros,
como acima informado. O público por cada etapa, em cada município, será de 1.500 participantes
diretos (crianças e adolescentes) e 3.500 participantes indiretos (pais, familiares, organizadores e
comunidade local).

Os participantes que tenham até 04 (quatro) anos de idade terão de ser acompanhados pelos pais
ou tutores no percurso referente à sua faixa-etária. Para todo o público direto, crianças e
adolescentes deve ser apresentado “Termo de Responsabilidade e Autorização de Uso de

O tempo de percurso será aferido por tapete de cronometragem eletrônica – previsto também o
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relógio para conferência do tempo e chip descartável para conferência do tempo do participante.

Atividades

extras

(contra-partidas) serão

ofertadas

aos

participantes

e

irão

acontecer

simultaneamente com as corridas por faixa-etária:
- jogos com o tema “Educação Ambiental”
- oficina de desenho
- contação de histórias
- teatrinho de fantoches/marionetes
- tenda de tatuagem/maquiagem
- oficinas de brincadeiras do “passado”
. Amarelinha
. Cabo-de-Guerra
. Pular Corda
. Bambolê

- coleta e doação de livros infanto-juvenis (convênio com as Secretarias Municipais de Educação)
e/ou biblioteca pública local;
- distribuição de folder sobre sustentabilidade confeccionada pelo Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento da Natureza (IBDN);
- Entrega de medalhas para todos os participantes ao término das corridas;
- Entrega de kit lanche para participante;
- Entrega de kit lanche para staffs e recursos humanos da produção e organização da corrida
- Execução dos serviços de: locutor, som, animação, ambulância, cronometragem,fotografia,
filmagem e edição de videos, locação de drone, staff (guarda-volumes, largada e chegada,
dispersão);
* no dia do evento/corrida, todos os participantes diretos e indiretos terão à sua disposição álcool
em gel, máscaras e água.

Fase de Desmontagem (Fase Inicial de Encerramento)

Data: início imediatamente após a realização da etapa em cada Município: Rio Claro, Franca,
Araras, Jacareí, Campinas, Sorocaba, Marília, São Paulo, Araçatuba, Nova Odessa , Campos do
41
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Jordão e São José do Rio Preto.

Ações abarcadas:
- Coleta seletiva dos resíduos do evento;
- Desmontagem da infraestrutura do evento;
- Contabilização das emissões de carbono equivalente

●

Fase de Prestações de Contas (Fases Intermediária e Final de Encerramento)

Datas: (i) para a primeira parcela de recursos recebidos, 15 (quinze) dias antes do recebimento da
próxima parcela e (ii) para a segunda e última parcela, até 90 (noventa) dias a partir do término da
vigência da parceria.
As ações abarcadas para a realização das prestações de contas parcial e final:
- Emissão da prestação de contas/Relatórios de atividades:
- Disponibilização de relatório fotográfico e videográfico;
- Disponibilização de relatório de inscrições por cidade;
- Disponibilização de relatório de público indireto;
- Apresentação de NFs e recibos;
- Contabilização do número de árvores a serem plantadas para neutralizar as emissões de carbono
equivalente e plantio das mudas em área de restauração indicada pelo Governo do Estado de São
Paulo.

METAS

1- Realizar o Circuito de Corridas SESP 2021 em 12 (doze) cidades do Estado de São Paulo
2 – Promover à adesão da população local de cada uma das 12 cidades escolhidas
3 – Realizar 1.500 inscrições para crianças e adolescentes na faixa-etária de 3 à 16 anos em cada
corrida/cidade que receberá o Circuito de Corridas SESP 2021

META 1 - Realizar o Circuito de Corridas SESP 2021 em 12 (doze) cidades do Estado de São
Paulo:
42
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Etapa 1 – Município – Rio Claro: novembro/2021
• Etapa 2 – Município - Franca: dezembro/2021
• Etapa 3 – Município – Araras: dezembro / 2021
• Etapa 4 – Município - Jacareí: dezembro/2021
• Etapa 5 – Município – Campinas: janeiro / 2022
• Etapa 6 – Município – Sorocaba: janeiro / 2022
• Etapa 7 – Município - Marília: fevereiro/2022
• Etapa 8 – Município - São Paulo : fevereiro / 2022
• Etapa 9 – Município – Araçatuba : março / 2022
• Etapa 10 – Município – Nova Odessa: março / 2022
• Etapa 11 – Município – Campos do Jordão: março / 2022
• Etapa 12 – Município - São José do Rio Preto: abril /2022

* A numeração das etapas da Meta 1 não necessariamente reflete a ordem de execução das etapas, que,
eventualmente pode sofrer alterações por questões como disponibilidade de local, ações de restrição em razão da
pandemia etc.

META 2 – Promover a adesão da população local de cada uma das 12 cidades escolhidas, que
será demonstrada através do relatório de atividades e acompanhamento de cada etapa, incluindo
vídeos e imagens que serão divulgadas nos sites do Instituto e da SESP.
2.1 – participação de mais de 3.500 pessoas (participantes indiretos) por corrida, totalizando 42.000
pessoas no Circuito de Corridas SESP 2021:
Verificada estimativa do número de participantes indiretos fornecida pela Polícia Militar ou Guarda
Civil Metropolitana

META 3 - Realizar 1.500 inscrições para crianças e adolescentes na faixa-etária de 3 à 16 anos em
cada corrida/cidade que receberão o Circuito de Corridas SESP 2021 .
3.1 – Inscrições pelo site: as inscrições serão abertas 1 mês antes de cada etapa
3.2 - Esta meta será demonstrada pelo número de inscrições realizadas em cada cidade e no

OBJETIVO GERAL
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Realizar o CIRCUITO DE CORRIDAS SESP 2021, em 12 cidades do Estado de São Paulo: Rio
Claro, Franca, Araras, Jacareí, Campinas, Sorocaba, Marília, São Paulo, Araçatuba, Nova Odessa ,
Campos do Jordão e São José do Rio Preto.
- com a participação de 1.500 crianças e adolescentes de 3 a 16 anos por localidade, em um total
de participantes diretos de 18.000 (dezoito mil) crianças e adolescentes, conforme calendário
estipulado pela SESP entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022.

Estima-se que o número de participantes diretos será de 18.000 (dezoito mil) crianças e
adolescentes e de 42.000 (quarenta e duas mil) participantes indiretos, totalizando 60.000
(sessenta mil) indivíduos.

O Circuito tem a missão de estimular a prática esportiva,

reestabelecendo a integração social entre crianças e jovens que foram diretamente impactados
pela pandemia com a suspensão das aulas e incentivar a comunidade a participar de evento
sustentável, com ações ligadas ao meio ambiente e à saúde, priorizando, sobretudo a saúde e
segurança dos participantes.
Verificação do objetivo – Este objetivo será demonstrado pelo relatório, para cada cidade, com as
informações e registros da montagem, dia do evento e desmontagem, além de retrato do sistema
oficial de inscrições pelo sítio eletrônico que será disponibilizado por cidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar 1.500 inscrições para crianças e adolescentes na faixa-etária de 3 à 16 anos em cada
corrida/cidade que receberá o Circuito de Corridas SESP 2021

Verificação do objetivo: Este objetivo será demonstrado pelo relatório do sistema oficial de
inscrições pelo site que serão realizadas em cada cidade;

- Promover a adesão da população local de cada cidade (estimativa de mais 3.500 participantes
indiretos por corrida), totalizando 42.000 pessoas no Circuito de Corridas SESP 2021.

