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Relatório do Projeto Esportivo
Minas Esportiva Incentivo ao Esporte

Projeto 2019.01.0149 - "Equipe Mountain Bike BH - Sense (Competições)" (Publicação em 29/12/2020)
Executor
Razão Social

ASSOCIAÇÃO MOUNTAIN BIKE BH DE CICLISMO

CNPJ

09.222.540/0001-94

E-mail

vitoriopps@gmail.com

Representante
Nome

Vitório Paulino de Paiva Silvestre

CPF

037.510.856-45

E-mail

vitoriopps@gmail.com

Auxiliares
Nome

CPF

E-mail

Natália Lacerda Faria

099.198.146-44

natalialacerdafaria@gmail.com

Características
Título

Equipe Mountain Bike BH - Sense (Competições)

Número

149

Edital

Edital de Seleção de Projetos Esportivos 01/2019

Evento Internacional

Não

Carta de Intenção

Pendente

Dimensão Esportiva

Rendimento

Prazo de Execução

12 meses

Número de Beneficiários

13

Público alvo

Atletas de Mountain Bike, de ambos os sexos, com idade a partir de 16 anos, que atendam aos critérios estabelecidos
para a seleção das vagas disponibilizadas.

Modalidades
Olímpica

Ciclismo

Paralímpica
Não Olímpica

Datas
Protocolo

02/10/2020

Aprovação

24/11/2020

Prazo captação

24/11/2021

Início previsto de execução

__/__/____

Início de Execução Autorizado

__/__/____

Término de Execução do Projeto
Esportivo

__/__/____

Valores
(A) Valor Bens e serviços custeados com recursos do Incentivo:

R$ 195.072,45

(B) Valor Despesas com publicidade e divulgação custeadas com recursos do Incentivo:

R$ 0,00

(C) Valor Profissionais (RH) custeados com recursos do Incentivo:

R$ 44.837,28

(D) Valor Terceiro custeado com recursos do Incentivo (10%):

R$ 29.988,72

(A+B+C+D) Valor destinado ao Projeto Esportivo (90% do Total a ser captado):

R$ 269.898,45

Valor destinado pelo apoiador à SEDESE (10% do Total a ser captado):

R$ 29.988,72

Valor a ser captado (100%):

R$ 299.887,16

Valor despesas custeadas/atendidas com recursos de outras fontes:

R$ 0,00
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Objeto
Custear as despesas de transporte e taxas de filiação de 13 atletas de Ciclismo Mountain Bike visando o apoio à participação em competições nacionais e
internacionais do calendário oficial da modalidade.

Histórico de execução das atividades
A Associação Mountain Bike BH foi fundada em 2007 e desenvolve atividades para o desenvolvimento do ciclismo como atividade de lazer, promoção do turismo
local pelo uso de bicicletas, manutenção e desenvolvimento de atividades voltadas ao ciclismo de alto rendimento, além de promover ações voltadas para a
educação ambiental e melhoria dos espaços destinados à prática do ciclismo. É uma das principais entidades que promove o ciclismo em Minas Gerais,
contribuindo com o crescimento da modalidade, em especial na região metropolitana de Belo Horizonte.
A Associação está filiada à Federação Mineira de Ciclismo e, desde sua criação, participa das principais competições nacionais de ciclismo na modalidade
Mountain Bike.
Desde 2012, a entidade participa dos torneios da Federação Mineira de Ciclismo, com resultados expressivos, principalmente nos últimos anos:
2018 - Vice Campeão
2017 - Vice Campeão
2016 - Terceiro e quarto lugar
2015 - Terceiro e quarto lugar
Em agosto de 2014, a Associação Mountain Bike BH de Ciclismo aprovou, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o projeto “Equipe Mountain Bike BH” que
direcionado a atender 10 atletas. Conforme relatório final de prestação de contas aprovada pelo Ministério do Esporte, a boa aplicação dos recursos na execução
pela entidade permitiu que os benefícios alcançassem 18 atletas, custeando valores de inscrição, transporte, hospedagem e compra de equipamento esportivo. Isto
permitiu que a entidade obtivesse resultados expressivos no desenvolvimento dos atletas e crescimento da equipe.
Em novembro de 2019, a entidade teve outro projeto aprovado o “Equipe Mountain Bike BH: Enduro e XC”, que tem como objetivo promover o treinamento e a
participação de vinte atletas de mountain bike Cross Country e cinco atletas de mountain bike enduro nos campeonatos de mountain bike, visando o
desenvolvimento e aprimoramento técnico dos atletas na modalidade.
Por fim, a entidade executa atividades de recuperação de trilhas para torná-las ambientalmente sustentáveis, seguros e atrativas para a prática de mountain bike,
caminhas e outras trilhas. Até o momento, as atividades são realizadas em Unidades de Conservação – como o Monumento Serra da Calçada – e áreas
pertencentes a mineradora Vale S.A. Estas iniciativas evidenciam que as atividades de desenvolvimento esportivo não se limitam a ações de alto rendimento, mas
também a criar condições para viabilizar a prática de atividades esportivas voltadas à lazer de toda a sociedade e não só de ciclistas.

