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DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

 
(utilizar papel timbrado da OSC – Organização da Sociedade Civil ) 

1. Identificação do projeto: ARENA CROSS BRASIL 
 

1.1. Instituição proponente: LIGA NACIONAL DE ESPORTES A MOTOR 
 

1.2 CNPJ: 03.666.459/0001-17 
 

1.3 Banco: 
BRASIL 

1.4 Agência: 8058-6 1.5 Conta: 314-X 

1.6 Site: WWW.LINEM.COM.BR 
 

1.7 Certificações: 
 
CRCE  nº 0301/2018                         expedido em 21/08/2018 
Outras............................... 
1.8 Nome do Responsável legal: LUIZ FELIPE SOARES PEREIRA 
 
1.9 RG:10.129.766-X 
 

1.10 Órgão Expedidor  -SP 
 

E mail Pessoal: linem.atendimento@gmail.com 
 

2 - Apresentação da Organização 
2.1. Histórico da Organização (com apresentação de dados e informações relevantes sobre a 
área de atuação 
 
 Liga Nacional de Esportes a Motor, constituída em 13 de janeiro de 1999, tendo como principal 
objetivo difundir e promover o esporte motorizado e radical de 2 e 4 rodas em todo Brasil,. 
 
A LINEM sempre incentivou e valorizou as categorias de base do motocross ajudando na 
formação de novos pilotos, assim como desenvolvendo um importante trabalho social 
realizando palestras educacionais e motivacionais para mais de 120 crianças a cada etapa. 
 
A LINEM é responsável pela realização de importantes eventos com repercussão nacional e 
internacional, foi merecedora de vários prêmios no Brasil e no exterior e se destaca pela sua 
versatilidade em realizar e promover diversas modalidades no setor 2 e 4 rodas, oferecendo 
competições de altíssimo nível com uma grande estrutura e uma divulgação abrangente já que 
todos os eventos são transmitidos ao vivo pelas emissoras de televisão, Facebook e Youtube. 
 
Principais Eventos Realizados: 
➢ Night Of The Jump – Campeonato Mundial de Freestyle Motocross, realizado na cidade de 
Caraguatatuba/SP 
➢ Campeonato Mundial de Motocross (03 prêmios de melhor etapa do mundo) 02 em 
Penha/SC e 01 em Goiânia/GO 
➢ Arena Cross Brasil – Com mais de 120 etapas realizadas em 20 anos em todo País, a 
competição reuni pilotos do Brasil e do exterior 
➢ Desafio Internacional das Estrelas – A maior prova de kart do Planeta, reunindo pilotos da 
Formula1, Indy, Stokcar (09 edições em Florianópolis/SC) 
➢ Arena Freestyle – Campeonato de Freestyle Motocross que reuni os melhores pilotos do 
País (etapas realizadas em todo Brasil) 
➢ Racing Festival – Campeonato de Turismo (copa Línea), Formula Futuro e Moto GP 
➢ Campeonato Kart dos Artistas – Reunindo estrelas da televisão Brasileira, (com 05 anos de 
existência) 
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➢ Virada Esportiva de São Paulo – Kart dos Artistas e Arena Freestyle (sambódromo de São 
Paulo) 
➢ Enduros de Praia – Enduro de Velocidade – Rally – Enduro de Regularidade – Modalidades 
já realizadas pela LINEM 
 
A LINEM realizou mais de 250 etapas de competições oficiais em todo Brasil desde a sua 
existência, adquirindo uma grande expertise e hoje é reconhecida e respeitada como uma 
entidade que tevê importante participação no desenvolvimento das competições de 2 e 4 rodas 
no País.  
Prêmios Inéditos recebidos pela LINEM 
 
GP Brasil de Motocross - Destacamos que 03 das 05 etapas realizadas pela LINEM foram 
escolhidas pela Federação Internacional de Motociclismo como a melhor prova do calendário 
Mundial entre 16 etapas, que contou com a participação de países que encabeçam a lista dos 
mais ricos do mundo como Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Holanda, Bélgica e Portugal, 
pela primeira vez na história, um país da América Latina recebe esse prêmio. 
 
Arena Cross – Premiado diversas vezes pela revista Dirt Action como a melhor competição Off 
Rood do Brasil. 
 
Desafio Internacional das Estrelas – Considerado a maior prova de kart do planeta, o evento 
realizado por 08 anos consecutivos reuniu pilotos estrangeiros como Michael Schumaker, 
Fernando Alonso, Pastor Maldonado, Jean Alesi, Sebastian Buemi, Vito Antonio Liuzzi, Jeff 
Gordon, Julis Bianchi e os Brasileiros Felipe Massa, Rubinho Barrichello, Hélio Castro Neves, 
Bruno Senna, Christian Fittipaldi, Nelsinho Piquet, Pietro Fittipaldi, Cacá Bueno entre tantos 
outros. 
 

3. Apresentação do Projeto 
 
3.1. Nome do Projeto   ARENA CROSS BRASIL 
 
3.2. Justificativa –  
O Termo de fomento é decorrente de emenda parlamentar LOA do Deputado 
Wellington Moura, código 2022.095.37427, que disponibilizou recursos e apoio 
financeiro para a realização do Arena Cross Brasil, considerada uma das competição 
mais tradicional do motocross nacional.  
 
Justifica sua realização, já que estamos incentivando todas as competições off road no país, 
ajudando na formação de novos pilotos, valorizando nossos competidores que terão a 
oportunidade de competir em alto nível internacionalmente. 
 
Arena Cross é um campeonato oficial da Confederação Brasileira de Motociclismo, sendo que 
os pilotos participantes pontuam para o ranking nacional de pilotos da entidade. 
 
A Confederação Brasileira de Motociclismo é a entidade responsável por toda parte técnica e 
esportiva da competição, por meio de seus comissários e dirigentes. 
 
A competição reuniu unirá cerca de 80 participantes, sendo que as baterias são divididas por 
categorias assim denominadas: 50cc, 65cc, AX2 e profissional, para cada bateria se 
classificam 14 participantes, são aceitas inscrições de pilotos de todo País, sendo que na 
categoria profissional é autorizada a participação também de pilotos estrangeiros. 
 
Os circuitos do Arena Cross seguem rigorosamente todos os critérios de segurança exigidos 
pela Confederação Brasileira de Motociclismo, são construídas em áreas de 100.000 m2, com 
piso de terra e obstáculos artificiais construídos por especialistas utilizando máquinas como pá 
carregadeira e pc 200, os circuitos tem em média 400 metros de extensão com 08 metros de 
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largura e uma média de 18 obstáculos. 
 
