FENACLUBES
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FENACLUBES
Data: 25/01/2020- 18h30
Local: Sede da FENACLUBES, Rua Açaí, 540- Bairro das Palmeiras, Campinas/SP
ORDEM DOS TRABALHOS
abertura da sessão pelo Presidente da FENACLUBES;
leitura do edital de convocação;
discussão e votação com a seguinte:

REGISTRADO SOB N2
0 0 0 7 9 3 2 14
IRCP1 CAMPINAS

ORDEM DO DIA
Analisar e votar o balanço anual referente ao exercício findo, encaminhado pela
Diretoria Executiva, com parecer de auditoria independente.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES - realizada no dia 28 de janeiro de 2020, no local e
horário citados acima e constatada a presença dos conselheiros que subscrevem esta
ata, o presidente da FENACLUBES, Arialdo Boscolo, deu por aberta a reunião, nos termos
da alínea "c" do artigo 32 do Estatuto Social, saudando e agradecendo a presença de
todos os membros titulares presentes: presidente do Conselho Fiscal, Douglas Thadeu
Buzato e Daul Ruiz Dias Junior, e, a suplente Vilma Cássia Buzato, que foi convocada
após solicitação de licença do conselheiro Antonio Lopes Siqueira, por motivo de saúde.
Em seguida, indicou para secretariar "ad-hoc" os trabalhos o conselheiro Daul Ruiz Dias
Junior, solicitando que lesse o Edital de Convocação. Após a leitura, o Presidente da
FENACLUBES abriu a ordem do dia, que tem como única pauta: Analisar e votar o
balanco anual referente ao exercício findo, aprovado pela Diretoria Executiva, com
parecer de auditoria independente por solicitação do Presidente do Conselho Fiscal,
Douglas Thadeu Buzato, apresentou aos Conselheiros os documentos e balancetes da
contabilidade e da tesouraria, o Relatório de Prestação de Contas do Projeto Plurianual
2016-2020 da TIMEMANIA, relativo às contas apartadas dos recursos públicos para ações
aos clubes sociais, oriundos da alínea "b" do inciso IV do artigo 2° da Lei 11.345, de 14
de setembro de 2006, alterada pela Lei n. 13.155, de 04 de agosto de 2015; e dos
recursos das loterias para capacitação, formação e treinamento de gestores de clubes
sociais, oriundos da Lei n° 13.756, de 12 de dezembro de 2018; assim como o balanço
anual do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, auditado pela empresa
Audcorp Auditoria e Assessoria S/S que examinou as demonstrações contábeis da
FENACLUBES, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas '
contábeis, exarando o seguinte parecer: "Em nossa opinião, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Federação Nacional dos Clubes
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Esportivos - FENACLUBES, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no BrasiL", sendo que, conforme alínea "a", inciso
I, do artigo 40, os documentos deverão ser analisados e votados pelos membros do
Conselho Fiscal. O Sr. Arialdo Boscolo detalhou cada uma das contas do exercício findo
e do relatório de prestação de contas, fez todas as explanações necessárias e se
colocou à disposição dos Conselheiros para os questionamentos que jugassem
necessários. Depois de ser sabatinado pelos conselheiros e após os mesmos terem todas
as suas dúvidas esclarecidas, o presidente submeteu o balanço anual, juntamente com
relatório da auditoria e o relatório de prestação de contas para discussão e votação,
que foram aprovados por unanimidade e fazem parte integrante da presente ata. O
presidente solicitou então que o secretário redigisse o Parecer Favorável do Conselho
Fiscal referente ao Balanço Patrimonial de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de
2019, que é parte integrante desta ata. O presidente suspendeu os trabalhos pelo
tempo necessário para lavratura da presente. Na sequência a ata foi lida, sendo
submetida à discussão e, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Para
constar eu, Daul Ruiz Dias Junior, secretário "ad-hoc" lavrei e assinei a presente ata, que
também foi subscrita pelos demais presentes.
Campinas, 28 de janeiro de 2020

Dtr-uiz Dias Junior
Membro do Conselho Fiscal
Secretário "ad-hoc"

D• - •as adeu Buzato
Presidente do Conselho Fiscal
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Vilma Cássia Buzato
Membro do Conselho Fiscal

Boscolo
Presidente da FENAC
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RELATÓRIO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROJETO PLURIANUAL 2016/2020
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Comprometimento! Se pudéssemos resumira realização do Projeto Plurianual 2016-2020 da
FENACLUBES, seria com essa palavra.
Apesar de complexo, o desafio da realização de eventos para capacitação dos presidentes e
dirigentes de Clubes foi encarado com seriedade e, por meio dos Congressos Brasileiros de
Clubes, atingiu todas as metas e objetivos propostos. Com muito orgulho, a FENACLUBES
honrou o compromisso assumido junto ao governo federal na aplicação dos recursos da
TIMEMANIA! Mais do que isso, uniu o segmento em torno dessa importante bandeira, o
investimento na capacitação de gestores.
Encerramos este ciclo com a gratificante sensação de dever cumprido e temos a certeza de que
trilhamos o caminho correto - prova disso foi a impressionante avaliação positiva que todos os
eventos receberam de seus participantes.
Nossos próximos passos serão ainda mais desafiadores, mas com o crescimento da
representatividade da FENACLUBES principalmente nos últimos anos, nos sentimos
preparados para mais um ciclo extremamente positivo.
Ética e Integridade são os nossos faróis. Marcaram o passado, iluminam o presente e indicam o
caminho a seguir para a construção de um futuro cada vez mais promissor.
A realização ii Plan • Pluria ual 2016-2020 - Recursos TIMEMANIA integra essa trajetória!
Arialdo 'scolo - P esidente

NACLUBES
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APRESENTAÇÃO
Coma realização do último Congresso Brasileiro de Clubes em novembro de 2019, a
FENACLUBES finaliza as etapas previstas em seu planejamento para a execução dos recursos
da Timemania, que integram seu Projeto Plurianual 2016-2020.
Como se sabe, desde agosto de 2015, os recursos da Timemania destinados às ações dos
Clubes sociais por força da Lei no. 11.345/2006, alterada pela Lei n°. 13.155, de 04 de agosto
de 2015, foram repassados à FENACLUBES, para aplicação em ações voltadas ao segmento.
Para cumprir sua missão a FENACLUBES se organizou, e cumprindo o previsto em seu estatuto,
submeteu para deliberação da Assembleia Geral de Clubes em 22 de novembro de 2015, os
procedimentos de utilização desses recursos na execução dos projetos, conforme previsto na
nova redação do Art.2° da Lei n° 11.345, tendo sua Ata registrada no 1° Oficial de Registro de
Pessoa Jurídica de Campinas e publicada no Diário Oficial da União em 22 de abril de 2016, na
qual estabeleceu-se o que segue:
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que a FENACLUBES possa gerir diretamente os recursos financeiros recebidos,
oriundos da alínea "b" do inciso IV do artigo 2° da Lei 11.3451 de 14 de setembro de
2006, para o desenvolvimento de ações aos
Clubes sociais, por meio da capacitação de
dirigentes e colaboradores do segmento
clubistico, com vistas ao aperfeiçoamento
da administração e gestão dos Clubes;

que a aplicação dos recursos financeiros
seja voltada à capacitação de dirigentes
e colaboradores dos Clubes e entidades
associados, filiados ou vinculados à
FENACLUBES, por meio da realização de
congressos, fóruns, conferências, cursos, palestras técnicas e motivacionais,
feiras, exposições, eventos, concursos
e outras formas de difusão de conhecimento, nas áreas esportiva, cultural,
social e de lazer, e, para tanto, deverá

desenvolver ações correlatas que favoreçam a integração, a motivação, a
troca de experiências, e o congraçamento dos participantes, promovendo o ambiente adequado para sua capacitação; e

c.

que a Diretoria Executiva da FENACLUBES deveria elaborar, no prazo de
120 (cento e vinte) dias, o Regulamento
de Contratações, específico para utilização dos recursos recebidos, sendo
que o referido normativo, assim como
suas eventuais alterações serão regidos
nos termos da Legislação vigente, respeitados os princípios gerais da administração pública, o qual na sequência,
deverá ser submetido a registro no 1°
Oficial de Registro de Pessoa Jurídica de
Campinas, e posteriormente publicado
no Diário Oficial da União - DOU e sitio
eletrônico da entidade.