Verificação do objetivo: a estimativa de adesão da população será fornecida pela Polícia Militar ou
Guarda Civil Metropolitana e demonstrada através do relatório de atividades e acompanhamento de

- Demonstrar a participação efetiva (participação nas corridas) de pelo ou menos 80% dos inscritos
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em cada evento
- Indicador: número de medalhas entregues aos participantes no final das provas

- Demonstrar a participação efetiva (participação nas corridas) de pelo ou menos 80% dos inscritos
em cada evento
- Indicador: número de medalhas entregues a cada participante

PÚBLICO ALVO

Estima-se que o número de participantes diretos será de 18.000 (dezoito mil) e de 42.000 (quarenta
e duas mil) participantes indiretos, totalizando 60.000 (sessenta mil) indivíduos.
Gênero: masculino e feminino
Faixa etária dos participantes diretos de 3 à 16 anos:
– Crianças até 3 anos
– Crianças de 04 e 05 anos
– Crianças de 06 e 07 anos
– Crianças de 08 e 09 anos
– Crianças de 10 a 11 anos
– Pré-adolescentes de 12 e 13 anos
– Pré-adolescentes de 14 e 15 anos
– Adolescentes de 16 anos

CONTRAPARTIDA AO CONCEDENTE

O ICB proporcionará as seguintes contrapartidas para o Governo do Estado de São Paulo:

❖ Inserção do nome e logomarca do Governo do Estado de São Paulo: no site criado para o
projeto, no site e mídias sociais do Instituto Internacional Correr Bem, camisetas dos
participantes e staff, sacolas para kits, números de peito, Lona Pórtico de Largada, Lona
Pórtico de Chegada, Lonas de Identificação das tendas, Lonas de Gradil, Lonas para

❖ Selo “Corrida Carbono Neutro”, com a medição e compensação da quantidade de gases
do efeito estufa que serão emitidos pela realização de cada corrida, considerando o
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consumo de combustível fóssil, o consumo de energia e a geração de resíduos
inventariados nas fases do pré-evento (produção do evento e montagem), na sua
realização e no pós-evento (desmontagem).

Tanto o cálculo das emissões quanto o cálculo da quantidade de árvores a serem
plantadas e para neutralizá-las e o próprio plantio das mudas, serão realizados por meio
da parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza. As árvores serão plantadas
em área de restauração do Parque Ecológico Tietê e o desenvolvimento das mudas será
acompanhado por dois anos para que não haja nenhum tipo de perda.
Todo o ciclo poderá ser acompanhado por representantes do Governo do Estado de São
Paulo e a iniciativa será amplamente divulgada nas redes sociais e site do Instituto
Internacional Correr Bem.

 Contratação de cooperativas de reciclagem locais em cada etapa do Circuito. As
cooperativas serão responsáveis pela coleta e destinação ambientalmente adequada dos
resíduos recicláveis gerados durante cada evento.
Os ambientes terão cestos específicos para resíduos comuns e resíduos recicláveis e as
equipes de limpeza serão orientadas em relação à separação.
Será solicitada a emissão de certificação de destinação ambientalmente correta dos
resíduos das cooperativas sempre que esta for uma prática consolidada por parte da
cooperativa. Em localidades onde não houver cooperativa organizada de reciclagem serão
implementadas soluções em articulação com o poder público local.

 Folder para divulgação das iniciativas de descarbonização das corridas e de coleta seletiva
dos resíduos por meio de cooperativas no contexto da Agenda Global da Sustentabilidade
- a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e seus 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e dos compromissos do Governo do Estado de São

 Atividades Extras que serão executadas por Animadores (animam eventos para divertir,
informar, instruir o público e seguindo roteiro elaborado por organizadores) e Monitores de
46
Instituto Internacional Correr Bem
CNPJ 10.705.522/0001-42
Endereço Rio de Janeiro: Rua Monsenhor Jerônimo, 248 – Engenho de Dentro – CEP: 20730-110
Endereço São Paulo: Rua do Bosque, 1589 - Bloco 2 - Cj 1103 – Barra Funda – CEP: 01136-000

Autenticado com senha por MARIA SALETE CASSEMIRO - Analista Sociocultural / AST/CG - 19/10/2021 às 16:52:31.
Documento Nº: 26778809-1297 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26778809-1297

SESPCAP202103541A

Paulo com o desenvolvimento Sustentável. O folder integrará o kit do atleta.
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Esportes ( promovem atividades recreativas diversificadas, visando ao entretenimento e a
integração social, utilizando equipamentos e materiais para recreação). Todas as
atividades extras serão desenvolvidas segundo normas de segurança:

- jogos com o tema “Educação Ambiental”;
- oficina de desenho;
- contação de histórias;
- teatrinho de fantoches/marionetes;
- tenda de tatuagem/maquiagem;
- oficinas de brincadeiras do “passado”:
. Amarelinha
. Cabo-de-Guerra
. Pular Corda
. Bambolê

- coleta e doação de livros infanto-juvenis (convênio com as Secretarias Municipais de Educação)
e/ou biblioteca pública local

- Todos os lanches, água e isotônicos não consumidos pelos participantes serão doados à
instituições indicadas pela Prefeitura de cada cidade e do Governo do Estado de São Paulo.

O valor total das contra-partidas oferecidas pelo Instituto Internacional Correr Bem
para o Circuito de Corridas SESP 2021 é de R$ 209.928,00 (Duzentos e nove mil
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Animadores

Serviço de animação do público durante todo
o evento – 1 serviço por etapa. 20 x 200,00 =
2.000,00 por etapa

12
Etapas

4.000,00

Monitor de Esporte

Serviço de monitoria de esporte para
atividades recreativas diversificadas
1 serviço por etapa. 20 pessoas x 200,00 =
2.000,00 por etapa

12
etapas

4.000,00

Resma de papel A4

Resma de Papel A4 reciclado
40 unidades por etapa = R$ 1.084,00

480
unidades

27,10

R$ 13.008,00

Cooperativas de
Reciclagem

Cooperativas de Reciclagem por localidade
1 Cooperativa por cidade = 600,00

12 etapas

600,00

R$ 7.200,00

Emissão do “Selo
Corrida Carbono
Neutro”

Emissão do “Selo Corrida Carbono Neutro”

12 etapas

2.500,00

R$ 30.000,00

Folder sobre
Sustentabilidade

Folder sobre o tema sustentabilidade,
inseridos no kit do participante e distribuídos
aos participantes indiretos

24.000
unidades

1,50

R$ 36.000,00

Bambolê

Conjunto com 10 unidades de bambolê
5 conjuntos por etapa

60
conjuntos

50,00

R$ 3.000,00

Corda de 5 m

Corda de 5 m para a atividade de pular corda
5 cordas por etapa

60
cordas

77,00

R$ 4.620,00

Corda de 10 m

Corda de 10 m para a atividade “cabo de
guerra”
5 cordas por etapa

60
cordas

65,00

R$ 3.900,00

Lápis de cor e/ou
lápis de cera

Caixas de lápis de cor (24 cores)
20 caixas por etapa

240
caixas

22,50

R$ 5.400,00

Teatro de fantoches

Apresentação feita com fantoches, marionetes
ou bonecos de manipulação

12 etapas

500,00

R$ 6.000,00

12
etapas

400,00

R$ 4.800,00

Profissional que interpreta e representa um
personagem ou idéia, diante de um público
com técnicas de expressão gestual e vocal.
1 profissional por etapa