Nossa meta é oferecer a oportunidade para Judiai de ter em seu calendário uma das 
competições de maior sucesso em todo mundo, com potencial para atrair 4.800 mil pessoas 
em 2 dias , sendo 1 de ação  institucional voltado para crianças e 1 dia competição, fãs que 
terão uma oportunidade única de presenciar a competição, que despertará o interesse de 
turistas que irão movimentar a economia da cidade e colaborar na geração de empregos 
temporários 
. 
Com transmissões ao vivo em canal em canal por assinatura Sportv e nas redes socias 
Facebook e Youtube, atingira mais de 2 milhões de Brasileiros, os resultados ficarão maior com 
as matérias nacionais e internacionais através da mídia impressa (jornais e revistas), eletrônica 
(sites) e televisiva (emissoras), essas com matérias nos principais programas esportivos e 
noticiários, assim levaremos com muito destaque a cidade de Jundiai para o Brasil e diversos 
países. 
 
Temos como objetivo principal difundir a modalidade desportiva no Brasil e com a participação 
dos melhores pilotos do mundo, proporcionar esse intercâmbio para um melhor 
desenvolvimento técnico dos nossos pilotos, ao mesmo tempo que incentivamos novos 
adeptos a iniciarem nas modalidades Arena Cross. 
 
3.3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 
. 
CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA REGIÃO CIDADE  
–  
Jundiaí é um município brasileiro do estado de São Paulo, sendo a sede da Região 
Metropolitana de Jundiaí. Localiza-se a 23º11'11" de latitude sul e 46º53'03" de longitude oeste, 
a uma altitude de 762 metros. Dista 57 quilômetros de São Paulo. Conforme dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019, sua população era de 418 962 habitantes, 
ficando na 15° posição entre os municípios mais populosos do estado, sendo o 6º maior do 
interior paulista. Também é o 59° maior do Brasil, sendo maior que quatro capitais estaduais. 
Seu nome é uma referência ao rio Jundiaí. 
 
No centro, o uso residencial convive com a intensa ocupação do espaço pelos setores do 
comércio e da prestação de serviços. 
 
A ação será realizada na região central de Jundiaí, que ressalta o coração econômico do 
Estado de São Paulo e do Brasil, Jundiaí, pela essência do seu conjunto de valores agregados, 
representa uma excelente oportunidade para os investimentos empresariais e para se viver. De 
fato, a região de Jundiaí, uma das mais prósperas do País e, quando expandida para um raio 
de 100 km, que agrega as grandes regiões de São Paulo (60 km) e Campinas (36 km), 
corresponde a 26,1% do PIB - Produto Interno Bruto nacional. 
 
A cidade de Jundiaí através da realização de grandes eventos comprovou que investimentos 
nessas modalidades de velocidade e radicais atraem milhares de fãs de todo Brasil, além de 
promover o turismo, movimenta a economia da cidade (hotéis, pousadas, restaurantes, bares, 
shopping e outros), gera empregos temporários, além das importantes ações sociais que são 
realizadas. Com ações fortes e sustentáveis na educação, na saúde, na segurança pública, no 
turismo e nos serviços públicos, como índice de esgoto tratado de 100%, e água potável para 
97,8% da população; Jundiaí avança no Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios, 
um dos melhores do Brasil, e na qualidade e eficiência dos serviços públicos prestados à 
sociedade. 
 
A pujança econômica e social de Jundiaí é alicerçada por uma saudável teia de fatores 
interligados, que se reforçam mutuamente e que impulsionam o processo de desenvolvimento 
econômico local: estrutura produtiva altamente diversificada, localização geográfica 
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privilegiada, amplos mercados consumidores, logística incomparável, educação e qualificação 
da mão de obra, infraestrutura completa, gestão democrática, transparente e responsável e, 
aliado a tudo isso, qualidade de vida entre as melhores do Brasil. Por tudo isso, o município 
avança solidamente em direção ao futuro, gerando empregos, renda e oportunidades, 
orientados pelo respeito ao ser humano, ao meio ambiente e à melhoria geral da qualidade de 
vida. 
Dados Economia Município Jundiaí Ano Município Reg. Gov. Estado 
Valor exportado (Em U$ milhões)*** 2019 580,8 – – 
Participação nas Exportações do Estado (Em %)* 2019 1,115933 2,723007 100 Participação 
da Agropecuária no Total do Valor Adicionado (Em %)* 2018 0,31 1,18 1,71 Participação da 
Indústria no Total do Valor Adicionado (Em %)* 2018 24 27,21 21,12 Participação dos Serviços 
no Total do Valor Adicionado (Em %)* 2018 75,69 71,61 77,17 PIB (Em mil reais correntes)** 
2018 43.632.890,54 79.935.782,76 2.210.561.949,48 
PIB per Capita (Em reais correntes)** 2018 105.187,65 87.378,08 48.537,53 
Participação no PIB do Estado (Em %)* 2018 1,973837 3,616084 100 PIB Município – Posição 
no Estado** 2018 7ª 
PIB Município – Posição no Brasil** 2018 17ª 
PIB per capita – Posição na Região Geográfica Imediata** 2018 3ª PIB per capita – Posição no 
Estado** 2018 15ª 
PIB per capita – Posição no Brasil** 2018 65ª 
 
CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO SERVIÇO A SER QUALIFICADO – 
 
 Temos como objetivo principal difundir a modalidade desportiva no Brasil e com a participação 
de pilotos estrangeiros, proporcionar esse intercâmbio para um melhor desenvolvimento 
técnico dos nossos pilotos, ao mesmo tempo em que incentivamos novos adeptos a iniciarem 
nas modalidades Arena Cross.  
 
A Arena Cross Brasil despertará um grande interesse dos turistas, movimentando toda rede 
hoteleira, bares, restaurantes, casas noturnas, pontos turísticos e o comércio em geral, 
proporcionando uma receita considerável para Jundiaí. 
 
Importante também será a geração de empregos temporários num momento tão difícil, serão 
centenas de trabalhadores que terão a oportunidade de conseguir uma renda através da 
competição. 
 
Uma competição desportiva que oferece uma importante contrapartida para a cidade, 
destacando o Município de Jundiaí, o Arena Cross, terá uma importância significativa na 
divulgação do Estado e da cidade contemplada, fomentando o turismo e o esporte, 
movimentando em um momento importante a economia do comercio e gerando empregos 
temporários a tantos trabalhadores.  
 
Nossa meta é oferecer a oportunidade para Jundiaí de ter em seu calendário uma das 
competições de maior sucesso em todo Brasil, com potencial para atrair 4.800 mil pessoas em 
2 dias , sendo 1 de ação institucional voltado para crianças e 1 dia competição, fãs que terão 
uma oportunidade única de presenciar a competição, que despertará o interesse de turistas 
que irão movimentar a economia da cidade e colaborar na geração de empregos temporários. 
 
