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Quem somos:

O Instituto Nacional do Desenvolvimento também designado pela sigla INDE, constituído em 22 de dezembro de 2008, possui o título de OSCIP -
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, sem fins lucrativos, e duração por tempo indeterminado expedido pelo Ministério da Justiça.

Tem como missão "Articular, promover e apoiar ações que visem oferecer oportunidades de desenvolvimento e integração social para todos os cidadãos, 
buscando fortalecer a socialização de informações, a inclusão social esportiva e cultural de maneira solidaria entre os membros de nossa sociedade”.

O Instituto Nacional do Desenvolvimento tem por finalidades atuar no Esporte, Cultura, Turismo, Educação, Meio Ambiente e Saúde promovendo:

1) promoção da assistência social;

2) promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;

3) promoção gratuita da educação;

4) promoção gratuita da saúde;

5) defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;

6) promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;

7) experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;

8) estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos.



2018 - Aprovação
Processo: 58000.010957/2016-10
Instituto Nacional do Desenvolvimento
Título: Circuito Corridas Ecológicas
Registro: 02SP069452010
Desporto de Participação
CNPJ: 10.774.006/0001-70
Cidade: São Paulo UF: SP
Valor autorizado para captação: 
R$ 1.724.982,08
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 
1890 DV: 2 Conta Corrente (Bloqueada) 
Vinculada nº 68854-1
Período de Captação até: 03/10/2020

O circuito de corridas de rua Corrida Sustentável consiste em iniciar uma série de eventos
de corrida de rua proposta pela Proponente com cunho social e esportivo, com destaque
para conscientização da preservação do meio ambiente por meio de ações simples que
podem ser adquiridas no cotidiano e transformadas em grandes feitos.
Assim, será realizado um circuito de corrida de rua com 10 etapas em municípios
diferentes.

O percurso terá 10 e 5km de distância, para todas as categorias. O proponente levará um
Veículo Autônomo Solar, com intuito de utilizar a luz solar como fonte de energia viável
em prol do evento, não utilizando então gerador de energia movido a combustíveis fósseis
ou energia local para tanto.
Cada corrida receberá um número estimado de 3.000 pessoas, sendo corredores ou
caminhantes.

Beneficiados: 10.000 pessoas
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NÃO OBTEVE CAPTAÇÃO



2018- Aprovação
Processo: 58000.010488/2018-09
Instituto Nacional do Desenvolvimento
Título: Circuito Corrida Sustentável
Registro: 02SP069452010
Desportiva: Desporto de Participação
CNPJ: 10.774.006/0001-70
Cidade: São Paulo UF: SP
Valor autorizado para captação: 
R$ 3.487.491,90
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 
0813 DV: 3 Conta Corrente (Bloqueada) 
vinculada nº 41942-7
Período de Captação até: 03/10/2020

O circuito de corridas de rua Corrida Sustentável consiste em iniciar uma série de eventos 
gratuitos de corrida de rua proposta pela Proponente com cunho social e esportivo, visando o 
aumento da prática esportiva através da formação de novos atletas dentre todas as camadas 
da nossa população, tendo ainda como destaque a conscientização para preservação do meio 
ambiente por meio de ações simples que podem ser adquiridas no cotidiano e transformadas 
em grandes feitos. 

Devido aos recursos captados serem inferiores aos valores previamente aprovados, o 
projeto irá realizar 3 etapas ao invés de 10 etapas originalmente aprovadas sem 
qualquer prejuízo aos participantes dessas etapas e ao cumprimento do objeto na realização 
destes eventos. Assim, será realizado um circuito de corrida de rua com 3 etapas em 
municípios diferentes com a mesma qualidade e alcance de público do projeto 
original. 
O percurso terá 10 e 5km de distância, para todas as categorias e cada evento de corrida 
receberá um número de 3.000 pessoas, sendo corredores ou caminhantes, jovens, adultos ou 
idosos, deficientes ou não, sem qualquer tipo de discriminação

Beneficiados: 10.000 pessoas
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2019 - Aprovação
Processo: 71000.053374/2019-94
Instituto nacional do desenvolvimento - INDE
Título: Projeto Brasil Rally Team
Registro: 02SP069452010
Desporto de Rendimento
CNPJ: 10.774.006/0001-70
Cidade: São Paulo UF: SP
Valor autorizado para captação: 
R$ 2.263.371,06
Banco do Brasil Agência nº 1817 DV: 1 
Conta Corrente (Bloqueada) vinculada nº 
25371-5
Período de Captação até: 06/11/2021

O projeto BRASIL RALLY TEAM teve seu inicio no Rally dos Sertões 2019 onde atravessamos 
cerca de 6 estados brasileiros a bordo de um Buggy na categoria Open. Tal participação 
proporcionou o aperfeiçoamento do equipamento – carro bem como propiciou ao capacitação 
técnica do piloto e seu navegador, beneficiados do projeto. O projeto contempla ainda a 
participação no Rally de São Paulo em novembro de 2021. Salientamos o atraso na execução do 
projeto devido a pandemia e a inúmeras outras dificuldades de logística em detrimento da 
mesma. 

