
 

 
DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

 
1. Identificação do projeto: Evento Esportivo (Passeio Ciclístico de Ibaté) 

 
1.1. Instituição proponente: Instituto Socioambiental Cenários Futuros 

  
1.2 CNPJ: 12.992.010/0001-30 

 
1.3 Banco:  001 1.4 Agência: 1880-5  1.5 Conta: 37.172-6 
1.6 Site: cenariosfuturos.org.br 

  
1.7 Certificações: 
 
OSCIP pelo Ministério da Justiça 
Registrada no CRCE nº 56/2015                           
 
1.8 Nome do Responsável legal: Thiago Cesar Moreira Kling 
 
1.9 RG: 32.704.704-5  
 

1.10 Órgão Expedidor: 
SSP/SP 
 

E mail Pessoal: thiagokling@hotmail.com 

2 - Apresentação da Organização 
2.1. Histórico da Organização: 
 
O Instituto Socioambiental Cenários Futuros tem como objetivo reunir profissionais 
autônomos ligados, direta e indiretamente, à área artística de produção cultural e 
esportiva, prestando-lhes os serviços necessários ao desempenho de suas atividades 
profissionais na modalidade de autogestão, elaboração e apresentação de projetos 
culturais e esportivos em nome de seus sócios cooperados, além de prestar assistência 
técnica, educacional e social aos seus sócios cooperados, seus familiares e empregados, 
mantendo, por meios próprios ou contratados, setor de educação, formação e 
capacitação. Com sócios em diferentes municípios do Estado de São Paulo, o Instituto 
Socioambiental Cenários Futuros possui atuação em âmbito nacional representando os 
interesses jurídicos e econômicos, individuais ou coletivos e interesses difusos de seus 
sócios cooperados. 
 
RESUMO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE: 
 
2016/2021 – PROJETO MAIS ESPORTE 
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Projeto de ocupação de equipamentos públicos esportivos dentro do CEU Diadema. O 
projeto prevê atividades nas seguintes modalidades olímpicas: futebol, basquete e 
vôlei. É voltado para crianças da rede pública de ensino de Diadema, e conta com apoio 
das Secretarias de Cultura e Esporte do município. 
 
2016/2022 – PROJETO MENTES BRILHANTES 
 
Em parceria com a Federação Paulista de Kung Fu, principal entidade da modalidade 
chinesa no Estado de São Paulo, o Instituto Cenários Futuros desenvolveu o projeto 
Mentes Brilhantes, que oferece aulas gratuitas de Kung Fu e Tai Chi Chuan para 
crianças e adolescentes de 5 cidades do interior de São Paulo: Limeira, Campinas, 
Araras, Rio Claro, Registro. 
 
2016/2021 – PROJETO DENTE DE LEITE 
 
Projeto de futebol que prevê aulas regulares por um ano para 150 crianças da rede 
pública de ensino de Diadema. O projeto conta com o apoio das Secretaria de Esporte 
de Diadema. 
 
2015/2016/2020 – KUNG FU FORMANDO CIDADÃOS 
 
O Instituto Cenários Futuros firmou parceria com a Federação Paulista de Kung Fu 
para expansão do projeto Kung Fu Formando Cidadãos. Em sua 4ª edição, o projeto 
atende anualmente cerca de 800 crianças em 5 municípios do estado de São Paulo – 
Campinas, Limeira, Paulínia, Osasco e São Paulo – e o objetivo é expandir as ações 
para outras regiões carentes de outros municípios do Estado.  
 

3. Apresentação do Projeto 
3.1. Nome do Projeto: Evento Esportivo (Passeio Ciclístico de Ibaté) 
 
3.2. Justificativa 
 
O CENÁRIOS FUTUROS tem como finalidade precípua fomentar programas de 
inovação e desenvolvimento sustentável, estudo, pesquisa, competitividade, 
qualificação e requalificação profissional, captação de recursos, gerenciamento e 
desenvolvimento de projetos de impacto social, assim como implementar ações focadas 
em empreendedorismo, projetos educacionais e sociais, eventos e projetos desportivos 
e esportivos seja em parcerias com entidades públicas ou privadas, sempre em 
consonância com a legislação.  
 
