
Papel timbrado da entidade esportiva ou beneficente 

 

 

 

Ofício nº. ...../.....                                                             ..................../DF, .... de ...................de 20....  

 

À 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEL.  

Presidência do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE e 

Secretário de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal - SEL.  

Sra. Celina Leão 

Brasília/DF 

 

 

Assunto: Apresentação de projeto esportivo e documentos da OSC.   

 

 Senhor Presidente,  

 

 Esta entidade de administração esportiva com sede e funcionamento no Distrito Federal a 

mais de 1(um) ano, CNPJ nº.........................., por seu responsável legal, vem respeitosamente a 

presença de Vossa Senhoria, para apresentar na oportunidade o presente ofício acompanhado do 

projeto esportivo e plano de trabalho em duas vias, conforme estabelece o artigo 18, Inciso I do 

Anexo I, do Decreto 34.522/13, conjuntamente o Check List preenchido e assinado, cópia do  

CRC/CONFAE,  comprovante do CNPJ ativo e válido, Cópia da CI/RG e do CPF/MF do presidente 

da entidade e do responsável técnico pelo projeto, 4 Certidões exigidas, Declarações, Ofício 

encaminhado por parlamentar, caso o recurso seja por liberação de emenda parlamentar, pesquisa 

de preços dos itens e das contratações específicas do projeto e demais documentos, visando a 

obtenção de recurso público para a execução das atividades e/ou do projeto ora apresentado, na 

forma que se segue.         

 

No aguardo de entendimento e acolhimento. 

 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

....................................................... 
Presidente da ........... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Endereço da entidade............ 



Papel timbrado da entidade esportiva ou beneficente 

 

INSTRUMENTO DE SOLICITAÇÃO 

APOIO A PROJETO SOCIAL/ESPORTIVO 
 

RAZÃO SOCIAL  

CNPJ Nº  

ENDEREÇO  

CEP  CIDADE-UF  

E-MAIL  TEL.  
 

RESPONSÁVEL PELO EVENTO  

RG (Órgão Expedidor/UF)  CPF  

ENDEREÇO  

CEP   CIDADE-UF  

E-MAIL  TEL.  
 

NOME DO EVENTO  

DATA DO EVENTO  

PERÍODO DO APOIO AO EVENTO  

LOCAL DO EVENTO  

ENDEREÇO DO EVENTO  

HORÁRIOS DO EVENTO INÍCIO  ENCERRAMENTO  
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
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