O projeto aprovado consiste em viabilizar APENAS os 08 maiores custos operacionais envolvidos 
no desenvolvimento e gerenciamento de uma equipe brasileira de rally cross country, composta 
por 01 carro e equipe a fim de disputar o SERTÕES (5.000 km) e RALLY DO JALAPÃO (1.700 km) 
como preparativo para o Campeonato Sulamericano. O projeto BRASIL RALLY TEAM possui carta 
compromisso além de contemplar uma categoria do automobilismo que conta com calendário 
oficial chancelada pela CBA - Confederação Brasileira de Automobilismo concedendo a este 
projeto prioridade na análise e possível aprovação em conformidade com a legislação vigente.

Beneficiados: 2 pessoas
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O projeto Esporte e Vida consiste em viabilizar APENAS os 04 maiores custos
operacionais envolvidos na realização do RALLY DOS SERTÕES - 2019, sendo eles:
Logística Aérea, Resgate Aero Médico, Serviços Médicos e Infra Estrutura. Considerado o
segundo maior Rally do mundo, o RALLY DOS SERTÕES 2019 em sua 27º. edição
figura no cenário nacional e internacional como sendo um dos mais desafiadores Rallys
ao longo dos seus 4.000 km de competição.

Beneficiados: 3000 pessoas

2019- Aprovação
Processo: 71000.021655/2019-88
Instituto Nacional do Desenvolvimento
Título: Esporte e Vida
Registro: 02SP069452010
Desporto de Participação
CNPJ: 10.774.006/0001-70
Cidade: São Paulo UF: SP
Valor autorizado para captação: 
R$ 1.697.056,44
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 
1817 DV: 1 Conta Corrente (Bloqueada) 
vinculada nº 25074-0
Período de Captação até: 10/07/2021
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2020 - Aprovação
Processo: 71000.053598/2020-30
Instituto Nacional do Desenvolvimento
Título: Brasil Rally Team II
SLI: 2001191
Desporto de Rendimento
CNPJ: 10.774.006/0001-70
Cidade: São Paulo/SP
Valor autorizado para captação: 
R$ 2.800.687,40
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 
1817 DV: 1 Conta Corrente (Captação) 
vinculada nº26088-6
Período de Captação até: 11/11/2023

O projeto Brasil Rally Team II é um projeto de continuidade do projeto Brasil Rally Team 
aprovado integralmente em 06/11/19 e já captado. O projeto visa viabilizar os custos mínimos 
de uma equipe de automobilismo na participação em 03 provas do calendário oficial de Rally 
Cross Country no Brasil, o Sertões, Rally do Jalapão e RN 1500 através de mais de 6.000 km 
a serem percorridos. PRIORIDADE DE ANÁLISE: 1-Os Rallys selecionados fazem parte do 
calendário da CBA - Confederação Brasileira de Automobilismo; 2- As cidades pelas quais os 
Rallys passam possuem IDH baixo (cidades do interior do nordeste). 3- O projeto Brasil Rally 
Team II é de continuidade; 4-O projeto conta com contrato de patrocínio integral a ser 
aportado em dezembro de 2020. 5-O projeto Brasil Rally Team II é uma cópia do projeto 
Brasil Rally Team, tendo sido apenas acrescido percentual de ajuste nos valores dos itens e 
ou serviços; A entidade conta com a CERTIFICAÇÃO 18-18A. O aporte ocorrerá em dezembro 
2020.

Beneficiados: 2 pessoas
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2020 - Aprovação
Processo: 71000.053609/2020-81
Instituto Nacional do Desenvolvimento
Título: Vidas no Pódio II
SLI: 2001056
Desporto de Rendimento
CNPJ: 10.774.006/0001-70
Cidade: UF: São Paulo/SP
Valor autorizado para captação: 
R$ 1.505.540,00
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 
1817 DV: 1 Conta Corrente (Captação) 
vinculada nº 26094-0
Período de Captação até: 11/11/2023

O projeto VIDAS NO PÓDIO II é uma reapresentação do projeto VIDAS NO PÓDIO com seu 
único orçamento detalhado ao máximo e que pretende viabilizar a participação de Allan 
Hellmeister e Luca Seripieri em 03 etapas da Porsche Carrera Cup Endurance Series. O projeto 
VIDAS NO PÓDIO contempla a participação em uma categoria do automobilismo que conta com 
calendário oficial chancelada pela CBA - Confederação Brasileira de Automobilismo. Salientamos 
carta da CBA - Confederação Brasileira de Automobilismo atestando a existência de 1 único 
fornecedor.