Desde 2020, a entidade é responsável pela Fazenda do Palmital localizada no município 
de Ibaté. Destacamos, entre as principais modalidades esportivas da região, o ciclismo 
que é um dos esportes que mais cresceu nos últimos anos, sendo a Fazenda do Palmital 
uma das rotas mais utilizadas pelos ciclistas para treinos do município de Ibaté e dos 
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municípios vizinhos, tais como: Araraquara, Araras, São Carlos, Porto Ferreira, 
Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Ribeirão Bonito, Dourado, entre outras.  
 
Destacamos que o ano de 2020 foi o de maior crescimento histórico nas vendas de 
bicicletas e 2021 permaneceu com o mercado aquecido bem acima dos tempos antes 
da pandemia. Com o afrouxamento das regras de isolamento, a retomada dos eventos 
são fundamentais para apoiar e incentivar o esporte. 
 
Considerando que o ciclismo é esporte olímpico com diversas modalidades: ciclismo 
de estrada, ciclismo de pista, mountain bike, bmx (...), a presente iniciativa visa 
organizar um evento completamente gratuito com dois dias de duração com o objetivo 
de democratizar o esporte na expectativa de atrair novos praticantes e possivelmente 
novos atletas brasileiros. 
 
Ademais, sabe-se que o esporte e o lazer são importantes ferramentas na promoção da 
saúde e da qualidade de vida. De acordo com relatório da ONU, para cada dólar 
investido em programas de atividade física, são economizados três em tratamento de 
doenças. Outra observação importante que vale destacar é na quantidade de pessoas 
sedentárias em nosso país. Conforme estudo realizado pelo Ministério do Esporte e 
IBGE (http://www.esporte.gov.br/index.php/destaque-radio- esporte/57493-pesquisa-
mostra-que-62-da-populacao-brasileira-e-sedentario) mais de 60% dos brasileiros são 
sedentários e sendo a sua maioria, mulheres. 
 
Por ser um evento realizado nas ruas, espaço público, a população pode ter um contato 
próximo com a modalidade. Este contato pode despertar a vontade em fazer parte deste 
grupo que reúne condições físicas e disposição para a prática esportiva, além de poder 
revelar novos talentos. 
 
A iniciativa visa, ainda, fomentar na região o aumento do número de eventos desta 
modalidade, visando criar condições ideais para a prática do esporte e possivelmente 
aumentar o número de praticantes da modalidade e consequentemente espera-se a 
diminuição do número de pessoas com problemas de saúde relacionados ao 
sedentarismo, stress, tabagismo e alcoolismo. 
 
3.3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 
 
A abrangência do projeto é a Mesorregião de Araraquara que possui cerca de 1 milhão 
de habitantes e inclui municípios como São Carlos com cerca de 300 mil habitantes até 
município menores, como Analândia com 5 mil habitantes. A região é extremamente 
heterogênea, assim como a sua população, reflexo dos desafios socioeconômicos e da 
distribuição de renda do nosso país. Com população concentrada nas faixas etárias de 
15 a 39 anos, entendemos que se trata de uma excelente região para incentivar a prática 
do esporte.  
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3.4. Abrangência Geográfica: Mesorregião de Araraquara 
4. Objetivos do Projeto 

4.1. Objetivo Geral: Organização e a realização de um evento esportivo com duração 
de dois dias em formato de passeio ciclístico, um por dia, com trajetos mistos (asfalto 
e terra) com largada e chegada no município de Ibaté, Estado de São Paulo. Cada 
etapa terá um trajeto diferente com cerca de 15 km. A expectativa é reunir por prova 
cerca até 600 participantes (público iniciante na modalidade), resultando na 
participação de 1.200 atletas.  
 
4.2. Objetivo(s) Específico(s): 
 

- Realização de evento gratuito de ciclismo, com duração de 2 dias, no 
município de Ibaté com a expectativa de participação de 1.200 participantes; 
- Criar condições ideias para a prática do ciclismo; 
- Promover o esporte para a população em geral na expectativa de atrair novos 
praticantes; 
- Democratizar o acesso à modalidade por meio da gratuidade de participação;  
- Fortalecer o ciclismo nacional e revelar novos talentos;  
 

5. Beneficiários: Os beneficiários do projeto são iniciantes e praticantes do ciclismo, 
de todos os gêneros, população em geral.  
 