Justificativa
No contexto esportivo, o Estado de Minas Gerais tem sido sede de importantes competições do calendário internacional do ciclismo na modalidade mountain bike.
Destaca-se, neste aspecto, as competições Copa Internacional de Mountain Bike e Desafio Estrada Real, competições classificadas como Classe 1 pela União
Ciclística Internacional (UCI). Além disso, uma das etapas da Copa Internacional de Mountain Bike, realizada todos os anos no município de Araxá, é classificação,
desde 2015 no circuito mundial como competição “hors class ” (“fora de série” ou “classe superior” em tradução livre) que atribui números de pontos ao ranking
mundial de mountain bike inferior apenas aos Campeonatos Mundiais e etapas de Copa do Mundo da modalidade. Importante esclarecer que o mountain bike é um
esporte olímpico. Consequentemente, a soma de pontos dos atletas de um país em competições de ranking mundial são utilizados para definir o número de vagas
em Olímpiadas. Desta forma, o Estado de Minas Gerais está inserido com destaque no calendário mundial do mountain bike e possui grande importância no
cenário nacional e estratégia olímpica do país. Mas para se destacarem no ranking mundial e conseguir pontos suficientes para garantir vagas em jogos olímpicos,
os atletas devem participar de competições fora de seu país, além das competições nacionais em nível de pontuação.
Para evidenciar a importância dos pontos obtidos pelos atletas em ranking mundial, para as olímpiadas de Tóquio, serão distribuídas 38 vagas da seguinte forma:
1) 30 vagas para os primeiros do ranking mundial de nações, que é formado pela soma dos pontos de todos os atletas em um país acumulam em competições
válidas para o ranking internacional. Destas 30 vagas, os dois países líderes no ranking vão ser os únicos a terem três atletas em Tóquio. Do terceiro ao sétimo
colocado do ranking, cada país vai ganhar duas cotas. Do oitavo ao 21º colocado, cada país vai levar uma vaga.
2) 3 vagas pelos campeonatos continentais de 2019: Africano, Pan-Americano e Asiático. (O Canadá levou a vaga do continente entre os homens, e os Estados
Unidos entre as mulheres para olímpiadas de Tóquio).
3) 4 vagas pelo Mundial, sendo dois na prova de elite e dois na sub-23.
4) 1 vaga para o Japão como país-sede.
Atualmente, o Brasil está na quarta posição do ranking mundial masculino de mountain bike olímpico e décimo sétimo no ranking feminino de nações (consulta
realizada no dia 8 de setembro de 2020: https://www.uci.org/mountain-bike/rankings). Com isto, o país, até o momento, possui três vagas para os jogos de Tóquio
de 2020 (a ser realizados em 2021). Com alteração do calendário mundial de competições em função da pandemia, ainda serão distribuídos pontos que podem
auxiliar o país a consolidar sua posição no ranking de nações visando os jogos olímpicos.
Por outro lado, além dos pontos de nações, também são importantes os pontos individuais dos atletas no ranking mundial. Quanto melhor posicionado está um
atleta em um ranking mundial, ele tem direito a melhor posição de largada nos campeonatos mundiais e copa do mundo. Como na modalidade olímpica do
mountain bike, a largada dos atletas é realizada ao mesmo tempo, os atletas posicionados mais próximos à linha de largada possuem maiores chances de
conseguir alcançar e manter posições de liderança durante uma competição.
Dado todo este contexto, a conquista de pontos em competições internacionais tem grande importância para a manter o Brasil em posição destaque no ranking
mundial da modalidade e da estratégia olímpica do país.
Cumpre salientar ainda a posição dos atletas e da nação no ranking mundial é um processo longo, que devem acumular anos de boas posições. Portanto, manter
atletas brasileiros em boa posição no ranking mundial gera efeitos não apenas em um determinado ciclo olímpico, mas também para campeonatos mundiais e
ciclos olímpicos futuros. E para manter esta constância é necessário criar ambiente e disponibilizar recursos financeiros permitam a formação e o desenvolvimento
de atletas brasileiros que possam competir nas competições internacionais e possam alcançar posições de destaque nas competições. Do contrário, o Brasil ficará
limitado a contar apenas com poucos atletas que conseguem patrocínio individual suficiente para participar em competições válidas para o ranking mundial.
No tocante ao contexto institucional da entidade proponente, a entidade já executou projeto incentivado por meio do mecanismo da Lei Federal n.º 11.438/06 e
obteve resultados expressivos no desenvolvimento dos atletas e crescimento da equipe. No entanto, o mecanismo de incentivo ao esporte pela Lei Estadual é mais
adequado à atração de empresas que possuem relação direta com produtos e serviços relacionados diretamente ao ciclismo, estimulando o envolvimento destas
empresas no apoio e desenvolvimento no esporte no Estado de Minas Gerais.
A atração destas empresas foi uma estratégica planejada pela entidade e alcançada no Projeto 2018.02.0146 - Equipe Mountain Bike BH: Enduro e XC (aprovado
nesta Secretaria Estadual e em fase de captação). Uma das empresas apoiadoras do projeto é a LM Comercial e Distribuidora Ltda., situada no município de Lagoa
da Prata, constitui uma das maiores distribuidoras de acessórios, peças, equipamentos e pneumáticos para o segmento de bicicletas no Brasil. Este apoio e
aproximação com a empresa, além de servir para mostrar a importância do mecanismo da Lei de Incentivo ao Estado de Minas Gerais, serviu para conceber novas
propostas de continuidades das ações já previstas no projeto aprovado acima referido e a possibilidade do envolvimento de outras empresas do ramo no apoio de
projetos esportivos.
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Diante disso, o presente projeto tem como motivo atender duas demandas centrais no contexto em que se encontra o Estado de Minas Gerais para a modalidade:
1) oferecer treinamento para formação, desenvolvimento, aprimoramento e preparação de atletas para disputar competições de alto nível nacional e internacional;
2) oferecer condições para que atletas brasileiros possam participar de competições internacionais.
Para o alcance da demanda 1, submetemos o projeto “Equipe Mountain Bike BH – Sense (Rh e serviços)” com intuito de subsidiar as despesas de contratação de
treinadores e preparador físico para prescrever, orientar e acompanhar treinos para 20 atletas de ciclismo, divididos em 05 categorias.
No que se refere ao item 2, esse projeto propõe viabilizar a participação de 13 atletas em competições do calendário da modalidade, em especial as internacionais,
por apresentarem altos custos com passagem aéreas, alimentação e estadia por vários dias no exterior. As competições internacionais requer ainda a contratação
de itens exigidos pela União Ciclística Internacional (UCI) e Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), como os serviços de seguro de vida aos atletas (do tipo
específico para esporte) e seguro de viagens, além das taxas de filiação da equipe em ambas as entidades representativas, UCI e CBC. Uma dificuldade
enfrentada pelas entidades representativas do ciclismo é viabilizar a participação de equipes/atletas em competições em outros países, devido aos custos
elevados, como citado acima. Por sua vez, isso impacta nas oportunidades dos nossos atletas pontuarem no ranking mundial, pois o número de pontos distribuídos
em competições realizadas no território nacional é insuficiente para que um atleta alcance posições de destaque no ranking. Consequentemente, para alcançar
posições mais altas no ranking mundial é imprescindível a participação dos atletas em competições fora do Brasil.
Pela relevância das ações propostas, a não execução do projeto pode trazer prejuízos nas seguintes áreas: 1) prejuízo para estratégia olímpica do país no
mountain bike; 2) prejuízos na manutenção do país no ranking mundial de nações da União Ciclística Internacional; 3) limitação do número de atletas brasileiros
que podem alcançar posições de destaque no ranking mundial; 4) ausência de sistematização e divulgação de conhecimento sobre participação de competições
internacionais de mountain bike; 5) perda de oportunidade de atrair mais empresas para apoiar o desenvolvimento de atletas do mountain bike.
Frente aos riscos dos prejuízos elencados, esboçamos o planejamento macro da entidade prevendo a submissão de três projetos nesse mecanismo, conforme
limitado pela legislação vigente, de forma articulada, ou seja, as propostas foram concebidas de forma complementar, sem sobreposição de recursos e com a
conexão entre os projetos, potencializando assim o alcance dos objetivos traçados.
Com isso, concebemos uma Plataforma de Projetos Incentivados da entidade com o objetivo de ampliar o acesso às condições favoráveis para o treinamento,
desenvolvimento e participação em competições de uma maior quantidade de atletas no ciclismo. Nessa perspectiva, os projetos poderão alcançar até 58 atletas
ao total, sendo 25 beneficiados pelo Projeto 2018.02.0146 - Equipe Mountain Bike BH: Enduro e XC (aprovado e em fase de captação), 20 atletas atendidos pelo
“Equipe Mountain Bike BH – Sense (RH e serviços)” e 13 atletas beneficiados no presente projeto.
Importante deixar claro que há a possibilidade dos 20 atletas beneficiados do projeto “Equipe Mountain Bike BH – Sense (RH e serviços)” serem selecionados para
participar das competições listadas neste presente projeto. Para isso, deverão participar do processo de seleção, atendendo aos critérios definidos para
participação em cada competição, conforme descrito na metodologia.
Ressaltamos ainda que o projeto “2018.02.0146 - Equipe Mountain Bike BH: Enduro e XC” prevê o custeio de RH para o treinamento, pagamento de taxas de
inscrições em competições e o transporte dos atletas. Nele foi possível contemplar várias despesas em um único projeto, pois as competições elegidas são, em sua
grande maioria, estaduais, diferente do presente projeto, “Equipe MTB BH Sense (Competições)”, em que temos competições nacionais e internacionais, com
valores dos itens bem mais elevados.
Nessa conformação, a entidade abrangerá 05 categorias do ciclismo de Mountain Bike, sendo 02 contempladas no projeto 2018.02.0146 (Enduro e Cross Country)
e, além dessas, 03 novas no projeto “Equipe Mountain Bike BH – Sense (RH e serviços)” (E-MTB, Cross Triathlon e X-Terra). No que concerne à participação em
competições oficiais, os projetos 2018.02.0146 e “Equipe Mountain Bike BH – Sense (Competições)” se complementam e propõem a participação em 25
competições, corroborando com os objetivos estratégicos e estratégias prioritárias definidas pelo PMDI de MG, a saber:
Objetivos Estratégicos
• Aumentar a representatividade de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional;
• Aumentar a prática de atividades físicas e esportes pela população mineira.
Estratégias Prioritárias
• Fomentar a identificação, formação, desenvolvimento e manutenção dos atletas e paratletas de alto rendimento das diferentes modalidades esportivas em Minas
Gerais; (PMDI, 2016, p. 98)
Dessa forma, o presente projeto corrobora com as estratégias prioritárias do PMDI de fomentar a identificação, formação, desenvolvimento e manutenção dos
atletas e paratletas de alto rendimento das diferentes modalidades esportivas em Minas Gerais, no caso dos projetos o ciclismo Mountain Bike em categorias
diferentes. Para isso, pretende-se viabilizar a participação de 13 atletas em 22 competições, sendo 09 em território nacional e 13 em territórios internacionais, por
meio do custeio de transporte e taxas de filiação para as referidas provas.
Por fim, no contexto social, enfatizamos o aumento da visitação e frequência das Unidades de Conservação de Minas pelos praticantes de MTB. Segundo o Diário
do Comércio, “de treinos intensos de mountain bike ao pedal de lazer. O ciclismo é mais um atrativo, entre outras dezenas de atividades, a ser explorado em
parques de Minas Gerais” (DIÁRIO DO COMÉRCIO, 2020). Dessa forma, a prática do ciclismo favorece o movimento de apropriação dos espaços públicos pelos
cidadãos, sejam os praticantes de lazer até os atletas de rendimento, se tornando ainda um espaço democrático de experiências, explorado por públicos com
objetivos e focos diferentes no âmbito da prática esportiva. Essa ocupação ainda pode gerar resultados positivos no que tange a consciência e conservação desses
espaços, coletivos e de preservação à natureza.
Diante disso, o presente projeto propõe como contrapartida social a realização de treinos abertos em Unidades de Conservação de Minas como forma de estimular
a prática do ciclismo por novos adeptos e ainda, estimular a presença e ocupação destes territórios públicos em que desenvolvem os seus treinamentos.
Frente ao exposto, este projeto se justifica ao contribuir com a presença dos atletas de ciclismo, representantes do Estado de Minas Gerais e potenciais
representantes olímpicos do nosso país, nas principais competições do ranking da modalidade, considerando os aspectos inerentes à manifestação rendimento,
mas sem desconsiderar a formação integral do indivíduo nesse processo.
REFERÊNCIAS
PARQUES de Minas atraem praticantes de ciclismo. Diário do Comércio, 2020. Disponível em: https://diariodocomercio.com.br/livre/parques-de-minas-atraempraticantes-de-ciclismo. Acesso em 03 de set. de 2020.
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2016-2027: Desenvolvimento Econômico e
Social Sustentável de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2016. 98 p.