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  
A ação tem abrangência Estadual e será́ executada na região central de Jundiaí, mais 
especificamente no Sambódromo localizado na Av. Alexandre Ludke, s/nº, demograficamente 
ao lado da Prefeitura do Município. Jundiaí localiza-se entre as cidades de São Paulo e 
Campinas. São 49 km de distância de São Paulo pela Via Anhanguera; 37 km de Campinas, 
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pela mesma rodovia. 
Jundiaí é um município brasileiro do estado de São Paulo, sendo a sede da Região 
Metropolitana de Jundiaí. Localiza-se a 23º11'11" de latitude sul e 46º53'03" de longitude oeste, 
a uma altitude de 762 metros. Dista 57 quilômetros de São Paulo. Conforme dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019, sua população era de 418 962 habitantes, 
ficando na 15° posição entre os municípios mais populosos do estado, sendo o 6º maior do 
interior paulista. Também é o 59° maior do Brasil, sendo maior que quatro capitais estaduais. 
Seu nome é uma referência ao rio Jundiaí. 
No centro, o uso residencial convive com a intensa ocupação do espaço pelos setores do 
comércio e da prestação de serviços. 
Uso residencial: 52,07% 
Uso Comercial e serviços: 35,96% 
Uso institucional: 7,10% 
Uso industrial: 4,87% 
 

4. Objetivos do Projeto 
4.1. Objetivo Geral -  
O intuito é fomentar o esporte no Estado de São Paulo, que se trata de uma competição de 
motociclismo reconhecido internacionalmente. 
 
O motocross (motocrós), é uma modalidade desportiva praticada sobre motocicletas de estilo 
off-road. Se divide em várias categorias, este esporte é uma corrida com vários modelos e tipos 
de motos. 
o Motocross é uma modalidade esportiva que exige alto nível de concentração, oferece muita 
adrenalina na sua prática e também para o público que assiste.  
 Esta corrida que mistura técnica de pilotagem com desempenho da moto, geralmente se divide 
em seis categorias visando a potência do motor. 
 
DIVULGAÇÃO PARA O FOMENTO DA PRÁTICA - Com transmissões ao vivo em canal em 
canal por assinatura Sportv e nas redes socias Facebook e Youtube, atingira mais de 1 milhão 
de Brasileiros, os resultados ficarão maior com as matérias nacionais através da mídia 
impressa (jornais e revistas), eletrônica (sites) e televisiva (emissoras), essas com matérias 
nos principais programas esportivos e noticiários, assim levaremos com muito destaque a 
cidade de Jundiaí  para o Brasil. 
A competição tem como seu principal pilar,  fomentar o esporte motobilistico, com estrutura e 
suporte, potencializando o desenvolvimento da modalidade ofertada e a difusão para a 
população. 
 
4.2. Objetivo (s) Específico(s)  
 
A COMPETIÇÃO – Arena Cross é um campeonato oficial da Confederação Brasileira de 
Motociclismo, sendo que os pilotos participantes pontuam para o ranking nacional de pilotos da 
entidade. 
 
A Confederação Brasileira de Motociclismo é a entidade responsável por toda parte técnica e 
esportiva da competição, por meio de seus comissários e dirigentes. 
 
A competição segue as categorias homologadas pela Confederação que são elas: 
- motos de 50 cilindradas para pilotos de 05 a 09 aos de idade. 
- motos de 65 cilindradas para pilotos de 07 a 12 anos de idade. 
- motos de 250 cilindradas de 4 tempos para pilotos até 21 anos 
- motos de 450 cilindradas de 4 tempos para pilotos profissionais do Brasil e do exterior. 
 
OS PARTICIPANTES - A competição reuniu unirá cerca de 80 participantes, sendo que as 
baterias são divididas por categorias assim denominadas: 50cc, 65cc, AX2 e profissional, para 
cada bateria se classificam 14 participantes, são aceitas inscrições de pilotos de todo País, 
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sendo que na categoria profissional são autorizado a participação também de pilotos 
estrangeiros 
 
A Arena Cross Brasil em seus 24 anos de existência sempre foi uma referência pela sua 
organização, seriedade no que se diz respeito ao cumprimento do regulamento, segurança e 
pela estrutura que oferece a todos os envolvidos. 
 
GP Brasil de Motocros - Destacamos que 03 das 05 etapas realizadas pela LINEM foram 
escolhidas pela Federação Internacional de Motociclismo como a melhor prova do calendário 
Mundial entre 16 etapas, que contou com a participação de países que encabeçam a lista dos 
mais ricos do mundo como Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Holanda, Bélgica e 
Portugal. Foi a primeira vez na história que um país da América Latina recebeu esse prêmio. 
Arena Cross – Premiado diversas vezes pela revista Dirt Action como a melhor competição Off 
Road do Brasil. 
Desafio Internacional das Estrelas – Considerado a maior prova de kart do planeta, a 
competição realizada por 09 anos consecutivos reuniu pilotos estrangeiros como Michael 
Schumacher, Fernando Alonso, Pastor Maldonado, Jean Alesi, Sebastian Buemi, Vitantonio 
Liuzzi, Jeff Gordon, Jules Bianchi e os brasileiros Felipe Massa, Rubinho Barrichello, Hélio 
Castro Neves, Bruno Senna, Christian Fittipaldi, Nelsinho Piquet, Pietro Fittipaldi, Cacá Bueno 
entre tantos outros. 
 

5. Beneficiários 
Público alvo a ser abrangido 

5.1. Beneficiários Diretos (especificar):  80 (oitenta) Pilotos de Motocross. 
 
5.2. Beneficiários Indiretos (especificar) 4.800 mil pessoas, entre colaboradores, 
Organizadores, Equipes de jornalistas, autoridades, patrocinadores, organizadores e o público 
simpatizante em geral. 
 
Mais de 1 milhão de telespectadores devem acompanhar a etapa Brasileira através das 
transmissões ao vivo para todo país e disponível nas plataformas digitais para todo o mundo, a 
competição receberá presencialmente 4.800 pessoas no dia da competição, a partir de 14 anos 
(se menor, acompanhado dos pais ou responsáveis), sendo uma média de 60% do sexo 
masculino e 40% do sexo feminino. 

6. Metodologia  
Descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho. 

 

Trata-se de uma competição tradicionalmente realizada no período noturno, onde a 
luminosidade tem que seguir os critérios e regulamento para segurança dos 
participantes e para uma captação de imagens compatível com os padrões da 
emissora Sportv que transmite a competição ao vivo. 
 
ESTRUTURA DO EVENTO 
A estrutura é composta por arquibancadas tubulares com 230 metros lineares, com 09 
degraus totalizando uma capacidade para 4.800 pessoas sentadas. 
 
Todo o circuito é isolado com chapas de alumínio de 2,20mx2,00m, proporcionando 
segurança ao público. 
 
Os participantes são divididos por categoria em uma área denominada de box, onde 
somente as equipes tem acesso, nessa área o público não tem contato. 
 
LOCAL DO EVENTO - Endereço  
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Sambódromo a Av. Alexandre Ludke, s/nº, ao lado da Prefeitura do Município. Jundiaí 
localiza-se no Estado de São Paulo. 
 
PERIODO DE REALIZAÇÃO – nos dias 27 e 28 de maio de 2022. 
 