 
5.1. Beneficiários Diretos (especificar):  1.200 praticantes do esporte e iniciantes, 
população em geral 
5.2. Beneficiários Indiretos (especificar): 4.800 – famílias dos participantes e 
população da cidade de Ibaté 
6. Metodologia  
 
A iniciativa contempla a realização de um evento com dois dias de duração, sendo que 
a participação é gratuita mediante inscrição. Serão realizadas inscrições até o 
esgotamento de 600 (seiscentos) participantes com as seguintes etapas macro. 
 

I. ETAPA 1 (Pré-produção): Contratação de equipe 
II. ETAPA 2 (Pré-produção): Divulgação do projeto/inscrição, inscrições durante 

120 (vinte) dias; 
III. ETAPA 3 (Pré-produção): Distribuição de kits de participação durante 30 

(trinta) dias; 
IV. ETAPA 4 (Produção): Realização do evento com 2 (dois) dias de duração; 
V. ETAPA 4 (Administrativo): Divulgação do resultado do evento esportivo; 

 
SOBRE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 
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O evento será realizado em um final de semana. A recepção dos participantes começará 
às 6h com largada prevista para às 7h para os atletas inscritos na prova avançado e às 
8h para os atletas inscritos na prova iniciante. Ao final da prova será realizada a entrega 
dos troféus e as medalhas de participação. Os atletas em ambas as provas e melhores 
classificados serão convidados para o palco e pódio para o evento de premiação.  
 
SOBRE A ESTRUTURA DO EVENTO: 
 
Será montada estrutura completa de palco, com painel de LED, sonorização e 
iluminação, pórtico de largada e chegada, gradis e equipe de organização. Serão 
distribuídos kits para os participantes. 
 
 
SOBRE A PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL: 
 
O evento será organizado com o apoio da Prefeitura de Ibaté e do Departamento de 
Trânsito do município com fechamento das vias para garantir a segurança dos 
participantes – conforme declaração de anuência e apoio emitida e anexada no 
processo. 
 
PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA COVID 19: 
 
A-) No momento da inscrição todos os participantes deverão anexar digitalmente a sua 
carteira de vacinação disponível nos portais eletrônicos de saúde ou cópia da carteira 
de vacinação digitalizada para verificação. Serão autorizados a participar somente os 
inscritos que tiverem tomado ao menos duas doses da vacina COVID-19; 
B-) Na ficha de inscrição haverá declaração de saúde relativa aos principais sintomas 
conhecidos da COVID-19. O participante terá que responder a questionário eletrônico 
48 horas antes do início do evento. Será recomendado que os participantes que 
apresentem algum sintoma nos últimos 15 dias façam o teste para garantir o seu estado 
de saúde e não contaminação. Os que declararem que apresentam quaisquer sintomas 
relacionados à COVID-19 serão impedidos de participar do evento em respeito à saúde 
pública; 
C-) Durante o evento será disponibilizado álcool 70% para a higienização dos 
participantes; 
D-) Se houver piora do quadro da pandemia e o retorno da obrigatoriedade do uso de 
máscaras, todos os participantes terão que respeitar as diretrizes e orientações das 
agências de saúde brasileiras; 
E-) A equipe da organização do evento (staff) utilizará máscaras durante a realização 
do evento a fim de minimizar o possível contágio; 
F-) Não haverá bebedor disponível, sendo a hidratação dos participantes realizadas por 
meio de embalagens individuais e descartáveis; 
G-) Haverá equipe de saúde de prontidão para orientar os participantes e ambulância 
para possíveis remoções; 
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7. Resultados esperados 
 
A-) METAS QUANTITATIVAS 
 
- Realização de evento de ciclismo que será realizado no município de Ibaté, com 2 
dias de duração; 
Aferição: Notas fiscais, contratos, postagens em redes sociais, fotos, filmagens, 
pesquisa de satisfação, clipping e relatório do evento; Periodicidade: ao final do evento; 
- Divulgação do projeto/inscrição: 1.200 participantes no total, sendo 600 participantes 
Aferição: Notas fiscais, contratos, postagens em redes sociais, fotos, filmagens, 
pesquisa de satisfação, clipping e relatório do evento; Periodicidade: ao final do evento 
- Distribuição de kits de participação: 1.200 kits; 
Aferição: Notas fiscais, contratos, postagens em redes sociais, fotos, filmagens, 
pesquisa de satisfação, clipping e relatório do evento; Periodicidade: ao final do 
evento. 
 