Beneficiados: 2 pessoas
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2020- Aprovação
Processo: 71000.053775/2019-44
Instituto Nacional do Desenvolvimento
Título: Circuito Corrida Sustentável 3
Registro: 02SP069452010
Desporto de Rendimento
CNPJ: 10.774.006/0001-70
Cidade: São Paulo UF: SP
Valor autorizado para captação:
R$ 2.970.298,80
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 
0813 DV: 3 Conta Corrente
(Bloqueada) vinculada nº 42686-5
Período de Captação até: 22/01/2022

O circuito de corridas de rua Corrida Sustentável consiste em iniciar uma série de eventos 
gratuitos de corrida de rua proposta pela Proponente com cunho social e esportivo, visando o 
aumento da prática esportiva através da formação de novos atletas dentre todas as camadas 
da nossa população, tendo ainda como destaque a conscientização para preservação do meio 
ambiente por meio de ações simples que podem ser adquiridas no cotidiano e transformadas 
em grandes feitos. 

Devido aos recursos captados serem inferiores aos valores previamente aprovados, o 
projeto irá realizar 3 etapas ao invés de 10 etapas originalmente aprovadas sem 
qualquer prejuízo aos participantes dessas etapas e ao cumprimento do objeto na realização 
destes eventos. Assim, será realizado um circuito de corrida de rua com 3 etapas em 
municípios diferentes com a mesma qualidade e alcance de público do projeto 
original. 
O percurso terá 10 e 5km de distância, para todas as categorias e cada evento de corrida 
receberá um número de 3.000 pessoas, sendo corredores ou caminhantes, jovens, adultos ou 
idosos, deficientes ou não, sem qualquer tipo de discriminação

Beneficiados: 10.000 pessoas
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2020- Aprovação
Processo: 71000.053734/2019-58
Instituto Nacional do Desenvolvimento
Título: Circuito Corrida Sustentável 2
Registro: 02SP069452010
Desporto de Rendimento
CNPJ: 10.774.006/0001-70
Cidade: São Paulo UF: SP
Valor autorizado para captação: 
R$ 2.667.898,80
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 
0813 DV: 3 Conta Corrente
(Bloqueada) vinculada nº 42685-7
Período de Captação até: 22/01/2022

O circuito de corridas de rua Corrida Sustentável consiste em iniciar uma série de eventos 
gratuitos de corrida de rua proposta pela Proponente com cunho social e esportivo, visando o 
aumento da prática esportiva através da formação de novos atletas dentre todas as camadas 
da nossa população, tendo ainda como destaque a conscientização para preservação do meio 
ambiente por meio de ações simples que podem ser adquiridas no cotidiano e transformadas 
em grandes feitos. 

Devido aos recursos captados serem inferiores aos valores previamente aprovados, o 
projeto irá realizar 3 etapas ao invés de 10 etapas originalmente aprovadas sem 
qualquer prejuízo aos participantes dessas etapas e ao cumprimento do objeto na realização 
destes eventos. Assim, será realizado um circuito de corrida de rua com 3 etapas em 
municípios diferentes com a mesma qualidade e alcance de público do projeto 
original. 
O percurso terá 10 e 5km de distância, para todas as categorias e cada evento de corrida 
receberá um número de 3.000 pessoas, sendo corredores ou caminhantes, jovens, adultos ou 
idosos, deficientes ou não, sem qualquer tipo de discriminação.

Beneficiados: 10.000 pessoas
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2021- Aprovação
Processo: 71000.010555/2021-41
Instituto Nacional do Desenvolvimento
Título: X RALLY TEAM
Registro: 2100088
Desporto de Rendimento
CNPJ: 10.774.006/0001-70
Cidade: São Paulo UF: SP
Valor autorizado para captação: 
R$ 4.166.079,64
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 
3065 DV: 1 Conta Corrente (Captação) 
vinculada nº 39782-2
Período de Captação até: 14/04/2023

O projeto X RALLY TEAM faz parte de um extenso programa de desenvolvimento de projetos 
incentivados, equipe, carros e beneficiados de modo a viabilizar os custos de 
desenvolvimento e participação de uma equipe de Rally Cross Country com 03 carros na 
categoria T1 em 02 provas do calendário oficial da CBA - Confederação Brasileira de 
Automobilismo, respectivamente o SERTÕES e o RALLY DO JALAPÃO em mais de 6.000 km 
de competição. Características do projeto: enquadrado como rendimento, amador, sem 
nenhum vínculo empregatício, sem a cobrança de ingressos, de continuidade, faz parte do 
calendário oficial da Confederação Brasileira de Automobilismo, executado em cidades com 
baixo IDH, realizado integralmente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, não possui
turmas e/ou aulas, possui contrato de patrocínio, de continuidade e segue padrão de projetos 
aprovados anteriormente.