Objetivos
- Promover a participação de 13 atletas em competições estaduais, nacionais e internacionais 05 categorias diferentes.
- Aumentar a representatividade de Minas Gerais no cenário do ciclismo por meio da participação em competições oficiais (calendários estaduais, nacionais e
internacionais).
- Melhorar/Manter o bom posicionamento no ranking dos atletas beneficiários do projeto por meio da participação em competições no âmbito Nacional e
Internacional.
- Manter ou melhorar a colocação do atleta no ranking da Confederação/Federação.
- Manter a equipe competitiva nos campeonatos que participar.
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Metodologia
Fase I (mês 1 ao mês 12): Processo seletivo, contratação e pagamento dos recursos humanos do projeto. A composição quantitativa de toda equipe de trabalho
justifica-se em razão da necessidade de suporte e acompanhamento de todas as etapas administrativas e técnicas do projeto.
Abaixo segue organização funcional do projeto e suas respectivas atribuições:
01 COORDENADOR DE PROJETOS DE FORMAÇÃO OU RENDIMENTO- será remunerado com recursos previstos neste projeto pela LIE.
Forma de contratação: Via MEI
(30 horas/semana) Enquadramento: Ensino Superior completo, preferencialmente graduado em Educação Física
Salário bruto: R$ 3.738,15 (três mil setecentos e trinta e oito reais e quinze centavos) por mês
Coordenar todas as ações após a aprovação do projeto (execução); gerir as inscrições dos beneficiários; atuar na divulgação do Projeto Esportivo; realizar reuniões
regulares com a equipe técnica, pais, atletas e demais pessoas envolvidas no projeto; realizar ações operacionais e administrativas necessárias para o
funcionamento do projeto, como aquisição de itens de despesa e contratação de profissionais e serviços, recolhendo e organizando documentos fiscais e
comprovantes de despesa. Atuar na gestão da logística de distribuição de materiais e outros produtos decorrentes do projeto. Estabelecer contato constante com
apoiadores do projeto, mantendo-os informados sobre o seu andamento. Elaborar conjuntamente a equipe técnica relatórios bem como organizar documentos
comprobatórios relativos à execução do projeto para apresentação de prestação de contas. Coordenar o processo de planejamento pedagógico do projeto. Cumprir
as exigências de Contrapartidas de Comunicação e Marketing estabelecidas no Anexo VIII deste Edital.
Seleção dos atletas beneficiados pelo projeto: serão selecionados a partir dos critérios estabelecidos e podem participar do processo seletivo os atletas que
preencham os requisitos e atendam as metas do projeto independente de vínculo associativo com a entidade.
- Critérios de seleção dos 13 atletas:
1. atletas elite/mountainbike olímpico/sub-23 e sub 17 e-mountainbike/x-terra:
- análise de currículo;
- ter pontuação no ranking internacional;
- posição no ranking nacional;
- disponibilidade para participação nas competições previstas;
- comprometimento com os princípios estatutários da entidade e das leis e regulamentos do Sistema Nacional de Esporte, normas e regulamentos da União
Ciclística Internacional, Confederação Brasileira e Federação Mineira de Ciclismo, justiça esportiva e Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (por meio de
termo de compromisso).
- Outros critérios poderão ser incluídos em razão de fatos supervenientes;
2. atletas formação (acima de 16 anos):
- análise currículo;
- prévia participação em equipes de mountain bike (critério de pontuação, não sendo eliminatório);
- participação no campeonato mineiro de equipes mountain bike (critério de pontuação, não sendo eliminatório de candidatos);
- disponibilidade para participação nas competições previstas;;
- comprometimento com os princípios estatutários da entidade das leis e regulamentos do Sistema Nacional de Esporte, normas e regulamentos da União Ciclística
Internacional, Confederação Brasileira e Federação Mineira de Ciclismo, justiça esportiva e Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (por meio de termo de
compromisso).
- Outros critérios poderão ser incluídos em razão de fatos supervenientes;
Os 13 atletas que terão o subsídio para participar das competições listadas neste projeto deverão atender aos critérios para seleção, a saber: nível de desempenho
esportivo para participar nas competições nacionais e internacionais, conforme descrito na metodologia. Essa análise será realizada pelo treinador na época da
preparação para as competições, pois as condições físicas dos atletas são alteráveis.
Fase II (mês 1 e 2): Pagamento da 1ª parcela (20% 2/3 do total captado) ao serviço de terceiro (facilitador) responsável pela elaboração/aprovação, auxílio na
captação e prestação de contas do projeto. Ressaltamos que a carta de intenção anexada a este projeto foi assinado eletronicamente, por meio de certificado
digital.
Fase III (mês 1 e 2): Produção dos materiais publicitárias. Plano de divulgação e abertura da seleção dos atletas:
Todos os serviços publicitários são para garantir que a marca do projeto e dos parceiros sejam usadas conforme regras de cada uma das partes. É importante nos
atentarmos aos detalhes, erros com a identidade de cada um é um constrangimento institucional, pois pode passar a ideia de falta de zelo com a representação
gráfica da instituição. Contaremos com o apoio da empresa Sense, que possui um Designer e que ficará responsável por produzir os materiais de publicidade, de
acordo com as regras de aplicações de marca da LIE.
No que tange a divulgação do projeto, estão previstas divulgação do projeto na Federação Mineira de Ciclismo e Associação Mountain Bike BH e do processo de
seleção dos atletas serão beneficiados pelo projeto.
Para isso, estão previstas as seguintes ações:
? Elaboração de mailing para divulgação de e-mails marketings.
? Patrocínio de Link no Facebook: Serviço para impulsionar a divulgação da página do projeto, visando alcançar o maior número de pessoas possível, aumentando
assim a divulgação das marcas do projeto e dos apoiadores.
? Presença de atletas em reportagens e outras ações
? Divulgação nos seguintes locais: site e redes sociais da Associação Mountain Bike BH.e Federação Mineira de Ciclismo.
Divulgação Digital:
? Site da Associação Mountain Bike BH: postagem de pré-execução com chamada para o processo de inscrição.
? Página do Facebook da Associação Mountain Bike BH: postagem de pré-execução com chamada para o processo de inscrição.
? Perfil do Instagram da Associação Mountain Bike BH: postagem de pré-execução com chamada para o processo de inscrição.
? Plano de comunicação criado pelo Designer da Sense das ações de comunicação, publicidade e marketing do projeto.
? Site da Federação Mineira de Ciclismo;
? Página do Facebook da Federação Mineira de Ciclismo;
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? Página do Facebook dos Atletas;
Fase IV (mês 2 ao 12): Compra de seguro de vida, passagem aéreas, seguro de viagem e locação de veículo e pagamento de registo na CBC e na UCI para a
participação dos atletas nas competições previstas no projeto:
- Registo da entidade na UCI + taxa de imposto sobre operação: Valor único anual de registro na entidade na UCI para a participação dos atletas nas competições.
O registro como equipe perante a UCI garante os benefícios e prerrogativas para a equipe que auxiliam e garantem melhor apoio aos atletas em eventos
internacionais. Além da participação da disputa do ranking de equipe, o registro perante a UCI garante:
- prioridade na escolha de espaços reservados para apoio das equipes nas competições válidas para ranking internacional;
- registro da equipe diretamente através da UCI, sem intermediação da Confederação Nacional, o que garante agilidade no registro de atletas e inscrição em
competições válidas para ranking internacional;
- Isenção de taxas de inscrição em eventos da copa do mundo para todos os ciclistas da equipe;
- Isenção de taxas de inscrição para qualquer corrida no calendário UCI para todos os ciclistas da equipe;
- concessão de passes para equipe de apoio aos ciclistas nas áreas de eventos internacionais;
- acesso a meios de comunicação responsáveis pela cobertura dos eventos internacionais;
- 3 passes de autorização para estacionamento nos eventos de Copa do Mundo de Mountain Bike;
- reserva de área exclusiva para manutenção, alimentação e assistência aos atletas nos locais em são realizadas etapas de Copa do Mundo de Mountain Bike;
- acesso a área de árbitros dos eventos internacionais;
- divulgação da equipe no site da União Ciclística Internacional;
- outros serviços e benefícios no local de grandes eventos da UCI (descontos ou vantagens de serviços de hospedagem, alimentação ou transporte para o evento).
- Registro da entidade na CBC: Valor único anual de registro na entidade na Confederação Brasileira de Ciclismo para a participação dos atletas nas competições.
O registro no âmbito nacional garante a uma equipe e seus atletas:
- participação no ranking nacional de equipes;
- prioridade na escolha de espaços reservados para apoio das equipes nas competições;
- isenção de inscrição em campeonatos nacionais;
- reserva de área exclusiva para manutenção, alimentação e assistência aos atletas nos locais de competições nacionais;
- outros serviços e benefícios no local de eventos promovidos pela Confederação Brasileira de Ciclismo.
- Passagens aéreas
- 01 Passagem aérea ida e volta - BH para Santa Maria Catamarca Province/Argentina - Abierto Internacional de Santa Maria (28/01 a 03/02)
- 02 Passagens aéreas ida e volta - BH para San Pedro de Colalao, Tucumán/Argentina - Abierto Noa XCO (18/02 a 24/02)
- 02 Passagens aéreas ida e volta BH para Salinas/Porto Rico - Tropical MTB Challenge - UCI Juniors Series XCO (18/02 a 24/02) e Rincón/Porto Rico - Porto Rico
MTB Cup - UCI Juniors Series XCO (24/02 a 02/03)
- 03 Passagens aéreas ida e volta BH para Santiago/Chile - Copa Lipi (18/03 a 23/03)
- 06 Passagens aéreas BH para Argentina (local a definir – cotado para Buenos Aires) - Campeonato PanAmericano (29/03 a 06/04)
- 05 Passagens aéreas ida e volta BH para Nove Mesto na Morave/República Tcheca - WC - Nove Mesto Na Morave (18/05 a 25/05)
- 04 Passagens aéreas ida e volta BH Swiss cup - Gränichen/Suiça (01/06 a 08/06)
- 05 Passagens aéreas ida e volta BH para Tolosa/França, para conexão para Vallnord/Andorra - World Cup - Vallnord, Andorra (15/06 a 22/06) e Campeonato
Mundial de MTB - Albstadt, Alemanha (22/06 a 29/06)
- 05 Passagens aéreas ida e volta BH para WC - Mont Sainte Anne – Canadá (17/08 a 24/08)
- 01 Passagem aérea ida BH para Veneza para chegar até Val di Sole Itália - WC Itália (07/09 a 14/09)
- 01 Passagem aérea ida Veneza para Genebra para chegar em Les Gets França - WC França (14/09 a 21/09)
- 01 Passagem aérea volta Genebra para BH - Campeonato Brasileiro de MTB em São Paulo (21/09)
Locações de veículo: Locação de veículo para participar das competições nacionais
- 05 diárias de locação de 02 veículos para Araxá/MG - Copa Internacional de MTB Etapa 1
- 05 diárias de locação de 02 veículos para Ouro Branco/MG - Maratona Internacional Estrada Real Etapa 1
- 03 diárias de locação de 02 veículos para Itabirito/MG - Maratona Internacional Estrada Real Etapa 2
- 05 diárias de locação de 02 veículos para Congonhas/MG - Copa Internacional de MTB Etapa 2
- 05 diárias de locação de 02 veículos para São Paulo/SP - Shimano Fest
- 03 diárias de locação de 02 veículos para Curvelo/MG – Maratona Internacional Estrada Real Etapa 3
- 05 diárias de locação de 02 veículos para Taubaté/SP - Copa Internacional de MTB Etapa 3
- 05 diárias de locação de 02 veículos para Petrópolis/RJ - Copa Internacional de MTB Etapa 4
Seguro de viagem: Seguro obrigatório para participação nas competições nível UCI, fora do território nacional, para garantia de assistência aos atletas em caso de
algum sinistro durante as competições. As competições são:
- 01 seguro de viagem - BH para Santa Maria Catamarca Province/Argentina - Abierto Internacional de Santa Maria (28/01 a 03/02)
- 02 seguros de viagem - BH para San Pedro de Colalao, Tucumán/Argentina - Abierto Noa XCO (18/02 a 24/02)
- 02 seguros de viagem - BH para Salinas/Porto Rico - Tropical MTB Challenge - UCI Juniors Series XCO (18/02 a 24/02) e Rincón/Porto Rico - Porto Rico MTB
Cup - UCI Juniors Series XCO (24/02 a 02/03)
- 03 seguros de viagem - BH para Santiago/Chile - Copa Lipi (18/03 a 23/03)
- 06 seguros de viagem - BH para Argentina (local a definir – cotado para Buenos Aires) - Campeonato PanAmericano (29/03 a 06/04)
- 05 seguros de viagem - BH para Nove Mesto na Morave/República Tcheca - WC - Nove Mesto Na Morave (18/05 a 25/05)
- 04 seguros de viagem - BH Swiss cup - Gränichen/Suiça (01/06 a 08/06)
- 05 seguros de viagem - BH para Tolosa/França, para conexão para Vallnord/Andorra - World Cup - Vallnord, Andorra (15/06 a 22/06) e Campeonato Mundial de
MTB - Albstadt, Alemanha (22/06 a 29/06)
- 05 seguros de viagem - BH para WC - Mont Sainte Anne – Canadá (17/08 a 24/08)
- 01 seguro de viagem - BH para Veneza para chegar até Val di Sole Itália - WC Itália (07/09 a 14/09)
- 01 seguro de viagem - Veneza para Genebra para chegar em Les Gets França - WC França (14/09 a 21/09)
- 01 seguro de viagem - Genebra para BH - Campeonato Brasileiro de MTB em São Paulo (21/09)
Seguro de vida: Seguro obrigatório para participação nas competições nível UCI, para garantia dos atletas para o caso de algum problema durante as competições.
Serão contemplados serviços para 13 atletas.
Fase V (mês 2 a mês 12): Pagamento das parcelas mensais correspondentes ao serviço de terceiro (facilitador) responsável pela elaboração/aprovação, auxílio na
captação e prestação de contas do projeto.
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Fase VI (mês 2 a mês 12): Participação nas competições. Através dessa fase que compreende toda a duração do projeto, alcançaremos os objetivos e metas
propostas.
O projeto prevê a participação dos atletas nas seguintes competições:
1. Abierto Internacional de Santa Maria
2. Abierto Noa XCO
3. Tropical MTB Challenge - UCI Juniors Series XCO
4. Porto Rico MTB Cup - UCI Juniors Series XCO
5. Copa Internacional de Mountain Bike (1ª etapa)
6. Copa Lippi Trek de XCO
7. Campeonato Panamericano
8. Internacional Estrada Real
9. Internacional Estrada Real
10. Copa Internacional de Mountain Bike (2ª etapa)
11. WC - Nove Mesto Na Morave
12. Swiss cup
13. World Cup
14. Campeonato Mundial de MTB
15. Copa Internacional de Mountain Bike (3ª etapa)
16. Shimano Fest
17. WC - Mont Sainte Anne
18. Copa Internacional de Mountain Bike (4ª etapa)
19. WC Itália
20. WC França
21. Internacional Estrada Real
22. Campeonato Brasileiro de MTB
- COORDENADOR GERAL (30 horas):
Segunda: 09h00 às 15h00 – 06h
Terça: 09h00 às 15h00 – 06h Reunião de planejamento
Quarta: 09h00 às 15h00 – 06h
Quinta: 09h00 às 15h00 – 06h
Sexta: 09h00 às 15h00 – 06h
Total: 30 horas/semana
Fase VII (mês 01 a mês 12): Avaliação do projeto e prestação de contas. A avaliação acontecerá durante todo o processo, desde a sua aprovação junto Sedese,
até a apresentação do relatório de cumprimento do objeto. As atividades de avaliação do projeto deverão ser:
- Acompanhamento de indicadores de participação e satisfação (registro de atletas beneficiados, bem como a participação deles em competições, mediante
observação e registros dos profissionais envolvidos); reuniões periódicas com a equipe de trabalho.
- Elaboração e apresentação do relatório de cumprimento do objeto de acordo com a legislação vigente.
- Controlar e processar a prestação de contas do projeto, elaboração e apresentação de relatório contábil relacionada à execução do projeto.
- Prestação de contas final.