B-) METAS QUALITATIVAS 
 
- Atingir o público-alvo pretendido na dimensão do projeto; 
- Gerar condições equânimes de participação; 
- Oportunizar a prática esportiva com acesso irrestrito;  
- Gratuidade das atividades em condições ideais para a prática esportiva;  
- Fomentar a prática esportiva para a população da região de impacto do projeto; 
 
 
 

8. Processo de Monitoramento e Avaliação 
 
Resultado(s) Indicadores 

Qualitativos 
Indicadores 
Quantitativos 

Meios de 
Verificação 

Contratação de Equipe Qualidade 
organizacional do 
evento ( 
cumprimento da 
estratégia de ação 
e cronograma); 
Cumprimento de 
todas as metas 
descritas no plano 
de trabalho; 

Contratação de 1  
profissional com 
ensino superior 
com experiência na 
coordenação de 
eventos esportivos. 

Notas fiscais, 
contratos, 
postagens em 
redes sociais, 
fotos, filmagens, 
pesquisa de 
satisfação, 
clipping e 
relatório do 
evento. 

Divulgação do 
projeto/inscrição 

Atingir o público-
alvo pretendido 

1.200 inscritos. Notas fiscais, 
contratos, 
postagens em 
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na dimensão do 
projeto. 

redes sociais, 
fotos, filmagens, 
pesquisa de 
satisfação, 
clipping e 
relatório do 
evento. 

Distribuição de kits de 
participação 

Gerar condições 
equânimes de 
participação. 

1.200 kits de 
participação 
(camisetas). 

Notas fiscais, 
contratos, 
postagens em 
redes sociais, 
fotos, filmagens, 
pesquisa de 
satisfação, 
clipping e 
relatório do 
evento. 

Realização do evento 
 (Atividade fim) 

Oportunizar a 
prática esportiva 
com acesso 
irrestrito; 
Gratuidade das 
atividades em 
condições ideais 
para a prática 
esportiva; 
Fomentar a 
prática esportiva 
para a população 
da região de 
impacto do 
projeto 

1.200 participantes 
no evento 
esportivo 

Notas fiscais, 
contratos, 
postagens em 
redes sociais, 
fotos, filmagens, 
pesquisa de 
satisfação, 
clipping e 
relatório do 
evento. 

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 
(cargo) 

 

Função no 
projeto 

Nº de 
horas/mês 

Vínculo 
(CLT, prestador 

serviços, voluntário) 
 

Contratação de profissional 
com ensino superior com 
experiência na coordenação 
de eventos esportivos 
(Coordenador do Projeto) 

Organizar a 
execução do 
projeto conforme 
aprovado pela 
Secretária do 

120 horas Prestação de serviços 
através de contrato 
com pessoa jurídica 
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Esporte – 
Governo do 
Estado de SP 

Contratação de profissional 
com ensino superior com 
experiência na coordenação 
de eventos esportivos 
(Assistente de Produção) 

Assessorar na 
organização e a 
execução do 
projeto conforme 
aprovado pela 
Secretária do 
Esporte – 
Governo do 
Estado de SP 

120 horas Prestação de serviços 
através de contrato 
com pessoa jurídica 

Contratação de 
profissionais formados no 
ensino médio com 
experiência que atuarão 
como 
monitores/mediadores para 
os eventos (Monitores) 

Apoiar a 
execução das 
provas e orientar 
os participantes 

12 horas 
(duas 
diárias) 

Prestação de serviços 
através de contrato 
com pessoa jurídica 

10. Plano de Ação  
Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Divulgação do 

projeto das provas 
       X X X X  

Execução do evento           X  
Relatório Final de 
Prestação Contas 

          X  

 
 

PLANO DE TRABALHO 
 

 
1. DADOS DO PROPONENTE 

 
Órgão/instituição Proponente  
Instituto Socioambiental Cenários Futuros 

C.N.P.J. 
12.992.010/0001-30 

Endereço 
Alameda dos Nhambiquaras, 1770, cj. 507 

e-mail: 
contato.iacf@gmail.com 

Cidade 
São Paulo 

UF 
SP 
 

CEP  
04090-004 

Telefone 
11 97160-
8832 

E.A. 