PROGRAMAÇÃO 
  
Sexta Feira 27/05/2022: 

 
14h00: Abertura do Credenciamento - Pilotos e Equipes 
14h00: Abertura de Box – Pilotos e Equipes 
16h00: Ação das Crianças – Palestra com pilotos. 
16h30: Ação das Crianças – Apresentação Pilotos. 
19h00: Encerramento do Credenciamento. 
19h00: Fechamento de Box. 
 

Sábado 28/05/2022: 

 

09h às 12h: Inscrições (Secretaria de Prova). 
09h às 12h: Vistoria de Motos (Parque Fechado). 
14h00: Treinos Livres 50cc. 
14h20: Treinos Livres 65cc. 
14h40: Treinos Livres AX2. 
15h00: Treinos PRO. 
16h00: Abertura dos Portões. 
16h00: Treinos Cronometrados 50cc. 
16h20: Treinos Cronometrados 65cc. 
16h40: Treinos Cronometrados AX2. 
17h00: Treinos Cronometrados PRO. 
17h30: Visitação de Box (HC e Torcida Vip). 
18h30: Sessão de Autógrafos PRÓ (Arq. Geral). 
19h15: Abertura do Evento. 
19h20: Duelo 1x1 - PRÓ. 
19h30: Solenidade Oficial. 
20h00: Prova 50cc  
20h25: Prova 65cc 
21h00: Prova PRO (1a bateria). 
21h30: Prova AX2. 
22h00: Prova PRO (2a bateria). 
22h20: Solenidade de Premiação Pró. 
22h30: Encerramento do Evento. 
 
PREVENÇÃO COVID-19 – Ressaltamos que o evento cumprirá todas as regras 
exigidas de protocolo de sanitários do Município de Jundiaí e do Estado de São Paulo, 
bem como a obrigatoriedade do uso dos aparatos de prevenção, respeitando sempre 
as regras para celebração de atividades desportivas exigidas pelos os órgãos de 
competência máxima. 
 
Todos os colaboradores estarão com os epi's necessários, cumprindo as exigências 
dos protocolos de sanitários impostos e respeitando o distanciamento, ressaltando que 
todos os colaboradores serão submetidos à aferição de temperatura antes de 
adentrarem ao ambiente da competição. 
 
Ressaltando  o cenário atual em virtude do combate a covid 19, a competição respeitará todas 
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regras sanitárias impostas pelos órgãos de competência máxima, juntamente aos decretos 
municipais instaurados, não extinguindo a parceria existente a que se refere as fases 
decretadas, respeitando todas as exigências presentes na data prevista para execução do 
objeto. 
 
Na execução das atividades relacionadas a presente parceria, se compromete em 
adotar a medida em razão da pandemia de Covid-19,  na cidade sede do evento, 
como no governo do Estado de São Paulo, bem como as eventuais normas que os 
complementarem, modificarem ou revogarem. 
 
VALIDAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO – As inscrições serão realizadas através de uma carta 
convite emitidas pela confederação através das plataformas digitais para os pilotos e os 15 
primeiros pilotos ranqueados de todas as categorias serão convidados a participar,  todas as 
equipes ao assinarem a ficha de inscrição concordam e atestam estarem cientes do 
regulamento, conduta esportiva e todas as obrigações que uma competição oficial.  
 
OBRIGATORIEDADE DA PARTICIPAÇÃO  
 
 Todos os participantes obrigatoriamente devem apresentar atestado médico comprovando que 
estão aptos de saúde para participarem da competição. 
 Os participantes no caso de menores de idade devem apresentar autorização dos pais ou 
responsáveis autorizando sua participação. 
Todos os participantes devem apresentar um documento autorizando o uso de sua imagem. 
 
A PISTA DA COMPETIÇÃO 
 
 Os circuitos do Arena Cross seguem rigorosamente todos os critérios de segurança exigidos 
pela Confederação Brasileira de Motociclismo, são construídas em áreas de 100.000 m2, com 
piso de terra e obstáculos artificiais construídos por especialistas utilizando máquinas como pá 
carregadeira e pc 200, os circuitos tem em média 400 metros de extensão com 08 metros de 
largura e uma média de 18 obstáculos.  
 
RECURSOS ORIUNDOS DA ENTIDADE 
 
Alguns dos itens necessário para o evento deverão onerar recursos próprios desta OSC, a 
saber: 
- São utilizados itens de segurança como 03 ambulâncias e UTI e 01 posto médico, geradores 
de energia, sistema de cronometragem padrões para esse formato de competição. 
 
Outras áreas integram a competição como sala de imprensa, posto de atendimento médico, 
sala de locução e cronometragem, pódio para solenidade de premiação dos vencedores, 
portarias para controle de acesso do público, equipes, jornalistas e organizadores. 
 

REGULAMENTAÇÃO DA COMPETIÇÃO: 

1. TÍTULO E GENERALIDADES 
O Arena Cross é um evento válido pelo Campeonato Brasileiro da Modalidade e 
regulamentado pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).  
O mesmo será realizado em um máximo de seis etapas. 
2. PILOTOS 
O número 1 (um) de cada classe será reservado ao campeão de 2021 da respectiva classe. 
É obrigatório usar pelo menos 1 (um) número de largada dorsal, que deve ser legível e de 
material durável. 
 

Classe Cor do Fundo Cor do Número 
50cc Fundo Branco Números Pretos 
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65cc Fundo Branco Números Pretos 
AX2 Fundo Preto Números Brancos 
PRO Fundo Branco Números Pretos 

 

3. CATEGORIAS E GRUPOS DE MOTOCICLETAS 
As motocicletas estão divididas em categorias que devem ser observadas para todos os 
eventos. 
A princípio está proibido para categorias diferentes, grupos e classes competir na mesma 
prova, a menos que as Regulamentações Suplementares estabeleçam de outra maneira. 
Somente poderão participar motocicletas fabricadas especificamente para a prática de 
motocross. 
As classes reconhecidas para o Arena Cross são as seguintes: 
 

Classe Acima de (cc) Até (cc) Idade Mínima Idade Máxima 

50cc 
 

- 
 

50cc (2 tempos) 
 

5 anos 9 anos 

65cc 
 

- 65cc (2 tempos) 7 anos 12 anos 

AX2 125cc (2 tempos) 
 

150cc (2 tempos) 
250cc (4 tempos) 

14 anos 23 anos 

PRO 175cc (2 tempos) 
290cc (4 tempos) 

250cc (2 tempos) 
450cc (4 tempos) 

16 anos 45 anos 

 
4. OFICIAIS 
As ações serão interpretadas pelos oficiais responsáveis de acordo com os regulamentos 
específicos da Categoria. Aquelas consideradas como antidesportivas, ou em desacordo com 
os interesses do esporte ou do evento em questão, estão sujeitas a sanções disciplinares. 
O Arbitro 
É o oficial responsável por julgamentos em caso de recursos e pela supervisão do evento. 
Diretor de Prova 
É o oficial responsável por toda parte esportiva do evento, sendo o responsável pelo 
cumprimento do presente regulamento. 