Como forma de planejar adequadamente a execução desses recursos, a FENACLUBES se
propôs a executar um PROJETO PLURIANUAL com início em
1° de maio de 2016, com término previsto para 31 de janeiro de 2020.
Este Projeto Plurianual, acompanhado de seu Plano de Trabalho, foi aprovado em Reunião da
Diretoria Executiva, realizada em 07 de abril de 2016, protocolizado no então Ministério do
Esporte, em 11 de abril de 2016, sob n°58005.004507/2016-48, e publicado no DOU de 05 de
maio de 2016.
Em função de alterações ocorridas na legislação em 2018, o Projeto Plurianual foi
rerratificado e consolidado em reunião da Diretoria Executiva da FENACLUBES, em dois
momentos durante seu período de vigência:
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Em 02 de julho de 2018, após a edição da
Medida Provisória 841, de 11 de junho de
2018, publicado no DOU de 06 de julho de
2018, e protocolizado no então Ministério
do Esporte, em 11 de julho de 2018, sob
n° 58000.007581/2018-28; e

Em 13 de dezembro de 2018, após a
publicação da Lei n. 13.756/2018, que
dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), e sobre a destinação do produto da arrecadação das
Loterias, sendo novamente publicado no
DOU de 18 de dezembro de 2018, e protocolizado na Secretaria Especial do Esporte em 26 de fevereiro de 2019, sob n°
58000.005862/2019-27.
O Projeto Plurianual 2016-2020 da
FENACLUBES embasou a realização de todas
as etapas Congresso Brasileiro de Clubes
previstas para o Ciclo Olímpico e Paraolimpico
2016-2020, promovendo a difusão do
conhecimento nas áreas esportiva, cultural,
social e de lazer, com vistas a aprimorar
a administração e a gestão dos Clubes,
atendendo assim ao previsto na legislação.
Para a execução dos recursos, a
FENACLUBES adotou o "Regulamento de
Contratações" atendendo aos princípios
gerais da administração pública, e instituído
exclusivamente para a contratação de bens

e serviços com emprego dos recursos da
Timemania. O Regulamento de Contratações
também foi devidamente aprovado em
Reunião da Diretoria ocorrida em 19 de
março de 2016, e publicado no Diário Oficial
da União em 06 de abril de 2016.
Quanto à Execução do projeto, definiu-se
naquele momento que a mesma deveria ser
composta de:
a.

do relatório de execução do objeto, contendo as atividades desenvolvidas para
seu cumprimento e o comparativo de
metas propostas com os resultados alcançados; e

b

do relatório de execução financeira do
projeto, com a descrição das despesas e
receitas efetivamente realizadas.

Na oportunidade, visando dar mais
transparência ao processo, por ser um
projeto plurianual, a FENACLUBES se propôs
ainda a apresentar ao então Ministério
do Esporte - ME, por meio da Secretaria
Nacional de Esporte de Alto Rendimento SNEAR, relatórios de cada um dos eventos,
que cumpriu por intermédio da entrega da
"Revista Ação dos Clubes Sociais" produzida
para cada um dos Congressos realizados,
conforme quadro abaixo:
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Musa das Clubes 2016:
Conheça o gaúcho
Elza Demeneghl

OFÍCIO: 744/17
DATA: 27/03/2017
REVISTA: Revista Congresso 2016
PROTOCOLO: 58085.003642/2017-12

MU A
5 CL Li O 5
30
ONHEÇA A
CATARINENSE
TAINA
GONÇALVES

OFICIO: 975/17
DATA: 28/12/2017
REVISTA: Revista Congressos
1° e 20 semestre2017
PROTOCOLO: 58000000381/2018-44

OFÍCIO: 1104/18
DATA: 11/07/2018
REVISTA: Revista Congresso lusemestre 2018
PROTOCOLO: 58000.007580/201813

FOTO VENCEDORA
CLUBE 2018

E.

VOAMOS DO SUA
FOMO!~
VENCEDORA
DO CONCURSO

OFÍCIO: 1256/19
DATA: 26/02/2019
REVISTA: Revista Congresso 2° semestre 2018
PROTOCOLO: 58000.005863/2019-71

açãr
SOCIEDADE
RICRIATIVA
MAPHINTLIWIC
VENCEDORA DO
CONCURSO NACIONAL
DE FOTOGRAFIA
ESPORTIVA DOS
aUBES

OFÍCIO: 1468/19

DATA: 28/10/2019
REVISTA: Revista Congresso 1° semestre 2019

PROTOCOLO: 71000.060602/2019-82

aça
srL

DOS CLUBES SOCIAIS
•

OFÍCIO: 1506/19

CLOS ATNLETICO
PAULISTANO-SP
VENCEDOR DO
CONCURSO NACIONAL
DE FOTOGRAFIA
ESPORTIVA DOS
CUMES

DATA: 18/12/2019
REVISTA: Revista Congresso 2° semestre 201 9
PROTOCOLO: 71000.079314/2019-00
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Além disso, nesse período a FENACLUBES prestou contas à SNEAR entregando, em duas
oportunidades, a documentação completa referente à aplicação dos recursos, contendo
todos os documentos de liquidação, balancetes, extratos bancários e outros, referentes às
aquisições realizadas em cada exercício da seguinte forma:

PRESTAÇÃO DE CONTAS
OFÍCIO

DATA

PERÍODO

PROTOCOLO

1114/18

06/08/2018

Prestação de contas
setembro/2015 a dezembro/2017

58000.008543/2018-92

1225/19

26/02/2019

Prestação de contas
janeiro a dezembro/2018

58000.005862/2019-27

Considerando toda a documentação já encaminhada, o presente Relatório apresenta uma
síntese de todos os eventos realizados com os recursos da Timemania, contendo os dados
gerais de cada um dos Congressos, bem como os resultados alcançados junto ao segmento
clubistico no período em que a FENACLUBES esteve à frente dessa importante ação.
Sendo assim, o Relatório ora apresentado, contempla a Execução do Objeto, e tomou por
base o Plano de Trabalho, entregue juntamente com o Projeto Plurianual da FENACLUBES
relativo à realização dos Congressos Brasileiros de Clubes no período 2016-2020.
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1. EXECUÇÃO
DO PLANO DE
TRABALHO
Tendo por objetivo capacitar os dirigentes, gestores e colaboradores dos Clubes sociais,
oportunizando o acesso a atividades voltadas ao aperfeiçoamento da gestão, tais como
conferências, cursos, treinamentos, palestras técnicas e motivacionais, feiras, concursos
e shows culturais, workshops, atividades de relacionamento, integração e outras formas
de difusão do conhecimento nas áreas esportiva, cultural, social e de Lazer, a FENACLUBES
cumpriu integralmente as ações previstas no Plano de Trabalho apresentado em 2016, de
acordo com o cronograma estabelecido, conforme apresentado a seguir.

1.1 VIGÊNCIA:
01/05/2016 a 31/01/2020

1.2 PÚBLICO ALVO:
Dirigentes, Gestores, Gerentes e Profissionais dos Clubes esportivos sociais que atuam na
gestão e na promoção das atividades esportivas, sociais, culturais e de lazer.