Conta corrente 
37.172-6 

Banco (nome e nº) 
Banco do Brasil 001 

Agência (nome e 
nº) 
1880-5 

Praça de 
pagamento - SP 

Nome do responsável pela OSC C.P.F. 
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Thiago Cesar Moreira Kling 330.105.828-03 
R.G./Órgão expedidor 
32.704.704-5 

Cargo 
Presidente 

Função 
Administração 
do projeto 

Matrícula 
Não se aplica. 

Endereço residencial completo 
Rua Prof. José Leite e Oiticica, 240 

CEP 
04705-080 

(DDD) Tel. 
11 97160-
8832 

E-mail institucional: contato.iacf@gmail.com  
E-mail pessoal: thiagokling@hotmail.com  

 
 
 
2. OUTROS PARTÍCIPES - INTERVENIENTE 
 
Nome CNPJ E.A 
Endereço CEP 

 
 
3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Título do projeto 
Evento Esportivo (Passeio Ciclístico de Ibaté) 

Período da execução 
Início Término 

Assinatura do 
termo de 
fomento  

30 de 
novembro de 
2022 

Identificação do objeto 
Organização e a realização de um evento esportivo com duração de dois dias em 
formato de passeio ciclístico, um por dia, com trajetos mistos (asfalto e terra) com 
largada e chegada no município de Ibaté, Estado de São Paulo. Cada etapa terá um 
trajeto diferente com cerca de 15 km. A expectativa é reunir por prova cerca até 600 
participantes (público iniciante na modalidade), resultando na participação de 1.200 
atletas. 

 
Justificativa da proposição 
O CENÁRIOS FUTUROS tem como finalidade precípua fomentar programas de 
inovação e desenvolvimento sustentável, estudo, pesquisa, competitividade, 
qualificação e requalificação profissional, captação de recursos, gerenciamento e 
desenvolvimento de projetos de impacto social, assim como implementar ações focadas 
em empreendedorismo, projetos educacionais e sociais, eventos e projetos desportivos 
e esportivos seja em parcerias com entidades públicas ou privadas, sempre em 
consonância com a legislação.  
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Desde 2020, a entidade é responsável pela Fazenda do Palmital localizada no município 
de Ibaté. Destacamos, entre as principais modalidades esportivas da região, o ciclismo 
que é um dos esportes que mais cresceu nos últimos anos, sendo a Fazenda do Palmital 
uma das rotas mais utilizadas pelos ciclistas para treinos do município de Ibaté e dos 
municípios vizinhos, tais como: Araraquara, Araras, São Carlos, Porto Ferreira, 
Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Ribeirão Bonito, Dourado, entre outras.  
 
Destacamos que o ano de 2020 foi o de maior crescimento histórico nas vendas de 
bicicletas e 2021 permaneceu com o mercado aquecido bem acima dos tempos antes 
da pandemia. Com o afrouxamento das regras de isolamento, a retomada dos eventos 
são fundamentais para apoiar e incentivar o esporte. 
 
Considerando que o ciclismo é esporte olímpico com diversas modalidades: ciclismo 
de estrada, ciclismo de pista, mountain bike, bmx (...), a presente iniciativa visa 
organizar um circuito completamente gratuito com diferentes etapas com o objetivo de 
democratizar o esporte na expectativa de atrair novos praticantes e possivelmente 
novos atletas brasileiros. 
 