Critério de seleção do público alvo
Atletas de ciclismo selecionados por meio de análise de currículo.

Estratégia de divulgação e de captação de beneficiários
No que tange a divulgação do projeto, estão previstas inserção nos meios de comunicação da Federação Mineira de Ciclismo e da Associação Mountain Bike BH.
O processo de seleção dos atletas a serem beneficiados pelo projeto será amplamente divulgado nos canais descritos na divulgação digital.
Para isso, estão previstas as seguintes ações:
• Elaboração de mailing para divulgação de e-mails marketings.
• Patrocínio de Link no Facebook: Serviço para impulsionar a divulgação da página do projeto, visando alcançar o maior número de pessoas possível, aumentando
assim a divulgação das marcas do projeto e dos apoiadores. O patrocínio é feito de acordo com a quantidade de pessoas que deseja alcançar.
• Presença de atletas em reportagens e outras ações
• Divulgação nos seguintes locais: Associação Mountain Bike BH de Ciclismo e Federação Mineira de Ciclismo
Divulgação Digital:
• Site da Associação Mountain Bike BH: postagem de pré-execução com chamada para o processo de inscrição.
• Página do Facebook da Associação Mountain Bike BH: postagem de pré-execução com chamada para o processo de inscrição.
• Perfil do Instagram da Associação Mountain Bike BH: postagem de pré-execução com chamada para o processo de inscrição.
• Plano de comunicação criado pelo Designer da Sense das ações de comunicação, publicidade e marketing do projeto.
• Site da Federação Mineira de Ciclismo;
• Página do Facebook da Federação Mineira de Ciclismo;
• Página do Facebook dos Atletas;

Itens com aplicação de marcas
- Templates de mídia digital para publicações no Facebook, Instagram e sites
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Cronograma das Atividades
Nº

Atividade

Meses de execução

Análise

1

Processo seletivo, contratação e pagamento dos recursos
humanos do projeto.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12

Pendente

2

Pagamento da 1ª parcela (20% 2/3 do total captado) ao serviço
de terceiro (facilitador) responsável pela elaboração/aprovação,
auxílio na captação e prestação de contas do projeto.

1e2

Pendente

3

Produção dos materiais publicitárias. Plano de divulgação e
abertura da seleção dos atletas

1e2

Pendente

4

Compra de seguro de vida, passagem aéreas, seguro de viagem
e locação de veículo e pagamento de registo na CBC e na UCI
para a participação dos atletas nas competições previstas no
projeto

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12

Pendente

5

Pagamento das parcelas mensais correspondentes ao serviço
de terceiro (facilitador) responsável pela elaboração/aprovação,
auxílio na captação e prestação de contas do projeto.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12

Pendente

6

Participação nas competições.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12

Pendente

7

Avaliação do projeto e prestação de contas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12

Pendente

Metas
Nº

Descrição da meta

Documentos comprobatórios

Quantidades

Análise

1

Atender 13 beneficiários
do Projeto Esportivo,
distribuídos em 05
categorias, conforme
público alvo e critérios de
seleção delimitados

Controle de treino dos atletas (contendo: nome do
projeto, categoria, nome da atividade, horário das
atividades, nome do profissional responsável, data(s)
de realização, nomes dos participantes, assinaturas
dos presentes e do profissional responsável pela
atividade), conforme modelo disponível no endereço
eletrônico incentivo.esportes.mg.gov.br; Relação
nominal de beneficiários do Projeto Esportivo, de
forma a possibilitar mensuração do quantitativo
estabelecido; Currículo dos atletas beneficiários no
projeto;

Total: 26
1º semestre (13) e 2º semestre
(13)

Pendente

2

Divulgar as ações do
projeto, com no mínimo 1
postagem por mês nas
redes sociais

Link das postagens realizadas pelo Executor nas
redes sociais Facebook e Instagram

Total: 12
1º semestre (6) e 2º semestre (6)

Pendente

3

Participar da competição
“Abierto Internacional de
Santa Maria” com 1
beneficiário

Resultados da competição;

Total: 1
1º semestre (1) e 2º semestre (0)

Pendente

4

Participar da competição
“Abierto Noa XCO” com 1
beneficiário

Resultados da competição;

Total: 1
1º semestre (1) e 2º semestre (0)

Pendente

5

Participar da competição
“Tropical MTB
Challenge - UCI Juniors
Series XCO” com 1
beneficiário

Resultados da competição;

Total: 1
1º semestre (1) e 2º semestre (0)

Pendente

6

Participar da competição
“Porto Rico MTB Cup”
com 1 beneficiário

Resultados da competição; Relatórios fotográficos;

Total: 1
1º semestre (1) e 2º semestre (0)

Pendente

7

Participar da competição
“Copa Internacional de
MTB - Etapa 1” com 1
beneficiário

Resultados da competição; Relatórios fotográficos;

Total: 1
1º semestre (1) e 2º semestre (0)

Pendente

8

Participar da competição
“Copa Lippi Trek de
XCO” com 3 beneficiários

Resultados da competição; Relatórios fotográficos;

Total: 3
1º semestre (3) e 2º semestre (0)

Pendente

9

Participar da competição
“Campeonato
PanAmericano” com 6
beneficiários

Resultados da competição;

Total: 6
1º semestre (6) e 2º semestre (0)

Pendente

10

Participar da competição
“Maratona Internacional
Estrada Real - Etapa 1”.

Resultados da competição; Relatórios fotográficos;

Total: 1
1º semestre (1) e 2º semestre (0)

Pendente

11

Participar da competição
“Maratona Internacional
Estrada Real - Etapa 2”.

Resultados da competição; Relatórios fotográficos;

Total: 1
1º semestre (1) e 2º semestre (0)

Pendente
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Metas
Nº

Descrição da meta

12

Participar da competição
“Copa Internacional de
MTB - Etapa 2”.

13

Documentos comprobatórios

Quantidades

Análise

Resultados da competição; Relatórios fotográficos;

Total: 1
1º semestre (1) e 2º semestre (0)

Pendente

Participar da competição
“WC - Nove Mesto Na
Morave” com 5
beneficiários

Resultados da competição;

Total: 5
1º semestre (5) e 2º semestre (0)

Pendente

14

Participar da competição
“Swiss cup” com 4
beneficiários

Resultados da competição;

Total: 4
1º semestre (4) e 2º semestre (0)

Pendente

15

Participar da competição
“World Cup” com 5
beneficiários

Resultados da competição;

Total: 5
1º semestre (0) e 2º semestre (5)

Pendente

16

Participar da competição
“Campeonato Mundial de
MTB - Etapa 1” com 5
beneficiários

Resultados da competição;

Total: 5
1º semestre (0) e 2º semestre (5)

Pendente

17

Participar da competição
“Copa Internacional de
MTB - Etapa 3” com 5
beneficiários

Resultados da competição;

Total: 5
1º semestre (0) e 2º semestre (5)

Pendente

18

Participar da competição
“Shimano Fest” com 5
beneficiários

Resultados da competição;

Total: 5
1º semestre (0) e 2º semestre (5)

Pendente

19

Participar da competição
“WC - Mont Sainte Anne”
com 5 beneficiários

Resultados da competição;

Total: 5
1º semestre (0) e 2º semestre (5)

Pendente

20

Participar da competição
“Copa Internacional de
MTB - Etapa 4” com 6
beneficiários

Resultados da competição;

Total: 6
1º semestre (0) e 2º semestre (6)

Pendente

21

Participar da competição
“WC Itália” com 1
beneficiário

Resultados da competição;

Total: 1
1º semestre (0) e 2º semestre (1)

Pendente

22

Participar da competição
“WC França” com 1
beneficiário

Resultados da competição;

Total: 1
1º semestre (0) e 2º semestre (1)

Pendente

23

Participar da competição
“Maratona Internacional
Estrada Real - Etapa 3”
com 6 beneficiários

Resultados da competição;

Total: 6
1º semestre (0) e 2º semestre (6)

Pendente

24

Participar da competição
“Campeonato Brasileiro
de MTB - Etapa 2” com 6
beneficiários

Resultados da competição

Total: 6
1º semestre (0) e 2º semestre (6)

Pendente

25

Meta de contrapartida
social: Realizar 04
treinos abertos em
Unidades de
Conservação de Minas
com o objetivo de
estimular a prática do
ciclismo por novos
adeptos e ainda,
estimular a presença e
ocupação destes
territórios públicos em
que desenvolvem os se

Lista de presença

Total: 4
1º semestre (2) e 2º semestre (2)

Pendente

Despesas - Incentivo
Nº

Nome

1

Passagem aérea ida e volta - BH/Santa
Maria Catamarca Province Argentina/BH

1 und.