1.3 OBJETO:
Realização do Congresso Brasileiro de Clubes

O Projeto Plurianual contemplava a realização anual do Congresso Brasileiro de Clubes
em duas etapas, no 1° e 2° semestres de cada ano (com exceção de 2016, com apenas
uma etapa), em estados distintos, de forma a facilitar o deslocamento e a participação
regionalizada dos dirigentes de Clubes, conforme se verifica no quadro apresentado por
ocasião da sua entrega, reproduzido abaixo com a indicação da realização de cada uma das
etapas, incluindo a prestação de contas:
REGISTRADO 508 NP
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Congresso Brasileiro de Clubes 2016 Etapa Unica
Realizado em Foz do iguapl/PR - Hotel Mabu
Thermas Grand Resort, no período de 15 a 18

2016

de dezembro/2016

2017

2018

2019

Congresso Brasileiro de Clubes 2017

Congresso Brasileiro de Clubes 2017

1 8 Etapa

28 Etapa

Realizado em Campinas/SP - Hotel
Royal Palm Plaza no período de 28 de
abril a10 de maio de 2017

Realizado no Rio de Janeiro/RJ - Hotel
Windsor Oceânico no período de 02 a 05 de
novembro de 2017

Congresso Brasileiro de Clubes 2018

Congresso Brasileiro de Clubes 2018

18 Etapa

28 Etapa

Realizado em Campinas/SP - Hotel
Royal Palm Plaza no período de 28 de

Realizado no Rio de Janeiro/RJ - Hotel
Windsor Oceânico no período de 1° a 04 de

abril a 1° de maio de 2018

novembro de 2018

Congresso Brasileiro de Clubes 2019

Congresso Brasileiro de Clubes 2019

la Etapa

22 Etapa

Realizado em Campinas/SP - Hotel
Royal Palm Plaza no período de 20 a 23
de junho de 2019

Realizado em Natal/RN - SEHRS Natal Grand
Hotel no período de 22 a 24 de novembro de
2019

Prestação de contas finai
2020
Entregue em janeiro de 2020

1.4 METODOLOGIA
Cabe registrar que, embora cada Congresso
seja realizado em apenas 3 ou 4 dias, para
viabilizar sua organização são necessários
muitos meses de planejamento e trabalho
intenso. As ações Pré e Pós Congresso
são muito mais complexas do que sua
realização em si, visto ser um evento de
grande magnitude em termos quantitativos,
e, principalmente por ser o momento de
coroação de inúmeras ações realizadas pela
FENACLUBES durante todo o ano junto aos

Clubes sociais nas áreas esportiva, cultural,
social e de lazer.
A seguir a metodologia proposta para a
realização das ações previstas, de cada
uma das etapas do Congresso Brasileiro
de Clubes, cujos processos completos
encontram-se apresentados no Relatório
de Execução Financeira de cada exercício,
e cujos detalhamentos encontram-se nas
Revistas respectivas.

1.4.1 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Aprovado pela Diretoria Executiva no projeto para realização
do Congresso Brasileiro de Clubes, coube à Comissão de
Contratações da FENACLUBES a aquisição de bens e serviços
para a realização de cada evento, seguindo os procedimentos
previstos no Regulamento de Contratações, publicado no
D.O.U. no dia 06/04/2016 e disponibilizado no sitio eletrônico
da FENACLUBES, observando os princípios gerais da
administração pública e daqueles que lhe são corretatos, bem
como a escolha da proposta mais vantajosa. Todos os passos
para a efetivação de cada contrato encontram-se previstos no
citado Regulamento e foram integralmente cumpridos.

1.4.2 DEFINIÇÃO DO HOTEL PARA
REALIZAÇÃO DO EVENTO
Após a realização do levantamento dos hotéis que tinham
estrutura para comportar o evento, centro de convenções,
capacidade de hospedagem, alimentação conjunta no
mesmo local e que estavam localizados em cidades próximas
a aeroportos para atendera participação dos dirigentes,
gestores e colaboradores dos Clubes brasileiros, foi realizada
a cotação prévia de preços a cada etapa, conforme estabelece
o Regulamento de Contratações da FENACLUBES para a
devida contratação.

1.4.3 ESTRUTURAÇÃO DO EVENTO
Finalizado cada processo de cotação prévia, foram definidos
os hotéis oficiais, datas e locais de cada congresso, sempre
optando-se pela proposta mais vantajosa para a FENACLUBES.
A partir da definição de cada local estruturou-se todas
as atividades para a realização de cada um dos eventos,
envolvendo desde a definição da programação, sempre
de acordo com os interesses do segmento clubístico, e a
contratação de todos os prestadores de serviço, tais como
palestrantes renomados, equipamentos de audiovisual,
serviços de fotografia, serviços de criação, diagramação
e impressão, entre outros necessários para a viabilização
dos eventos. A especificação dos serviços encontra-se na
documentação financeira de cada edição do Congresso.
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1.4.4 COMUNICAÇÃO DO EVENTO
Após a estruturação de cada evento, foi efetuado
um amplo trabalho de divulgação junto ao
segmento, com o objetivo de estimular os
dirigentes, gestores e colaboradores dos Clubes
para se inscreverem nas etapas do Congresso.
Além do envio de correspondências, esse
trabalho foi realizado por intermédio do portal do
Congresso Brasileiro de Clubes no sítio eletrônico
da FENACLUBES. A divulgação se deu por meio de
Boletins Virtuais, Informativos, e outros materiais
gráficos; de vídeo institucional, e outras formas
de comunicação que foram disponibilizadas
no portal da FENACLUBES, e podem também
ser visualizadas nos processos administrativos
relativos a cada contratação.

1.4.5 INSCRIÇÕES
Em cada etapa as inscrições foram realizadas por
intermédio do portal oficial do Congresso no sítio
eletrônico da FENACLUBES, criando mecanismos
de multiplicação e motivação para participação
entre os Clubes brasileiros, fazendo com que
os objetivos definidos fossem alcançados.
Inicialmente foi prevista a participação de 400
a 700 pessoas por etapa, o que se confirmou
no decorrer da realização dos Congressos. Os
números serão apresentados na síntese de cada
etapa e a participação pode ser confirmada pelos
registros fotográficos apresentados na "Revista
Ação dos Clubes Sociais" correspondente ao
Congresso realizado.
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1.5 ETAPAS DO CONGRESSO
BRASILEIRO DE CLUBES
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1.5.1 CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 2016- ETAPA ÚNICA
Local: Foz do iguacú/PR - Hotel Matai Thermas Grand Resort
Data: 15 a 18 de dezembro de 2016
Número de participantes: 594 congressistas

Foz do Iguaçu 2016

91% de avaliações positivas
Palestrante
Wladimyr Vinycius de
Moraes Camargos

Palestrante Rafael Baltresca

51;

1.5.2 CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 2017 - 1° SEMESTRE
Local: Campinas/SP - Hotel Royat Palm Plaza
Data: 28 de abril a 1' de maio de 2017
Número de participantes: 750 congressistas

Campinas 2017

96% de aualiações positiuds

Palestrante Daniel Godri
REGISTRADO SOB N 2
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1.5.3 CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 2017 - 2° SEMESTRE
Local: Rio de Janeiro/RJ - Hotel Windsor Oceânico
Data: 02 a 05 de novembro de 2017
Número de participantes: 703 congressistas

Rio de Janeiro 2017

93% de avaliações positivas

Patestrante
Nalbert Bitencourt
À

Palestrante Waldez Ludwig
REGISTRADO SOB N°
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1.5.4 CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 2018 - 1° SEMESTRE
Local: Campinas/SP - Hotel Royal Palm Plaza
Data: 28 de abril a 1° de maio de 2018
Número de participantes: 618 congressistas

Campinas 2018

95% de avaliações positivas
Palestrante
Flávio Canto

Palestrante Vatter Piccino
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1.5.5 CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 2018 - 2° SEMESTRE
Local: Rio de Janeiro/RJ - Hotel Windsor Oceânico
Data: 1° a 04 de novembro de 2018
Número de participantes: 589 congressistas

Rio de Janeiro 2018

91% de avaliações positivas
Palestrante
André Heller

Palestrante Lars Grael
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1.5.6 CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 2019- 1° SEMESTRE
Local: Campinas/SP - Hotel Royal Palm Pina
Data: 20 a 23 de junho de 2019
Número de participantes: 672 congressistas

Campinas 2019

98% de avaliações positivas
Palestrante
Alfredo Rocha

Paulo Germano Maciel - vice - presidente Administrativo- Financeiro do CBC, Arialdo Boscolo presidente da FENACLUBES, Marco Antonio La Porta - vice- presidente do Comitê Olímpico do
Brasil - COB, General Décio dos Santos Brasil - Secretário Especial do Esporte do Ministério da
Cidadania e Jair Alfredo Pereira - presidente do CBÍJ
REGISTRADO SOB N2
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1.5.7 CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 2019 - 2° SEMESTRE
Local: NatalJRN - SEHRS Natal Grand Hotel
Data: 22 a 24 de novembro de 2019
* Considerando o saldo existente de recursos, que deixaram
de ser arrecadados pela Timemania em função da mudança
da legislação, essa edição do Congresso, excepcionalmente,
teve sua programação reduzida, e previu um número menor
de participantes, conforme detalhado na revista especifica.