Beneficiados: 2 pessoas
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2021- Aprovação
Processo: 71000.012694/2021-17
Instituto Nacional do Desenvolvimento
Título: OFF ROAD RALLY TEAM
Registro: 2100101
Desporto de Rendimento
CNPJ: 10.774.006/0001-70
Cidade: São Paulo UF: SP
Valor autorizado para captação: 
R$ 1.684.406,88
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 
3065 DV: 1 Conta Corrente (Captação) 
vinculada nº 39783-0
Período de Captação até: 14/04/2023

O projeto OFF ROAD RALLY TEAM faz parte de um extenso programa de desenvolvimento de 
projetos de automobilismo incentivados, equipe, carros e beneficiados de modo a viabilizar os 
custos de desenvolvimento e participação de uma equipe de Rally Cross Country com 04 
carros na categoria T1 em 04 provas do calendário oficial da CBA - Confederação Brasileira de 
Automobilismo, respectivamente o SERTÕES, RALLY DO JALAPÃO, RALLY DE SÃO PAULO e 
RALLY CAMINHOS DA NEVE em mais de 7.000 km de competição. Características do projeto: 
enquadrado como rendimento, amador, sem nenhum vínculo empregatício, sem a cobrança 
de ingressos, de continuidade, contempla algumas áreas de baixo IDH, faz parte do 
calendário oficial da Confederação Brasileira de Automobilismo, segue metodologia de 
pagamentos de projetos anteriormente aprovados, não possui turmas e/ou aulas, possui 
contrato de patrocínio, segue padrão de metodologia, itens, valores, grade 
horária/programação de projetos aprovados anteriormente.

Beneficiados: 8 pessoas
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2021- Aprovação
Processo: 71000.015502/2021-16
Instituto Nacional do Desenvolvimento
Título: Sertões
Registro: 2100132
Desporto de Rendimento
CNPJ: 10.774.006/0001-70
Cidade: São Paulo UF: SP
Valor autorizado para captação: 
R$ 992.699,96
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 
3065 DV: 1 Conta Corrente (Captação) 
vinculada nº 39787-3
Período de Captação até: 14/04/2023

O projeto SERTÕES faz parte de um extenso programa de desenvolvimento de projetos de 
automobilismo incentivados, equipe, carros e beneficiados de modo a viabilizar os custos de 
desenvolvimento e participação de uma equipe de Rally Cross Country com 01 carros na 
categoria OPEN em 01 prova do calendário oficial da CBA - Confederação Brasileira de 
Automobilismo, respectivamente o SERTÕES em mais de 5.000 km de competição. 
Características do projeto: enquadrado como rendimento, amador, sem nenhum vínculo 
empregatício, sem a cobrança de ingressos, de continuidade, faz parte do calendário oficial 
da Confederação Brasileira de Automobilismo, executado em cidades com baixo IDH, 
realizado integralmente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, não possui turmas e/ou
aulas, possui contrato de patrocínio, é de continuidade (Brasil Rally Team, Brasil Rally Team 
II) e segue padrão (metodologia, itens, valores, grade horária/programação) de projetos 
aprovados anteriormente.

Beneficiados: 2 pessoas
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2021- Aprovação
Processo: 71000.015501/2021-71
Instituto Nacional do Desenvolvimento
Título: Sertões Séries
Registro: 2100131
Desporto de Rendimento
CNPJ: 10.774.006/0001-70
Cidade: São Paulo UF: SP
Valor autorizado para captação: 
R$ 556.500,04
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 
3065 DV: 1 Conta Corrente (Captação) 
vinculada nº 39784-9
Período de Captação até: 14/04/2023

O projeto SERTÕES SERIES faz parte de um extenso programa de desenvolvimento de 
projetos incentivados de automobilismo, equipe, carros e beneficiados de modo a viabilizar 
os custos de desenvolvimento e participação de uma equipe de Rally Cross Country com 01 
UTV - Utility Task Vehicle em 02 provas do calendário oficial da CBA - Confederação 
Brasileira de Automobilismo, respectivamente o SERTÕES e o RALLY DO JALAPÃO em mais 
de 7.000 km de competição. Características do projeto: enquadrado como rendimento, 
amador, sem nenhum vínculo empregatício, sem a cobrança de ingressos, segue 
metodologia de pagamentos de projetos anteriormente aprovados, não possui turmas e/ou 
aulas, possui contrato de patrocínio; é de continuidade (Brasil Rally Team e Brasil Rally 
Team II) e segue padrão (metodologia, itens, valores, grade horária/programação) de 
projetos aprovados anteriormente além de ser executado em cidades com baixo IDH, 
realizado integralmente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste.

Beneficiados: 2 pessoas
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