5. CONDIÇÔES DE INSCRIÇÃO PARA OS CONVIDADOS 
Para o Arena Cross, as inscrições deverão ser feitas na secretaria de prova, até 30 minutos 
antes do encerramento da vistoria técnica. As inscrições poderão ser feitas antecipadamente. A 
organização do evento se reserva o direito de recusar ou limitar inscrições para os eventos. 
Todos os pilotos inscritos no Arena Cross deverão apresentar atestado médico de aptidão para 
a pratica esportiva e o termo de uso de imagem assinado, atestado médico original e atual do 
ano e termo de responsabilidade reconhecido em sua primeira participação no campeonato. 

6. PROVAS 

a. Programa das Provas 
Todos os eventos devem ser organizados em: 
- Uma (1) prova separada para as classes 50cc e 65cc de 10 (dez) minutos mais 1 (uma) 

volta para cada etapa. Para classe AX2: 1 (uma) prova de 15min mais 1 (uma) volta para 
cada etapa. 

- Duas (2) provas separadas para a classe PRO de 15 (quinze) minutos mais 1 (uma) volta 
para cada etapa. 

 

7. PONTUAÇÃO  
Não haverá descarte de pontos (N-1), em nenhuma das classes. 

O critério de desempate para o campeonato é o maior numero de vitórias em baterias seguido 
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pela melhor colocação na última etapa. Os pontos serão atribuídos em cada bateria válida 
como segue: 
 
01º Lugar - 20 Pts                               06º Lugar - 10 Pts                               11º Lugar - 05 Pts 
02º Lugar - 17 Pts                               07º Lugar - 09 Pts                               12º Lugar - 04 Pts 
03º Lugar - 15 Pts                               08º Lugar - 08 Pts                               13º Lugar - 03 Pts 
04º Lugar - 13 Pts                               09º Lugar - 07 Pts                               14º Lugar - 02 Pts. 
05º Lugar - 11 Pts                               10º Lugar - 06 Pts                                
 

8. PROTESTOS 
Os protestos contra pilotos, motocicletas e atitudes antidesportivas deverão ser feitos por 
escrito, pelo piloto ou chefe de equipe, e entregues ao Diretor de Prova, até 30 (trinta) minutos 
após a chegada do primeiro colocado. 
Protestos contra resultados deverão ser feitos por escrito pelo piloto e entregues ao Diretor da 
Prova até 30 (trinta) minutos após a divulgação do resultado final. 

9. CONTROLE TÉCNICO E VERIFICAÇÕES 
O controle técnico e verificações finais das motocicletas poderão ser efetuados de acordo com 
os procedimentos estabelecidos nos Regulamentos Técnicos Internacionais. Todas as 
motocicletas de pilotos inscritos no evento podem ser vistoriadas a qualquer momento a critério 
da direção de prova. 

10. RESULTADOS 
O vencedor de uma prova é o piloto que atravessar a linha de chegada em primeiro lugar. 
Um piloto não será classificado se ele: 
a) - Não tiver atravessado a linha de chegada nos 3 (três) minutos após a chegada do 
vencedor. 
a) - Não tiver completado  50% do número total de voltas completadas pelo vencedor. 
c) - Se 50% do número de voltas não corresponder a 1 (um) número inteiro, então o resultado 
será arredondado para o próximo número inteiro. 

a. Programa das Provas 
Todos os eventos devem ser organizados em: 
- Uma (1) prova separada para as classes 50cc e 65cc de 10 (dez) minutos mais 1 (uma) 

volta para cada etapa. Para classe AX2: 1 (uma) prova de 15min mais 1 (uma) volta para 
cada etapa. 

- Duas (2) provas separadas para a classe PRO de 15 (quinze) minutos mais 1 (uma) volta 
para cada etapa. 

b. Procedimento de Largada 
O procedimento a ser aplicado na zona de espera, antes de cada largada, será o seguinte: 
5 (cinco) minutos antes da Largada: após um sinal, permanecerão na zona de espera apenas 

os pilotos e 1 (um) mecânico por piloto. 

Após a decisão do Diretor de Prova de que a prova deve iniciar-se os pilotos deverão deixar a 
zona de /espera, para alinhamento no gate de largada.  

Não é permitida uma segunda fila no Arena Cross, devendo o gate de largada possuir 12 ou 14 
posições. 
Após o piloto tomar sua posição no gate de largada, ele não pode mudar de posição, voltar à 
zona de espera ou receber assistência antes da largada. 
Uma largada coletiva será feita com os motores ligados. Um comissário levantará uma 
bandeira verde, momento a partir do qual os pilotos estão em procedimento de largada. Este 
comissário deve verificar se as motocicletas estão prontas para a largada.  
Um comissário levantará uma placa com "15 segundos", durante os 15 (quinze) segundos. No 
final dos 15 (quinze) segundos, ele levantará uma placa com "5 segundos" e o gate irá 
desarmar entre 5 (cinco) e 10 (dez) segundos após mostrada a placa de "5 segundos". 
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A área em frente ao gate de largada será restrita e será preparada de modo consistente, dando 
condições tão iguais quanto possíveis para todos os pilotos. Ninguém, exceto os oficiais e 
fotógrafos, será autorizado a permanecer nesta área, e nenhum tratamento da área é 
permitido. 
Ninguém, exceto os pilotos, está autorizado após a bandeira verde a permanecer na área atrás 
do gate de largada. Os pilotos estão autorizados para tratar esta área, contanto que nenhuma 
ferramenta será usada ou assistência externa seja fornecida. 

c. Largadas Falsas 
Todas as largadas falsas serão indicadas por 1 (uma) bandeira vermelha agitada. Os pilotos 
deverão retornar para o gate de partida e a nova largada acontecerá assim que possível. 

d. Reparos e Substituições 
Os pilotos terão a possibilidade de reparar a motocicleta na zona de reparos da pista durante a 
prova. 
 

 
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) 
 
A COMPETIÇÃO PARA OS PILOSTOS – A competição visa ampliar a desenvoltura de 
capacidade física específicas do piloto, que são necessárias para realizar uma determinada 
habilidade motora ou gesto esportivo dentro da modalidade Motocross. O princípio científico 
impõe como fundamental característica, que sejam montados e impostos nos treinamentos, 
requisitos específicos do desempenho esportivo com relação às qualidades físicas envolvidas, 
sistema energético preponderante, segmentos corporais utilizados, ambiente competitivo e 
ações psicomotoras realizadas durante as provas. 
 
Baseado nestas informações, temos que diagnosticar, estudando o motocross como uma 
modalidade terrestre motorizada de movimentos acíclicos, envolvendo as seguintes qualidades 
físicas: resistência aeróbia e anaeróbia, resistência muscular localizada, força dinâmica e 
estática, flexibilidade, velocidade de movimentos e de reação, agilidade, equilíbrio dinâmico e 
recuperado, coordenação motora fina e grossa, e descontração total e parcial. Sabendo disso, 
o programa deverá incluir estratégias de treinamento o mais específico possível da modalidade 
para que haja em cada qualidade física a perfeita adaptação neuromotora e metabólica. 

