
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
                                             SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER       

 PROGRAMA DE PATROCINIO MUNICIPAL ESPORTIVO
PARA O ANO DE 2019

A Comissão Municipal de Patrocínio – Projetos Esportivos, nomeada pela Portaria nº SMEL 021/2019, através da SMEL – Secretaria Municipal de
Esportes e Fazer, conforme Edital de Chamada Pública para “Concessão de Patrocínio Municipal nº SMEL001/2019”, informa os projetos esportivos
que foram DESCLASSIFICADOS, por não estarem em conformidade com o Edital .
Nº protocolo NOME DO PROJETO PROPONENTE MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

001/19 Vem Brincar Associação  Beneficente  Instituto  Sítio
do Lobato

1.4 - Poderão ser inscritos  projetos esportivos que sejam originários e
que atendam exclusivamente ao Município de Poços de Caldas/MG e que
sejam realizados entre os meses de Abril a Dezembro de 2019.
2.1 - As ações ou atividades a serem patrocinadas por meio do edital em
epígrafe deverão ocorrer durante o ano de 2.019, devendo, ainda, versar
sobre a área esportiva, conforme Anexo V...
2.3.2  -  Poderão  participar  da  seleção,  pessoas  físicas  e  jurídicas,
residentes  e  domiciliadas  no  Município  de  Poços  de  Caldas,  sendo
necessária  a  comprovação  de  atuação  na  área  esportiva  do
PROPONENTE.
4.4.f) Manutenção de entidade;
4.5.g)  Despesas  com  festas  de  confraternização,  coquetel  ou
similares;
5.1.1.g) No caso de o projeto envolver atividades físicas e/ou desportivas o
Empreendedor  deverá  apresentar  cópia  da  Cédula  de  Identidade
Profissional  emitida  pelo  CREF 6  OU Declaração  emitida  pelo  CREF6,
dentro  do  prazo  de  validade,  na  apresentação  do  projeto  e  durante  a
execução  do  mesmo,  de  todo  profissional  que  ministrar  as  atividades,
sendo  Professores,  Auxiliares,  monitores,  instrutores,  recreadores,
ajudantes, voluntários e afins, conforme Lei nº 9.696/98.

004/19 VII  Passeio  Poços/Santa  Rita
2019

Ciclopoços Comércio Ltda – ME 5.1.1.g) No caso de o projeto envolver atividades físicas e/ou desportivas o
Empreendedor  deverá  apresentar  cópia  da  Cédula  de  Identidade
Profissional emitida pelo  CREF 6 OU Declaração emitida pelo CREF6,
dentro do prazo de validade, na apresentação do projeto e durante a
execução  do  mesmo,  de  todo  profissional  que  ministrar  as  atividades,
sendo  Professores,  Auxiliares,  monitores,  instrutores,  recreadores,
ajudantes, voluntários e afins, conforme Lei nº 9.696/98.

009/19 Treinamento  Físico  Funcional
para Comunidade

Angelita Gomes Serra 3.7  -  As  propostas  deverão,  obrigatoriamente,  ter  todas  as  suas
páginas numeradas sequencialmente e rubricadas pelo proponente, bem
como todas as  declarações  e  planilhas  solicitadas  também devem
estar devidamente datadas e assinadas.

010/19 Vencendo Adversidades Fernando Sandy dos Santos 5.1.1. a) Currículo pessoal específico da área de atuação em que pretende
obter patrocínio, sendo do Proponente e todos os profissionais envolvidos
no projeto elaborado conforme Anexo II do formulário-padrão.
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5.1.1.e)  Certidão  de  Regularidade  Fiscal  com  a  Fazenda  Pública  do
Município de Poços de Caldas;

017/19 Livre como o Vento Marcella Pomárico Uchoa 5.1.1.e)  Certidão  de  Regularidade  Fiscal  com  a  Fazenda  Pública  do
Município de Poços de Caldas;

018/19 Giro Campeão Jonnes Silva Cândido 3.7 - As propostas deverão,  obrigatoriamente, ter todas as suas páginas
numeradas sequencialmente  e  rubricadas  pelo  proponente,  bem como
todas  as  declarações  e  planilhas  solicitadas  também  devem  estar
devidamente datadas e assinadas.
5.1.1. a) Currículo pessoal específico da área de atuação em que pretende
obter patrocínio, sendo do Proponente e todos os profissionais envolvidos
no projeto elaborado conforme Anexo II do formulário-padrão. (do atleta)
h) No caso de o projeto atender a “área Incentivo/valorização de atletas
em  competição”,  deverá  apresentar  documentos  comprobatórios,
conforme item 2.2.3 deste edital. 

