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DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

1. Identificação do projeto: REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (CICLISMO PARA TODOS)
1.1. Instituição proponente: FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO
1.2 CNPJ:43.880.384/0001-97
1.3 Banco: 001
1.6 Site:
www.fpc.org.br
1.7 Certificações:

1.4 Agência:3027-9

1.5 Conta:26.576-4

CRCE nº 0979/2012
expedido em 10/02/2022
Outras...............................
1.8 Nome do Responsável legal: JOSÉ CLADIO DOS SANTOS
1.9 RG: 26.851.458

1.10 Órgão Expedidor SSP/SP

E mail Pessoal: facex@hotmail.com
2 - Apresentação da Organização
2.1. Histórico da Organização (com apresentação de dados e informações relevantes sobre a área de
atuação

A FEDERAÇÃO integra o Sistema Nacional Brasileiro, na modalidade do desporto Ciclismo, que funcionará
por tempo indeterminado e exercerá as suas atividades segundo o disposto neste Estatuto e Leis
acessórias, tem por fim:
a) Dirigir, desenvolver, orientar e difundir, de forma única e exclusiva o Ciclismo, Mountain Bike,
Bicicross, BMX, Down Hill, Ciclo-Turismo, Bike Trial, Ciclocross e outros correlatos e
assemelhados formados ou que venham a se formar e demais especialidades do ciclismo que
vier a surgir no território do Estado de São Paulo, incentivando a sua difusão e aperfeiçoamento,
em todas as suas especialidades, em caráter amadorista e de auto-rendimento, sendo praticado
por atletas no encontro de suas necessidades financeiras e autossuficiência;
b) Promover a organização e realização de campeonatos, torneios, competições e festivais
desportivos de ciclismo e suas especialidades, regulamentar e orientar a difusão em seu
território;
c) Incrementar a cultura física, intelectual, moral e cívica dos desportistas, especialmente da
juventude;
d) Contribuir para o progresso material e técnico das entidades de prática desportiva filiadas ou
vinculadas, que constituem a base da organização desportiva nacional;
e) Promover campanhas educacionais, principalmente para a juventude, incentivando por meio de
trabalhos promocionais ou outro qualquer meio possível o ciclismo, mountain bike, BMX, bike
trial, down Hill, ciclocross e cicloturismo como espetáculo;
f) Criar e participar, de forma direta, conjuntamente com órgãos oticais e/ou organizações não
governamentais, na elaboração de projetos que busquem institur escolas de ciclismo em favor
da comunidade carente;
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Federação Paulista Ciclismo (FPC) é a única entidade estatutariamente responsável pela administração
regional do Ciclismo no Estado de São Paulo, devidamente filiada à Confederação Brasileira de (CBC) e
Comitê Olímpico Brasileiro, (COB), foi fundada em 06 de março de 1925, sendo a maior e mais antiga
federação esportiva de ciclismo da América Latina, constituída com a intenção de difundir, orientar e
fiscalizar a prática do desporto em todo Estado de São Paulo.
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g)

h)
i)

j)

k)
l)
m)

n)

o)

p)

Zelar pela organização, harmonia e disciplina do desporto do ciclismo e assemelhados, em todo
território do Estado de São Paulo, promovendo medidas necessárias a consecução dessa
finalidade, contribuindo para o progresso material e técnico das FILIADAS que constituem a base
da organização desportiva nacional e estadual e, das pessoas físicas ou jurídicas a ela
VINCULADAS;
Promover no território de sua jurisdição, a realização de cursos técnicos do desporto do ciclismo
e seus assemelhados
Dirigir, desenvolver, orientar e difundir, de forma única e exclusiva o Ciclismo, Mountain Bike,
Bicicross, BMX, Down Hill, Ciclo-Turismo, Bike Trial, Ciclocross e outros correlatos e
assemelhados formados ou que venham a se formar e demais especialidades do ciclismo que
vier a surgir no território do Estado de São Paulo, incentivando a sua difusão e aperfeiçoamento,
em todas as suas especialidades, em caráter amadorista e de auto-rendimento, sendo praticado
por atletas no encontro de suas necessidades financeiras e autossuficiência;
Promover a organização e realização de campeonatos, torneios, competições e festivais
desportivos de ciclismo e suas especialidades, regulamentar e orientar a difusão em seu
território;
Incrementar a cultura física, intelectual, moral e cívica dos desportistas, especialmente da
junventude;
Contribuir para o progresso material e técnico das entidades de prática desportiva filiadas ou
vinculadas, que constituem a base da organização desportiva nacional;
Promover campanhas educacionais, principalmente para a juventude, incentivando por meio de
trabalhos promocionais ou outro qualquer meio possível o ciclismo, mountain bike, BMX, bike
trial, down Hill, ciclocross e cicloturismo como espetáculo;
Criar e participar, de forma direta, conjuntamente com órgãos oticais e/ou organizações não
governamentais, na elaboração de projetos que busquem institur escolas de ciclismo em favor
da comunidade carente;
Zelar pela organização, harmonia e disciplina do desporto do ciclismo e assemelhados, em todo
território do Estado de São Paulo, promovendo medidas necessárias a consecução dessa
finalidade, contribuindo para o progresso material e técnico das FILIADAS que constituem a base
da organização desportiva nacional e estadual e, das pessoas físicas ou jurídicas a ela
VINCULADAS;
Promover no território de sua jurisdição, a realização de cursos técnicos do desporto do ciclismo
e seus assemelhados;

3. Apresentação do Projeto
3.1. Nome do Projeto - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (CICLISMO PARA TODOS)

3.2. Justificativa - Justificar a pertinência e necessidade do projeto, apresentando dados estatísticos e
sociais que apontem a necessidade da intervenção proposta.