Número de participantes: 361 congressistas

Natal 2019

88% de avaliações positivas
REGISTRADO SOB N2
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1.6 REALIZAÇÃO DO EVENTO - ANÁLISE
COMPARATIVA METAS E RESULTADOS
Todas as ações propostas pela FENACLUBES no Plano de Trabalho apresentado por
ocasião da entrega do Projeto Plurianual da FENACLUBES à SNEAR/ME, foram realizadas
e superaram às expectativas quanto aos resultados obtidos. O sucesso do evento se
comprova no detalhamento das ações realizadas e na avaliação dos participantes do
Congresso, feita por meio de Ficha de Avaliacão que os participantes devem entregar ao
final de cada etapa como condição para recebimento de seu certificado, além da presença
nas atividades programadas.
O resultado da avaliação de cada Congresso também se encontra na síntese de cada Edição.

Conforme Plano de Trabalho, foram previstas as seguintes metas:
REGISTRADO SOB N°

Ações do esporte:
Painel de debates;

OnO7g324

Ações sociais:

Palestras técnicas

Certificação do Clube TOP 100,

Palestras motivacionais

Homenagem personalidade clubística;

Oficinas de treinamento

Concurso da Musa dos Clubes Sociais;
(***)

Concurso Casos de Sucesso dos
Clubes;

Concurso Nacional de Fotografia Esportiva de Clubes; (**) (***)

Prêmio Clube esportivo do ano; (***)

g

Atividades de relacionamento,
integração e outras formas de
conhecimento, nas áreas esportiva e
de lazer;

Ações culturais:
a.

Exposição e stands de serviços;

h.

Shows artísticos e culturais; (***)
Concurso Nacional Literatura dos
Clubes; (***)
Prêmio Clube cultural do ano; (***)
Atividades de relacionamento, integração e outras formas de conhecimento, nas áreas cultural e de lazer;

1° RCPJ CAMPINAS

Prêmio Clube social do ano; (***)
Homenagem aos Clubes centenários;

g

atividades de relacionamento, integração e outras formas de conhecimento, nas áreas social e de lazer.

(*) O Concurso Musa dos Clubes Sociais foi realizado
nas etapas de 2016, 1° semestre de 2017 e 1° semestre
de 2018, sendo cancelado a partir de 2019.
(**) O Concurso Nacional de Fotografia Esportiva de
Clubes foi realizado nas etapas do 1° semestre de
2017, 2018 e 2019.
(***) Prêmios, cachês artísticos, bebidas, e despesas
extras relativas à realização do Congresso Brasileiro
de Clubes foram custeados com recursos próprios da
FENACLUBES.

c(i)

Para cada edição do Congresso foi
elaborada uma programação específica,
dentro da tríade de ações previstas
no seu Projeto Plurianual 2016-2020,
que abrangem todo tipo de atividades
desenvolvidas pelos Clubes, a saber:

Ações Sociais e de Lazer;
Ações Esportivas;
Ações Culturais

REGISTRADO SOB N2
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A) PAINEL DE DEBATES: Pensando na
dificuldade enfrentada frente a alguns
problemas comuns a praticamente todas
as entidades clubísticas, a FENACLUBES
idealizou o ENCONTRO DE SOLUÇÕES
que foi realizado durante os Congressos,
trazendo importantes temas para
serem amplamente debatidos pelos
participantes. O debate era feito a partir de
abordagens de especialistas no assunto,
que trouxeram suas diferentes visões
promovendo a reflexão dos participantes
ao projetá-las para sua realidade.

B) PALESTRAS TÉCNICAS: Especialistas
renomados em áreas diretamente
Ligadas ao dia adiados Clubes levaram
seus conhecimentos para informar e
estimular novas experiências sobre
temas fundamentais visando aprimorar
o desenvolvimento das atividades dos
Clubes, em especial na gestão.
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C) PALESTRAS MOTIVACIONAIS:
Diversos palestrantes utilizaram de suas
experiências pessoais e conhecimentos
adquiridos para passar ensinamentos
aos congressistas, que posteriormente
puderam fazer uso dessas técnicas para
motivação própria e de suas equipes
dentro dos Clubes.

O) OFICINAS DE TREINAMENTO I
PLANTÕES DE DÚVIDA: Momentos
fundamentais para a transmissão de
informações e elucidação de dúvidas,
notadamente em relação à obtenção de
recursos voltados à formação de atletas
olímpicos e paraolímpicos nos Clubes,
realizados em parceria com o Comitê
Brasileiro de Clubes - CBC.

E) CONCURSO CASOS DE SUCESSO: O
Concurso teve por objetivo premiar os Clubes
que apresentaram um case com a implantação
de uma ação em sua gestão ou uma atividade
cultural, social ou esportiva inovadora. Desde
sua primeira edição em 2016, o concurso
contou com 152 inscrições e a participação
de Clubes das regiões Centro-Oeste, Norte,
Nordeste, Sudeste e Sul, sendo que os Clubes
vencedores receberam o troféu: "O Melhor
Caso de Sucesso do Brasil" do respectivo ano.
Os ganhadores de cada Edição encontram-se
nas Revistas respectivas.

REGISTRADO SOB N2
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A) EXPOSIÇÃO DE STANDS E SERVIÇOS A FENACLUBES disponibilizou stands para
que os sindicatos mais representativos
da categoria, além de empresas
fornecedoras pudessem expor seus
serviços e produtos específicos para
Clubes, trazendo inovações que podem
ser disseminadas, colaborando assim para
uma gestão eficaz com mais qualidade e
eficácia por parte de seus colaboradores.

B) SHOWS ARTÍSTICOS E CULTURAIS - Os
shows e as atividades de relacionamento,
além de possibilitar um maior conhecimento
sobre a cultura da região onde está sendo
realizado o evento, criam um clima de
descontração que contagia os participantes,
possibilitando maior integração entre
os participantes. Embora integrem a
programação dos Congresso, o custeio
dos shows foi integralmente realizado com
recursos privados. Os shows realizados em
cada etapa do Congresso também foram
registrados nas Revistas respectivas.

C) CONCURSO NACIONAL DE LITERATURA
DOS CLUBES - realizado em parceria com a
Academia Paulista de Letras - APL e com o Sindi
Clube SP, com o objetivo de revelar talentos
e incentivara prática da escrita nos gêneros
poesia, crônica e conto, entre os associados dos
Clubes brasileiros, assim como, incentivar os
Sindicatos e Federações de Clubes dos estados
a criarem prêmios de literatura para seus
associados. Desde sua primeira edição o Prêmio
Nacional de Literatura dos Clubes contou com
a inscrição de 866 obras com origem nos mais
diversos Clubes de todo o Brasil, totalizando 208
Clubes participantes. Os ganhadores de cada
gênero em cada edição também se encontram
registrados nas Revistas respectivas.