019/19 Exercícios  Físicos  Durante  a
Hemodiálise

Vanessa Fonseca Vilas Boas 3.4.2 Planilha Orçamentária (Anexo III).(Não apresentou)
3.7 - As propostas deverão,  obrigatoriamente, ter todas as suas páginas
numeradas sequencialmente  e  rubricadas  pelo  proponente,  bem como
todas  as  declarações  e  planilhas  solicitadas  também  devem  estar
devidamente datadas e assinadas.
5.1.1.g) No caso de o projeto envolver atividades físicas e/ou desportivas o
Empreendedor  deverá  apresentar  cópia  da  Cédula  de  Identidade
Profissional  emitida  pelo  CREF 6  OU Declaração  emitida  pelo  CREF6,
dentro  do  prazo  de  validade,  na  apresentação  do  projeto  e  durante  a
execução  do  mesmo,  de  todo  profissional  que  ministrar  as  atividades,
sendo  Professores,  Auxiliares,  monitores,  instrutores,  recreadores,
ajudantes,  voluntários  e  afins,  conforme  Lei  nº  9.696/98.  (Declaração
vencida)

020/19 Exergames  como  atividade
física  proposta  para  pacientes
oncológicos

Laura Ferreira de Rezende Franco 3.7  -  As  propostas  deverão,  obrigatoriamente,  ter  todas  as  suas
páginas  numeradas  sequencialmente e  rubricadas  pelo  proponente,
bem  como  todas  as  declarações  e  planilhas  solicitadas  também
devem estar devidamente datadas e assinadas.

026/19 Brazil Cup 2019 Christopher Lucas Rodrigues Sabino –
Athletic Center

5.1.2.a) Currículo da empresa ou instituição, elaborado conforme Anexo II
do  formulário  padrão  de  inscrição,  devidamente  assinado  pelo
representante legal;
5.1.2.b) Cópia dos atos constitutivos da empresa ou instituição, com sede
no município  de  Poços  de Caldas,  e a última alteração,  se for  o caso,
devidamente registrados em Cartório;
5.1.2.c) Cópia da(s) ata(s) de eleição e de posse da diretoria, em exercício,
devidamente registrada(s) em Cartório;
5.1.2.g) No caso de o projeto envolver atividades físicas e/ou desportivas o
Empreendedor  deverá  apresentar  cópia  da  Cédula  de  Identidade
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Profissional  emitida  pelo  CREF 6  OU Declaração emitida  pelo  CREF6,
dentro  do  prazo  de  validade,  na  apresentação  do  projeto  e  durante  a
execução  do  mesmo,  de  todo  profissional  que  ministrar  as  atividades,
sendo  Professores,  Auxiliares,  monitores,  instrutores,  recreadores,
ajudantes, voluntários e afins, conforme Lei nº 9.696/98.
Anexo V - Termo de Referência
1.6  Documentação  necessária  para  comprovação  de  atuação  na  área,
PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:
1.6.1 Comprovação de Capacidade Profissional de todos os integrantes
realizadas no último ano, acompanhado de registro fotográfico. 

028/19 INEXISTENTE                  INEXISTENTE x.x.x.x.x.x

042/19 Técnica de Pilates nas escolas
públicas  para  melhora  da
postura  e  consciência  corporal
nos  estudos  e  atividades
esportivas

Pilates  e  Fisioterapia  Cláudia  Pessoa
LTDA

5.1.2.a) Currículo da empresa ou instituição, elaborado conforme Anexo II
do  formulário  padrão  de  inscrição,  devidamente  assinado  pelo
representante legal;
5.1.2.k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
5.1.2.g) No caso de o projeto envolver atividades físicas e/ou desportivas o
Empreendedor  deverá  apresentar  cópia  da  Cédula  de  Identidade
Profissional  emitida  pelo  CREF 6  OU Declaração emitida  pelo  CREF6,
dentro  do  prazo  de  validade,  na  apresentação  do  projeto  e  durante  a
execução  do  mesmo,  de  todo  profissional  que  ministrar  as  atividades,
sendo  Professores,  Auxiliares,  monitores,  instrutores,  recreadores,
ajudantes, voluntários e afins, conforme Lei nº 9.696/98.
Anexo V - Termo de Referência
1.6  Documentação  necessária  para  comprovação  de  atuação  na  área,
PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:
1.6.2 Comprovação de Capacidade Profissional  de todos os integrantes
realizadas no último ano, acompanhado de registro fotográfico. 