Assim, esta participe vem apresentar a presente proposta para celebrar termo de fomento, para
desenvolver ações na modalidades do ciclismo, por meio de competição e participativo, como uma
única ação, ou seja, fazer a junção de um passeio ciclístico e uma competição no mesmo dia, tendo a
abertura do evento com um passeio ciclístico e ao término inicia-se a ação competitiva, com o
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A emenda parlamentar código. 2022.087.38048, do Deputado Sebastião Santos, em favor desta
proponente, em um de seus objetivos ser uma ação de abertura da temporada e classificatória para o
Campeonato Paulista 2.022, possibilitando mais de participação em eventos da modalidade, regido por
regras internacionais do Ciclismo mundial.
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propósito de ser um evento aberto, democrático, atraente, inclusivo – Considerando uma ação de
Saúde Pública pensado em ser o conjunto de medidas executadas pela Federação( Estado) para garantir
o bem-estar físico, mental e social da população.
Fomentar as disciplinas de ciclismo speed de competição e estimular o maior número de usuários de
bicicletas de forma segura e conscientes, ou seja, ter a cada dia mais o ciclista urbanos.
Promover o uso da bicicleta como ferramenta de cidadania plena, com especificidade à competitividade,
ainda que por estímulo ao intercâmbio e as trocas de experiências e vivências sociais.
Logo os atletas que apresentarem desempenho acima do satisfatório possibilitando o acesso a Seleção
Paulista em competições Nacionais e o Brasil em competições internacionais.
Por meio desta COMPETIÇÃO e ação do PASSEIO CICLÍSTICO, podemos projetar e desenvolver um
trabalho interdisciplinar entre os atletas e os novos ciclistas, ou seja, ciclistas urbanos, em busca de
resultado satisfatório individual e coletivo.

Ressaltamos a importância do desenvolvimento das habilidades e inclusão interpessoal dos
participantes, possibilitando o crescimento do indivíduo salientado para a prática de competitividade
que passa a ser olímpica e o surgimento de novos ciclísticos e usuários de bicicletas (ciclistas urbanos).
Vale ressaltar que a isenção de taxa de inscrição, viabiliza a experimentação da prática por crianças,
jovem e adulta.

3.3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado
Região intermediária de Campinas, Atibaia é um dos 15 municípios paulistas considerados estâncias
climáticas pelo Estado de São Paulo, por cumprirem determinados pré-requisitos definidos por Lei
Estadual.
Caracterização do ser qualificado
A presente proposta tem por objeto a realizar em um mesmo dia em dois locais diferentes, ou seja,
a abertura oficial do Campeonato Paulista e um Passeio Ciclístico de abrangência estadual, a serem
realizadas nas no Município de Atibaia.

3.4. Abrangência Geográfica- Indicação da divisão administrativa do Estado, referente às Secretárias afins
do objeto do projeto, bem como, o local de desenvolvimento das atividades, identificando os municípios
da região de atuação, bem como se o projeto é municipal, regional ou estadual

1) Classificar para o Campeonato Paulista de Ciclismo e Paraciclismo em 2022;
2) Fomentar a prática do Ciclismo como ferramenta socioeducativa, de inclusão, promotora de
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Projeto de abrangência regional e estadual.
4. Objetivos do Projeto
4.1. Objetivo Geral
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saúde, de lazer e ampliação cultural e ação de saúde publica;
3) Possibilitar o crescimento do indivíduo salientando a prática de competitividade e amadores;

4)Com esta competição podemos projetar e desenvolver um trabalho interdisciplinar entre os
atletas;
5) Isentar a taxa de inscrição, viabilizando a experimentação da prática por crianças, jovens e
adultos;
6)Criação de novas possibilidade de atrair mais ciclistas para a prática do ciclismo seguro;

4.2. Objetivo (s) Específico(s)
 Atender a meta de 500 participantes inscrito na modalidade de ciclismo de competição;


Atender 1400 participantes inscritos no passeio ciclístico;



Desenvolver as habilidades intrapessoal e inclusão interpessoal dos participantes;



Promover a inclusão social, participação de todos, respeitando as diferenças e necessidades
individuais dos praticantes.