Com isso a competição desenvolve e afere a desenvoltura de cada participante, visando o 
treinamento para colocação de competitividade internacionalmente. 

MEIO DE VERIFICAÇÃO – Relatório de desempenho das categorias em disputa de cada 
piloto, definido pelo corpo de arbitragem. 

A VISIBILIDADE DA MODALIDADE NO ESTADO E NO PAÍS - As estratégias de visibilidade 
e divulgação, visa promover resultados  ao município de Jundiaí e o estado de São Paulo  
como um dos grandes destaques do fomento da pratica, expandindo os limites da comunicação 
entre diversas comunidades, movimentando também a economia, que atinge automaticamente 
as ações de compra, venda e consumo promovendo variados setores. 
 
MEIO DE VERIFICAÇÃO – Relatório de mídia, dados estáticos de engajamento pelas 
plataformas digitais, mídias sociais, mídia televisava, radiofônica e relesses global da do 
evento. 

 

PARA POPULAÇÃO – O Fomento da prática  esportiva de motoclismo como ferramenta 
socioeducativa, de inclusão, promoicra de saúde, de lazer e ampliação cultural para a 
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população. 

O Arena Cross, é um esporte com fãs em todo mundo sem discriminação de idade. Hoje no 
Brasil são aproximadamente 26,4 milhões de motocicletas em todo País que poderão 
acompanhar a etapa de forma presencial ou através das transmissões de televisão ou redes 
sociais. 
Além do público, a competição receberá pilotos, equipes, jornalistas, autoridades, 
patrocinadores e organizadores. 
O “Arena Cross Brasil, irá proporcionar resultados significativos e importantes benefícios que 
justificam seu apoio e realização. 
A competição oferecerá outras importantes oportunidades para o município de Jundiaí como a 
exposição da marca da Secretaria de Estado de Esportes, para todo público do Brasil através 
de todo merchandising que será instalado na pista de competição (placas, backdrop, banners e 
pódio) que através das transmissões de televisão e net ao vivo, mais as matérias da mídia 
impressa, irão fortalecer a divulgação do Estado. 
 
MEIO DE VERIFICAÇÃO – Relatório controle de acesso e engajamento mídias sociais. 
 
 

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 

Qualitativos 
Indicadores 
Quantitativos 

Meios de Verificação 

Divulgação com 
material grafico 

Cartazes e flyers 600 cartazes, 40.000 
flyers 

Apresentação de NF e 
Fotos. 
 

Divulgação  Contratação de 
produtora para 
captação e geração 
de imagens 

Geração de imagem 
mídias televisivas e 
sociais.  
Dados estáticos de 
engajamento 

NF Relatório de mídia, 
dados estáticos de 
engajamento. 

Divulgação  Impressão de lonas 
As lonas serão 
instaladas em áreas e 
estruturas para 
criarem a cenografia e 
identidade visual da 
competição. 

As estruturas que 
receberão as lonas 
são: 1 texteira de 
camarote frontal 
pista (115m2) 
1 backdrop de 
largada (40m2) 1 
texteira de largada 
(20m2) 1 arco de 
chegada (50m2) 1 
pódio (100m2) 

1 pórtico de entrada 
principal (39m2) 

Apresentação de NF e 
Fotos 

Uniforme Confecção camisetas 
Organização, staff, 
colaborador  

Uniformizar 60 
Colaboradores 

Apresentação de NF e 
Fotos. 

Estrutura do 
Evento 

Arquibancadas – 
Arquibancada é para 
abranger a 
capacidade é para 
4.800 pessoas 
sentadas  

Modulares com 09 
degraus preparadas 
para receber as 
torres de iluminação 
acopladas a estrutura 
da arquibancada, 

Apresentação de NF e 
Fotos da utilização 
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com proteção frontal; 
Estrutura do 
Evento 

chapas de octanorme 
Montagem especiais 
de salas em chapas 
de octanorme, carpete 
forração e ar 
condicionado; 
montagem de estande 

100m quadrados Apresentação de NF e 
Fotos da montagem e 
utilização 

Estrutura do 
Evento 

Fechamento 
galvanizado / tapume 
de segurança. 

1000m linear – 500 
chapas de 2x2. 

Apresentação de NF e 
Fotos da montagem e 
utilização 

Estrutura do 
Evento 

Estrutura treliçada  84m quadrados  Apresentação de NF e 
Fotos da montagem e 
utilização  

Estrutura do 
Evento 

Refletores iluminação 
se faz necessária pois 
a ação será noturna 

Locação de 
instalação de 40 
refletores de 2.000 
wts e 10 refletores de 
1.500w com torres de 
12 m altura, cabos e 
caixas de energia; 

Apresentação de NF e 
Fotos da montagem e 
utilização 

Estrutura do 
Evento 

Sistema de som 
profissional de alta 
potência com 
montagem especial 
em linha 
individualizada para 
competições a motor, 
para entretenimento 
do público e sistema 
de som. 

20 caixas, contendo 
em cada unidade um 
Alto Falante de 12 
polegadas e um 
Drive TI, sistema 
através de 
transformadores de 
linha de 500 watts. 
O1 mesas de som 
Behringer com 20 
canais; O1 mesas 
de som digital 
behringer com 12 
canais 
01 potencia TGR de 
12 mil watts 
01 potência TGR de 
5 mil watts 
Equalizador 
Beringher; 
Processador 
Beringher l retorno 
de palco, 
compressores e 
equipamentos 
auxiliares 
04 microfones Shure 
sem Fii 10 
microfones shure 
com fio 

Apresentação de NF e 
Fotos da montagem e 
utilização 

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 
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(cargo) 
 

horas/mês (CLT, prestador serviços, 
voluntário) 

 
    
    

10. Cronograma de execução do Projeto 
Especificar mês a mês, quais ações/atividades serão desenvolvidas. 
 
1º mês – Divulgação do Evento; 
1º mês – Aquisição de Uniformes; 
1º mês – Montagem de Estrutura do Evento; 
1º mês - Desmontagem da Competição; 
1º mês – Competição: 
1º mês – Divulgação dos Resultados 
 
2º mês – Prestação de Contas Final. 
 

11. Plano de Ação Anual 
Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Divulgação x            
Aquisição de 
Uniformes; 

x            

Montagem de 
Estrutura do 
Evento 

x            

Competição 
Divulgação dos 
Resultados 

x            

Desmontagem 
da Competição 

x            

Relatório Final x            
Prestação 
Contas 

 x           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.                                                 .

S
E

S
P

C
A

P
20

22
00

41
24

D
M

.                                                 .