047/19 Jiu-Jitsu ao alcance de todos Deivis Junio Paulino 3.4  -   As  propostas  deverão  ser  apresentadas  obrigatoriamente  em 01
(uma) via encadernada em espiral ou fixada em grampos, 
5.1.1.a) Currículo pessoal específico da área de atuação em que pretende
obter patrocínio, sendo do Proponente e todos os profissionais envolvidos
no  projeto elaborado  conforme  Anexo  II  do  formulário-padrão.
(Monitor/Voluntário)
5.1.1.d)  Comprovante  de  residência  (do  ano  de  2018)  em  nome  do
proponente, através de contas de consumo, extratos bancários e contrato
de aluguel, não sendo admitidos documentos em nome de terceiros;
5.1.1.f) autorização de utilização de espaço público, quando for o caso;
5.1.1.g) No caso de o projeto envolver atividades físicas e/ou desportivas o
Empreendedor  deverá  apresentar  cópia  da  Cédula  de  Identidade
Profissional  emitida  pelo  CREF 6  OU Declaração emitida  pelo  CREF6,
dentro  do  prazo  de  validade,  na  apresentação  do  projeto  e  durante  a
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execução  do  mesmo,  de  todo  profissional  que  ministrar  as  atividades,
sendo  Professores,  Auxiliares,  monitores,  instrutores,  recreadores,
ajudantes, voluntários e afins, conforme Lei nº 9.696/98.
Anexo V - Termo de Referência
1.6  Documentação  necessária  para  comprovação  de  atuação  na  área,
PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:
1.6.3 Comprovação de Capacidade Profissional  de todos os integrantes
realizadas no último ano, acompanhado de registro fotográfico. 

052/19 Educação Física em Ação Antônio Moraes 5.1.1.a)  Currículo  pessoal  específico  da  área  de  atuação  em  que
pretende obter patrocínio, sendo do Proponente e todos os profissionais
envolvidos no projeto elaborado conforme Anexo II do formulário-padrão.
Anexo V - Termo de Referência
1.6  Documentação  necessária  para  comprovação  de  atuação  na  área,
PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:
1.6.4 Comprovação de Capacidade Profissional  de todos os integrantes
realizadas no último ano, acompanhado de registro fotográfico. 

053/19 Copa  Poços  de  Caldas  de
Handebol

João Ricardo Silva Gabriolli 1.4 - Poderão ser inscritos projetos esportivos que sejam originários e que
atendam exclusivamente ao Município de Poços de Caldas/MG e que
sejam realizados entre os meses de Abril a Dezembro de 2019.

055/19 II Corrida da ADEFIP Associação dos Deficientes Físicos de
Poços de Caldas

5.1.1.a)  Currículo  pessoal  específico  da  área  de  atuação  em  que
pretende obter patrocínio, sendo do Proponente e todos os profissionais
envolvidos no projeto elaborado conforme Anexo II do formulário-padrão.
Anexo V - Termo de Referência
1.6  Documentação  necessária  para  comprovação  de  atuação  na  área,
PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:
1.6.5 Comprovação de Capacidade Profissional  de todos os integrantes
realizadas no último ano, acompanhado de registro fotográfico. 

058/19 Futebol  Amador  Poços  de
Caldas

Ricardo Trindade Faleiros 5.1.1.f) autorização de utilização de espaço público, quando for o caso;
Anexo V - Termo de Referência
1.6  Documentação  necessária  para  comprovação  de  atuação  na  área,
PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:
1.6.6 Comprovação de Capacidade Profissional  de todos os integrantes
realizadas no último ano, acompanhado de registro fotográfico. 

059/19 Sul Mineiro de Moutain Bike Jonas Bueno Demate 5.1.1.f) autorização de utilização de espaço público, quando for o caso;

061/19 Ironman Brasil Luiz Francisco Prezia Patelli 3.4  -   As  propostas  deverão  ser  apresentadas  obrigatoriamente  em 01
(uma) via encadernada em espiral ou fixada em grampos,
3.7  -  As  propostas  deverão,  obrigatoriamente,  ter  todas  as  suas
páginas  numeradas  sequencialmente e  rubricadas  pelo  proponente,
bem como todas  as declarações e planilhas  solicitadas  também devem
estar devidamente datadas e assinadas.
5.1.1.a) Currículo pessoal específico da área de atuação em que pretende
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obter  patrocínio, sendo  do  Proponente  e  todos  os  profissionais
envolvidos no projeto elaborado conforme Anexo II do formulário-padrão.
5.1.1.g) No caso de o projeto envolver atividades físicas e/ou desportivas o
Empreendedor  deverá  apresentar  cópia  da  Cédula  de  Identidade
Profissional  emitida  pelo  CREF 6  OU Declaração emitida  pelo  CREF6,
dentro  do  prazo  de  validade,  na  apresentação  do  projeto  e  durante  a
execução  do  mesmo,  de  todo  profissional  que  ministrar  as  atividades,
sendo  Professores,  Auxiliares,  monitores,  instrutores,  recreadores,
ajudantes, voluntários e afins, conforme Lei nº 9.696/98.
5.1.1.h)  No caso  de  o  projeto  atender  a  “área Incentivo/valorização de
atletas  em competição”,  deverá apresentar  documentos comprobatórios,
conforme item 2.2.3 deste edital.