Prova de Ciclismo – speed
Ofertar condições necessárias de materiais e equipe profissional adequada para a disputa
individual do ciclismo de espped – percurso conificado e compartilhado com staffs no fechamento
das vias, grades de contenção, cronometragem eletrónica em tempo real, disponibilização de
telão com transmissão em tempo real, arena de largada e chegada dentro outros, além de
comissários e equipe de pronto atendimento e posto médico.
Tendo em vista, que todos os participantes terão direito a medalha de participação, camiseta
oficial do evento, caramunhola e sacochila.
Passeio Ciclístico
Distribuir kits - todos os participantes terão direito camiseta oficial do evento, caramunhola e
sacochila – a frente do evento disponibilizaremos um trio elétrico e equipe de contenção
garantindo a segurança dos ciclistas, sendo eles bikers anjos, e moto comissários, o fechamento
do pelotão será seguido por ambulância.

Classificar atletas com uma boa desenvoltura, tendo em vista o seu desempenho ao longo dos
treinos com suas respectivas academias e clubes.
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Disponibilizar uma ampla oportunidade de participação em massa em diversas regiões para
população interessada, abrindo um leque de possibilidades para futuras conquistas dentro do
fomento da modalidade.
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Oportunizar possibilidade de ações que incentive a prática do ciclismo com segurança e o auxilio no
fortalecimento do ciclismo urbano.
Em virtude da Pandemia instalada visando o resguardo mútuo de indivíduos suscetível a contrair o
COVID-19, não será dispensado o uso de máscaras nas áreas comuns do evento, ficando liberado o
uso somente no ato de pedalar, seja ele no passeio ou na prova de ciclismo.
5. Beneficiários
Público alvo a ser abrangido
Atletas, professores, técnicos, atendendo cerca de 1900 entre atletas e ciclistas urbanos perfazendo
beneficiários.
Corrida de Ciclismo: 500 ciclistas em prova de circuito
Passeio Ciclístico: 1400 beneficiários
5.1. Beneficiários Diretos (especificar):
 500 ciclistas + 1. 400 passeio ciclístico perfazendo o total de 1.900 beneficiários;
5.2. Beneficiários Indiretos (especificar):
 Atender 4400 pessoas entre familiares, sociedade civil em geral;
6. Metodologia
Descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho
A FPC – Federação Paulista de Ciclismo, DECLARA, que o referido evento faz uso de gratuidade.
Passeio Ciclístico – 1400 pessoas
CRITÉRIO INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE DOS ATLETAS
A inscrição será realizada pelo link: www.fpc.org.br
Período de inscrição: ate 12 de maio as 18h
Todos os inscritos terão direito a um kit promocional do evento:
 01 camiseta;
 01 garrafa tipo caramunhola (esquezze);
 01 sacolhila;
No ato da inscrição disponibilizamos uma auto declaração que estão aptos a participar do evento e
gozam de plena saúde física e apresentam conhecimento prévio em conduzir uma bicicleta.
As inscrições para menores de idade deverão ser realizadas por um adulto responsável.
A entrega dos kits todos deverá levar documento de identificação com foto.

Entrega dos Kits
Data: 14 de maio
Local: tenda de entrega de kits
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Programação
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Endereço: - Av. Nove de Julho, 185 – Fórum da Cidadania – Centro – CEP 12940-910
Horário: 09h00 as 17h00
Passeio Ciclístico
Data de realização: 15 de maio de 2022.
Local: Estacionamento do Fórum da Cidadania
Endereço: - Av. Nove de Julho, 185 – Fórum da Cidadania – Centro – CEP 12940-910
Horário: 09h00
Distância: 8km
Percurso
O percurso será controlado, a frente - o trânsito local fazendo o fechamento das vias, o trio elétrico
controlado por um bike condutor, um cordão com 5 ciclistas a frente 5 ciclistas em cada lateral e 4
ciclistas fechando o comboio ao final com uma ambulância, teremos um moto comissário de controle,
será o homem volante assim temos 100% de cobertura do pelotão e ao chegar todos serão
rececionados na arena da prova de ciclismo onde disponibilizaremos frutas(banana e maçã) e um posto
de hidratação.
Obs: um evento de ciclismo demanda o fechamento de algumas vias por total e outras com
compartilhamento da via com carros e pedestres com sistema de conificação, ou seja, o trecho se
divididos por cones de sinalização laranja zebradas.
Passeio Ciclístico: não se caracteriza em tempo ou distância se trata de uma ação cooperativa onde
todos pedalam e essa ação seja consciente e utilizada como uma ação de política publica voltada a
saúde.
Corrida de Ciclismo
CRITÉRIO INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE DOS ATLETAS
Corrida: não necessita estar filiado junto a FPC, se enquadrar em uma das categorias, se auto declarar
apto a participar do evento de ciclismo
Disciplina de Ciclismo de Estrada (speed);
Categorias – feminino e masculino
Sub 23
Sub 30
Elite
Paraciclismo livre