TOTAL

R$ 48.000,00

R$ 209.928,00
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DESPESAS
O valor total das despesas do CIRCUITO DE CORRIDAS SESP 2021 é de R$ 3.171.858,80 (três
milhões, cento e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavo)

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPAS

ITENS

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE MEDIDA

1

1.1

1.1.1

RH
Aferidor de
percurso

1.1.2

RH
Diretor Técnico

1.1.3

RH
Diretor Geral

1.1.4

RH
Coordenador de
Entrega de Kit

Serviço técnico de aferição de
percurso, especializado e habilitado
na área. Atuará previamente em
cada prova tal como na execução
do evento.
Contratação de 1 pessoa por etapa.
MEI ou PJ
Responsável pela organização da
montagem da arena e percurso e
todos os aspectos técnicos da
corrida, garantindo sua segurança e
cumprimento de padrões.
Contratação de 1 pessoa por etapa.
MEI ou PJ
Diretor Geral: responsável pelo
planejamento, organização,
direção, cumprimento dos
cronogramas, e demais atividades
necessárias para a execução do
projeto.
Contratação de 1 pessoa por etapa.
MEI ou PJ
Responsável pela organização da
entrega do kit. É responsável por
orientar e gerenciar os staffs para
desempenhar a função do
atendimento aos 1.500 inscritos em

DURAÇÃO
QUANTIDADE

INICIO

TÉRMINO

1 serviço

NOV 21

ABR 22

1 serviço

NOV 21

ABR 22

1 serviço

NOV 21

ABR 22

1 serviço

NOV 21

ABR 22
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1.1.5

RH
Coordenador de
Guarda Volume

1.1.6

RH
Coordenador de
Largada e
Chegada

1.1.7

RH
Coordenador de
Dispersão

1.1.8
1.1.9
1.1.10

Transporte e
Locomoção
Caminhão
Transporte e
Locomoção
Van
Seguro de
Acidentes
Pessoais

1.1.11

Seguro de
responsabilidad
e civil

1.1.12

Ambulância

1.1.13

Federação de
Atletismo

1.1.14

Software de
apuração de
tempo

1.1.15

1.1.16
1.1.17

Tapete de
Cronometrage
m eletrônica
Relógio de
Atletismo
Chip
Descartável

cada etapa.
Contratação de 1 pessoa por etapa.
MEI ou PJ
Responsável por organizar o
recebimento, guarda e devolução
de itens pessoais dos participantes
de cada prova. Também orienta e
gerencia os staffs que farão o
atendimento no guarda-volumes.
Contratação de 1 pessoa por etapa.
MEI ou PJ
Responsável tanto pelo
treinamento e gerenciamento dos
staffs da área de largada/chegada e
do percurso de cada prova
orientando e monitorando os
participantes
Contratação de 1 pessoa por etapa.
MEI ou PJ
Responsável pela coordenação dos
Staffs e pela distribuição de água,
suco e lanche pós prova, incluindo
a entrega das medalhas.
Contratação de 1 pessoa por etapa.
MEI ou PJ
Locação de caminhão ou carreta
fechada para carregamento das
estruturas (entrega e coleta)
Locação de 2 vans para transportar
a equipe organizadora e distribuir
staffs no percurso
Contratação de apólice para
cobertura individual de cada
participante inscrito.
Contratação de apólice para
cobertura em casos de
indenizações decorrentes de danos
involuntários causados a terceiros.
Contratação de serviço de 2
ambulâncias para cada uma das
etapas.
Permit da Federação Paulista de
Atletismo para realização das
corridas
Software para aferição dos tempos
dos participantes de acordo com
sua faixa-etária
Tapete de Cronometragem
Eletrônica de Largada/Chegada
com 4m de comprimento.
Locação de 1 Relógio LED dupla
face para conferencia do tempo do
participante ao completar a prova
Chips descartáveis para marcação
do tempo Bruto realizado pelo
participante durante a prova

1 serviço

NOV 21

ABR 22

1 serviço

NOV 21

ABR 22

1 serviço

NOV 21

ABR 22

1 serviço

NOV 21

ABR 22

1 serviço

NOV 21

ABR 22

1
seguro

NOV 21

ABR 22

1
seguro

NOV 21

ABR 22

2
unidades

NOV 21

ABR 22

1
permit

NOV 21

ABR 22

1
serviço

NOV 21

ABR 22

1
serviço

NOV 21

ABR 22

1
unidade

NOV 21

ABR 22

1.500
unidades

NOV 21

ABR 22
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1.1.18
1.1.19

1.1.20

Número de
Peito
Fixador de
Número de
Peito

Número de Peito personalizado
para identificação dos participantes
Conjunto com 4 unidades de
fixador para prender o número de
peito à camiseta do participante

Serviço de
Montagem e
desmontagem
de estruturas

Serviço prestado nas operações de
montagem e desmontagem das
estruturas utilizadas nas corridas
- Staffs:
37 pessoas por etapa/1 serviço
• Entrega de kit: 12 pessoas que
atuarão da entrega a cada atleta
inscrito do kit compostos pela
máscara descartável, camiseta,
sacola, número de peito e chip de
cronometragem. Os kits serão
entregues no dia anterior ao
evento.
• Guarda-volumes: 10 pessoas que
atuarão o no recebimento, guarda
e devolução dos itens pessoais dos
participantes de cada corrida.
• Largada e chegada: 10 pessoas
que atuarão São 5 áreas de
largada/chegada orientando e
monitorando os participantes
• Postos de hidratação / dispersão:
10 staffs que deverão atuar na
distribuição de água e lanches aos
participantes.
Abraçadeiras para prender lonas
nas estruturas metálicas
Locação de Estrutura metálica para
fundo de palco (1) e painel de fotos
(1) em material Q-15
Balcão de 25 m para tendas de
distribuição do kit
Locação de banheiros químicos
para oe eventos. Conforme
orientação da FPA (Federação
Paulista de Atletismo) locação de 1
banheiro para cada 100
participantes (1.500 participantes =
15 banheiros), mais 2 banheiros
adaptados / (Pessoa com
Deficiência)
Locação de cadeiras de plástico - 70
unidades por etapa