063/19 Equitação Rumo as conquistas Gabrielle de 
Almeida Barreto

5.1.1.g) No caso de o projeto envolver atividades físicas e/ou desportivas o
Empreendedor  deverá  apresentar  cópia  da  Cédula  de  Identidade
Profissional  emitida  pelo  CREF 6  OU Declaração emitida  pelo  CREF6,
dentro  do  prazo  de  validade,  na  apresentação  do  projeto  e  durante  a
execução  do  mesmo,  de  todo  profissional  que  ministrar  as  atividades,
sendo  Professores,  Auxiliares,  monitores,  instrutores,  recreadores,
ajudantes, voluntários e afins, conforme Lei nº 9.696/98.(Institutor Técnico)

066/19 Nadando para vida Érika Cristina Maimone Ferreira 3.7 - As propostas deverão, obrigatoriamente, ter todas as suas páginas
numeradas  sequencialmente  e  rubricadas  pelo  proponente,  bem como
todas  as  declarações  e  planilhas  solicitadas  também  devem  estar
devidamente datadas e assinadas.
5.1.1.h)  No caso  de  o  projeto  atender  a  “área Incentivo/valorização de
atletas  em competição”,  deverá apresentar  documentos comprobatórios,
conforme item 2.2.3 deste edital.

067/19 Desafio de Vulcano NAFAR – Núcleo de Atividade Física de
alto Desempenho

3.7 - As propostas deverão, obrigatoriamente, ter todas as suas páginas
numeradas  sequencialmente  e  rubricadas  pelo  proponente,  bem  como
todas  as  declarações  e  planilhas  solicitadas  também  devem  estar
devidamente datadas e assinadas.
5.1.2.b) Cópia dos atos constitutivos da empresa ou instituição, com sede
no município  de  Poços  de Caldas,  e a última alteração,  se for  o caso,
devidamente registrados em Cartório;
5.1.2.c) Cópia da(s) ata(s) de eleição e de posse da diretoria, em exercício,
devidamente registrada(s) em Cartório;
5.1.2.d)  Cópia do CNPJ -  Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional  de
Pessoa Jurídica, com situação regular;
5.1.2.e) Cópia do documento de identidade do representante legal (simples
e legível);
5.1.2.f) Cópia do cartão do CPF do representante legal (simples e legível);
5.1.2.g)  Certidão  de  Débitos  relativos  aos  Tributos Federais  e  à  Dívida
Ativa da União
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5.1.2.h) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF relativo ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço; 
5.1.2.i) Certidão de Débitos tributários da Fazenda Pública Estadual
5.1.2.j)  Certidão de Débitos relativos aos Tributos Municipais e à Dívida
Tributária do Município 
5.1.2.k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
5.1.2.g) No caso de o projeto envolver atividades físicas e/ou desportivas o
Empreendedor  deverá  apresentar  cópia  da  Cédula  de  Identidade
Profissional  emitida  pelo  CREF 6  OU Declaração emitida  pelo  CREF6,
dentro  do  prazo  de  validade,  na  apresentação  do  projeto  e  durante  a
execução  do  mesmo,  de  todo  profissional  que  ministrar  as  atividades,
sendo  Professores,  Auxiliares,  monitores,  instrutores,  recreadores,
ajudantes, voluntários e afins, conforme Lei nº 9.696/98.
Anexo V - Termo de Referência
1.6  Documentação  necessária  para  comprovação  de  atuação  na  área,
PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:
Comprovação  de  Capacidade  Profissional  de  todos  os  integrantes
realizadas no último ano, acompanhado de registro fotográfico. 