Logo, o ponto de largada e chegada será montada uma arena com pórtico de largada e chegada com a
instalação do sistema de apuração eletrônica em tempo real, com a tenda suspensa para melhor
visualização dos ciclistas, palco de premiação com painel de led pois a transmissão será ao vivo,
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A prova terá o percurso de 120 km, o percurso será destinado a estrada com aproximadamente 80 km e
mais 20 voltas em um circuito fechado – as demais categorias serão de 80 km em circuito fechado
podendo ou não haver compartilhamento da via (conificação).
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montagem do posto médico fixo e duas ambulâncias moveis, o pelotão será conduzido pelas motos
comissários e comissários de linha.
A prova será regida por normas e regras nacionais e internacionais da modalidade e regulamento
próprio(anexo).
Neste evento dispomos de equipamento de apuração eletrônica em tempo real com chip, bem como
foto finish e colégio de comissários oficiais;
CRITÉRIO DE DISPUTA
Corrida de Circuito: vence o atleta que percorrer o maior número de voltas em menor tempo.
REGULAMENTO
Link:www.fpciclismo.org.br/regulamentos
DO USO DO DIREITO DE IMAGEM
Todo o participante ao fazerem a inscrição também concede a FPC – Federação Paulista de
Ciclismo o direito de imagens, declarações sem ônus aos organizadores.
DA ACESSIBILIDADE
Disponibilizarmos em toda estrutura de arena rampas de acesso e sanitários químicos PCDs.
DO PROTOCOLO COVID -19
Disponibilizaremos nas dependências da arena álcool em gel 70% e máscaras descartáveis e será
obrigatório o uso de mascaras fora do circuito, ou seja, os ciclistas serão orientados a retirarem as
máscaras no ato de pedalar. Tais procedimentos vem a favor do controle e combate de biossegurança a
pandemia que assola o mundo COVID-19.
As regras dos protocolos de sanitarismo, conforme deliberado pelos órgãos competentes serão
obrigatórias, podendo haver a dispensa do individuo caso haja descumprimento dos critérios
estabelecidos para participação.
Esta proponente se compromete em observar todas as cautelas sanitárias e as regras que dispõem sobre
a medida em razão da pandemia de Covid-19, bem como as eventuais normas que os complementarem,
modificarem ou revogarem.

Expectativas de Resultados
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MONITORAMENTO DAS AÇOES E RELATORIO TECNICO E DE PARTICIPAÇÃO – Serão registrados os
inscritos, participantes e divulgados os resultados, em Relatório Técnico a ser encaminhado a Secretaria
de Estado de Esportes, disponibilizados no sitio eletrônico da proponente.
7. Resultados esperados
Definir os resultados quantitativos e qualitativos a serem atingidos (descrição pormenorizada de metas
quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades a ser executadas, devendo esclarecer com
precisão e detalhamento aquilo que se pretende realizar ou obter, bem como quais os meios utilizados
ara tanto)
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Classificar para o Campeonato Paulista de Ciclismo 2022;
Fomentar a prática do ciclismo como ferramenta socioeducativa, de inclusão, promotora de saúde,
de lazer e ampliação cultural;
Possibilitar o crescimento do indivíduo salientando a pratica de competitividade;
Isentar a taxa de inscrição, viabilizando a experimentação da pratica por crianças, jovens, adultos;
Atender a meta de 1900 participantes inscritos gratuitamente;
Promover a inclusão social, participação de todos, respeitando as diferenças e necessidades
individuais dos praticantes;
Ofertar as condições necessárias de materiais e equipe profissional adequada para o passeio
ciclístico;
Metas Quantitativas
META:
1 - Participação total de 500 atletas na corrida, por ser entrada de um evento com participação
gratuita; contemplará um número variável de participantes por categoria;
2 - Participação total de 1900 pessoas participantes do passeio;
INDICADOR:
1 - Número de participantes inscritos -Ficha de inscritos.
2- Relação nominal Relatório;
3 – Relação nominal da equipe de arbitragem;
4 – Relação nominal da equipe de trabalho;
Metas Qualitativas
META: Viabilizar aos atletas a possibilidade de participação em eventos com amplitude dentro da
modalidade, com regras internacionais que regem o ciclismo mundial, destacando talentos que
possam vir a representar o estado em competições nacionais e o Brasil em competições
internacionais.

8. Processo de Monitoramento e Avaliação
Apresentar os indicadores quantitativos e qualitativos a partir dos resultados definidos, bem como os
meios de verificação a serem utilizados, levando em consideração a análise do território e da política
local.
Resultado(s)
Indicadores
Indicadores
Meios de Verificação
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INDICADOR:
1- Fotos que comprovam a realização do projeto;
2- Número de participantes inscritos;
3- Divulgação será feita por meio de: redes sociais, (instagran e faceboock), site da FPC e páginas
sociais das entidades filiadas;
4- 4- Transmissão ao vivo em tempo real;
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Qualitativos
Viabilizar aos atletas
a possibilidade de
participação
em
eventos
com
amplitude dentro da
modalidade,
com
regras
internacionais que
regem o ciclismo
mundial,
destacando talentos
que possam vir a
representar
o
estado
em
competições
nacionais e o Brasil
em
competições
internacionais.