R$ 4.083,00

R$ 4.083,00

Justificado

Pendente

2

Passagem aérea ida e volta - BH/San
Pedro de Colalao, Tucumán Argentina/BH

2 und.

R$ 2.013,00

R$ 4.026,00

Justificado

Pendente

3

Passagem aérea ida e volta BH para
Salinas Porto Rico/BH

2 und.

R$ 6.166,00

R$ 12.332,00

Justificado

Pendente

19/03/2021 11:55:29 versão: 1.2.0

Qtd.

Vlr. unitário

Total

Docs.

Análise

Página 08 de 23

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Superintendência de Fomento e Incentivo ao Esporte
Diretoria de Gestão da Lei de Incentivo ao Esporte
Rod. Papa João Paulo II, 4143 - Prédio Minas, 14º andar, Bairro Serra Verde CEP: 31.630-900 CA/BH/MG

Despesas - Incentivo
Nº

Nome

Qtd.

Vlr. unitário

Total

Docs.

Análise

4

Passagem aérea ida e volta BH/Santiago, Chile/BH

3 und.

R$ 1.588,00

R$ 4.764,00

Justificado

Pendente

5

Passagem aérea ida e volta BH/Argentina/BH

6 und.

R$ 1.612,00

R$ 9.672,00

Justificado

Pendente

6

Passagem aérea ida e volta - BH/Nove
Mesto na Morave, República Tcheca/BH

5 und.

R$ 5.197,33

R$ 25.986,65

Justificado

Pendente

7

Passagem aérea de ida e volta saindo de
BH para Gränichen/Suiça para participar
da competição Swiss cup

4 und.

R$ 5.229,00

R$ 20.916,00

Justificado

Pendente

8

Passagem aérea ida e volta - BH/Tolosa,
França/BH

5 und.

R$ 4.655,67

R$ 23.278,35

Justificado

Pendente

9

Passagem aérea ida e volta - BH/Mont
Sainte Anne, Canadá/BH

5 und.

R$ 5.539,00

R$ 27.695,00

Justificado

Pendente

10

Passagem aérea ida - BH/Veneza, Itália

1 und.

R$ 4.345,33

R$ 4.345,33

Justificado

Pendente

11

Passagem aérea ida - Veneza/Genebra

1 und.

R$ 880,00

R$ 880,00

Justificado

Pendente

12

Passagem aérea volta - Genebra/BH

1 und.

R$ 2.611,00

R$ 2.611,00

Justificado

Pendente

13

Diária de locação de veículo

72 und.

R$ 211,33

R$ 15.215,76

Justificado

Pendente

14

Pacote bancário - 2019

12 Serviços

R$ 50,71

R$ 608,52

-

Pendente

15

Seguro de viagem - Argentina

9 und.

R$ 268,46

R$ 2.416,14

Justificado

Pendente

16

Seguro de viagem Porto Rico

2 und.

R$ 306,25

R$ 612,50

Justificado

Pendente

17

Seguro de viagem Chile

3 und.

R$ 230,66

R$ 691,98

Justificado

Pendente

18

Seguro de viagem Republica Tcheca

5 und.

R$ 306,25

R$ 1.531,25

Justificado

Pendente

19

Seguro viagem Suiça

5 und.

R$ 306,25

R$ 1.531,25

Justificado

Pendente

20

Seguro de viagem França e Alemanha

6 und.

R$ 570,82

R$ 3.424,92

Justificado

Pendente

21

Seguro de viagem Canadá

5 und.

R$ 306,25

R$ 1.531,25

Justificado

Pendente

22

Seguro de viagem Itália

1 und.

R$ 306,25

R$ 306,25

Justificado

Pendente

23

Seguro de vida

156 und.

R$ 30,87

R$ 4.815,72

Sim

Pendente

24

Registro da Associação na UCI

1 tx

R$ 16.780,50

R$ 16.780,50

Justificado

Pendente

25

Registo da Associação na CBC

1 tx

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

Justificado

Pendente

26

Imposto de renda retido na fonte - registo
UCI

1 tx

R$ 2.517,08

R$ 2.517,08

Justificado

Pendente

Despesas - Pessoal
Nº

Nome

Qtd.

1

COORDENADOR DE PROJETOS - 30
horas semanais - remuneração bruta 2019

Vlr. unitário
12

Total

R$ 3.736,44

R$ 44.837,28

Docs.

Análise

-

Pendente

Docs.

Análise

Sim

Pendente

Despesas - Terceiros
Nº

Nome

1

Sem título

Qtd.

Percentual
0

Total
10.00%

R$ 29.988,72

Despesas - Outras
Nº

Nome

Qtd.

Vlr. unitário

Total

Docs.

Análise

Qtd.

Vlr. unitário

Total

Docs.

Análise

Não há despesa(s).

Despesas - Publicidade
Nº

Nome

Não há despesa(s).

Locais
Nº

1

Tipo

Sala ou Salão

Nome

Endereço

Responsável

Análise

ASSOCIAÇÃO MOUNTAIN
BIKE BH DE CICLISMO

Rua Santa Rita Durão, 74, 3ª
andar, Funcionários BELO HORIZONTE / MG CEP: 30.140-110

Vitório Paulino

Pendente

Documentos
Nº

Tipo de documento

FORMULÁRIO DE
1
PROTOCOLO
19/03/2021 11:55:29
versão: 1.2.0
PROJETO

Descrição

Arquivo

Formulário de
protocolo de projetos

formulario_de_p..1804491789.pdf

Data de envio
22/09/2020 18:04:49

Análise
Pendente
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Documentos
Nº

Tipo de documento

Descrição

Arquivo

2

DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA
CONFORME TIPO DE
PROJETO (SUBITEM
5.2.2 DO EDITAL)

Detalhamento de
viagens planejadas

documentacao_ob..1730211789.pdf

23/09/2020 17:30:21

Pendente

3

DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA
CONFORME TIPO DE
PROJETO (SUBITEM
5.2.2 DO EDITAL)

Grade horária
estimada das
atividades

documentacao_ob..1810331789.pdf

23/09/2020 18:10:33

Pendente

4

OUTROS

Calendário _ CBC Confederação
Brasileira de Ciclismo

outros-202009231817081789.pdf

23/09/2020 18:17:08

Pendente

5

OUTROS

Calendário - UCI
União Internacional
de Ciclismo

outros-202009231818251789.pdf

23/09/2020 18:18:25

Pendente

6

OUTROS

Copa Internacional
de MTB Etapa 1

outros-202009231821111789.pdf

23/09/2020 18:21:11

Pendente

7

OUTROS

Copa Internacional
de MTB Etapa 2

outros-202009231821531789.pdf

23/09/2020 18:21:53

Pendente

8

OUTROS

Copa Internacional
de MTB Etapa 3

outros-202009231822121789.pdf

23/09/2020 18:22:12

Pendente

9

OUTROS

Copa Internacional
de MTB Etapa 4

outros-202009231827081789.pdf

23/09/2020 18:27:08

Pendente

10

OUTROS

Copa Lippi Trek de
XCO

outros-202009231827281789.pdf

23/09/2020 18:27:28

Pendente

11

OUTROS

Shimano Fest 2020

outros-202009231829281789.pdf

23/09/2020 18:29:28

Pendente

12

OUTROS

Maratona
Internacional Estrada
Real - Etapa 1

outros-202009231830031789.pdf

23/09/2020 18:30:03

Pendente

13

OUTROS

Maratona
Internacional Estrada
Real - Etapa 2

outros-202009231830271789.pdf

23/09/2020 18:30:27

Pendente

14

OUTROS

Maratona
Internacional Estrada
Real - Etapa 3

outros-202009231830471789.pdf

23/09/2020 18:30:47

Pendente

15

OUTROS

Campeonato
PanAmericano

outros-202009231831191789.pdf

23/09/2020 18:31:19

Pendente

16

OUTROS

WC Itália

outros-202009231831441789.pdf

23/09/2020 18:31:44

Pendente

17

OUTROS

Calendário Mundiais
de MTB

outros-202009231832281789.pdf

23/09/2020 18:32:28

Pendente

18

OUTROS

WC - Mont Sainte
Anne

outros-202009231832461789.pdf

23/09/2020 18:32:46

Pendente

19

OUTROS

World Cup

outros-202009231833041789.pdf

23/09/2020 18:33:04

Pendente

20

OUTROS

Grade horária RH

outros-202009231849401789.pdf

23/09/2020 18:49:40

Pendente

21

OUTROS

REQUERIMENTO EQUIPES CBC

outros-202009231853011789.pdf

23/09/2020 18:53:01

Pendente

22

OUTROS

REQUERIMENTO EQUIPES UCI

outros-202009231854081789.pdf

23/09/2020 18:54:08

Pendente

23

CERTIDÃO DO CADIN

Certidão - Cadin

certidao_do_cad..0912511789.pdf

02/10/2020 09:12:51

Pendente

24

CERTIDÃO DO
CAGEC/SIAFI

Certidão - Cagec

certidao_do_cag..0913081789.pdf

02/10/2020 09:13:08

Pendente

25

OUTROS

Comprovação de
capacidade técnica
complementar

outros-202010020925541789.pdf

02/10/2020 09:25:54

Pendente

26

OUTROS

Comprovação de
capacidade técnica
complementar 2

outros-202010020926061789.pdf

02/10/2020 09:26:06

Pendente

19/03/2021 11:55:29 versão: 1.2.0

Data de envio

Análise
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Documentos
Nº

Tipo de documento

Descrição

Arquivo

27

OUTROS

Comprovação de
capacidade técnica
complementar 3

outros-202010020926181789.pdf

02/10/2020 09:26:18

Pendente

28

OUTROS

Comprovação de
capacidade técnica
complementar 4

outros-202010020927061789.pdf

02/10/2020 09:27:06

Pendente

29

CARTA DE INTENÇÃO

Carta de intenção

carta_de_intenc..0957061789.pdf

22/10/2020 09:57:06

Pendente

30

RESPOSTA
DILIGÊNCIA

Resposta a 1º
diligência

resposta_dilige..1341101789.pdf

04/11/2020 13:41:10

Pendente

19/03/2021 11:55:29 versão: 1.2.0

Data de envio

Análise
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Detalhamento das despesas

Despesa nº 1 - Incentivo
Nome

Passagem aérea ida e volta - BH/Santa Maria Catamarca Province Argentina/BH

Qtd.