068/19 Capoeira – Esporte e disciplina Vanderlei dos Santos Brito 3.4  -   As  propostas  deverão  ser  apresentadas  obrigatoriamente  em 01
(uma) via encadernada em espiral ou fixada em grampos,
3.7 - As propostas deverão, obrigatoriamente, ter todas as suas páginas
numeradas  sequencialmente  e  rubricadas  pelo  proponente,  bem  como
todas  as  declarações  e  planilhas  solicitadas  também  devem  estar
devidamente datadas e assinadas.
5.1.1.a) Currículo pessoal específico da área de atuação em que pretende
obter patrocínio, sendo do Proponente e todos os profissionais envolvidos
no projeto elaborado conforme Anexo II do formulário-padrão.
5.1.1.f) autorização de utilização de espaço público, quando for o caso;
5.1.1.g) No caso de o projeto envolver atividades físicas e/ou desportivas o
Empreendedor  deverá  apresentar  cópia  da  Cédula  de  Identidade
Profissional  emitida  pelo  CREF 6  OU Declaração emitida  pelo  CREF6,
dentro  do  prazo  de  validade,  na  apresentação  do  projeto  e  durante  a
execução  do  mesmo,  de  todo  profissional  que  ministrar  as  atividades,
sendo  Professores,  Auxiliares,  monitores,  instrutores,  recreadores,
ajudantes, voluntários e afins, conforme Lei nº 9.696/98.
Anexo V - Termo de Referência
1.6  Documentação  necessária  para  comprovação  de  atuação  na  área,
PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:
Comprovação  de  Capacidade  Profissional  de  todos  os  integrantes
realizadas no último ano, acompanhado de registro fotográfico. 

069/19 Vôlei Caldense - Expansão Thomaz Furtado Gonçalves Fonseca 3.7 - As propostas deverão, obrigatoriamente, ter todas as suas páginas
numeradas  sequencialmente  e  rubricadas  pelo  proponente,  bem  como
todas  as  declarações  e  planilhas  solicitadas  também  devem  estar
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devidamente datadas e assinadas.
5.1.1.a) Currículo pessoal específico da área de atuação em que pretende
obter patrocínio, sendo do Proponente e todos os profissionais envolvidos
no projeto elaborado conforme Anexo II do formulário-padrão.
Anexo V - Termo de Referência
1.6  Documentação  necessária  para  comprovação  de  atuação  na  área,
PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:
Comprovação  de  Capacidade  Profissional  de  todos  os  integrantes
realizadas no último ano, acompanhado de registro fotográfico. 

073/19 Xadrez para todos Jeremias Gonçalves da Silva 3.7 - As propostas deverão, obrigatoriamente, ter todas as suas páginas
numeradas  sequencialmente  e  rubricadas  pelo  proponente,  bem  como
todas  as  declarações  e  planilhas  solicitadas  também  devem  estar
devidamente datadas e assinadas.
5.1.1.e)  Certidão  de  Regularidade  Fiscal  com  a  Fazenda  Pública  do
Município de Poços de Caldas;
5.1.1.g) No caso de o projeto envolver atividades físicas e/ou desportivas o
Empreendedor  deverá  apresentar  cópia  da  Cédula  de  Identidade
Profissional  emitida  pelo  CREF 6  OU Declaração emitida  pelo  CREF6,
dentro  do  prazo  de  validade,  na  apresentação  do  projeto  e  durante  a
execução  do  mesmo,  de  todo  profissional  que  ministrar  as  atividades,
sendo  Professores,  Auxiliares,  monitores,  instrutores,  recreadores,
ajudantes, voluntários e afins, conforme Lei nº 9.696/98.

078/19 Esporte Educa Reginaldo Fabiano da silva 3.7 - As propostas deverão, obrigatoriamente, ter todas as suas páginas
numeradas  sequencialmente  e  rubricadas  pelo  proponente,  bem  como
todas  as  declarações  e  planilhas  solicitadas  também  devem  estar
devidamente datadas e assinadas.
5.1.1.d)  Comprovante  de  residência  (do  ano  de  2018)  em  nome  do
proponente, através de contas de consumo, extratos bancários e contrato
de aluguel, não sendo admitidos documentos em nome de terceiros;
5.1.1.f) autorização de utilização de espaço público, quando for o caso;
5.1.1.g) No caso de o projeto envolver atividades físicas e/ou desportivas o
Empreendedor  deverá  apresentar  cópia  da  Cédula  de  Identidade
Profissional  emitida  pelo  CREF 6  OU Declaração emitida  pelo  CREF6,
dentro  do  prazo  de  validade,  na  apresentação  do  projeto  e  durante  a
execução  do  mesmo,  de  todo  profissional  que  ministrar  as  atividades,
sendo  Professores,  Auxiliares,  monitores,  instrutores,  recreadores,
ajudantes, voluntários e afins, conforme Lei nº 9.696/98.
Anexo V - Termo de Referência
1.6  Documentação  necessária  para  comprovação  de  atuação  na  área,
PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:
1.6.7 Comprovação de Capacidade Profissional  de todos os integrantes
realizadas no último ano, acompanhado de registro fotográfico. 
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