Ademais, sabe-se que o esporte e o lazer são importantes ferramentas na promoção da 
saúde e da qualidade de vida. De acordo com relatório da ONU, para cada dólar 
investido em programas de atividade física, são economizados três em tratamento de 
doenças. Outra observação importante que vale destacar é na quantidade de pessoas 
sedentárias em nosso país. Conforme estudo realizado pelo Ministério do Esporte e 
IBGE (http://www.esporte.gov.br/index.php/destaque-radio- esporte/57493-pesquisa-
mostra-que-62-da-populacao-brasileira-e-sedentario) mais de 60% dos brasileiros são 
sedentários e sendo a sua maioria, mulheres. 
 
Por ser um evento realizado nas ruas em etapas, espaço público, a população pode ter 
um contato próximo com a modalidade. Este contato pode despertar a vontade em fazer 
parte deste grupo que reúne condições físicas e disposição para a prática esportiva, 
além de poder revelar novos talentos. 
 
A iniciativa visa, ainda, fomentar na região o aumento do número de eventos desta 
modalidade, visando criar condições ideais para a prática do esporte e possivelmente 
aumentar ainda mais o número de praticantes da modalidade e consequentemente 
espera-se a diminuição do número de pessoas com problemas de saúde relacionados ao 
sedentarismo, stress, tabagismo e alcoolismo. 
 

 
 
4. Cronograma de execução (Meta, Etapa ou Fase) 
 

Nº Meta Especificação Indicador Físico Valor Duração 
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orde
m 

Unida
de 

Quantid
ade 

Unitári
o 

Total Início Término 

1.1 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Coordena
dores do 
projeto 

Contratação 
de 
profissional 
com ensino 
superior e 
experiência na 
realização de 
projetos 
esportivos que 
irão coordenar 
as ações do 
projeto 

Mês 4  R$ 
3.000,
00 

 R$ 
12.000
,0 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

1.2 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Assistente 
de 
produção 

Contratação 
de 
profissionais 
com 
experiência na 
realização de 
projetos 
esportivos que 
irão assessorar 
a coordenação 
das ações do 
projeto 

Mês 4  R$ 
1.800,
00 

 R$ 
7.200,
0 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

2.1 Divulgaçã
o do 
projeto/ins
crição: 
Cartaz 

Cartaz: Peça 
gráfica 
impressa 
formato A3, 
4x0, papel 
couchê 210 
grs) 

Unida
de 

3000 R$ 
1,85 

R$ 
5.550,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

2.2 Divulgaçã
o do 
projeto/ins
crição: 
Flyers/Fic
ha de 
inscrição 

Peça gráfica 
impressa 
10x15 cm 
fechado, 1 
dobra c/ 
picote, 4x4, 
papel reciclato 
180 grs) 

Unida
de 

2000 R$ 
1,35 

R$ 
2.700,
00 
 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

2.3 Divulgaçã
o do 
projeto/ins

Peça gráfica 
impressa 3x2 

Unida
de 

1 R$ 
1.400,
00 

R$ 
1.400,
00 

A partir da 
assinatura do 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
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crição: 
Backdrop 

metros, 440 
grs, 4x0 

termo de 
fomento 

do termo de 
fomento 

2.4 Divulgaçã
o do 
projeto/ins
crição: 
Banners 
laterais 

Peça gráfica 
impressa 1x5 
m, 440 grs, 
4x0 

Unida
de 

4 R$ 
900,00 

R$ 
3.600,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

2.5 Divulgaçã
o do 
projeto/ins
crição: 
Banner 
testeira 

Peça gráfica 
impressa 1x10 
m, 440 grs, 
4x0 

Unida
de 

4 R$ 
1.500,
00 

R$ 
6.000,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

2.6 Divulgaçã
o do 
projeto/ins
crição: 
Assessoria 
de 
Comunica
ção 

Contratação 
de empresa de 
assessoria de 
comunicação 
durante o 
prazo de 
execução do 
evento 

Verba 1 R$ 
12.000
,00 

R$ 
12.000
,00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

3.1 Distribuiç
ão de kits 
de 
participaç
ão: 
Camisetas 
para os 
participant
es 
 

Camisetas em 
tecido de 
poliamida, 
manga curta, 
gola careca 
canelada, 
tamanhos 
diversos, 
estampas em 
silk frente e 
costas a ser 
fornecida em 
saquinhos 
individuais. 

