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CHECK LIST - OSC para PROJETO ESPORTIVO 

Nome da OSC/entidade:                                                                                                                                    Sigla:                        

CNPJ/MF:                              CRC/CONFAE nº:                      validade:    ___/ ___/__         Mandato válido até:     ___/ ___/__    

Endereço:                                                                  Cidade:                         CEP:                  Telefones:   

E-mail:                                                                          SITE:  

Presidente:                                                                                     CI/RG nº:                  UF:          Data de Exp.: ___/ ___/__    

CPF/MF nº.                       Nacionalidade:                     Natural de:           UF:     Estado civil:                

Profissão:                                  Endereço:                                                                    Telefones:                   E-mail: 
Responsável técnico do projeto:                                                                  CI/RG nº:              UF:         Data de Exp.: ___/ ___/__    
CPF/MF nº.                       Nacionalidade:                     Natural de:           UF:     Estado civil:                

Profissão:                                  Endereço:                                                                    Telefones:                   E-mail:  

 
 

Nº REQUISITOS  

 

STATUS 

VALIDADE 

DILIGÊNCIA APONTADA ou 

COMPLEMENTO 

Link SEI 

01 Ofício da Organização da Sociedade Civil, apresentando o projeto 
esportivo em duas vias. Conforme artigo 18, Inciso I do Anexo I, do 
Decreto 34.522/13. 

   

02 Projeto esportivo, acompanhado do plano de trabalho em duas vias. 
Conforme artigo 18, Inciso I do Anexo I, do Decreto 34.522/13. 

   

03 Cópia do Certificado de Registro Cadastral – CRC/CONFAE em 
cumprimento ao artigo 9º do Anexo I, do Decreto 34.522/13 e ao Edital de 
Chamamento Público nº.  001/2017 – FAE/CONFAE. 

   

04 Comprovação do funcionamento a mais de 1(um) ano no Distrito Federal 
em cumprimento aos artigos 8º, 17 e 21 do Anexo I, do Decreto 34.522/13. 

   

05 Cópia da CI/RG e do CPF/MF do presidente da entidade.     

06 Cópia da CI/RG e do CPF/MF do responsável técnico pelo projeto. 
Conforme artigo 18, Inciso XI do Anexo I, do Decreto 34.522/13. 

   

07 Termo de compromisso de que na divulgação e promoção do projeto 
constará, obrigatoriamente, a citação do GDF/Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer do DF, do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal - 
FAE e CONFAE. Conforme artigo 18, Inciso XIII do Anexo I, do Decreto 
34.522/13. 

   

08 Declaração/atestado de Capacidade Técnica da Entidade que comprove o 
desenvolvimento de atividade ou projetos relacionados ao Objetivo da 
parceria ou de Natureza Semelhante. Conforme o Decreto nº. 
37.843/2016(art. 18, inciso XI) e Portaria nº. 188/2018 – SEL (art. 8º); 

   

09 Comprovante de que o proponente e o executor do projeto deverão ter 
capacitação na elaboração, gerenciamento e prestação de contas por 
meio de cursos reconhecidos pelo CONFAE. Conforme artigo 18, Inciso 
XII do Anexo I, do Decreto 34.522/13. 

   

10 Apresentar pesquisa de preços dos itens e das contratações específicas 
do projeto, quanto à compatibilidade de preços apresentados pelo 
interessado com os praticados pelo mercado, juntando-se aos autos as 
cotações de preços oficialmente obtidas. Conforme artigo 18, Inciso IX do 
Anexo I, do Decreto 34.522/13. 

   

11 Ofício encaminhado por parlamentar, caso o recurso seja por liberação de 
emenda parlamentar. Conforme Lei nº. 13.019/2014(art. 29 e 31, Inciso II), 
Decreto nº. 37.843/2016(art. 27,§ 4º)  

   

12 Comprovante do CNPJ ativo e válido, emitido pela Secretaria de Fazenda 
da receita Federal do Brasil. 

   

13 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União 

   

14 Certidão negativa quanto à dívida ativa do Distrito Federal    

15 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
CRF/FGTS 

   

16 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT    

17 Declarações    
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Após o recebimento do projeto e de todos os documentos anexos, estes serão 

encaminhados e disponibilizados pelo protocolo diretamente para a administração do CONFAE, que 

emitirá em até 48(quarenta e oito) horas relatório prévio, enviando-o por meio eletrônico ao 

proponente, confirmando ou não o recebimento de todos os documentos exigidos ou de eventuais 

pendências a serem sanadas. 

O prazo para sanar as pendências aludidas anteriormente será de 72 (setenta e duas) 

horas a contar da notificação, sob pena de indeferimento prévio do projeto, que será submetido à 

deliberação final em sessão plenária. 

A administração do CONFAE deverá remeter o processo ao Conselheiro designado, para 

análise e parecer técnico, no prazo de até 2(dois) dias úteis a contar do encerramento do prazo da 

resposta enviada ao proponente.   

Com relação a eventuais diligências, informações ou correções do projeto, apontadas pelo 

conselheiro relator designado, o pleiteante terá o prazo de até 5(cinco) dias para pronunciamento, 

em cumprimento ao Inciso IV do artigo 22 do anexo I, do Decreto 34.522/13. 

Na análise do projeto deverá ser ouvido antes o órgão competente da Secretaria de 
Estado de Esporte, ou o Núcleo da administração do CONFAE, para pronunciamento quanto à 
compatibilidade de preços apresentados pelo interessado com os praticados pelo mercado, 
juntando-se aos autos as cotações de preços oficialmente obtidas, a fim de assegurar a obediência 
aos princípios da Administração Pública, em cumprimento ao artigo 23 do anexo I, do Decreto 
34.522/13 e o parágrafo 3º e incisos do artigo 28, do Decreto 37.843/16. Destaca-se que a 
proponente deve apresentar além dos valores propostos nas metas acima estimados, 
mencionando a base explicativa e a pesquisa de preço.    

O exame da compatibilidade dos custos indicados no plano de trabalho com os valores 
praticados no mercado será realizado pela administração pública, por meio de pesquisa que poderá 
considerar: 

I - preços públicos referentes a contratações similares em sistemas públicos de compras; 
II - ajustes, parcerias ou contratações efetivadas por outros entes públicos, finalizadas 
cento e oitenta dias antes da data da pesquisa ou em execução; 
III - pesquisa publicada em mídia especializada, em sítio eletrônico especializado ou sítios 
eletrônicos de domínio amplo, desde que contenha a indicação do domínio consultado, 
data e hora de acesso; ou 
IV - pesquisa junto a fornecedores, por meio de proposta escrita com a indicação da razão 
social e inscrição no CNPJ, assinada por preposto ou representante legal. 

 

Análise do CONFAE   
Análise prévia do Servidor:  (    ) documentação completa;    (    ) documentação incompleta   

Identificação do servidor  Assinatura: 

Nome:    

Matrícula: 

Indicação de diligência: 

 

 

 