Quantitativos
Atender 500 ciclistas
nas ategorias ofertadas
pela modalidade –
feminino e masculino;

Realização de uma
ação
cooperativa
onde todos pedalam
e essa ação seja
consciente e utilizada
como uma ação de
politica
publica
voltada a saúde
Ser um evento com
atendimento
e
acessibilidade
a
terceira
idade,
deficientes visuais em
motores

Atender 1400 ciclistas
aberto a comunidade

Oferecer kit do atleta

Kit atleta – camiseta,
squeze,
sacochila,
medalha.

01 kit por atleta no
limite
de
1900
passeio e corrida

Oferecer premiação na
competição

Troféus
para
os
vencedores 1 ao 5
lugar e medalhas de
participação a todos
os
ciclistas
da
competição
Palco, Posto Medico,
Ambulatório, equipe
arbitragem, posto de
hidratação

Distribuir medalhas a
todos os 500 ciclistas
inscritos na prova em
todas as categorias
gênero e paraciclistas

Realização
ciclístico

de

passeio

Inclusão e acessibilidade
ao evento

Estrutura do evento

Ficha de inscrição
sumula de prova;

–

- Registros
fotográficos;

e

visuais

Paraciclismo;
Notas
fiscais
comprovantes
pagamentos;

Divulgação será feita
por meio de: redes
sociais, (instagran e
faceboock), site da
FPC e páginas sociais
das entidades filiadas;

01
palco,
01
ambulatorio,
01
serviço de arbitragem
e operacional, 01

e
de

Relação final de inscritos
– beneficiários
- Registros visuais e
fotográficos;
Notas
fiscais
e
comprovantes
de
pagamentos;
Cópias das mídias, peças
de divulgação bem como
links utilizados;
Gravação em CD e link
veiculado Transmissão
ao vivo em tempo real;
Notas Fiscais, contratos,
fotos
filmagem,
postagens em mídias
sociais
Notas Fiscais, contratos,
fotos
filmagem,
postagens em mídias
sociais

Notas Fiscais, contratos,
fotos
filmagem,
postagens em mídias
sociais.
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Realização de uma etapa
oficial da temporada
2.022
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posto de hidratação,
estrutura de arena,
transmissão ao vivo
em
tempo
real,
cromometragem
eletrônica em tempo
real.
9. Recursos humanos
Descrever as funções desempenhadas por todos os profissionais e demais agentes do Projeto,
identificando a forma de contratação, respeitando a legislação vigente.
Formação Profissional
Função no projeto
Nº
de
Vínculo
(cargo)
horas/mês
(CLT, prestador serviços,
voluntário)

10. Cronograma de execução do Projeto
Criação e aprovação da identidade visual;
Anuência dos municípios e percurso (reserva do local autorizada pelo município sede);
Elaboração do regulamento oficial da prova de ciclismo e passeio ciclístico;
Divulgação no site oficial: www.fpciclismo.org.br;
Divulgação em veículos regionais – radiofônico(falado), escrito, web e impresso;
Processo de contratação de bens e serviços;
Confecção de material promocional e gráfico;
Encerramento das inscrições que antecede o evento;
Contratação de seguro de vida a todos envolvidos do evento;
Realização dos dois eventos;
Prestação de contas final;

Atividades
Anuência do
município sede
Período de
inscrições
Contratação de
bens e serviço
Execução dos
eventos
Relatórios Final
Prestação de
Contas finais

Mês1
X

Mês2

11. Plano de Ação Anual
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

X
X
X
X
X
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Mês 01
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
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PLANO DE TRABALHO

1.

DADOS DO PROPONENTE

Órgão/instituição Proponente – FPC – Federação Paulista de
Ciclismo
Endereço : Antonio de Godói, 122 – Sl.122 – Centro Histórico
Cidade
São Paulo

UF
SP

C.N.P.J.43.880.384/0001-97
e-mail

CEP 01034-000

DDD)
E.A.
Telefone/Fax
3862 5378
11
Conta corrente
Banco (nome e nº)001
Agência (nome e nº) S.
Praça de pagamento
26.576-4
Brasil
M. Paulista 3027-9
Nome do responsável pela OSC
C.P.F.
José Claudio dos Santos
269.263.988-57
R.G./Órgão expedidor
CargoFunção Matrícula
26.851.458 - SSP/SP
Presidente
Presidente
Endereço residencial completo
CEP
(DDD) Tel.
Travessa Caibi, 197 – Vila Rosália – Guarulhos - SP
07072-015
11 981452585
E-mail institucional: presidencia@fpciclismo.org.br
E-mail pessoal: facex@hotmail.com
2. OUTROS PARTÍCIPES - INTERVENIENTE
Nome
Endereço

CNPJ

E.A
CEP

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do projeto

Período da execução
Início
Término

REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (CICLISMO PARA
TODOS)

14 de maio de 2022

15 de maio de
2022

Identificação do objeto
A presente proposta tem por objeto o realizar ações de fomento da modalidade de ciclismo e suas
disciplinas, especificamente a uma ação do uso da bicicleta com novo modal de atleta o ciclista urbano,
com isso a realização de dois passeios ciclísticos concumitante com o total de 1900 beneficiários
gratuitamente.
O evento consiste em realizar um passeio ciclístico aberto a população e as famílias em geral, e uma
corrida de ciclismo Speed, etapa do calendário da FPC, nos dias 14 e 15 de maio de 2020, na cidade de
Atibaia, São Paulo.