Unida
de 

1200  R$ 
18,00 

R$ 
21.600
,00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

4.1 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Camisetas 
para os 

Camisetas em 
tecido de 
poliamida, 
manga curta, 
gola careca 
canelada, 
tamanhos 
diversos, 

Unida
de 

50  R$ 
18,00 

R$ 
900,00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 
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organizad
ores 
 

estampas em 
silk frente e 
costas a ser 
fornecida em 
saquinhos 
individuais. 

4.2 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Bonés  

Bonés estilo 
“trucker” 
telados com 
fechamento de 
tira com uma 
estampa para 
equipe de 
organização 
do evento 

Unida
de 

50 R$ 
25,00 

R$ 
1.250,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

4.3 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Medalhas 
de 
participaç
ão 

Medalhas de 
participação 
em liga 
metálica, 
banho duplo 
com 25 mm 
de diâmetro 

Unida
de 

1200 R$ 
2,00 

R$ 
2.400,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

4.4 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Locação 
de 
estrutura 
de 
boxtruss 
para 
backdrop 

Locação de 
estrutura de 
boxtruss Q15 
(3 x 2 metros) 
para suporte 
de dropbox e 
sinalização do 
evento 

Diária 2 R$ 
800,00 

R$ 
1.600,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

4.5 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Locação 
de Pódio 

Locação de 
pódio em 
madeira com 
3 posições 
(alturas) em 3 
módulos, com 
170 x 32 cm, 
entrega da 

Diária 2 R$ 
850,00 

R$ 
1.700,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 
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premiação 
com altura 
mínima de 10 
cm e máxima 
de 30 cm. 

4.6 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Locação 
de gradis 
(largada e 
chegada) 

Locação de 
gradis de aço 
1,20 x 2 
metros 
(largada e 
chegada) 

Metro
s 

200 R$ 
20,00 

R$ 
4.000,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

4.7 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Locação 
de 
estrutura 
de 
pavilhão  

Locação de 
estrutura 
cobertas de 
pavilhão 
c/cobertura 
boxtruss Q30, 
com caixas 
d`gua de 
ancoragem 
(10 x 20 
metros) 

Diária 2 R$ 
25.000
,00 

R$ 
50.000
,00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

4.8 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Locação 
de 
equipame
nto de luz 

Locação de 
equipamento 
de luz 
(conjunto de 
16 PAR LED 
e 4 moving) 
com operação 
para o palco 
principal  

Diária 2 R$ 
5.000,
00 

R$ 
10.000
,00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

4.9 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Contrataçã
o de 
mestre de 
cerimônia
s 

Contratação 
de 
profissional 
com 
experiência na 
função para 
realizar a 
cerimônia de 
premiação e 
orientar os 

Diária 2 R$ 
1.200,
00 

R$ 
2.400,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 
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participantes 
durante a 
prova 

4.10 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Locação 
de 
equipame
ntos de 
sonorizaçã
o com 
operador 

Locação de 
equipamento 
de som com 6 
PAs ativos c/ 
subwoofer, 1 
mesa de som 
digital, 2 
microfones 
sem fio com 
operação para 
o palco 
principal 

Diária 2 R$ 
4.000,
00 

R$ 
8.000,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

4.11 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Locação 
de 
Pórticos 

Locação de 
estrutura de 
pórtico 
largada/chega
da com 10 
metros de 
largura e 5 de 
altura, 
estrutura em 
boxtruss Q30 

Diária 4 R$ 
1.800,
00 

R$ 
7.200,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

4.12 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Estrutura 
de palco 

Locação de 
estrutura de 
palco com 
cobertura duas 
águas, 10 
metros de 
boca e 8 de 
profundidade 
para 
cerimônias de 
premiação 

Diária 2 R$ 
9.000,
00 

R$ 
18.000
,00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

4.13 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Locação 
de painel 
de LED 

Locação de 
painel de LED 
P3.9 com 
10x5 metros  
para palco 
principal e 
comunicação 

Diária 2 R$ 
9.000,
00 

R$ 
18.000
,00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 
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(8X4 
metros) 

institucional 
do evento 

4.14 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Locação 
de Tendas 

Locação de 
tendas com 
cobertura  
triangulares, 4 
x 4, com 
cobertura e 
fechamentos 
para 
montagem de 
guarda 
volume, 
entrega de  
kits, 
premiação e 
atendimento, 
incluindo 
transporte, 
montagem e 
desmontagem 
e fixadores no 
chão. 
 