83



 

CNPJ: 03.666.459/0001-17  CCM: 459210 

Av. Dep. Dante Delmanto, 2458 – Vila Paulista - Botucatu/ SP 

Telefone: (14) 3815 5090      e-mail: linem.atendimento@gmail.com 

 

 
 

PLANO DE TRABALHO 
 
 

1. DADOS DO PROPONENTE 
 
Órgão/instituição Proponente 
 LIGA NACIONAL DE ESPORTES A MOTOR 

C.N.P.J. 
03.666.459/0001-17 

Endereço 
AV. DEP. DANTE DELMANTO, 2458 

e-mail 
linem.atendimento@gmail.com 

Cidade 
Botucatu 

UF 
SP 
 

CEP 
18.608-393 

DDD) 
Telefone/Fax 
(14) 3815 
5090 

E.A. 

Conta corrente 314-
X 

Banco (nome e nº) Brasil 
- 001 

Agência (nome e nº) 
8058-6 

Praça de 
pagamento 
Botucatu 

Nome do responsável pela OSC  
LUIZ FELIPE SOARES PEREIRA 
 

C.P.F. 34.976.068-39 

R.G./Órgão expedidor 
10.129.766-X 

Cargo 
PRESIDENTE 

Função 
 

Matrícula 

Endereço residencial completo 
AV. CAMILO MAZONI, 1327 

CEP 
18.610-285 

(DDD) Tel. 
14 -  
381505090 

E-mail institucional    linem.atendimento@gmail.com  
E-mail pessoal  
 
2. OUTROS PARTÍCIPES - INTERVENIENTE 
 
Nome CNPJ E.A 
Endereço CEP 
 
3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Título do projeto  
 
ARENA CROSS BRASIL 

Período da execução 
Início Término 

27/05/2022 28/05/2022 

Identificação do objeto –  
Trata-se de uma competição tradicionalmente realizada no período noturno, onde a 
luminosidade tem que seguir os critérios e regulamento para segurança dos participantes e 
para uma captação de imagens compatível com os padrões da emissora Sportv que transmite 
a competição ao vivo. 
Competição de Motocross a ser realizada no Sambódromo da cidade de Jundiaí, nos dias 27 e 
28 de maio de 2022. Destina-se a atender diretamente 80 (oitenta) pilotos com um público de 
cerca de 4.800 pessoas nos dias do evento. 
O Arena Cross é um evento válido pelo Campeonato Brasileiro da Modalidade e 
regulamentado pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).  
 
 
 
Justificativa da proposição 
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O Termo de fomento é decorrente de emenda parlamentar LOA do Deputado 
Wellington Moura, código 2022.095.37427, que disponibilizou recursos e apoio 
financeiro para a realização do Arena Cross Brasil, considerada uma das competição 
mais tradicional do motocross nacional. 
 
Justifica sua realização, já que estamos incentivando todas as competições off road no país, 
ajudando na formação de novos pilotos, valorizando nossos competidores que terão a 
oportunidade de competir em alto nível internacionalmente. 
 
Arena Cross é um campeonato oficial da Confederação Brasileira de Motociclismo, sendo que 
os pilotos participantes pontuam para o ranking nacional de pilotos da entidade. 
 
A Confederação Brasileira de Motociclismo é a entidade responsável por toda parte técnica e 
esportiva da competição, por meio de seus comissários e dirigentes. 
 
A competição reuniu unirá cerca de 80 participantes, sendo que as baterias são divididas por 
categorias assim denominadas: 50cc, 65cc, AX2 e profissional, para cada bateria se 
classificam 14 participantes, são aceitas inscrições de pilotos de todo País, sendo que na 
categoria profissional é autorizada a participação também de pilotos estrangeiros. 
 
Os circuitos do Arena Cross seguem rigorosamente todos os critérios de segurança exigidos 
pela Confederação Brasileira de Motociclismo, são construídas em áreas de 100.000 m2, com 
piso de terra e obstáculos artificiais construídos por especialistas utilizando máquinas como pá 
carregadeira e pc 200, os circuitos tem em média 400 metros de extensão com 08 metros de 
largura e uma média de 18 obstáculos. 
 
Nossa meta é oferecer a oportunidade para Judiai de ter em seu calendário uma das 
competições de maior sucesso em todo mundo, com potencial para atrair 4.800 mil pessoas 
em 2 dias , sendo 1 de ação  institucional voltado para crianças e 1 dia competição, fãs que 
terão uma oportunidade única de presenciar a competição, que despertará o interesse de 
turistas que irão movimentar a economia da cidade e colaborar na geração de empregos 
temporários 
. 
Com transmissões ao vivo em canal em canal por assinatura Sportv e nas redes socias 
Facebook e Youtube, atingira mais de 2 milhões de Brasileiros, os resultados ficarão maior 
com as matérias nacionais e internacionais através da mídia impressa (jornais e revistas), 
eletrônica (sites) e televisiva (emissoras), essas com matérias nos principais programas 
esportivos e noticiários, assim levaremos com muito destaque a cidade de Jundiai para o 
Brasil e diversos países. 
 
Temos como objetivo principal difundir a modalidade desportiva no Brasil e com a participação 
dos melhores pilotos do mundo, proporcionar esse intercâmbio para um melhor 
desenvolvimento técnico dos nossos pilotos, ao mesmo tempo que incentivamos novos 
adeptos a iniciarem nas modalidades Arena Cross. 
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4. Cronograma de execução (Meta, Etapa ou Fase) 
 

Meta Especificação Indicador Físico Valor Duração 
Unidade Quantida de Unitário Total Início Termino 

1 Divulgaçã
o  
CARTAZ 

Cartazes -  
Cartazes 4x0 - 
papel couche 115 
g - medida 31x45 
para divulgação 
do evento; 

peça 600 1,76 1.056,00 Maio Maio 

2 Divulgaçã
o 
 
FLYER 

Flyers - Flyers 
4x4 - papel 
couche 115g 
- medida 20x15 
para divulgação 
do evento; 

peça 40.000 0,095 3.800,00 Maio Maio 

3 Divulgaçã
o 
 
PRODUT
ORA 
PARA 
CAPTAÇ
ÃO E 
GERAÇÃ
O DE 
IMAGEN
S 

Contratação de 
produtora para 
captação e 
geração de 
imagens com 
unidade móvel, 
08 câmeras, 
uplink, evs, rfs, 
sistema de micro 
câmeras, drone e 
locação satélite 
para transmissão 
ao vivo; 

Serv. 1 30.000,00 30.000,00 Maio Maio 

4 Divulgaçã
o 
 
LONAS 

Impressão de 
lonas - 
Impressão de 
lonas 
digitalizadas 
finalizadas com 
acabamento e 
solda e ilhós, nos 
formatos finais 
das estruturas, 
com montagem e 
instalação inloco. 
As lonas serão 
instaladas em 
áreas e 
estruturas para 
criarem a 
cenografia e 
identidade visual 
da competição. 