A presente proposta tem por objeto o fomento do ciclismo de competição e participativo como
uma única ação, ou seja, fazer a junção – um passeio ciclístico e uma competição no mesmo dia, a
abertura do evento com um passeio ciclístico e ao término inicia-se a ação competitiva, com o
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Justificativa da proposição
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propósito de ser um evento aberto, democrático, atraente, inclusivo – Considerando uma ação de
Saúde Pública pensado em ser o conjunto de medidas executadas pela Federação( Estado) para garantir
o bem-estar físico, mental e social da população.
Fomentar as disciplinas de ciclismo speed de competição e estimular o maior número de usuários de
bicicletas de forma segura e conscientes, ou seja, ter a cada dia mais o ciclista urbanos.
Promover o uso da bicicleta como ferramenta de cidadania plena, com especificidade à competitividade,
ainda que por estímulo ao intercâmbio e as trocas de experiências e vivências sociais.
Este projeto tem como sua principal finalidade de uma etapa oficial do campeonato paulista e, ser
classificatória para ranking paulista e brasileiro, viabilizando aos atletas a possibilidade de participação
em dois eventos da modalidade de ciclismo de estrada(speed) e ciclismo urbano.
A emenda parlamentar código. 2022.087.38048, do Deputado Sebastião Santos, em favor desta
proponente, em um de seus objetivos ser uma ação de abertura da temporada e classificatória para o
Campeonato Paulista 2.022, possibilitando mais de participação em eventos da modalidade, regido por
regras internacionais do Ciclismo mundial.
Logo os atletas que apresentarem desempenho acima do satisfatório possibilitando o acesso a Seleção
Paulista em competições Nacionais e o Brasil em competições internacionais.
Por meio desta COMPETIÇÃO e ação do PASSEIO CICLÍSTICO, podemos projetar e desenvolver um
trabalho interdisciplinar entre os atletas e os novos ciclistas, ou seja, ciclistas urbanos, em busca de
resultado satisfatório individual e coletivo.
Ressaltamos a importância do desenvolvimento das habilidades e inclusão interpessoal dos
participantes, possibilitando o crescimento do indivíduo salientado para a prática de competitividade
que passa a ser Olímpica e o surgimento de novos ciclísticos e usuários de bicicletas (ciclistas urbanos).
Vale ressaltar que a isenção de taxa de inscrição, viabiliza a experimentação da prática por crianças,
jovem e adulta.

Nº
ordem

Meta

Especificação

Indicador Físico
Unidade
Quantidade

Valor
Unitário

Total

Duração
Início

Termino

1.1

Camisetas
de
participantes:
Adulto,
composição Poliéster (de
65 a 67%) e Viscose (de
33 a 35%),
tecido poliviscose (malha
fria);

peça

1900

R$22,00

R$41800

1º mês

1º mês

1.2

Camisetas de equipe de
apoio
composição
Poliéster (de 65 a 67%) e
Viscose (de 33 a 35%),
tecido poliviscose (malha
fria);

peça

600

R$22,00

R$1.320,00

1º mês

1º mês

1
Material
Esportivo
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4. Cronograma de execução (Meta, Etapa ou Fase)
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2.1

Medalhas em aço fundido
zamac de 20 mm

peça

500

R$12,00

R$6.000,00

1º mês

1º mês

2.2

Troféus de premiação em
acrílico- 30cm x 30cm
Caramulhola
Sacochilas
Lona de back droop
personalizadalona
vinilica colorida de alta
qualidade
impressão
digital

peça

58

R$289,00

R$15.606,00

1º mês

1º mês

peça
peça
peça

1900
1900
2

R$9,00
R$15,00
R$5.500,00

R$17.100,00
R$28.500,00
11.000,00

1º mês
1º mês
1º mês

1º mês
1º mês
1º mês

Lona de saia de palco
personalizada
lona vinilica colorida de
alta qualidade impressão
digital 15mx15m
Lona de testeira de palco
personalizada
5x5m
lona
vinilica
colorida de alta qualidade
impressão digital
Wind flag personalizado
Impresso em poliéster
colorido e haste giratória
Lona de testeira de
pórtico5x5m lona vinilica
colorida de alta qualidade
impressão digital
kit - número de dorso placas de acrilico adesivo de capacete
Ambulância
Básica – UTI
2 básicas e 2 UTIS
Posto Médico
funciona
como
um
ambulatório
avançado,
com equipe formada por
um
médico,
um
enfermeiro
e
dois
auxiliares
de
enfermagem. O posto
médico para eventos
deve conter duas macas,
oxigênio, ambu, oxímetro,
umidificador, nebulizador,
bomba
de
infusão,
desfibrilador
(cardioversor),
desfibrilador
externo
automático
(DEA),
esfigmomanômetro,
estetoscópio, aparelho de
dextro, prancha longa,
colar cervical, talas de
imobilização, cadeira de
rodas,
laringoscópio,
maleta de vias aéreas,
maleta de acesso venoso,