REGISTRADO SOB Nr2
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A) PRÊMIO CLUBES TOP 100 - A premiação foi
uma forma da FENACLUBES homenagear e
reconhecer os Clubes que mais se destacaram
no ano pelo conjunto da obra, entre os milhares
de Clubes brasileiros, e que contribuiram de
forma significativa para o desenvolvimento
da comunidade e da sociedade na qual estão
inseridos por meio de ações esportivas,
sociais, culturais e de lazer. Desde sua primeira
edição, já foram homenageados 119 Clubes,
sendo que a relação de ganhadores também se
encontra nas Revistas respectivas.

B) HOMENAGEM PERSONALIDADE
CLUBiSTICA - a FENACLUBES reconheceu
e homenageou as pessoas que, por meio
de ações concretas, fizeram a diferença e
influenciaram positivamente o segmento
clubistico. Em cada etapa do Congresso,
foram escolhidos o(s) homenageado(s),
considerando o contexto político do pais
e especifico do segmento no período. A
relação dos homenageados, bem como os
motivos pelos quais foram escolhidos como
personagem clubistica também se encontra
nas Revistas respectivas.

C) CONCURSO MUSA DOS CLUBES SOCIAIS
DO BRASIL - O concurso teve como objetivo
resgatar os concursos de misses realizados
em todo o Brasil em décadas anteriores,
divulgando a beleza e a elegância da mulher
que frequenta os Clubes, mantendo sua
tradição, e estabelecendo assim um maior
intercâmbio social. O Concurso da Musa
contou com 58 inscrições de Clubes em suas
3 edições. As participantes e as vencedoras
de cada etapa também se encontram nas
Revistas respectivas, sendo que em duas
edições inclusive, estampam sua capa.

rísr
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D) CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA
ESPORTIVA DE CLUBES - A FENACLUBES
realizou o Concurso Nacional de Fotografia
Esportiva de Clubes, que teve por objetivo
divulgar a beleza, sofisticação, diversidade e
atuação dos Clubes sociais., além de valorizar
os talentos fotográficos que o clube dispõe. Em
suas edições, o concurso contou com a inscrição
de fotografias de 116 Clubes. Os vencedores,
registrados nas Revistas respectivas, também
foram capa de suas edições.

WO a
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E) HOMENAGEM AOS CLUBES
CENTENÁRIOS - Em complemento
aos demais prêmios, a FENACLUBES
homenageou os Clubes que, ao ultrapassar
a idade centenária, souberam manter
sua juventude por meio da vontade,
esforço e dedicação de seus dirigentes,
potencializada muitas vezes pela ligação
afetiva, e que souberam trazer grandes
inovações, conquistando a fidelidade
de seus associados, mesmo diante de
todas as dificuldades impostas aos Clubes
pelo novos tempos. Desde 2016 já foram
homenageados 51 Clubes. A relação de
Clubes centenários também se encontra
disponível nas Revistas respectivas.
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Além das atividades específicas da tríade de Ações previstas no Projeto Plurianual da
FENACLUBES para as ações de capacitação dos dirigentes, gestores e colaboradores
dos Clubes (Esportiva, Cultural, e Social), a FENACLUBES criou ações complementares
que englobam todas as áreas de atuação do segmento clubistico, buscando valorizar
as iniciativas dos Clubes que se traduziram em boas práticas de gestão estratégica
e governança. Apresenta-se uma ação de destaque na realização dos Congressos
Brasileiros de Clubes, e que teve grande repercussão no segmento, estimulando
inúmeros dirigentes a tornarem-se exemplos de gestão para outros Clubes:

A) PRÊMIO CLUBE DO ANO: Este prêmio foi instituído com o objetivo de enaltecer o Clube
Destaque do Ano no desenvolvimento de suas atividades, e tornou-se o "Oscar" do segmento,
mobilizando dirigentes e gestores a buscarem a excelência em diversas áreas de forma a
terem suas iniciativas reconhecidas e divulgadas em todo o Brasil. Inicialmente o Prêmio
Clube do Ano foi pensado para as 3 ações da tríade prevista, mas acabou se expandindo e foi
instituído nas seguintes categorias:
Clube Social;

•

Clube Esportivo; •

Clube Cultural;

•

Clube Histórico; e

Melhor Comunicação;

•

Presidente do ano (pela excelência
de sua gestão no Clube).

Em cada etapa do Congresso foram premiadas todas as categorias. Durante todo o período de
realização, desde 2016 já foram homenageados 24 Clubes. Os ganhadores de cada categoria
em cada edição também se encontram nas Revistas respectivas, e continuam estimulando
outros gestores a buscarem a excelência para seus Clubes.
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El) ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO, INTEGRAÇÃO E OUTRAS
FORMAS DE CONHECIMENTO, NAS ÁREAS ESPORTIVA, CULTURAL
SOCIAL E DE LAZER: As Atividades de Relacionamento tiveram
a finalidade de promover o intercâmbio entre os participantes,
proporcionando momentos de confraternização, conhecimento e troca
de experiências entre os dirigentes e profissionais de Clubes de todas as
regiões do Brasil, que podem encontrar na troca de informações, soluções
para resolução de problemas comuns a seus respectivos Clubes, além de
possibilitar um maior conhecimento sobre o esporte, a cultura e as ações
sociais e de lazer da região onde está sendo realizado o evento. Em cada
edição foram programadas diferentes atividades de relacionamento e
integração, conforme apresentado nas Revistas respectivas.

C) CONSELHO INTERCLUBES: Aproveitando a presença de um grande
número de presidentes e dirigentes de Clubes de todo o Brasil, a cada
edição do Congresso Brasileiro de Clubes foi realizada, também, uma
edição da Reunião do Conselho Interclubes - Cl. Este órgão estratégico da
FENACLUBES, é constituído pelos Clubes TOP 1001 mais representativos
em seus estados e os formadores de atletas olímpicos e paralimpicos
do Brasil. Nestas oportunidades foram debatidos os principais temas de
interesse do segmento e discutidas as melhores ações a serem tomadas
em prol dos Clubes.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Imbuída de sua importante missão, a
FENACLUBES realizou todas as etapas do
Congresso Brasileiro de Clubes buscando a
participação representativa dos dirigentes,
gestores e colaboradores dos Clubes,
qualificando cada vez mais sua gestão e em
consequência, oferecendo melhores serviços
aos associados de suas agremiações.
Com a realização de todas essas ações, a
FENACLUBES realizou integralmente as
atividades previstas no Plano de Trabalho
original, alcançando e superando as
metas previstas, executando plenamente
o Objeto, como pode ser verificado no
próprio Relatório, e ainda comprovado pelos
documentos já apresentados e nas Revistas
de cada etapa do Congresso Brasileiro de
Clubes, conforme já manifestado.

prol do segmento clubistco, favorecendo
a integração, a motivação, a troca de
experiências e seu congraçamento,
promovendo o ambiente adequado para
capacitação dos dirigentes, gestores e
colaboradores dos Clubes do Brasil, agora
com a missão de realizar a capacitação,
formação e treinamento de gestores de
Clubes sociais, conforme previsto na Lei
13.756/2018.

Todas as despesas foram efetuadas
conforme o previsto no Regulamento de
Compras da FENACLUBES, com base no
qual foram realizados todos os contratos
necessários à viabilização de cada etapa do
Congresso Brasileiro de Clubes.

Ao todo, considerando as 7 (sete) etapas
previstas, o Congresso Brasileiro de Clubes
alcançou o expressivo número de 4.287
participantes, entre Dirigentes, Gestores,
e Colaboradores que atuam na gestão e
na promoção das atividades esportivas,
culturais, sociais e de lazer dos Clubes
Sociais brasileiros. Os eventos focaram
na excelência da gestão e estimularam
a integração e a troca de conhecimentos
em um ambiente único, com participação
de Clubes de todos os portes, e de todas
as regiões do pais, tendo sido muito bem
avaliados pelos participantes.