1.500
unidades

NOV 21

ABR 22

1.500
unidades

NOV 21

ABR 22

1
serviço

NOV 21

ABR 22

1
serviço

NOV 21

ABR 22

40
unidades

NOV 21

ABR 22

2
unidades

NOV 21

ABR 22

1
unidade

NOV 21

ABR 22

17
unidades

NOV 21

ABR 22

70
unidades

NOV 21

ABR 22

1.1.21

Serviço
Staff

1.1.22

Abraçadeira

1.1.23

Backdrop

1.1.24

Balcão

1.1.25

Banheiros
Químicos

1.1.26

Cadeira plástica

1.1.27

Cavalete de
Madeira

Locação de estrutura para
isolamento das vias

700
unidades

NOV 21

ABR 22

1.1.28

Cone Plástico
Grande

Locação de cone plástico Grande
para delimitar áreas

200
unidades

NOV 21

ABR 22

1.1.29

Cone Plástico
Pequeno

Locação de cone plástico Pequeno
para sinalizar tendas e funil de

100
unidades

NOV 21

ABR 22
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1.1.30

Escada de
Acesso ao Palco

1.1.31

Estrutura para
Flagbanner

1.1.32

Fita Zebrada

1.1.33

Mesa plástica

1.1.34

Painel
Informativo

1.1.35

Palco

1.1.36

Tapete para o
Palco

1.1.37

Pódio

1.1.38

Pórtico de
Largada

1.1.39

Pórtico de
chegada

1.1.40

Pranchões de
distribuição de
água e frutas

1.1.41

Rádio de
comunicação

1.1.42

Rampa para
acessibilidade
ao palco

Locação de escada modular para
acesso ao palco do evento
Locação de estrutura para
Flagbanner de 2,5 X 0,71 m. Altura
total de 3,5 X 0,71 m,
acompanhado haste em alumínio
bipartida. Suporte de chão para
água ou areia com arruelas de
deslize
Fita zebrada preta e amarela (0,70
x 100,00m) para a sinalização de
locais restritos e interdições.
Locação de mesas plásticas para
equipe de som, cronometragem e
posto médico
Estrutura boxtruss em alumínio
para instalação de lonas
informativas e educativas com
informações sobre a temática do
evento (1 locação por evento)
Locação de praticáveis para palco
elevado (1 locação por evento)
Tapete para acabamento do Palco
(1 locação por evento)
Locação de estrutura de madeira
para pódio que será usado para
que os participantes possam fazer
registro fotográfico (1 locação por
etapa )
Pórtico inflável, com identificação
alusiva ao evento, delimitando o
ponto de largada de cada distancia.
É necessário que este pórtico seja
inflável para ajustar cada ponto de
largada conforme a prova a ser
disputada (variação de distancia
conforme a idade dos
participantes- 1 locação por etapa)
Locação de uma estrutura metálica,
com identificação alusiva ao
evento, para delimitar chegada da
corrida, sendo o mesmo ponto para
todas as provas. (1 locação por
etapa)
Locação de pranchões para
comportar os copos de água, frutas
e lanches
Rádios comunicadores para usos
dos diretores e coordenadores do
evento – 25 locações por etapa
Locação de rampa para
acessibilidade ao palco, com
largura adequada a cadeiras de
rodas, com guarda corpo integrado

1
unidade

NOV 21

ABR 22

10
unidades

NOV 21

ABR 22

8
unidades

NOV 21

ABR 22

20
unidades

NOV 21

ABR 22

1
unidade

NOV 21

ABR 22

1
unidade

NOV 21

ABR 22

1
unidade

NOV 21

ABR 22

1
unidade

NOV 21

ABR 22

1
unidade

NOV 21

ABR 22

1
unidade

NOV 21

ABR 22

20
unidades

NOV 21

ABR 22

25
unidades

NOV 21

ABR 22

1
rampa

NOV 21

ABR 22
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1.1.43

Tapete para
Provas de
atletismo

1.1.44

Capa de Gradil

1.1.45

Sanito branco
30 litros

1.1.46

Sanito preto
100 litros

1.1.47

Máscara
Descartável

1.1.48

Álcool em Gel

1.1.49

Luvas
Descartáveis

1.1.50

Tendas 3x3

1.1.51

Tendas 5x5

1.1.52

Água

1.1.53

Gelo

1.1.54

Suco

1.1.55

Kit Lanche
organização

1.1.56

Kit Lanche
participantes

Tapete colorido (preferencialmente
azul) marcando os metros finais da
prova, muito utilizado em corridas
e provas de atletismo. (1 locação
por etapa)
Capas de tecido utilizado para
"envelopar" as grades que cercam
o percurso (20 por etapa)
sanito branco de 30 litros para
utilização no guarda volumes para
cada participante
pacotes de sanito preto de 100
litros para lixeiras - 20 cestos =100
sanitos por etapa (2 pacotes com
50 unidades por etapa)
Máscara Descartável para
participantes diretos e indiretos
Álcool em gel que será
disponibilizado nas arenas para
todos os envolvidos no evento:
Organizadores, Staffs, participantes
diretos e indiretos e prestadores de
serviços.
Luvas para serem utilizadas pelos
Staffs, coordenadores
Locação de tenda: 2 tendas para
sonorização, 1 tenda para
cronometragem e 1 Tenda para
reserva técnica.
4 tendas 3x3 por etapa
Locação de tendas em formato de
cubo inclinado: 3 tendas para
retirada do kit; 2 tendas para o
guarda volumes; 2 tendas para
dispersão; 3 tendas destinadas aos
participantes; 2 tendas para posto
médico; 2 tendas para a área vip
dos convidados e autoridades
públicas presentes no evento
14 tendas 5x5 por etapa
Copos de água mineral, de 200 ml.
Cálculo de 6 copos por participante
= 9.000 copos, divididos em caixas
com 48 copos = 188 caixas de
copos de água por etapa
Sacos de 25kg para resfriar a água,
frutas e atendimento médico – 30
sacos por etapa
1 suco para cada participante ao
término da prova

1
tapete

NOV 21

ABR 22

20
capas

NOV 21

ABR 22

1.500
unidades

NOV 21

ABR 22

2
pacotes

NOV 21

ABR 22

2.500
unidades

NOV 21

ABR 22

60
litros

NOV 21

ABR 22

100
unidades

NOV 21

ABR 22

4
unidades

NOV 21

ABR 22

14
unidades

NOV 21

ABR 22

188
caixas

NOV 21

ABR 22

30
sacos

NOV 21

ABR 22

1500
unidades

NOV 21

ABR 22

1 kit lanche para os organizadores e
Staffs

100
unidades

NOV 21

ABR 22

Lanche para os participantes do
evento

1.500
unidades

NOV 21

ABR 22
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1.1.57

Alimentação
equipe
Hospedada

1.1.58

Camisetas de
identificação uniforme

Diária de Alimentação para 12
pessoas da Equipe de Produção e
coordenação por 5 dias- 60 diárias
por etapa
Camisetas para staff, coordenação
para identificação dos RH do
evento. 25 por etapa

1.1.59

Medalhas para
participantes

Confecção de medalhas personalizadas
com fita estampada por sublimação
para todos os participantes.