Diária 12 R$ 
650,00 

R$ 
7.800,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

4.15 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Locação 
de gerador 

Locação de 
gerador de 
85kwa ativo 

Diária 2 R$ 
3.200,
00 

R$ 
6.400,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

4.16 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Troféus 

Troféus 
Personalizado
s de Acrílico 
com 23 cm de 
altura para os 
participantes 
colocados em 
1, 2 e 3 
lugares 

Unida
de 

6 R$ 
150,00 

R$ 
900,00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

4.17 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade

Contratação 
de fotógrafo 
com 
experiência 

Diária 2 R$ 
800,00 

R$ 
1.600,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 
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-Fim): 
Fotógrafo 

para cobertura 
fotográfica do 
evento 

4.18 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Produtora 
e Equipe 
de 
filmagem  

Cobertura e 
produção de 3 
obras (pílulas) 
de 30 
segundos e 
filme 
institucional 
de até 5 
minutos sobre 
o evento) 

Verba 1 R$ 
12.000
,00 

R$ 
12.000
,00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

4.19 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): 
Monitores 

Contratação 
de 30 
monitores 
com 
experiência 
em eventos 
esportivos  

Diária 60 R$ 
150,00 

R$ 
9.000,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

4.20 Realizaçã
o do 
evento 
(Atividade
-Fim): Kit 
de 
Alimentaç
ão  

Aquisição de 
kit de 
alimentação 
para os 
participantes 
contendo: 
Água/Fruta/B
arra de cereais 

Verba 1200 R$ 
8,00 

R$ 
9.600,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

5.1 Administr
ativo/Resu
ltado do 
projeto: 
Contador 

Contratação 
de contabilista 
para 
acompanhar 
os 
pagamentos e 
e a execução 
do projeto 

Mês 4 R$ 
1.300,
00 

R$ 
5.200,
00 

A partir da 
assinatura do 
termo de 
fomento 

4 meses a partir da 
data de assinatura 
do termo de 
fomento 

 
 
 
 
5. Plano de aplicação 
 
Natureza da despesa Total Concedente Proponente 
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Nº 
ordem 

Meta Especificação   

1 Contratação de 
Equipe 

 R$ 
12.000,00 

R$ 
12.000,0 

R$ 0,00 

2 Divulgação do 
projeto/inscrição 

 R$ 
31.250,00 

R$ 
31.250,00 

R$ 0,00 

3 Distribuição de 
kits de 
participação 

 R$ 
21.600,00 

R$ 
21.600,00 

R$ 0,00 

4 Realização do 
evento 
(Atividade fim) 

 R$ 
179.950,00 

R$ 
179.950,00 

R$ 0,00 

5 Divulgação do 
resultado 
(Administrativo) 

 R$ 
5.200,00 

R$ 
5.200,00 

R$ 0,00 

 
 
6. Cronograma de desembolso 
 
Concedente: 
 
Meta Cat.Econ 1º mês 2º 

mês 
3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

Metas 1 
a 5 

 R$ 
250.000,00 

     

 
Meta Cat.Econ 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º 

mês 
12º mês 

        
 
Total: R$ 250.000,00 
 
 
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: R$ 0,00 
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6. Declaração 
 
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à 
Secretaria de Esportes 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. 
 
 

_____________________________        ______________________________ 
Local e data                                            Assinatura e carimbo 

 
 

 
 
7. Aprovação pelo concedente 
 
 
APROVADO 
 

São Paulo, ___/___ /2022 
 
 

_______________________________ 
 

Assinatura/carimbo do concedente 
 

São Paulo, 22 de maio de 2022.

S
E

S
P

C
A

P
20

22
01

80
27

D
M

Assinado com senha por: THIAGO CEZAR MOREIRA KLING - 23/05/2022 às 13:41:55
Documento N°: 039212A1258399 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/039212A1258399
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