1 und.

Vlr. unitário

R$ 4.083,00

Total

R$ 4.083,00

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Passagem aérea de ida e volta saindo de BH para Santa Maria Catamarca Province na Argentina para participar da
competição Abierto Internacional de Santa Maria.

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item para proporcionar a participação do atleta na competição prevista no projeto.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

01 atleta previsto para participar da competição x 1 passagem de ida e volta = 01 passagem

Quantidade mensal
Documentos

Justificativa

1º mês (0), 2º mês (1), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)
Orçamento nº 1: orcamento20200903171718-1789-IzuYp.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 27/08/2020
Valor unitário: R$ 4.083,00
Orçamento oriundo de site de busca Decolar. Assim, só temos um CNPJ para apresentar. Abaixo apresentamos os
valores presentes no orçamento.
Valores
1 - R$ 2.246,00
2 - R$ 4.083,00
3 - R$ 9.226,00
Média: R$ 7.777,50
Valor para o item: R$ 4.083,00

Análise

Pendente

Despesa nº 2 - Incentivo
Nome

Passagem aérea ida e volta - BH/San Pedro de Colalao, Tucumán Argentina/BH

Qtd.

2 und.

Vlr. unitário

R$ 2.013,00

Total

R$ 4.026,00

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Passagem aérea de ida e volta saindo de BH para San Pedro de Colalao, Tucumán/Argentina para participar da
competição Abierto Noa XCO

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item para proporcionar a participação do atleta na competição prevista no projeto.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

02 atleta previsto para participar da competição x 1 passagem de ida e volta = 02 passagens

Quantidade mensal
Documentos

Justificativa

1º mês (0), 2º mês (2), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)
Orçamento nº 1: orcamento20200903172319-1789-NxpbA.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 15/07/2020
Valor unitário: R$ 2.122,00
Orçamento oriundo de site de busca Decolar. Assim, só temos um CNPJ para apresentar. Abaixo apresentamos os
valores presentes no orçamento.
Valores
1 - R$ 1.795,00
2 - R$ 2.122,00
3 - R$ 2.122,00
Média: R$ 2.013,00
Valor para o item: R$ 2.013,00

Análise

Pendente

Despesa nº 3 - Incentivo
Nome
19/03/2021 11:55:29 versão: 1.2.0

Passagem aérea ida e volta BH para Salinas Porto Rico/BH
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Despesa nº 3 - Incentivo
Qtd.

2 und.

Vlr. unitário

R$ 6.166,00

Total

R$ 12.332,00

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Passagem aérea de ida e volta saindo de BH para Salinas/Porto Rico para participar das competições Tropical MTB
Challenge - UCI Juniors Series XCO e Porto Rico MTB Cup - UCI Juniors Series XCO

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item para proporcionar a participação do atleta na competição prevista no projeto.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

02 atletas previsto para participar da competição x 1 passagem de ida e volta = 02 passagem

Quantidade mensal
Documentos

Justificativa

1º mês (0), 2º mês (2), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)
Orçamento nº 1: orcamento20200904140847-1789-aJNLE.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 15/07/2020
Valor unitário: R$ 6.166,00
Orçamento oriundo de site de busca Decolar. Assim, só temos um CNPJ para apresentar. Abaixo apresentamos os
valores presentes no orçamento.
Valores
1 - R$ 4.796,00
2 - R$ 6.588,00
3 - R$ 7.144,00
Média: R$ 6.166,00
Valor para o item: R$ 6.166,00

Análise

Pendente

Despesa nº 4 - Incentivo
Nome

Passagem aérea ida e volta - BH/Santiago, Chile/BH

Qtd.

3 und.

Vlr. unitário

R$ 1.588,00

Total

R$ 4.764,00

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Passagem aérea de ida e volta saindo de BH para Santiago/Chile para participar da competição Copa Lippi Trek de XCO

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item para proporcionar a participação do atleta na competição prevista no projeto.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

03 atletas previsto para participar da competição x 1 passagem de ida e volta = 03 passagens

Quantidade mensal
Documentos

Justificativa

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (3), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)
Orçamento nº 1: orcamento20200904141538-1789-CMadF.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 16/07/2020
Valor unitário: R$ 1.588,00
Orçamento oriundo de site de busca Decolar. Assim, só temos um CNPJ para apresentar. Abaixo apresentamos os
valores presentes no orçamento.
Valores
1 - R$ 1.510,00
2 - R$ 1.588,00
3 - R$ 2.852,00
Média: R$ 1.983,33
Valor para o item: R$ 1.588,00

Análise

Pendente

Despesa nº 5 - Incentivo
Nome

Passagem aérea ida e volta - BH/Argentina/BH

Qtd.

6 und.

19/03/2021 11:55:29 versão: 1.2.0
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Despesa nº 5 - Incentivo
Vlr. unitário

R$ 1.612,00

Total

R$ 9.672,00

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Passagem aérea de ida e volta saindo de BH para Argentina para participar do Campeonato PanAmericano

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item para proporcionar a participação do atleta na competição prevista no projeto.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

06 atletas previsto para participar da competição x 1 passagem de ida e volta = 06 passagens

Quantidade mensal
Documentos

Justificativa

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (6), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)
Orçamento nº 1: orcamento20200904142013-1789-mAFeC.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 16/07/2020
Valor unitário: R$ 1.612,00
Orçamento oriundo de site de busca Decolar. Assim, só temos um CNPJ para apresentar. Abaixo apresentamos os
valores presentes no orçamento.
Valores
1 - R$ 1.379,00
2 - R$ 1.683,00
3 - R$ 1.774,00
Média: R$ 1.612,00
Valor para o item: R$ 1.612,00

Análise

Pendente

Despesa nº 6 - Incentivo
Nome

Passagem aérea ida e volta - BH/Nove Mesto na Morave, República Tcheca/BH

Qtd.

5 und.

Vlr. unitário

R$ 5.197,33

Total

R$ 25.986,65

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Passagem aérea de ida e volta saindo de BH para Nove Mesto na Morave/República Tcheca para participar do WC Nove Mesto Na Morave.

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item para proporcionar a participação do atleta na competição prevista no projeto.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

05 atletas previsto para participar da competição x 1 passagem de ida e volta = 05 passagens

Quantidade mensal
Documentos

Justificativa

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (5), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)
Orçamento nº 1: orcamento20200904142404-1789-bXiGg.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 15/07/2020
Valor unitário: R$ 5.197,33
Orçamento oriundo de site de busca Decolar. Assim, só temos um CNPJ para apresentar. Abaixo apresentamos os
valores presentes no orçamento.
Valores
1 - R$ 5.170,00
2 - R$ 5.211,00
3 - R$ 5.211,00
Média: R$ 5.197,33
Valor para o item: R$ 5.197,33

Análise

Pendente

Despesa nº 7 - Incentivo
Nome

Passagem aérea de ida e volta saindo de BH para Gränichen/Suiça para participar da competição Swiss cup

Qtd.

4 und.

Vlr. unitário

R$ 5.229,00

19/03/2021 11:55:29 versão: 1.2.0
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Despesa nº 7 - Incentivo
Total

R$ 20.916,00

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Passagem aérea de ida e volta saindo de BH para Gränichen/Suiça para participar da competição Swiss cup.

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item para proporcionar a participação do atleta na competição prevista no projeto.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

04 atletas previsto para participar da competição x 1 passagem de ida e volta = 04 passagens

Quantidade mensal
Documentos

Justificativa

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (4), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)
Orçamento nº 1: orcamento20200904142925-1789-ePMcr.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 15/07/2020
Valor unitário: R$ 5.229,00
Orçamento oriundo de site de busca Decolar. Assim, só temos um CNPJ para apresentar. Abaixo apresentamos os
valores presentes no orçamento.
Valores
1 - R$ 5.139,00
2 - R$ 5.229,00
3 - R$ 5.400,00
Média: R$ 5.229,00
Valor para o item: R$ 5.229,00

Análise

Pendente

Despesa nº 8 - Incentivo
Nome

Passagem aérea ida e volta - BH/Tolosa, França/BH

Qtd.

5 und.

Vlr. unitário

R$ 4.655,67

Total

R$ 23.278,35

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Passagem aérea de ida e volta saindo de BH para Tolosa/França para participar da competição World Cup
(Vallnord/Andorra) e Campeonato Mundial de MTB (Albstadt/Alemanha)

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item para proporcionar a participação do atleta na competição prevista no projeto.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

05 atletas previsto para participar da competição x 1 passagem de ida e volta = 05 passagens

Quantidade mensal
Documentos

Justificativa

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (5), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)
Orçamento nº 1: orcamento20200904143324-1789-USvkJ.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 03/09/2020
Valor unitário: R$ 4.655,67
Orçamento oriundo de site de busca Decolar. Assim, só temos um CNPJ para apresentar. Abaixo apresentamos os
valores presentes no orçamento.
Valores
1 - R$ 4.731,00
2 - R$ 4.834,00
3 - R$ 4.402,00
Média: R$ 4.665,67
Valor para o item: R$ 4.665,67

Análise

Pendente

Despesa nº 9 - Incentivo
Nome

Passagem aérea ida e volta - BH/Mont Sainte Anne, Canadá/BH

Qtd.

5 und.

Vlr. unitário

R$ 5.539,00

Total

R$ 27.695,00
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Despesa nº 9 - Incentivo
Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Passagem aérea de ida e volta saindo de BH para Mont Sainte Anne/Canadá para participar da competição WC - Mont
Sainte Anne

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item para proporcionar a participação do atleta na competição prevista no projeto.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

05 atletas previsto para participar da competição x 1 passagem de ida e volta = 05 passagens

Quantidade mensal
Documentos

Justificativa

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (5), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)
Orçamento nº 1: orcamento20200904143752-1789-mLYzX.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 15/07/2020
Valor unitário: R$ 5.539,00
Orçamento oriundo de site de busca Decolar. Assim, só temos um CNPJ para apresentar. Abaixo apresentamos os
valores presentes no orçamento.
Valores
1 - R$ 4.989,00
2 - R$ 5.539,00
3 - R$ 7.356,00
Média: R$ 5.961,33
Valor para o item: R$ 5.539,00

Análise

Pendente

Despesa nº 10 - Incentivo
Nome

Passagem aérea ida - BH/Veneza, Itália

Qtd.

