
O Instituto Nacional do Desenvolvimento - INDE abre chamamento para o 

projeto BRASIL RALLY TEAM – Lei de Incentivo ao Esporte. 

Itens: 

 

 Carro/Aluguel - Locação de 01 veículo de competição a ser utilizado no  Rally dos 

Sertões, Rally de São Paulo  homologados CBA - Confederação Brasileira de 
Automobilismo além de treinos livres ao longo de 1 ano (12 meses) de execução 
e desenvolvimento do projeto/equipe e carro. 01 locação com duração de 12 

meses. 

 Infraestrutura  Serviço de infraestrutura de box para Rally, contemplando a 

montagem e desmontagem de tendas, montagem e desmontagem da área de 
ferramental e montagem e desmontagem da área de serviços mecanicos da 
equipe distribuídos ao longo do Rally dos Sertões, Rally de São Paulo e treinos 

livres ao longo de 1 ano de execução e desenvolvimento do projeto/equipe e 
carro. 01 serviço com duração de 12 meses. 

 Motor/Aluguel  Locação de 01 Motor V8 homologado pela CBA Confederação 
Brasileira de Automobilismo a ser utilizado no  Rally dos Sertões, Rally de São 
Paulo  homologados CBA - Confederação Brasileira de Automobilismo além de 

treinos livres ao longo de 1 ano de execução e desenvolvimento do 
projeto/equipe e carro. Indispensável ao projeto. Metodologia: 01 locação com 

duração de 12 meses. 

 Pneus de competição Jogos de pneus nacionais a serem utilizados no Rally dos 
Sertões, Rally de São Paulo e treinos livres ao longo de 12 meses (1 ano) de 

execução e desenvolvimento do projeto/equipe e carro. 20 pneus OFF Road. 

 Serviços Mecânicos Serviços Mecânicos de Rally para 01 carro de competição 

no Rally dos Sertões, Rally de São Paulo e treinos livres, desenvolvimento do 
projeto/equipe e carro contemplando revisão preventiva do veiculo antes das 
corridas, revisão corretiva do veiculo após as corridas, testes e instalação de 

novos componentes, reaperto de suspensão, analise do chassis, medições, 
comparações de desgaste etc.. 01 serviço com duração de 11 meses. 

 Coordenação administrativa - Serviços de coordenação financeira ao longo de 1 

ano de execução do projeto visando a correta execução administrativa, prestação 
de contas. Responsavel por toda a organização documental e fiscal do projeto. 

01 serviço com duração de 12 meses. 

 Coordenação operacional - Serviços de coordenação operacional ao longo de 1 
ano de execução do projeto visando a correta execução técnica/operacional. 

Responsavel pelo desenvolvimento da equipe dentro da oficna e fora da oficina. 
01 serviço com duração de 12 meses. 

 
Interessados devem enviar apresentação da empresa ao e-mail 

presidencia@inde.org.br bem como especificar os serviços ofertados. 

Duvidas: 11-991732720 
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