peça

2

R$1.200,00

R$2.400,00

1º mês

1º mês

peça

2

R$1.200,00

R$2.400,00

1º mês

1º mês

par

20

R$450,00

R$9.000,00

1º mês

1º mês

peça

2

R$1.200,00

R$2.400,00

1º mês

1º mês

kit

1700

R$8,00

R$13.600,00

1º mês

1º mês

Serviço

4

R$2.600,00

R$10.400,00

1º mês

1º mês

Serviço

2

R$4.000,00

R$8.000,00

1º mês

1º mês

2
Material
Premiação

2.3
2.4
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4
Serviços
Médicos

4.1

4.2
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3
Material
Gráfico

5
Serviço
de
arbitragem
e
operacional

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6.

5.7

5.8

5.9

kit para sutura, kit de
parto,
além
das
medicações necessárias
para atendimento de
urgências.
06 Comissários de motos:
aqueles
que
acompanham pelotão de
acordo com a largada
simultânea das diferentes
categorias - inclui moto
combustível + piloto x 2
dias= 12 diárias
4 Comissário de linha:
comissários fixos para
controle de voltas por
categoria - profissional
responsável pelo controle
de voltas por categoria e
pelotões de ciclistas inicial,
parciais
e
finalização de voltas ( 2
dias x 4= 8 diárias)
Comissário de chegada:
foto finishi - Operadores
dos
aparelhos
de
filmagen(2 dias x 1= 2
diárias)
Diretor
de
prova:
coordenador geral de
prova responsável pela
administração
de
vertentes
técnicas
especificas da modalidade
de
ciclismo
de
resistência(2 dias x 1= 2
diárias)
Comissário de súmula:
colher
assinatura
e
distribuição de numeral
de
peito,
capacete,
bicicleta e chip eletrônico
( 2 dias x 2 = 4 diárias)
Staffs - apoio de percurso,
arena,
premiação
agilizando
a
operacionalização
organizacional(2 dias x
15= 30 diárias)
Staffs – montagem e
desmontagem
Equipe
de
montagem/desmontagem
- equipe responsável pelo
montagem
e
desmontagem
da
estrutura operacional da
prova(2 dias x 10=20
diárias)
Staffs de limpeza
Equipe de limpeza de
percurso e arena (2 dias x
5= 10 diárias)
Locutor oficial do evento
para
atuar
como
cerimonialista
de
apresentação do evento
mantendo
o
evento
funcionando no horário
programado e onde ele
fará chamadas pontuais a

Serviço

12

R$480,00

R$5.760,00

1º mês

1º mês

Serviço

8

R$280,00

R$2.240,00

1º mês

1º mês

Serviço

2

R$350,00

R$700,00

1º mês

1º mês

Serviço

2

R$1.500,00

R$3.000,00

1º mês

1º mês

Serviço

4

R$280,00

R$1.120,00

1º mês

1º mês

Serviço

30

R$200,00

R$6.000,00

1º mês

1º mês

Serviço

20

R$250,00

R$5.000,00

1º mês

1º mês

Serviço

10

R$200,00

R$2.000,00

1º mês

1º mês

Serviço

2

R$1.000,00

R$2.000,00

1º mês

1º mês
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6
Transporte

6.1

6.2
7
Estrutura
de arena

7.1

respeito do COVID 19
para todos os presentes
( 2 dias x 1= 2 diárias)
Locação caminhão tipo
baú - 3/4 ou VUC (Veículo
Urbano de Carga)
Locação de vans transporte comissários
Super Cones

Diária

4

R$2.000,00

R$8.000,00

1º mês

1º mês

Diária

5

R$2.200,00

R$11.000,00

1º mês

1º mês

peça

5

R$50,00

R$250,00

1º mês

1º mês

peça
peça

10
400

R$420,00
R$20,00

R$4.200,00
R$8.000,00

1º mês
1º mês

1º mês
1º mês

serviço

2

R$3.500,00

R$7.000,00

1º mês

1º mês

peça

28

R$320,00

R$8.960,00

chip

300

R$8,57

R$2.571,00

1º mês

1º mês

serviço

1

R$5.200,00

R$5.200,00

1º mês

1º mês

serviço

4

R$2.000,00

R$8.000,00

1º mês

1º mês

serviço

1700

R$5,00

R$8.500,00

1º mês

1º mês

(Locação)