peça 364 55,00 20.020,00 Maio Maio 
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As estruturas 
que receberão 
as lonas são: 
texteira de 
camarote frontal 
pista (115m2) 
backdrop de 
largada (40m2) 
texteira de 
largada (20m2) 
arco de 
chegada (50m2) 
pódio (100m2) 

pórtico de entrada 
principal (39m2) 

5 UNIFOR
MES 

Confecção de 
camisetas - 
Confecção de 
camisetas malha 
100% poliamida 
Organização, 
staff, 
colaboradores (60 
pças). 

peça 60 60,00 3.600,00 Maio Maio 

6 ARQUIBA
NCADAS 
 

Arquibancadas - 
modulares com 
09 degraus 
preparadas para 
receber as torres 
de iluminação 
acopladas a 
estrutura da 
arquibancada, 
com proteção 
frontal; 
Arquibancada é 
para abranger a 
capacidade é 
para 4.800 
pessoas sentadas 

peça  

21
0 

 

  965,00 

 

202.650,00 

Maio Maio 

7 ILUMINA
ÇÃO 
 

Refletores - 
Locação de 
instalação de 40 
refletores de 
2.000 wts e 10 
refletores de 
1.500w com 
torres de 12 m 
altura, cabos e 
caixas de energia; 
iluminação se fa 
necessaria pois a 
acao sera noturna 

Serv. 1 75.844,00 75.844,00 Maio Maio 

8 CHAPAS 
DE 
OCTANO

chapas de 
octanorme - 
Montagem 

peça 100 125,00 12.500,00 Maio Maio 
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RMe  especiais de 
salas em chapas 
de octanorme, 
carpete forração e 
ar condicionado; 

 
9 SONORIZ

AÇÃO 
 

Sistema de som 
profissional 
Sistema de som 
profissional de 
alta potência com 
montagem 
especial em linha 
individualizada 
para competições 
a motor, para 
entretenimento 
do público e 
sistema de som 
exclusivo para 
box das equipes 
e pilotos - Som 
da arena 
Sistema de som 
modelo line Aray 
com 20 caixas, 
contendo em 
cada unidade um 
Alto Falante de 
12 polegadas e 
um Drive TI, 
sistema através 
de 
transformadores 
de linha de 500 
watts. 
O1 mesas de 
som Behringer 
com 20 canais; 
O1 mesas de 
som digital 
behringer com 
12 canais 
01 potencia TGR 
de 12 mil watts 
01 potência TGR 
de 5 mil watts 
Equalizador 
Beringher; 
Processador 
Beringher l 
retorno de palco, 
compressores e 
equipamentos 

Serv, 1 13.470,00 13.470,00 Maio Maio 

.                                                 .

S
E

S
P

C
A

P
20

22
00

41
24

D
M

.                                                 .

88



 

CNPJ: 03.666.459/0001-17  CCM: 459210 

Av. Dep. Dante Delmanto, 2458 – Vila Paulista - Botucatu/ SP 

Telefone: (14) 3815 5090      e-mail: linem.atendimento@gmail.com 

 

auxiliares 
04 microfones 
Shure sem Fio 
10 microfones 
shure com fio 
Fones de ouvido 
modelo koss e 
cabeamento 
necessário - 
Som da 
exclusivo para 
BOX Sistema de 
som modelo line 
Aray com 06 
caixas, sendo 
cada caixa um 
alto falante de 12 
polegadas e um 
drive TI, sistema 
através de 
transformadores 
de linha com 500 
watts. O1 mesas 
de som 
Behringer com 
12 canais 
01 potencia TGR 
de 2 mil watts 
Equalizador 
Beringhee 
processador 
Beringher 
01 microfones 
shure sem Fio 
Cabeamento e 
acessórios 

10 ISOLAME
NTO  
 

Fechamento 
galvanizado - 
Fechamento 
galvanizado para 
isolamento em 
chapas 2x2m 

peça 1000 6,40 6.400,00 Maio Maio 

11 ESTRUT
URAS 
PARA 
LONAS 
 

Estrutura 
treliçada - 
Impressão de 
lonas 
digitalizadas 
finalizadas com 
acabamento e 
solda e ilhós, nos 
formatos finais 
das estruturas, 
com montagem e 
instalação inloco. 

peça 84 365,00 30.660,00 Maio Maio 
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As lonas serão 
instaladas em 
áreas e 
estruturas para 
criarem a 
cenografia e 
identidade visual 
da competição. 
As estruturas 
que receberão 
as lonas são: 
texteira de 
camarote frontal 
pista (115m2) 
backdrop de 
largada (40m2) 
texteira de 
largada (20m2) 
arco de 
chegada (50m2) 
pódio (100m2) 

pórtico de entrada 
principal (39m2) 

 
 
 
 
 
5. Plano de aplicação. (R$ 1,00) 
 
Natureza da despesa  

Total 
Concedente 
 

Proponente 
 Nº 

ordem 
Meta  

1 DIVULGAÇÃO - CARTAZES  1.056,00 1.056,00  
2 DIVULGAÇÃO - FLYERS  3.800,00 3.800,00  
3 DIVULGAÇÃO - PRODUTORA PARA 

CAPTAÇÃO E GERAÇÃO DE 
IMAGENS 

 30.000,00 30.000,00  

4 IMPRESSÃO DE LONAS  20.020,00 20.020,00  
5 UNIFORMES  3.600,00 3.600,00  
6 ARQUIBANCADA; 

 
 202.650,00 202.650,00  

7 ILUMINAÇÃO; 
 

 
 

75.844,00 75.844,00  

8 CHAPAS DE OCTANORME 
 

 12.500,00 12.500,00  

9 SONORIZAÇÃO 
 

 13.470,00 13.470,00  

10 FECHAMENTO GALVANIZADO 
 

 6.400,00 6.400,00  

11 ESTRUTURA TRELIÇADA 
 

 
 

30.660,00 30.660,00  

Total Geral 400.000,00 400.000,00 R$ 00,00 
 
6. Cronograma de desembolso. (R$ 1,00) 
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Concedente: 
 
Meta Cat.Econ 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 
1 a 11  R$ 

400.000,00 
     

 
Meta Cat.Econ 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 
        
 
Total: R$ 400.000,00 (parcela única) 
 
Contrapartida: 
 
Meta Cat.Econ 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 
        
 
Meta Cat.Econ 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 
        
 
Total: 
 
 
 
6. Declaração. 
 
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria 

Estadual de Esportes - SP, 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. 

 

                    Botucatu, 16 de fevereiro de 2022               

_____________________________        ______________________________ 

Local e data                                            Assinatura e carimbo 

 
 
 
 
7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 
 
 
APROVADO 
 

Local , ___/___ /2022 

 

 

_______________________________ 

 

Assinatura/carimbo do concedente 
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Assinado com senha por: LUIZ FELIPE SOARES PEREIRA - 16/02/2022 às 11:22:39
Documento N°: 033145A0856359 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/033145A0856359
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