1 und.

Vlr. unitário

R$ 4.345,33

Total

R$ 4.345,33

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Passagem aérea de ida saindo de BH para Veneza para chegar até Val di Sole Itália para participar da competição WC
Itália

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item para proporcionar a participação do atleta na competição prevista no projeto.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

01 atleta previsto para participar da competição x 1 passagem de ida e volta = 01 passagem

Quantidade mensal
Documentos

Justificativa

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (1), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)
Orçamento nº 1: orcamento20200904144312-1789-mlnOf.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 14/08/2020
Valor unitário: R$ 4.345,33
Orçamento oriundo de site de busca Decolar. Assim, só temos um CNPJ para apresentar. Abaixo apresentamos os
valores presentes no orçamento.
Valores
1 - R$ 2.482,00
2 - R$ 5.041,00
3 - R$ 5.513,00
Média: R$ 4.345,33
Valor para o item: R$ 4.345,33

Análise

Pendente

Despesa nº 11 - Incentivo
Nome

Passagem aérea ida - Veneza/Genebra

Qtd.

1 und.

Vlr. unitário

R$ 880,00

Total

R$ 880,00

Situação documental

Justificado
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Despesa nº 11 - Incentivo
Características do item a ser
adquirido/contratado

Passagem aérea de ida saindo de Veneza para Genebra para chegar em Les Gets/França para participar da
competição WC França. A Atleta esta saindo de Veneza, pois estará participando de uma competição em Val di Sole e
irá direto para a outra competição.

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item para proporcionar a participação do atleta na competição prevista no projeto.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

01 atleta previsto para participar da competição x 1 passagem de ida e volta = 01 passagem

Quantidade mensal
Documentos

Justificativa

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (1), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)
Orçamento nº 1: orcamento20200904144904-1789-pMfKi.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 13/08/2020
Valor unitário: R$ 880,00
Orçamento oriundo de site de busca Decolar. Assim, só temos um CNPJ para apresentar. Abaixo apresentamos os
valores presentes no orçamento.
Valores
1 - R$ 832,00
2 - R$ 880,00
3 - R$ 1.054,00
Média: R$ 922,00
Valor para o item: R$ 880,00

Análise

Pendente

Despesa nº 12 - Incentivo
Nome

Passagem aérea volta - Genebra/BH

Qtd.

1 und.

Vlr. unitário

R$ 2.611,00

Total

R$ 2.611,00

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Passagem aérea de volta saindo de Genebra de retorno do atleta após participação das competições na Itália (WC
Itália) e na França (WC França)

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item de retorno do atleta após a participação do atleta na competição prevista no projeto.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

01 atleta previsto para participar da competição x 1 passagem de ida e volta = 01 passagem

Quantidade mensal
Documentos

Justificativa

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (1), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)
Orçamento nº 1: orcamento20200904145605-1789-KVlZc.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 13/08/2020
Valor unitário: R$ 2.611,00
Orçamento oriundo de site de busca Decolar. Assim, só temos um CNPJ para apresentar. Abaixo apresentamos os
valores presentes no orçamento.
Valores
1 - R$ 2.302,00
2 - R$ 2.611,00
3 - R$ 7.086,00
Média: R$ 3.999,67
Valor para o item: R$ 2.611,00

Análise

Pendente

Despesa nº 13 - Incentivo
Nome

Diária de locação de veículo

Qtd.

72 und.

Vlr. unitário

R$ 211,33

Total

R$ 15.215,76

Situação documental

Justificado

19/03/2021 11:55:29 versão: 1.2.0

Página 17 de 23

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Superintendência de Fomento e Incentivo ao Esporte
Diretoria de Gestão da Lei de Incentivo ao Esporte
Rod. Papa João Paulo II, 4143 - Prédio Minas, 14º andar, Bairro Serra Verde CEP: 31.630-900 CA/BH/MG

Despesa nº 13 - Incentivo
Características do item a ser
adquirido/contratado

Locação de veículo mini van (7 lugares) para transporte dos atletas e bicicletas para as competições

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item para proporcionar a participação do atleta na competição prevista no projeto.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

Locações de veículo para participar das competições no Brasil. Sendo elas: - 05 diárias de locação de 02 veículos para
Araxá/MG - Copa Internacional de MTB = 10 diárias - 05 diárias de locação de 02 veículos para Ouro Branco/MG Maratona Internacional Estrada Real = 10 diárias - 03 diárias de locação de 02 veículos para Itabirito/MG - Maratona
Internacional Estrada Real = 06 diárias - 05 diárias de locação de 02 veículos para São Paulo/SP - Shimano Fest = 10
diárias - 03 diárias de locação de 02 veículos para Curvelo/MG - Internacional Estrada Real = 06 diárias - 05 diárias de
locação de 02 veículos para Taubaté/SP - Copa Internacional de MTB = 10 diárias - 05 diárias de locação de 02
veículos para Petrópolis/RJ - Copa Internacional de MTB = 10 diárias - 05 diárias de locação de 02 veículos para
Congonhas/MG - Copa Internacional de MTB = 10 diárias Total: 72 diárias de locação de veículo

Quantidade mensal

1º mês (0), 2º mês (10), 3º mês (10), 4º mês (10), 5º mês (6), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (10), 9º mês (6), 10º mês
(0), 11º mês (10) e 12º mês (10)

Documentos

Justificativa

Orçamento nº 1: orcamento20200904150922-1789-cYWAB.pdf
CNPJ: 03.563.689/0002-31
Data de emissão: 15/07/2020
Valor unitário: R$ 211,33
Orçamento oriundo de site de busca Decolar. Assim, só temos um CNPJ para apresentar. Abaixo apresentamos os
valores presentes no orçamento.
Valores
1 - R$ 285,00
2 - R$ 224,00
3 - R$ 125,00
Média: R$ 211,33
Valor para o item: R$ 211,33

Análise

Pendente

Despesa nº 14 - Incentivo
Nome

Pacote bancário - 2019

Qtd.

12 Serviços

Vlr. unitário

R$ 50,71

Total

R$ 608,52

Situação documental

-

Características do item a ser
adquirido/contratado

Contratação de Pacote de Serviços mensal para Pessoas Jurídicas com manutenção mensal da Conta Corrente

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item para o custeio dos valores para manutenção da conta bancária do projeto.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

1 pacote por mês de realização do projeto x 12 meses = 12 pacotes bancários

Quantidade mensal

1º mês (1), 2º mês (1), 3º mês (1), 4º mês (1), 5º mês (1), 6º mês (1), 7º mês (1), 8º mês (1), 9º mês (1), 10º mês (1),
11º mês (1) e 12º mês (1)

Documentos

Nenhum documento

Justificativa
Análise

Pendente

Despesa nº 15 - Incentivo
Nome

Seguro de viagem - Argentina

Qtd.

9 und.

Vlr. unitário

R$ 268,46

Total

R$ 2.416,14

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Seguro para viagem Mundo Aventura com cobertura de diversos serviços de assistência em caso de acidentes na
viagem (internação hospitalar, traslados, danos e extravio de bagagem).

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item obrigatório e exigido pela Confederação Brasileira de Ciclismo para participar das competições nível internacional
(UCI).

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

01 atleta previsto para participar do Abierto Internacional de Santa Maria + 02 atletas previstos para participar do Abierto
Noa XCO + 06 atletas previstos para participar do Campeonato PanAmericano = 09 atletas x 01 seguro de viagem por
atleta = 09 seguros de viagem
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Despesa nº 15 - Incentivo
Quantidade mensal
Documentos

1º mês (0), 2º mês (3), 3º mês (0), 4º mês (6), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)
Orçamento nº 1: orcamento20200908134836-1789-yaPXE.pdf
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Data de emissão: 17/08/2020
Valor unitário: R$ 268,46

Justificativa

Único orçamento apresentado, pois somente essa empresa oferece o serviço conforme o exigido pela CBC, que é o
seguro viagem Mundo Aventura.

Análise

Pendente

Despesa nº 16 - Incentivo
Nome

Seguro de viagem Porto Rico

Qtd.

2 und.

Vlr. unitário

R$ 306,25

Total

R$ 612,50

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Seguro para viagem Mundo Aventura com cobertura de diversos serviços de assistência em caso de acidentes na
viagem (internação hospitalar, traslados, danos e extravio de bagagem).

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item obrigatório e exigido pela Confederação Brasileira de Ciclismo para participar das competições nível internacional
(UCI).

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

02 seguros de viagem para competições Tropical MTB Challenge - UCI Juniors Series XCO e Porto Rico MTB Cup UCI Juniors Series XCO

Quantidade mensal

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (2), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)

Documentos

Orçamento nº 1: orcamento20200908140523-1789-vmrJM.pdf
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Data de emissão: 17/08/2020
Valor unitário: R$ 306,25

Justificativa

Único orçamento apresentado, pois somente essa empresa oferece o serviço conforme o exigido pela CBC, que é o
seguro viagem Mundo Aventura.

Análise

Pendente

Despesa nº 17 - Incentivo
Nome

Seguro de viagem Chile

Qtd.

3 und.

Vlr. unitário

R$ 230,66

Total

R$ 691,98

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Seguro para viagem Mundo Aventura com cobertura de diversos serviços de assistência em caso de acidentes na
viagem (internação hospitalar, traslados, danos e extravio de bagagem).

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item obrigatório e exigido pela Confederação Brasileira de Ciclismo para participar das competições nível internacional
(UCI).

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

03 atletas previstos para participar da Copa Lippi Trek de XCO x 01 seguro de viagem por atleta = 03 seguros de viagem

Quantidade mensal
Documentos

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (3), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)
Orçamento nº 1: orcamento20200908140936-1789-lGPpC.pdf
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Data de emissão: 17/08/2020
Valor unitário: R$ 230,66

Justificativa

Único orçamento apresentado, pois somente essa empresa oferece o serviço conforme o exigido pela CBC, que é o
seguro viagem Mundo Aventura.

Análise

Pendente

Despesa nº 18 - Incentivo
Nome

Seguro de viagem Republica Tcheca

Qtd.

5 und.

Vlr. unitário

R$ 306,25

Total

R$ 1.531,25
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Despesa nº 18 - Incentivo
Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Seguro para viagem Mundo Aventura com cobertura de diversos serviços de assistência em caso de acidentes na
viagem (internação hospitalar, traslados, danos e extravio de bagagem).

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item obrigatório e exigido pela Confederação Brasileira de Ciclismo para participar das competições nível internacional
(UCI).