Com essa Programação foram concluídas
as atividades de seu Projeto Pturianual
2016-2020, reiterando aqui o compromisso
da FENACLUBES em seguir atuando em

Dessa forma, a FENACLUBES encerra a
execução de seu Plano Plurianual 2016-2020
elaborado para o cumprimento de sua missão
com os recursos da Timemania.
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Campinas, 20 de dezembro de 2019.
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Ref.: Relatório Final da Auditoria dos Gastos com o Congresso Brasileiro de Clubes

Projeto Plurianual 2016/2020 - resumo demonstrativo da verba recebida e aplicada no
período de 2015 a 2019.
Prezados Senhores,
Consoante ao estabelecido na alínea "h" do inciso IV do Artigo 2° da lei n° 11.345 de
14 de setembro de 2006, alterada pela Lei 13.155 de 04 de agosto de 2015, com repasse
dos recursos da Loteria Timemania, vimos pelo presente apresentar nosso parecer sobre
a revisão dos gastos efetuados no Congresso Brasileiro de Clubes trazendo o resumo da
verba recebida e aplicado no período de 2015 a 2019, referentes ao Projeto Plurianual
2016-2020.
O objeto dos trabalhos de "Auditoria Independente" tem como escopo a "Revisão dos
Gastos" apresentados pela "Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES",
em conformidade à legislação retro mencionada, a fim de aferir se a competente
documentação é considerada fidedigna em todos os aspectos substanciais e legais,
principalmente no que concerne aos procedimentos dos processos de aquisição e
financeiros.
O repasse dos recursos da Loteria Timemania, bem como os rendimentos das aplicações
dos recursos enquanto não utilizados, e os gastos com o evento Congresso Brasileiro de
Clubes, teve a movimentação, na vigência do projeto, conforme demonstrada no
quadro a seguir.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL 005 CLUBES

DEMONSTRATIVO SINTETICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DA LOTERIA TIMEMANIA,
CONGRESSOS BRASILEIROS DE CLUBES
PROIETO PLURIANUAL 2016/2020
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO

CODCONT -DESCRIÇÃO
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DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DA LOTERIA TIMEMANIA,
CONGRESSOS BRASILEIROS DE CLUBES
PROJETO PLURIANUAL 2016/2020
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Embasados nas revisões e verificações implementadas nos documentos acima, somos
de opinião que os valores apresentados encontram-se subsidiados em documentos
fiscais, cotações, registros, normas e procedimentos considerados SATISFATÓRIOS, eis
que demonstram com segurança, as informações processadas e originárias das práticas
e operações registradas no período de nossos exames.
Vale lembrar que foram feitas auditorias dos gastos preliminares e apresentados
relatórios intermediários, conforme requerido.
Permanecemos à disposição para os esclarecimentos complementares porventura
necessários.
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Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM
Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS- FENACLUBES
CNN: 05.232.628/0001-36

A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, CERTIFICA, para fins de direito,
que até a presente data a pessoa jurídica acima identificada não possui débitos exigíveis de qualquer origem tributária ou não
tributária perante a Fazenda Pública Municipal, registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, relativos aos
imóveis e inscrições mobiliárias vinculadas ao CNPJ supracitado.
Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:
De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processos de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
Relativos a imóveis cujo cadastro não tenha sido atualizado Junto à municipalidade, nos termos da legislação
aplicável;
Relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples
Nacional, os quais devem ser verificados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de exigir valores relativos a créditos tributários ou não
tributários de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que porventura venham a ser lançados e/ou
constituídos, e/ou a ele atribu idos em função de higienização cadastral, como contribuinte ou como responsável, nos termos
da legislação aplicável, ainda que relativos a periodo abrangido por esta certidão.
A Secretaria Municipal de Finanças ressalta que a atualização cadastral junto aos Sistemas Informatizados da
municipalidade, de imóveis e da própria pessoa jurídica, é de inteira responsabilidade do sujeito passivo, sujeitando-se às
penalidades legais quando cabíveis, conforme legislação aplicável.
A Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza esta certidão via internet nos termos do Decreto n2 18.978 de 14 de
janeiro de 2016 e das Instruções Normativas SMF n2 001/2011 de 04 de março de 2011 e SMF n2 08/2014 de 19 de Novembro
de 2014, cuja autenticidade pode ser confirmada no endereço eletrônico: fittos://certidoes-web camoinas.so.pov.br

DADOS DA CERTIDÃO
Data de emissão: 02/12/2019 - 15:53:29
Validade: 31/01/2020
Assinatura eletrônica: 000716.2096220.191202
Endereço IP: 172.21.195.57
Taxa de certidão: GRATUITA

REGISTRADO SOB Np

0007 9324
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Divida Ativa
REGISTRADO SOB N2

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

00079324

Divida Ativa do Estado de São Paulo

19 RCPJ CAMPINAS

CNPJ Base: 05.232.628

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).
Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão n°

24802789

Data e hora da emissão

07/01/2020 10:24:19

Validade

30

Folha 1 de 1
(hora de Brasilia)

(TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n°2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES
CNPJ: 05.232.628/0001-36
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:58 do dia 25/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2020.
Código de controle da certidão: CBOC.159A.CCOD.ECBB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REGISTRADO SOB N2
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REGISTRADO SOB N°

00 079324
1§ Reiii CAMPINAS
Voltar

Imprimpr

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

05.232.628/0001-36
Inscrição:
Razão SoCial:FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS
R ACAI 540 / BAIRRO DAS PALMEIRA / CAMPINAS / SP / 13092-587
Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:01/01/2020 a 30/01/2020
Certificação Número: 2020010102315731671550
Informação obtida em 07/01/2020 10:21:40
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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REGISTRADO SOB N2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

00

0 7 9 3 2 4

ITOS TRABALHI----12:2-gilej
-NA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB
S

I

Nome: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 05.232.628/0001-36
Certidão n°: 181732735/2019
Expedição: 29/08/2019, às 08:28:51
Validade: 24/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
05.232.628/0001-36, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndtõtst.jus.br
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a FENACLUBES
CONFEDERAÇÃO N., .

Rua Açaí, 540- Bairro das Palmeiras 1 Campinas/SP 13092-587
www.fenaclubes.com.br

79324

12 PM CAMPINAS

FENÁCLUBES
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conhecemos e examinamos os documentos e balancetes da contabilidade
e da tesouraria, em especial, o Relatório de Prestação de Contas do Projeto
Plurianual 2016-2020 das contas apartadas dos recursos da loteria TIMEMANIA
para ações aos clubes sociais, oriundos da alínea "h" do inciso IV do artigo 2°
da Lei n° 11.345, de 14 de setembro de 2006, alterada pela Lei n° 13.155, de 04
de agosto de 2015; e, também, dos recursos das loterias para capacitação,
formação e treinamento de gestores de clubes sociais, oriundos da Lei n°
13.756, de 12 de dezembro de 2018; bem como o balanço financeiro e
patrimonial do exercício de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019,
da Federação Nacional dos Clubes Esportivos — FENACLUBES.
Nosso exame foi efetuado de acordo com as normas contábeis, verificação
por teste de documentos e discussão com os diretores da FENACLUBES.
Em nossa opinião, o balanço financeiro e patrimonial do exercício de 01 de
janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, assim como o Relatório de
Prestação de Contas do Projeto Plurianual 2016-2020, representam
adequadamente a posição contábil, econômica e financeira da
FENACLUBES, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente
aceitos, os quais aprovamos na íntegra.
Campinas, 28 de janeiro de 2020

REGISTRADO SOB N2
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Da
uiz Dias Junior
Membro Titular

ete
Vilma Cássia Buzato
Membro Suplente

Rua Açaí, 540 - Bairro das Palmeiras - Campinas/SP - CEP 13092-587
www.fenaclubes.com.br / fenaclubes@fenaclubes.com.br
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- Seção 3
AVISO
REGISTRO DE DIPLOMAS
FACULDADE ESTAMO DO PARÁ
Mantenedora: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
CNPR 02.608.755/0001-07
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC na 1.095, de 2$ de
Outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados
11 (onze) diplomas no período de 16/01/2020 a 24/01/2020, nos seguintes livros de
registro e sequência numéricas: (Livro 1 - Registros 974 até 24471. A relação dos
diplomas registrados poderá ser consultada em até 15 dias, no endereço
http://portaladm.estacio.br/consultadiploma