1.1.60
1.1.61

KIT
Camiseta
KIT
Sacola /
Gymbag

Camiseta do evento, entregue ao
participante na Retirada do Kit –
1500 unidades por etapa
Sacola esportiva para que o
participante guarde seu kit e a
utilize em ocasiões futuras
Serviço de manutenção e limpeza
pré até pós evento durante 5
diárias
Contratação de serviço de
segurança patrimonial para cuidar
de equipamentos e pessoal por 8
dias
Locação de 2 (duas) caçambas de
lixo (coleta seletiva) para o evento.
Serviço de Mestre de Cerimônias
para conduzir o evento.
Contratação via PJ ou MEI
Locação de lixeiras identificadas
para coleta seletiva para uso na
arena do evento e percurso.
Contratação de serviço de som
equipamentos + técnicos para uso
na Arena (2) e para Pórtico de
Largada/Chegada(1)
Locação de gerador para
fornecimento de energia reserva
para alimentação de equipamentos
de som e cronometragem - 1
locação por etapa.
Locação de grades metálicas para
delimitação de largada e chegada

60
diárias

NOV 21

ABR 22

25
unidades

NOV 21

ABR 22

1.500
unidades

NOV 21

ABR 22

1.500
unidades

NOV 21

ABR 22

1.500
unidades

NOV 21

ABR 22

1
serviço

NOV 21

ABR 22

1
serviço

NOV 21

ABR 22

2
unidades

NOV 21

ABR 22

1
serviço

NOV 21

ABR 22

20
unidades

NOV 21

ABR 22

1
serviço

NOV 21

ABR 22

1
unidade

NOV 21

ABR 22

250
unidades

NOV 21

ABR 22

1.1.62

Serviço de
limpeza

1.1.63

Serviço de
seguranças

1.1.64

Caçamba de
Lixo

1.1.65

Locutor

1.1.66

Cesto de lixo

1.1.67

Equipamentos
de Som

1.1.68

Gerador 20
KWA

1.1.69

Gradil Metálico

1.1.70

Lona Pórtico de
Largada

Lonas para Laterais e testeira do
Pórtico

6
unidades

NOV 21

ABR 22

1.1.71

Lona Pórtico de
Chegada

6
unidades

NOV 21

ABR 22

1.1.72

Lona de
Identificação
das tendas

7
unidades

NOV 21

ABR 22

1.1.73

Lonas de Gradil

Lonas para Laterais e testeira do
Pórtico
Identificação do Posto Médico (1),
Som (2), Cronometragem (1), VIP
(1), Dispersão (1), Área dos
participantes (1) - 7 por etapa
Lona com logomarcas: Gov do
Estado (8), Cidade do evento (8),
Realização (8)

24
unidades

NOV 21

ABR 22

1.1.74

Lonas para
Palco

Lonas de acabamento frontal e
laterais do palco

3
unidades

NOV 21

ABR 22
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1.1.75

Lonas
Backdrops

Backdrop do Palco (1), Backdrop
Fotos (1) – 2 por etapa

24
unidades

NOV 21

ABR 22

1.1.76

Painel de Aviso

12
unidades

NOV 21

ABR 22

1.1.77

Hospedagem
Equipe de
Produção e
coordenação

30
diárias

NOV 21

ABR 22

1.1.78

Hospedagem
Equipe de
Montagem

10
diárias

NOV 21

ABR 22

1.1.79

Coordenador
Administrativo

10
meses

NOV 21

ABR 22

1.1.80

Assessoria
Contábil

11
meses

NOV 21

ABR 22

1.1.81

Assessoria
Jurídica

11
meses

NOV 21

ABR 22

1.1.82

Assessor
Administrativo

10
meses

NOV 21

ABR 22

1.1.83

Assessoria de
Prestação de
Contas

NOV 21

ABR 22

1.1.84

Elaboração de
Projeto

1
serviço

NOV 21

ABR 22

1.1.85

Criação de Site

1
serviço

NOV 21

ABR 22

1.1.86

Manutenção de
Site

Aviso e lembretes aos atletas
1 por etapa
Hospedagem em Quartos Duplos,
total de 6 quartos, por 5 dias para
atender produção e realização do
evento e no pós evento para local
seja devolvido em plenas condições
de limpeza e organização
30 diárias por etapa
Hospedagem em Quartos Duplos,
total de 5 quartos, com total de
duas diárias para que toda a
estrutura seja montada no pré
prova e desmontada ao término do
evento
10 diárias por evento
Responsável pela parte
administrativa do projeto,
controlando datas de execução dos
eventos, contratações e
pagamentos, entrada de Notas,
orçamentos e prestação de contas.
Contratação temporária de 10
meses por MEI ou PJ
Serviço responsável pela
contabilidade do projeto. Contrato
temporário de 11 meses por MEI
ou PJ
Serviço responsável por assessoria
jurídica Projeto e seus
desdobramentos. Contrato
temporário de 11 meses por PJ
Auxiliará em toda a demanda do
Coordenador Administrativo.
Contrato temporário de 10 meses
por MEI ou PJ
Responsável pela compilação das
informações do Projeto e
elaboração da prestação de contas
e relatórios parciais e finais
Contrato temporário de 10 meses
por MEI ou PJ
Serviço de elaboração do
projeto/plano de trabalho.
Contratação por MEI ou PJ
Serviço de criação do site oficial do
projeto
Serviço de manutenção do site
durante todo o projeto (site para
divulgação dos locais de
competição, horário das etapas,
inscrição e resultados) - período de
8 meses

8
meses

NOV 21

ABR 22

10
meses
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2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3
3

3.1

3.1.1

Serviço de
Fotografia
Serviço de
filmagem e
edição de
vídeos
Locação de
Drone
Sistema de
inscrição on line

Empresa especializada em
cobertura fotográfica de eventos
esportivos

12
serviços

NOV 21

ABR 22

Empresa especializada na captação
e edição de vídeos em eventos
esportivos com 2 profissionais

12
serviços

NOV 21

ABR 22

12
serviços

NOV 21

ABR 22

18.000
unidades

NOV 21

ABR 22

Cobertura aérea, com foto e vídeo,
do evento
Serviço de inscrição por etapa, para
1.500 pessoas com emissão de
listagem e relatórios

Item
1.RH
Aferidor de
percurso
2.RH
Diretor Técnico

3.RH
Diretor Geral

4.RH
Coordenador de
Entrega de Kit

5.RH
Coordenador de
Guarda Volume

6.RH
Coordenador de
Largada e Chegada
7.RH
Coordenador de
Dispersão
8. Caminhão
9.Van

Descrição da Especificação
Serviço técnico de aferição de percurso, especializado e
habilitado na área. Atuará previamente em cada prova tal
como na execução evento e será contratado por MEI ou PJ
1 serviço/pessoa por etapa
Responsável pela organização da montagem da arena e
percurso da prova, garantindo sua segurança e
cumprimento de padrões e será contratado por MEI ou PJ
1 serviço/pessoa por etapa
Diretor Geral: responsável pelo planejamento,
organização, direção, cumprimento dos cronogramas, e
demais atividades necessárias para a execução do projeto
e será contratado por MEI ou PJ
1 serviço/pessoa por etapa
Responsável pela organização da entrega do kit. É
responsável por orientar e gerenciar os staffs para
desempenhar a função do atendimento aos 1.500 inscritos
em cada prova e será contratado por MEI ou PJ
1 serviço/pessoa por etapa
Responsável por organizar o recebimento, guarda e
devolução de itens pessoais dos participantes de cada
prova. É responsável também por orientar e gerenciar os
staffs que farão o atendimento no guarda-volumes e será
contratado por MEI ou PJ
1 serviço/por etapa
Responsável tanto pelo treinamento e gerenciamento dos
staffs da área de largada/chegada e do percurso de cada
prova orientando e monitorando os participantes e será
contratado por MEI ou PJ
1 serviço/pessoa por etapa
Responsável pela coordenação dos Staffs e pela
distribuição de água, isotônico e lanche pós prova,
incluindo a entrega das medalhas e será contratado por
MEI ou PJ / 1 serviço/pessoa por etapa
Locação de caminhão ou carreta fechada para
carregamento de estruturas, dois serviços (entrega e
coleta)
Serviço de Locação de 2 vans por etapa: transportar a
equipe organizadora e distribuir staffs no percurso

Qtde.