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

05 atletas previstos para participar da WC - Nove Mesto Na Morave x 01 seguro de viagem por atleta = 05 seguros de
viagem

Quantidade mensal

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (5), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)

Documentos

Orçamento nº 1: orcamento20200908162110-1789-ybTMm.pdf
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Data de emissão: 17/08/2020
Valor unitário: R$ 306,25

Justificativa

Único orçamento apresentado, pois somente essa empresa oferece o serviço conforme o exigido pela CBC, que é o
seguro viagem Mundo Aventura.

Análise

Pendente

Despesa nº 19 - Incentivo
Nome

Seguro viagem Suiça

Qtd.

5 und.

Vlr. unitário

R$ 306,25

Total

R$ 1.531,25

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Seguro para viagem Mundo Aventura com cobertura de diversos serviços de assistência em caso de acidentes na
viagem (internação hospitalar, traslados, danos e extravio de bagagem).

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item obrigatório e exigido pela Confederação Brasileira de Ciclismo para participar das competições nível internacional
(UCI).

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

05 atletas previstos para participar da Swiss cup x 01 seguro de viagem por atleta = 05 seguros de viagem

Quantidade mensal
Documentos

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (5), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)
Orçamento nº 1: orcamento20200908162436-1789-KynjO.pdf
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Data de emissão: 17/08/2020
Valor unitário: R$ 306,25

Justificativa

Único orçamento apresentado, pois somente essa empresa oferece o serviço conforme o exigido pela CBC, que é o
seguro viagem Mundo Aventura.

Análise

Pendente

Despesa nº 20 - Incentivo
Nome

Seguro de viagem França e Alemanha

Qtd.

6 und.

Vlr. unitário

R$ 570,82

Total

R$ 3.424,92

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Seguro para viagem Mundo Aventura com cobertura de diversos serviços de assistência em caso de acidentes na
viagem (internação hospitalar, traslados, danos e extravio de bagagem).

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item obrigatório e exigido pela Confederação Brasileira de Ciclismo para participar das competições nível internacional
(UCI).

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

06 atletas previstos para participar da World Cup e Campeonato Mundial de MTB x 01 seguro de viagem por atleta = 06
seguros de viagem

Quantidade mensal

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (6), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)

Documentos

Justificativa
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Único orçamento apresentado, pois somente essa empresa oferece o serviço conforme o exigido pela CBC, que é o
seguro viagem Mundo Aventura.
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Despesa nº 20 - Incentivo
Análise

Pendente

Despesa nº 21 - Incentivo
Nome

Seguro de viagem Canadá

Qtd.

5 und.

Vlr. unitário

R$ 306,25

Total

R$ 1.531,25

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Seguro para viagem Mundo Aventura com cobertura de diversos serviços de assistência em caso de acidentes na
viagem (internação hospitalar, traslados, danos e extravio de bagagem).

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item obrigatório e exigido pela Confederação Brasileira de Ciclismo para participar das competições nível internacional
(UCI).

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

05 atletas previstos para participar da WC - Mont Sainte Anne x 01 seguro de viagem por atleta = 05 seguros de viagem

Quantidade mensal

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (5), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)

Documentos

Orçamento nº 1: orcamento20200908163738-1789-LyKUk.pdf
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Data de emissão: 17/08/2020
Valor unitário: R$ 306,25

Justificativa

Único orçamento apresentado, pois somente essa empresa oferece o serviço conforme o exigido pela CBC, que é o
seguro viagem Mundo Aventura.

Análise

Pendente

Despesa nº 22 - Incentivo
Nome

Seguro de viagem Itália

Qtd.

1 und.

Vlr. unitário

R$ 306,25

Total

R$ 306,25

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Seguro para viagem Mundo Aventura com cobertura de diversos serviços de assistência em caso de acidentes na
viagem (internação hospitalar, traslados, danos e extravio de bagagem).

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item obrigatório e exigido pela Confederação Brasileira de Ciclismo para participar das competições nível internacional
(UCI).

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

01 atleta previstos para participar da WC Itália x 01 seguro de viagem por atleta = 01 seguro de viagem

Quantidade mensal

1º mês (0), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (1), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)

Documentos

Orçamento nº 1: orcamento20200908165344-1789-Bpvwy.pdf
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Data de emissão: 17/08/2020
Valor unitário: R$ 306,25

Justificativa

Único orçamento apresentado, pois somente essa empresa oferece o serviço conforme o exigido pela CBC, que é o
seguro viagem Mundo Aventura.

Análise

Pendente

Despesa nº 23 - Incentivo
Nome

Seguro de vida

Qtd.

156 und.

Vlr. unitário

R$ 30,87

Total

R$ 4.815,72

Situação documental

Sim

Características do item a ser
adquirido/contratado

Seguro de vida completo com cobertura de acidentes e despesas médicas hospitalares por dia de UTI.

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item obrigatório e exigido pela Confederação Brasileira de Ciclismo para participar das competições nível internacional
(UCI).

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

13 atletas beneficiários no projeto x 01 seguro de vida por atletas por mês do projeto = 13 seguros de vida

Quantidade mensal
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Despesa nº 23 - Incentivo
Documentos

Orçamento nº 1: orcamento20200908165745-1789-mVLge.pdf
CNPJ: 00.459.359/0001-21
Data de emissão: 25/08/2020
Valor unitário: R$ 29,39

Orçamento nº 2: orcamento20200908165745-1789-LadbJ.pdf
CNPJ: 25.036.507/0001-26
Data de emissão: 25/08/2020
Valor unitário: R$ 30,87

Orçamento nº 3: orcamento20200908165745-1789-DLTfj.pdf
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Data de emissão: 25/08/2020
Valor unitário: R$ 78,79

Justificativa
Análise

Pendente

Despesa nº 24 - Incentivo
Nome

Registro da Associação na UCI

Qtd.

1 tx

Vlr. unitário

R$ 16.780,50

Total

R$ 16.780,50

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Pagamento da taxa de registro da associação na UCI.

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item obrigatório para participar das competições UCI.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

€ 2.500,00 x R$ 6,7122 (cotação do euro dia 27/08/2020) x 01 taxa anual pro entidade = R$ 16.780,50

Quantidade mensal

1º mês (1), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)

Documentos

Orçamento nº 1: orcamento20200908170512-1789-BCRmT.pdf
CNPJ: 09.222.540/0001-94
Data de emissão: 27/08/2020
Valor unitário: R$ 16.780,50

Justificativa

Apresentado o documento da UCI comprovando a exigência do pagamento da taxa.

Análise

Pendente

Despesa nº 25 - Incentivo
Nome

Registo da Associação na CBC

Qtd.

1 tx

Vlr. unitário

R$ 2.500,00

Total

R$ 2.500,00

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Taxa administrativa CBC para registro de equipe MTB na CBC.

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Item obrigatório para participar das competições UCI e CBC.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

01 taxa administrativa por entidade x R$ 2.500,00

Quantidade mensal

1º mês (1), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)

Documentos

Orçamento nº 1: orcamento20200908174051-1789-Dvpyz.pdf
CNPJ: 51.936.706/0001-09
Data de emissão: 08/09/2020
Valor unitário: R$ 2.500,00

Justificativa

Apresentado o documento da CBC comprovando a exigência do pagamento da taxa.

Análise

Pendente

Despesa nº 26 - Incentivo
Nome

Imposto de renda retido na fonte - registo UCI

Qtd.

1 tx

Vlr. unitário

R$ 2.517,08

Total

R$ 2.517,08

Situação documental

Justificado

Características do item a ser
adquirido/contratado

Imposto de renda retido na fonte sobre transações realizadas para o exterior para o pagamento da taxa de registro da
equipe na UCI.

Necessidade do item para o
alcance do objeto do projeto

Pagamento da taxa obrigatório para participação nas competições internacionais nível UCI
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Despesa nº 26 - Incentivo
Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada
Quantidade mensal

R$ 16.780,50 (valor da taxa de registro) x 15% (valor do IRRF) = R$ 2.517,08
1º mês (1), 2º mês (0), 3º mês (0), 4º mês (0), 5º mês (0), 6º mês (0), 7º mês (0), 8º mês (0), 9º mês (0), 10º mês (0),
11º mês (0) e 12º mês (0)

Documentos

Orçamento nº 1: orcamento20200908174609-1789-YvXDC.pdf
CNPJ: 09.222.540/0001-94
Data de emissão: 08/09/2020
Valor unitário: R$ 2.517,08

Justificativa

Apresentado o documento da UCI comprovando a exigência do pagamento da taxa.

Análise

Pendente

Despesa nº 1 - Pessoal
Nome

COORDENADOR DE PROJETOS - 30 horas semanais - remuneração bruta - 2019

Qtd.

12

Vlr. unitário

R$ 3.736,44

Total

R$ 44.837,28

Situação documental

-

Tipo de contratação

MEI

Cargo

Coordenador Geral de Projeto

Carga horária semanal

30h

Atribuições

Coordenar todas as ações após a aprovação do projeto - (especificação completa presente no Edital)

Formação acadêmica e experiência
exigida

Curso superior completo preferencialmente em Educação Física com registro no respectivo conselho de classe.

Demonstração do cálculo para
definir a quantidade solicitada

Segunda: 09h00 às 16h00 – 06h Terça: 09h00 às 15h00 – 06h Reunião de planejamento Quarta: 09h00 às 15h00 – 06h
Quinta: 09h00 às 15h00 – 06h Sexta: 09h00 às 15h00 – 06h Total: 30 horas/semana

Quantidade mensal

1º mês (1), 2º mês (1), 3º mês (1), 4º mês (1), 5º mês (1), 6º mês (1), 7º mês (1), 8º mês (1), 9º mês (1), 10º mês (1),
11º mês (1) e 12º mês (1)

Documentos

Nenhum documento

Justificativa
Análise

Pendente

Despesa nº 1 - Terceiros
Nome

Sem título

Qtd.

0

Percentual

10.00%

Total

R$ 29.988,72

Situação documental

Sim

Detalhamento

Pagamento do serviço de elaboração, captação e prestação de contas do projeto.

Rateio mensal

1º mês (69.42%), 2º mês (2.78%), 3º mês (2.78%), 4º mês (2.78%), 5º mês (2.78%), 6º mês (2.78%), 7º mês (2.78%),
8º mês (2.78%), 9º mês (2.78%), 10º mês (2.78%), 11º mês (2.78%) e 12º mês (2.78%)

Documentos

Contrato nº 1: contrato20200922181432-1789-tYMjD.pdf
CNPJ: 16.434.356/0001-73
Data de emissão: 22/09/2020
Valor unitário: R$ 29.988,72

Justificativa
Análise
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