N 1677-7069

REGISTROS 214/2019 a 238/2019; REGISTROS 240/2019 a 155/2019; REGISTROS 257/2019
a 262/2019; REGISTROS 264/2019 a 276/2019; REGISTROS 278/2019; REGISTROS 280/2019
a 283/2019; REGISTROS 285/2019 a 289/2019; REGISTROS 291/2019 a 306/2019;
REGISTROS 308/2019 a 312/2019.
A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias,
no endereço http:// htips://www.uclbr/diplomas/.
Serra-ES, 15 de janeiro de 2020.
ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA
Diretor de Unidade

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES,
CARGAS E LOGÍSTICA DO NORDESTE

Belém • PA, 29 de Janeiro de 2020
HASLÃ DOS SANTOS OUDA
Diretor Geral
AVISO
REGISTRO DE DIPLOMAS
FACULDADE ESTACO DO RIO GRANDE DO NORTE
Mantenedora: SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL DO RIO
GRANDE DO NORTE LTDA
CNN: 07.494,877/0001-25
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC n' 1.095, de 2$ de
Outubro de 2018. esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados
4 (quatro) diplomas no período de 23/01/2020 a 24/01/2020. nos seguintes livros de
registro e sequência numéricas: (Livro 1 • Registros 259 até 6591. A relação dos
diplomas registrados poderá ser consultada em até 15 dias, no endereço
http://portaladm.estacio.br/consultadiploma
Natal - RN, 29 de Janeiro de 2020
MARCIO FERNANDES ANDRADE DA SILVA
Diretor(a) Geral
AVISO
REGISTRO DE DIPLOMAS
FACULDADE ESTÁGIO EURO.PANAMERICANA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS
Mantenedora: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR. MÉDIO E FUNDAMENTAI. LTDA
CNN: 02.608.755/0001-07
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC na 1.095, de 25 de
Outubro de 2018. esta instituição de Educação Superior informa que foram registrados
29 (vinte e nove) diplomas no periodo de 24/01/2020 a 24/01/2020, nos seguintes
livros de registro e sequência numéricas: Livro 1 - Registros 130 até 1563). A relação
dos diplomas registrados poderá ser consultada em afê 15 dias, no endereço
http://portaladm.estacio.br/consultadiplama
Cotia - SP, 29 de Janeiro de 2020
FABIANA BORGES
Diretor Geral
AVISO
REGISTRO DE DIPLOMAS
CAL ESTACIO - FACULDADE ESTÁGIO DE NATAL
Mantenedora: SOCIEDADE NATALENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
CNP]: 24.527368/0001.70
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC na 1.095, de 25 de
Outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados
2 (dois) diplomas no período de 24/10/2019 a 24/01/2020, nos seguintes livros de
registro e sequência numéricas: (Livro 1 - Registros 272 ate 785). A relação dos
diplomas registrados poderá ser consultada em até 15 dias, no endereço
hrtp://portaladm.estacio.br/consultadiploma
Natal - RN, 29 de Janeiro de 2020
TAMARA OLIVEIRA SOUZA
Diretor Geral
AVISO
REGISTRO DE DIPLOMAS
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
Mantenedora: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MACIO DE SÁ
CNN: 34.075.739/0001-84
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC na 1.095, de 25 de
Outubro de 2018. esta Instituição de Educação Superior Informa que foram registrados
1065 (um mil e sessenta e cinco) diplomas no perlodo de 13/12/2020 a 27/01/2020,
nos seguintes livros de registro e sequência numéricas: Livro 1 - Registros 104 até
428201. A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até 15 dias, no
endereço http://portaladrn.estacio.br/consultadiploma
Rio de Janeiro - RJ, 29 de Janeiro de 2020
FLÁVIO MURILO OLIVEIRA DE GOUVEA
Reitor
AVISO
REGISTRO DE DIPLOMAS
FACULDADE ESTÁGIO DE CASTANHAL
Mantenedora: FACULDADES INTEGRADAS DE CASTANHAL - FACULDADE DE
CASTANHAL
CNN: 07.931.326/0001-81
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC na 1.095, de 25 de
Outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foi registrado 1
(um) diploma no perlado de 29/01/2020, nos seguintes livros de registro e sequência
numéricas: 1Livro 1 - Registro 200). A relação dos diplomas registrados poderá ser
consultada em até 15 dias, no endereço http://portaladm.estacio.br/consultadiploma
Castanhal - PA, 29 de Janeiro de 2010.
FERNANDA PANTOJA MALA
Diretor Geral
FACULDADE DO CENTRO LESTE
AVISO
REGISTRO DE DIPLOMAS
Mantenedora: Ensino Superior Unificado do Centro Leste
CNN: 02.598.162/0001-07
Para fins do disposto no art, 21 da Portaria MEC ne 1.095, de 25 de outubro de
2018. Informa que foram registrados 188 (cento e oitenta e oito) diplomas no periodo de
29/11/2019 a 13/12/2019. no seguinte livro de registro e sequéncias numéricas: RIVRO 02
- REGISTROS 102/2019 a 134/20191; REGISTROS 136/2019 a 167/2019; REGISTROS
175/2019 a 187/2019; REGISTROS 190/2019 a 191/2019; REGISTROS 196/2019 a 212/2019;
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RESOLUÇÃO Ne 1, DE 27 DE JANEIRO DE 2020
O Presidente da Fetracan • Federação das Empresas de Transporte de Cargas e
Logistica do Nordeste, torna publica a proposta orçamentária para o exercicio de 2020 em
anexo NILSON ALFREDO GIBSON DUARTE RODRIGUES SOBRINHO
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TOMS:

NILSON ALFREDO GIBSON DUARTE RODRIGUES SOBRINHO

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS
CNP] 05.232.628/01101-36
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2019/2018 - VALORES EM REAIS
DFSCRICÃO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e FouNalentes de Caixa
Adiantamentos
Despesas de Períodos Futuros
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado e Intangível
Imobilizado
TOTAL DO ATIVO
DESCRIGÁO
PASSIVO CIRCULANTE
fornecedores de Servicos
Obrigações Trabalhistas e Sociais
Impostos e Contribuições Retidos a Recolher
Recursos de Terceiros a Aoficar
PATRIMONIO LÍQUIDO
Patrimônio Social
Superávit/iDeficitl do Pedodo
TOTAL DO PASSIVO • PATRIMONIO LÍQUIDO

31/11/2019
16 865.262 97
16.803.412 62
21.850 35
0.00
2.611 900 27
2 613 940 27
2 613.940.27
19,479,203 24
31/12/2019
8 198.840 67
22 925 73
43.916 75
43 20
8,131954.99
11280,362.57
9.313 659 94
1.966 702 63
19.479.201 24

31/12/2018
10.160.09334
10.143.79457
15,642 00
4,656 77
2 732 548 72
2.732.548.72
2,732,548 72
12 896 642.06
31/12/2018
3382.982 12
20.765 25
0.00
41 04
3 562 175 83
9.313.65434
7 463 96B 72,
1.849 693 72
12 896.642 06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Valores em Reais
DESCRICÃO
RECEITA LÍQUIDA
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO
Despesas Administrativas
Depredardes e AmortIzacões
Despesas com Eventos
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
LÍQUIDO

31/12/2019
5.144 709 29
3.344 709 29
2.040.418.15
172.975 89
1 571 949 87
1.608.815.38

31/12/2018
4 683 431 74
4 683 431 74
1 404.084.60
119,009 92
1 $83 770 76
1.576566,45

Documence assinado dIgNalmente uorr,vve MP 2.30:1-2 de R.Voeintu, Er.
que Wusite a Infraessnitura de Claves Pdst,as Meilen • III,Brasil

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3
1,7594 571
8 063 72
1.973445 83
6 743 20
1.966.702 61
1 966 702 63
0.00
1 966 70263

Despesas Financeiras
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS
Despesas Tdbutárias
RESULTADO DAS OPERACÕES CONTINUADAS
SIIPERÃVIT/ Erran DO PERÍODO
I+ OU -) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO

155N 1677-7069

10 798.87
1 862 920 46
13.226 74
1 849 693 72
1 949 693 72
O 00
1.849 693 72

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Valores em Reais
DESCRIGA0
1)
Caixa
Liquido
Gerado
nas
Atividades
Operacionais:
Resultado do Perlado Suoerávit/(Défidt) de 2019
Ajustes nye
Deoredacões
Resultado do Exercício Ajustado e aue afeta o caixa
Aumento (Redução) nos Ativos Circulantes e Não
Circulantes
Outros Ativos
Despesas de Períodos Futuros
Aumento (Redução) nos Passivos Circulantes e Não
Circulantes
Fornecedores
Obdeacões Trabalhistas e Sorlaio
Impostos e Contdbuiccles Retidos a Recolher
Recursos de Terreiros a Aolicar
2) Caixa Liquido Consumido nas Atividades de
Financiamento:
3) Caixa Liquido Gerado nas Atividades de
Investimento:
Imobilizado
CAIXA E EQUIVALENTES GERADOS NO PERÍODO
11+2+31
( + CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO
PER.ODO
(.) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO
PERÍODO

31/12/2019
6.703.985,49

31/12/2018
2.469.665,26

1 966.702 63

1 849 691 72

177.975 89
2 089 678 52
-1.551,58

119 009 92
1 968 703 64
-3.063,57

4.708 35
4.656,77
4.615.858,55

-2 $9200
.471.57
504.025.19

2 160 48
41.916 75
226
4 569.779 16
0,00

-48.49458
-22 514 36
-5.524.60
580 558 83
0,00

-9.367,44

-9.139,33

-4 367 44
6.699.618.09

-9.139 33
2.460.525,93

10.143.794,57

7.683.268,64

16.843.412,62

10.143.794,57

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DO PERÍODO
ENCERRADO
Descrição
Saldo em 31/12/2015
Transferido Resultado do Exercido
Anterior
Transferido Resultado do Perlado em
Curso
Aiustes de Exercidos Anteriores
Supergvit/IDeficill do Eatreltio
Saldo em 31/12/2016
Transferido Resultado do Perlodo em
Curso
SimeravitfiDeficill do Período
Saldo em 31/12/2017
Transferido Resultado do Período em
Curso
SuPerávit/tEléficitl do Período
Saldo em 31/12/2018
Transferido Resultado do Período em
Curso
SurierávitfiDéficit) do Penedo
Saldo em 31/12/2019

Património
Social

Superávit
/ Património
(Déficit)
do
Liquido
Exercido
1846 607 55
1 028 042 60 2 874 650.15
1.028.042,60 -1.028.042,60
0,03
2.069.638,79

-2.069.638,79

0,00

4.00000
0.00
4948.28894
2.515.677,28

000
2 069.638 79
000
-2.515.677,28

4 00003
2 069 638 79
4 948 288 90
0,00

000
7 461.966 27
1.809.693,72

2 515 677 28
0.00
-1.849.693,72

2 515 677 28
7.463.966 22
0,00

000
9313 659,94
1.966.702,63

1 849.693.72
0.00
-1.966.702,63

1 849.693 72
9 319.659,94
0,00

O 00
1 966.702 65 1 966 702.63
li 780 362 $7
000 11 780 362 57
As Notas Explicativas às demonstrações fim nceiras sio parte integrante d
balanço auditado por auditoria Independente.
Campinas • SP, 13 de janeiro de 2020
ARIALDO BOSCOLO
Presidente da FENACLUBES
CPF 820.290.088-34
LIUAN RICCI GHI721
Contadora
CPF 248.361.268-78
"RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS"
Aos Administradores da Federação Nacional dos Clubes Esportivos FENACWBES. Campinas - SP.
Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis da Federação Nacional dos
Clubes Esportivos - FENACLUBES, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, dos fluxos de caixa, das
mutações do património liquido e da demonstração do valor adicionado, para o perlado
findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES, em 31 de dezembro de 2019, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de cada para o exercido findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
Base para opinião • Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir, Intitulada "Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade,
de acordo com os prindpios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas peto Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis • A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentaflo das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações.
Gir) Ene documente pede ler venerado nu enderece lb Bebe
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Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nivel de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, Individualmente ou em conjunto. possam
Influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada. de acordo com as normas brasileiras e
internadonais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Alem disso:
,Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 0 risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles Internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.
obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
,Avallamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabliidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
Incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação á capacidade de continuidade operacional da Entidade.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.
Campinas/SP, 20 d 1
d 20
Audcorp Auditoria e Assessoria 5
CRC 15P 023426/0-0
Registro CVM 11.240
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AVISO DE L CITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Na 6/2.020
Aquisição de Roteadores - Data e cozido para envio das propostas: 08:30 do
dia 13 de fevereiro de 2020 e a Abertura da Propostas: dia 13 de fevereiro de 2020 às
09h00 no sita www.licitacoes-e.com.br.
São Carlos, 30 de janeiro de 2020.
ELAINE PINAM
Pregoeira
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa por Justificativa n.2 002/2020
A Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa- PR realizou no dia 29 de
janeiro de 2020, na sede desta Fundação, Dispensa por Justificativa, para revisão veicular
obrigatória. SPIN BC09391 Valor Máximo: R$1.74145. Mais informações serão fornecidas
das 09h0Omin às 17h0Omin na sede da Fundação, ou pelo telefone (42) 999000974 ou
ainda através do portal da transparência.
Em 31 de janeiro de 2020.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA
Presidente da FASPG
FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS
AVISO
REGISTRO DE DIPLOMAS
Mantida: Escola Bahlana De Medicina E Saúde Pública
Mantenedora: Fundação Bahlana para Desenvolvimento das Ciências/CNN:
13927934000115
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC na 1.095, de 25/10/2018, esta
Instituição de Educação Superior informa que foram registrados os diplomas dos
concluintes dos seguintes cursos: Biomedicina (2019.2) - 01 (um) diploma registrado no dia
22/01/2020, no livro nr. 05 e a sequência numérica 53. Enfermagem 1201921 - 02 (dois)
diplomas registrados nos dias 10 e 22/01/2020, no livro nr. 07 e a sequência numérica de
32 e 38. Medicina 2019.2) in (um) diploma registrado no dia 17/01/2020, no livro nr. 02
e a sequência numérica 201. Psicologia (2019.2) - 03 (três) diplomas registrados no dia 22
e 23/01/2020, no livro nr. 04 e a sequência numérica de 76 à 78.
A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias,
no endereço http://v~v.bahiana.edu.br.
Salvador, 23 de janeiro de 2020.
MARIA LUISA CARVALHO SOLIANI
Reitora
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS
EXTRATO DE CONTRATO SPF N9 2396/2019
CONTRATADA: LEGADO USINAGEM LTDA, OBJETO: Conjunto de Hard Point, VALOR TOTAL:
R$ 303.036,82. VIGÊNCIA: Até a conclusão do objeto contratado e a quitação do mesmo,
a contar da data de assinatura. ASSINATURAS: 24/01/2020. CONTRATANTE: iodai
Urbaninho de Arruda. CONTRATADA: Sr. Renato EsposIto Duarte, Convênio: SCV/VLM-1.
BORATO DE CONTRATO SPF N9 2151/2019
CONTRATADA: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA
BIOTECNOLOGIA LTDA. OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos para
o laboratório de Biologia Molecular e Usina Seml.Plloto do Centro de Tecnologia Mineral,
VALOR TOTAL: R$ 75.680,90. VIGÊNCIA: Até a conclusão do objeto contratado e a quitação
do menino, a contar da data de assinatura. ASSINATURAS: 03/01/2020. CONTRATANTE:
Josiel Urbaninho de Arruda. CONTRATADA: Sra. Vivien de maio Escobar Ribeiro e Sr. Marcos
Damian Causal Convênio: CENPES/BR BIOMOL.
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