7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

7.9
7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

Totem de higienização
Cones simples zebrado
laranja
Sistema
de
som
disponível
para
comunicação
da
organização
com
operador (= 2 dias)
Sanitários químicos - 20
unidades - 08 PCDS
Cronometragem - chip
aparelho catalisador de
apuração em tempo real
de cada ciclista (= 2 dias)
Aparelho de foto finhsh -é
uma
tecnologia
empregada
em
desportos, que reproduz
a imagem da linha de
chegada, ajudando assim
a saber quem foi o
vencedor com operador
Tapete
eletrônico
captação do tempo real
de prova com operador
Seguro
de
responsabilidade civil
Palco 5m x 5m - alumínio
com rampa de
acessibilidade( x2 diárias)
Tenda
elevada
com
escada de apoio 5mx5 m
com escada para estação
de comissários de linha(
x2 diárias)
tenda piramidal 5mx5m
SB – sobre o solo, sendo
2 para kits, 2 sumulas,
1paraciclismo,
1
ambulatório medico, 1
posto de hidratação ( x2
diárias)
Tenda de box truns de
queda dágua 10 m x 5m
para área receptivo de
atletas e autoridades ( x2
diárias)
telão de led
01 Painel de Led p4 de
alta
resolução
para
transmissão
ao
vivo
(Telão) 4 metros largura
por 2 m de altura
resolução p4 mm para
chamada de categorias
metros de Painel de Led
para , abertura do evento

1º mês

1º mês

peça

2

R$8.000,00

R$16.000,00

1º mês

1º mês

peça

1

R$6.000,00

R$6.000,00

1º mês

1º mês

peça

8

R$3.000,00

R$24.000,00

1º mês

1º mês

peça

1

R$13.023,00

R$13.023,00

1º mês

1º mês

serviço

1

R$30.130,00

R$30.130,00

1º mês

1º mês
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7.2
7.3

332

e transmissão ao vivo do
evento em modo e
operador
7.15

8
Reforço
Alimentar

8.1

8.2

9
Registros
digitais

9.1

9.2

Transmissão on line
Transmissão ao vivo dos
eventos pela web se
tornaram assunto ativo
em nossa sociedade.
Streaming é uma forma
de emitir o sinal de áudio
e vídeo, em tempo real
ou gravado, pela internet
para que eles possam ser
vistos e ouvidos sem a
necessidade de realizar
qualquer
tipo
de
download. Transmissão
do Evento Via Internet ao
Vivo -Média de 8 HORAS
DIA - 2 Profissionais Equipamentos - Equipe
técnica empregada: , 1
Editor
de
Imagens,
somente durante toda a
transmissão.
Equipamentos utilizados:
Ilha de Edição, Gerador
de
Caracteres,
Microfones para captação
de som ambiente e
entrevistas além de link
para transmissão ao vivo
de toda a programação
com qualidade digital e
HD.
ägua - 10 copos por atleta
(250x10=2500 ) caixas
com 48 unidades
Frutas - maças bananas
(higienizadas e
embaladas)900 bananas e
800 maçãs
Filmagem do evento em
HD área - drones

Serviço

Diária

Fotografo

Diária

1

R$17.000,00

R$17.000,00

1º mês

1º mês

Caixa

300

R$32,60

R$9.780,00

1º mês

1º mês

Unidade

1700

R$1,20

R$2.040,00

1º mês

1º mês

2

R$4.500,00

R$9.000,00

1º mês

1º mês

2

R$2.000,00

R$4.000,00

1º mês

1º mês

5. Plano de aplicação. (R$ 1,00)
Concedente
Especificação

Proponente

Total

R$43.120,00
R$67.206,00
R$40.800,00
R$18.400,00
R$27.820,00

R$43.120,00
R$67.206,00
R$40.800,00
R$18.400,00
R$27.820,00

R$19.000,00
R$158.834,00
R$11.820,00
R$13.000,00

R$19.000,00
R$158.834,00
R$11.820,00
R$13.000,00
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Natureza da despesa
Nº
Meta
ord
em
1
Materiais Esportivos
2
Materiais de Premiação
3
Material Gráfico
4
Serviços Médicos
5
Serviço de Arbitragem e
Operacional
6
Transporte
7
Estrutura de Arena
8
Reforço Alimentar
9
Registros Digitais

333

R$400.000,00

R$400.000,00

6. Cronograma de desembolso. (R$ 1,00)
Concedente:
Meta
Cat.Econ
1a9

1º mês
400.000,00

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

Meta

7º mês

8º mês

9º mês

10º mês

11º mês

12º mês

Cat.Econ

Total: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
Contrapartida:
Meta
Cat.Econ

1º mês

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

Meta

7º mês

8º mês

9º mês

10º mês

11º mês

12º mês

Cat.Econ

Total
7. Declaração.
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de
Esportes do Governo do Estado de São Paulo para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Código Penal,
que inexiste na mora ou débito junto a qualquer órgão ou instituição da Administração Pública Federal e
Estadual, direta ou indireta que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas
no orçamento vigente e na forma deste plano de trabalho.
São Paulo ,SP,17 de fevereiro de 2.022.

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
APROVADO
Local , ___/___ /2022

Assinatura/carimbo do concedente
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Assinado com senha por: JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS - 23/02/2022 às 22:18:08
Documento N°: 033319A0902830 - consulta é autenticada em:
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