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PROGRAMA DE PATROCINIO MUNICIPAL  

PROJETOS ESPORTIVOS 
 

PORTARIA SMEL nº 002/2020 
 

A Comissão Municipal de Patrocínio – Projetos Esportivos, nomeada pela Portaria nº SMEL 006/2019, através da SMEL – Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, conforme Edital de Chamada Pública para “Concessão de Patrocínio Municipal nº SMEL015/2019”, para execução no ano de 2020, informa o resultado 

final da análise técnica, apresentando os PROJETOS DESCLASSIFICADOS, conforme item 3.9 do edital. 
 

Nº prot.           NOME DO PROJETO PROPONENTE MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO 
(conforme Edital SMEL nº 015/2019 e  

Anexo VI Termo de Referência Projetos Esportivos) 

021 Balomano Lúcia Regina Ferreira 3.6 As propostas deverão, obrigatoriamente, ter o 
Formulário Padrão de Inscrição, seus Anexos e todos 
os documentos, com todas as suas páginas 
numeradas sequencialmente e rubricadas pelo 
proponente, bem como assinar a Declaração de 
ciência.  
 
Item 5 - Proposta 
f) caso o projeto envolva atividades físicas ou 
desportivas o proponente deverá apresentar cópia da 
cédula de identidade profissional emitida pelo CREF 6 
ou declaração emitida pelo CREF6, com prazo de 
validade durante a apresentação do projeto e sua 
execução, de todos os profissionais que ministrem as 
atividades, tais como professores, auxiliares, 
monitores, instrutores, recreadores, ajudantes, 
voluntários e afins, nos termos da Lei nº 9.696/1998; 
 

024 Sonhos em Movimento Alessandra Rabelo Vilar Item 5 - Proposta 
f) caso o projeto envolva atividades físicas ou 
desportivas o proponente deverá apresentar cópia da 
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 cédula de identidade profissional emitida pelo CREF 6 
ou declaração emitida pelo CREF6, com prazo de 
validade durante a apresentação do projeto e sua 
execução, de todos os profissionais que ministrem as 
atividades, tais como professores, auxiliares, 
monitores, instrutores, recreadores, ajudantes, 
voluntários e afins, nos termos da Lei nº 9.696/1998; 
 

053 Handebol Poços de Caldas Sílvia Zanetti Barbosa Item 5 - Proposta 
f) caso o projeto envolva atividades físicas ou 
desportivas o proponente deverá apresentar cópia da 
cédula de identidade profissional emitida pelo CREF 6 
ou declaração emitida pelo CREF6, com prazo de 
validade durante a apresentação do projeto e sua 
execução, de todos os profissionais que ministrem as 
atividades, tais como professores, auxiliares, 
monitores, instrutores, recreadores, ajudantes, 
voluntários e afins, nos termos da Lei nº 9.696/1998 

057 Atleta Stephanie Camargo Stephanie Camargo Silva 2.1  As ações ou atividades a serem patrocinadas por 
meio do edital deverão versar sobre a área esportiva 
conforme Termo de Referência (Anexo VI) 
 
Anexo VI – Termo de Referência 
2.2.3 Incentivo/valorização de atletas de competição, à 
nível municipal, estadual, nacional e internacional, das 
modalidades desenvolvidas no município de Poços de 
Caldas, com  representatividade comprovado do 
município 
 
2.2.3.2 - Nível Estadual: resultados oficiais de 
participação de eventos realizados no Estado de 
Minas Gerais, com representatividade do Município de 
Poços de Caldas, no ano de 2019; 
Serão disponibilizadas 08 (oito) cotas para este nível, 
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sendo o valor máximo de R$ 4.950,00 (Quatro mil 
novecentos e cinquenta reais), cada cota distinta. 
 
Item 5 - Proposta 
c) 2 (dois) comprovantes de residência, sendo um com 
vencimento no ano de 2018 e outro com vencimento 
no ano de 2019, em nome do proponente ou do 
responsável legal (no caso de projeto item 2.1.3.) - 
contas de consumo, extratos bancários e contrato de 
 aluguel. Não serão admitidos documentos em nome 
de terceiros; 
 
d) Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda 
Pública do Município de Poços de Caldas (CNDM no 
prazo de validade); 
 
h) caso o projeto atenda a “área incentivo/valorização 
de atletas em competição”, deverão ser apresentados 
documentos comprobatórios, conforme item 2.1.3 
deste edital (resultados oficiais de participação e 
classificação em competições), conforme nível 
solicitado, no ano de 2019 

062 Abraçando Talentos – Futebol de 
Campo Sub 13 / Sub 11 e Sub 9 

José Carlos Quiciri Item 5 - Proposta 
f) caso o projeto envolva atividades físicas ou 
desportivas o proponente deverá apresentar cópia da 
cédula de identidade profissional emitida pelo CREF 6 
ou declaração emitida pelo CREF6, com prazo de 
validade durante a apresentação do projeto e sua 
execução, de todos os profissionais que ministrem as 
atividades, tais como professores, auxiliares, 
monitores, instrutores, recreadores, ajudantes, 
voluntários e afins, nos termos da Lei nº 9.696/1998 

069 II Campeonato Darci Reinaldo 
Dias 

APHAS – Associação de 
promoção Humana e Ação 

Item 5 - Proposta 
f) caso o projeto envolva atividades físicas ou 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS 

        SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER   

Social desportivas o proponente deverá apresentar cópia da 
cédula de identidade profissional emitida pelo CREF 6 
ou declaração emitida pelo CREF6, com prazo de 
validade durante a apresentação do projeto e sua 
execução, de todos os profissionais que ministrem as 
atividades, tais como professores, auxiliares, 
monitores, instrutores, recreadores, ajudantes, 
voluntários e afins, nos termos da Lei nº 9.696/1998 

077 Salões de Poços Felipe Antônio de Oliveira 
Lourival 

Item 5 - Proposta 
g) comprovação de capacidade profissional do 
proponente, considerando-se as seguintes 
orientações:  
- 5 (cinco) páginas de reportagens, publicações e 
outros materiais impressos que devem estar 
devidamente destacado com marcador de texto ou 
sublinhado, para comprovação de sua atuação na área 
esportiva OU 
- relatório de suas atividades esportivas realizadas no 
último ano, acompanhado de registro fotográfico, no 
caso de impossibilidade de apresentação das 5(cinco) 
páginas acima referidas; 
 

079 
 
 

 

Bruno Andrade Cogo Bruno Andrade Cogo Item 5 – Proposta 
d) Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda 
Pública do Município de Poços de Caldas (CNDM no 
prazo de validade); 
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Poços de Caldas, 07 de Fevereiro de 2020. 

 

 

 

 Flávio Antônio de Andrade     Carlos Alberto dos Santos 

Secretário Municipal de Esportes (interino)   Coordenador CMP - PE 

    
 

 