Valor
Unitário

Vr. Total

12
serviços

R$ 1.400,00

R$ 16.800,00

12
serviços

R$ 3.500,00

R$ 42.000,00

12
serviços

R$ 4.000,00

R$ 48.000,00

12
serviços

R$ 700,00

R$ 8.400,00

R$1.000,00

R$ 12.000,00

R$ 700,00

R$ 8.400,00

R$ 700,00

R$ 8.400,00

R$ 4.300,00

R$ 51.600,00

R$ 2.000,00

R$ 48.000,00

12
serviços

12
serviços

12
serviços

12
serviços
24
serviços
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10.Seguro de
Acidentes Pessoais
11.Seguro de
responsabilidade
civil
12.Ambulância
13.Federação de
Atletismo
14.Software de
apuração de tempo
15.Tapete de
Cronometragem
eletrônica
16.Relógio de
Atletismo
17.Chip Descartável

Contratação de apólice para cobertura individual de cada
participante inscrito
Contratação de apólice para cobertura em casos de
indenizações decorrentes de danos involuntários causados
a terceiros. – 1 serviço
Contratação de 2 ambulâncias para cada uma das etapas.
– R$ 7.000,00 por etapa
Permit da Federação Paulista de Atletismo para realização
das corridas
Software para aferição dos tempos dos participantes de
acordo com sua faixa-etária

24
unidades
12
permits
12
serviços

Locação de 1 Tapete de Cronometragem Eletrônica de
Largada/Chegada com 4m de comprimento.
Locação de 1 Relógio LED dupla face para conferencia do
tempo do participante ao completar a prova
Chips descartáveis para conferencia do tempo realizado
pelo participante durante a prova – 1500 unidades a
R$2,75 cada = 4.125,00

18.Número de
Peito

Número de Peito personalizado para identificação dos
participantes – 1500 unidades por etapa = 2.250,00

19.Fixador de
Número de Peito

Conjunto com 4 unidade de fixador para prender o
número de peito à camiseta do atleta – 1500 unidades a
R$ 0,90 cada = 1.350,00

20.Serviço de
montagem e
desmontagem de
estruturas

Serviço prestado nas operações de montagem e
desmontagem das estruturas utilizadas nas corridas – 1
serviço = 4.000,00 por etapa

21.Serviço de staff

22.Abraçadeira

23.Backdrop
24.Balcão

25.Banheiros
Químicos

- Staffs:
• Entrega de kit: 12 pessoas que atuarão da entrega a cada
atleta inscrito do kit compostos pela máscara descartável,
camiseta, sacola, número de peito e chip de
cronometragem. Os kits serão entregues no dia anterior
ao evento.
• Guarda-volumes: 10 pessoas que atuarão o no
recebimento, guarda e devolução dos itens pessoais dos
participantes de cada corrida.
• Largada e chegada: 10 pessoas que atuarão nas 5 áreas
de largada/chegada orientando e monitorando os
participantes
• Postos de hidratação / dispersão: 10 staffs que deverão
atuar na distribuição de água e lanches aos participantes.
Total de 37 staffs por etapa = 3.700,00
Abraçadeira para prender as lonas nas estruturas
metálicas
40 unidades por etapa = 1.200,00
Estrutura metálica para fundo de palco (1) e painel de
fotos (1) em material Q-15
2 unidades por etapa = R$ 2.400,00
Balcões de 25m para tendas de distribuição do kits – 1
unidade por etapa
Locação de banheiros químicos para os eventos. Conforme
orientação da FPA (Federação Paulista de Atletismo)
locação de 1 banheiro para cada 100 participantes (1.500
participantes = 15 banheiros), mais 2 banheiros adaptados
/ (Pessoa com Deficiência)
17 banheiros por etapa = R$ 4.250,00.

12
seguros

R$ 1.800,00

R$ 21.600,00

12
seguros

R$ 1.500,00

R$ 18.000,00

R$ 3.400,00

R$ 81.600,00

R$ 2.500,00

R$30.000,00

R$ 4.500,00

R$ 54.000,00

12
serviços

R$ 1.000,00

R$12.000,00

12
unidades

R$ 300,00

R$ 3.600,00

18.000
unidades

R$ 2,75

R$ 49.500,00

18.000
unidades

R$ 1,50

R$ 27.000,00

18.000
unidades

R$ 0,90

R$ 16.200,00

12
serviços

R$ 4.000,00

R$ 48.000,00

12
serviços

R$ 3.700,00

R$ 44.400,00

480
unidades

R$ 30,00

R$ 14.400,00

24
unidades

R$ 1.000,00

R$ 24.000,00

12
unidades

R$
1.300,00

R$ 15.600,00

204
unidades

R$ 250,00

R$ 51.000,00
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26.Cadeira plástica
27.Cavalete de
Madeira
28.Cone Plástico
Grande
29.Cone Plástico
Pequeno
30.Escada de
Acesso ao Palco

31.Estrutura para
Flagbanner

32.Fita Zebrada

33.Mesa plástica
34.Painel
Informativo
35.Palco
36.Tapete para o
Palco
37.Pódio

38.Pórtico de
Largada

39.Pórtico de
chegada
40.Pranchões de
distribuição de
água e frutas
41.Rádio de
comunicação
42.Rampa para
acessibilidade ao
palco
43.Tapete para
Provas de atletismo

Locação de cadeiras de plástico para conforto dos
participantes e atendimento Posto Médico - 70 unidades
por etapa = 490,00
Locação de estrutura para isolamento das vias (70 por
etapa = R$ 420,00)

840
unidades

R$7,00

R$ 5.880,00

840
unidades

R$ 6,00

R$ 5.040,00

Locação de cone plástico Grande para delimitar áreas (200
por etapa =R$ 1.600,00)

2.400
unidades

R$ 8,00

R$ 19.200,00

Locação de cone plástico Pequeno para sinalizar tendas e
funil de chegada -100 unidades por etapa=
Locação de escada modular para acesso ao palco do
evento (1 locação por evento)

1.200
unidades
12
unidades

R$ 4,00

R$ 4.800,00

R$ 1.700,00

R$ 20.400,00

120
unidades

R$ 400,00

R$ 48.000,00

96
unidades

R$ 7,80

R$ 748,80

240
unidades

R$ 20,00

R$ 4.800,00

12
unidades
12
unidades
12
unidades

R$ 850,00

R$ 10.200,00

R$ 4.000,00

R$ 48.000,00

R$ 300,00

R$ 3.600,00

R$ 200,00

R$ 2.400,00

12
unidades

R$ 600,00

R$ 7.200,00

12
unidades

R$ 2.000,00

R$ 24.000,00

240
unidades

R$ 55,00

R$ 13.200,00

300
unidades

R$ 45,00

R$ 13.500,00

12
unidades
12
unidades

R$ 550,00

R$ 6.600,00

R$ 600,00

R$ 7.200,00

Locação de estrutura para Flagbanner de 2,5 X 0,71 m.
Altura total de 3,5 X 0,71 m, acompanhado haste em
alumínio bipartida. Suporte de chão para água ou areia
com arruelas de deslize.
10 unidades por etapa = R$ 4.000,00
Fita zebrada preta e amarela (0,70 x 100,00m) para a
sinalização de locais restritos e interdições. Uso de 8
unidades por etapa a R$8,00 cada = R$ 62,40
Locação de mesas plásticas para tenda de convivência,
equipe de som, cronometragem e posto médico (20 por
etapa = R$ 400,00)
Estrutura boxtruss em alumínio para instalação de lonas
informativas e educativas com informações sobre a
temática do evento (1 locação por evento)
Locação de praticáveis para palco elevado
1 unidade por etapa
Tapete para acabamento do Palco – 1 unidade por etapa
Locação de estrutura de madeira para pódio que será
usado para que os participantes possam fazer registro
fotográfico - 1 locação por etapa
Pórtico inflável, com identificação alusiva ao evento,
delimitando o ponto de largada de cada distancia. Se faz
necessário que este pórtico seja inflável para que seja
possível ajustar cada ponto de largada conforme a prova a
ser disputada (variação de distancia conforme a idade dos
participantes). – 1 unidade por etapa
Locação de uma estrutura metálica, com identificação
alusiva ao evento, para delimitar chegada da corrida,
sendo o mesmo ponto para todas as provas. – 1 unidade
por evento
Locação de pranchões para comportar os copos de água e
frutas
20 unidades por etapa = R$ 1.100,00
Rádios comunicadores para uso dos diretores e
coordenadores do evento
25 por etapa = R$ 1.125,00
Locação de rampa para acessibilidade ao palco, com
largura adequada a cadeiras de rodas, com guarda corpo
integrado ( 1 locação por etapa)
Tapete colorido (preferencialmente azul) marcando os
metros finais da prova, utilizado em provas de atletismo.

12
unidades
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44.Capa de Gradil
45.Sanito branco
30 litros
46.Sanito preto 100
litros
47.Máscara
Descartável
48.Álcool em Gel

49.Luvas
Descartáveis
50.Tendas 3x3

51. Tendas 5x5

52.Água

53.Gelo
54.Suco
55.Kit Lanche
organização
56.Kit Lanche
participantes
57.Diária de
Alimentação da
equipe
58.Camisetas de
Identificação
Uniforme
59.Medalhas para
participantes

60.Camiseta
61.Sacola

Capas de tecido utilizado para "envelopar" as grades que
cercam o percurso – 20 unidades por etapa = R$500,00
Compra de 1 sanito branco de 30 litros para cada
participante para a utilização no guarda volumes – 1500
unidades por etapa=R$750,00
Compra de 5 sanitos de 100 litros para cada cesto de lixo
utilizado nos eventos = 20 cestos x 5 sanitos = 100 sanitos
por etapa - 2 pacotes com 50 unidades por etapa =
R$120,00
Máscara Descartável para participantes e equipe
Organizadora – 2500 unidades = R$ 5.000,00
Álcool em gel que será disponibilizado nas arenas para
todos os envolvidos no evento: Organizadores, Staffs,
participantes diretos e indiretos e prestadores de serviços.
Quantidade: 60 litros por etapa = R$ 1.122,00

240
unidades

Luvas para serem utilizadas pelos Staffs em todas as
etapas – 100 pares = R$ 250,00
Locação de tenda : 2 tendas para sonorização, 1 tenda
para cronometragem e 1 Tenda de reserva – 4 tendas 3x3
por etapa = R$ 2.200,00
Locação de tenda em formato de cubo inclinado: 3 tendas
para retirada do kit atleta; 2 tendas para o guarda
volumes; 2 tendas para dispersão; 3 tendas destinadas à
comodidade dos participantes; 1 tendas para posto
médico; 2 tendas para área vip (convidados e autoridades
públicas) presentes no evento
14 tendas 5x5 por etapa = R$ 14.000,00
Copos de água mineral, de 200 ml. Cálculo de 6 copos por
participante = 9.000 copos, divididos em caixas com 48
copos = 188 caixas de copos de água por etapa = R$
3.948,00
Sacos de 25 kg para resfriar a água, frutas e atendimento
médico
30 sacos por etapa = R$ 1.200,00
1 suco de 200 ml para cada participante ao término da
prova – 1500 unidades = R$ 8.850,00
1 kit lanche para os organizadores do evento e Staffs – 100
lanches por etapa = R$ 750,00
Lanche para os participantes do evento – 1500 unidades
por etapa = R$ 6.750,00

18.000
unidades

R$ 25,00

R$ 6.000,00

R$0,50

R$9.000,00

24
pacotes

R$ 60,00

R$ 1.440,00

30.000
unidades

R$ 2,00

R$ 60.000,00

720
litros

R$ 18,70

R$13.464,00

1200
unidades

R$ 2,50

R$ 3.000,00

48
unidades

R$ 600,00

R$ 28.800,00

168
unidades

R$ 1.000,00

R$ 168.000,00

R$ 21,00

R$ 47.376,00

R$ 40,00

R$ 14.400,00

R$ 4,90

R$ 88.200,00

R$ 7,50

R$ 9.000,00

R$ 4,50

R$ 81.000,00

R$ 90,00

R$ 64.800,00

R$ 24,90

R$ 7.470,00

18.000
unidades

R$ 6,50

R$ 117.000,00

18.000
unidades
18.000
unidades

R$ 21,90

R$ 394.200,00

R$ 7,50

R$ 135.000,00

18.000
unidades

2.256
caixas

360
sacos
18.000
unidades
1.200
unidades

Alimentação para 12 pessoas da Equipe de Produção por 5
dias = R$ 5.400,00 por etapa
Camisetas para staff, coordenação para identificação dos
RH do evento.
25 unidades por etapa = R$ 622,50
Confecção de medalhas personalizadas com fita
estampada por sublimação para a premiação de todos os
participantes – 1500 unidades por etapa = R$ 9.750,00
Camiseta do evento, entregue ao participante na Retirada
do Kit
1500 unidades por etapa = R$ 32.850,00
Sacola esportiva para que o participante guarde seu kit e a
utilize em ocasiões futuras

720
diárias
300
unidades
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63.Serviço de
seguranças

64.Caçamba de Lixo
65.Locutor
66.Cesto de lixo
67.Equipamentos
de Som
68.Gerador 20
KWA
69.Gradil Metálico
70.Lona Pórtico de
Largada
71.Lona Pórtico de
Chegada
72.Lona de
Identificação das
tendas
73.Lonas de Gradil
74.Lonas para
Palco
75.Lonas Backdrops
76.Painel de Aviso
77.Hospedagem
Equipe de
Produção e
Coordenação
78.Hospedagem
Equipe de
Montagem
79.Coordenador
Administrativo

Locação de 2 caçambas de lixo para o recolhimento do lixo
no final de cada evento.
2 unidades = R$ 600,00 cada
Mestre de Cerimônias para conduzir o evento
1 pessoa por etapa
Locação de lixeiras identificadas para coleta seletiva para
uso na arena do evento e percurso. – 20 unidades por
etapa = R$ 350,00
Contratação de serviço de som:equipamentos + técnicos
para uso na Arena (2) e para Pórtico de Largada/Chegada
(1) – 1 serviço por etapa
Locação de gerador para fornecimento de energia reserva
para alimentação de equipamentos de som e de
cronometragem - 1 locação por etapa.

12
serviços
12
serviços

24
unidades
12
serviços

R$ 4.375,00

R$ 52.500,00

R$ 4.000,00

R$ 48.000,00

R$ 300,00

R$ 7.200,00

R$ 2.000,00

R$ 24.000,00

240
unidades

R$ 17,50

R$ 4.200,00

12
serviços

R$ 3.900,00

R$ 46.800,00

12
locações

R$ 450,00

R$ 5.400,00

Locação de grades metálicas para delimitação de largada e
chegada (250 por etapa = R$ 5.475,00)

3.000
unidades

Lonas para Laterais e testeira do Pórtico de Largada
- 6 unidades por etapa = R$ 3.000,00

72
unidades

R$ 500,00

R$ 36.000,00

Lonas para Laterais e testeira do Pórtico de Chegada
- 6 unidades por etapa = R$ 3.300,00
Identificação do Posto Médico (1), Som (2),
Cronometragem (1), VIP (1), Dispersão (1), Área dos
participantes (1)
7 lonas por etapa = R$ 3.360,00

72
unidades

R$ 550,00

R$ 39.600,00

R$ 480,00

R$ 40.320,00

R$ 190,00

R$ 54.720,00

R$ 350,00

R$ 12.600,00

R$ 550,00

R$ 13.200,00

R$ 550,00

R$ 6.600,00

R$ 300,00

R$ 108.000,00

R$ 300,00

R$ 36.000,00

R$ 4.000,00

R$ 40.000,00

Lei do Gov do Estado (8), Cidade do evento (8), Realização
(8) -24 lonas por etapa = R$ 4.560,00
Lonas de acabamento frontal e lateral do palco – 3
unidades por etapa = R$ 1.050,00
Backdrop do Palco (1), Backdrop Fotos (1)
2 por etapa = R$ 1.100,00
Aviso e lembretes aos participantes
1 por etapa
Hospedagem em Quartos Duplos, total de 6 quartos, por 5
dias para atender produção e realização do evento e no
pós evento para que o local seja devolvido em plenas
condições de limpeza e organização
30 diárias por etapa = R$ 9.000,00
Hospedagem em Quartos Duplos, total de 5 quartos, com
total de 2 diárias para que toda a estrutura seja montada
no pré prova e desmontada ao término do evento
10 diárias por etapa = R$ 3.000,00
Responsável pela parte administrativa do projeto,
controlando datas de execução dos eventos, contratações
e pagamentos, entrada de Notas, orçamentos e prestação
de contas. Contratação temporária de 10 meses

84
unidades
288
unidades
36
unidades
24
unidades
12
unidades
360
diárias

120
diárias

10 meses

R$ 21,90

R$ 65.700,00
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62.Serviço de
limpeza

1500 unidades por etapa = R$ 11.325,00
Serviço de manutenção e limpeza do pré ao pós evento – 5
dias, realizado por 5 pessoas em cada etapa = R$ 4.375,00
por etapa
Contratação de equipe de segurança patrimonial para
cuidar de equipamentos e pessoal, 8 seguranças por 4
dias por etapa = R$ 4.000,00 por etapa
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80.Assessoria
Contábil
81.Assessoria
Jurídica
82.Assessor
Administrativo

Serviço responsável pela contabilidade do projeto.
Contrato temporário de 11 meses

11 meses

R$ 2.000,00

R$ 22.000,00

Serviço responsável por assessoria jurídica Projeto e seus
desdobramentos. Contrato temporário de 11 meses

11 meses

R$ 3.000,00

R$ 33.000,00

R$ 2.000,00

R$ 20.000,00

R$ 3.000,00

R$ 30.000,00

R$ 35.000,00

R$ 35.000,00

R$ 7.000,00

R$ 7.000,00

Auxiliará em toda a demanda do Coordenador
Administrativo. Contrato temporário de 10 meses

10 meses

83.Assessoria de
Prestação de
Contas
84.Elaboração de
Projeto

Responsável pela compilação das informações do Projeto
e elaboração da prestação de contas após a conclusão de
todas as etapas
Pessoa com conhecimento técnico na elaboração do
projeto.

85.Criação de Site

Serviço de criação do site oficial do projeto

1
serviço
1
serviço

86.Manutenção de
Site

Serviço de manutenção do site durante todo o projeto
(site para divulgação dos locais de competição, horário das
etapas, inscrição e resultados) - período de 8 meses

8
meses

R$ 500,00

R$ 4.000,00

88.Serviço de
Fotografia

Empresa especializada em cobertura fotográfica de
eventos esportivos – 2 pessoas a R$ 1.500,00 cada

12
serviços

R$ 2.600,00

R$ 31.200,00

89.Serviço de
filmagem e edição
de vídeos

Empresa especializada na captação e edição de vídeos em
eventos esportivos com 2 profissionais – 1 serviço

12
serviços

R$ 2.500,00

R$ 30.000,00

90.Locação de
Drone

Cobertura aérea, com foto e vídeo, do evento – 1 serviço

12
serviços

R$ 1.450,00

R$ 17.400,00

87.Serviço de
inscrição online

Serviço de inscrição online para os eventos. – 1500
inscrições a R$ 3,00 cada = 4.500,00

18.000
unidades

R$ 3,00

R$ 54.000,00

10 meses

VALOR
TOTAL

R$3.171.858,80

DECLARO, para servir de comprovação junto ao GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
representado através da SECRETARIA DE ESPORTES, que o Instituto Internacional Correr

Bem, em relação a Proposta de Parceria para o CIRCUITO DE CORRIDAS SESP 2021, está
contemplada a ECONOMICIDADE para o Ente Público, bem como que os valores citados acima
expressam a realidade de mercado.
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5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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1° desembolso: 50% do valor total global proposto, equivalente a execução de 6 (seis) etapas do
circuito, realizado imediatamente após a assinatura.
2° desembolso: 50% do valor total global proposto, equivalente a execução das demais etapas do
circuito, que deve ser realizado após prestação parcial das contas devidamente aprovada.

DECLARO, para servir de comprovação junto ao GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
através da SECRETARIA DO ESPORTES, que o Instituto Internacional Correr Bem, para fins
da realização do CIRCUITO DE CORRIDAS SESP 2021 formalizará qualquer parceria com a
administração pública estadual, em regime de mútua cooperação, para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em plano de trabalho.

6. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do Instituto Internacional Correr Bem, DECLARO, para
fins de prova junto ao GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO através da SECRETARIA DE
ESPORTES, para os efeitos e sob pena de Lei, que INEXISTE qualquer débito em mora ou
situação de INADIMPLÊNCIA perante o Tesouro Estadual ou qualquer outro órgão ou
Ente/Entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos
oriundos de dotações consignadas no Orçamento Geral do Estado, destinados à consecução do
objeto caracterizado no presente Plano de Trabalho.
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São Paulo, 18 de outubro de 2021
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7. APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO PELO CONCEDENTE

Homologo o presente Plano de Trabalho, conforme a legislação vigente.

São Paulo, _____de_____________de 2021
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Ordenador de Despesas da Secretaria de Esporte

