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NÚMERO DO PROJETO ESPORTIVO: ..........................................................
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: ................./.............../..............
RUBRICA DO RESPONSÁVEL LEGAL DO EXECUTOR: ...........................
RUBRICA DO RESPONSÁVEL LEGAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS: .................................
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ESPORTIVO PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE FACILITADOR
Modelo de que trata o art. 28, inciso IV da Resolução SEESP 16/2017






Eu, .................................... representante legal da empresa .............................., CNPJ .............. declaro que realizei os serviços de auxílio à elaboração, captação de recursos junto a potenciais apoiadores e auxílio à preparação dos documentos necessários para prestação de contas do Projeto Esportivo Nº ................, intitulado ......... executado pelo ............................, CNPJ ................ nos termos do Decreto Nº 46.308/2013, conforme detalhamento das atividades a seguir:

ATIVIDADES DESEMPENHADAS NA FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO
Detalhar as atividades desempenhadas pelo Prestador de Serviços no que tange à elaboração do Projeto Esportivo.




Atividade realizada
Sim
Não
Dificuldades enfrentadas no desempenho da tarefa
Auxilio no planejamento do Projeto a ser apresentado



Assessoramento ao Executor na redação do conteúdo do Projeto



Orçamentação das despesas do Projeto



Inserção do Projeto no Sistema de Informação



Auxilio na resposta às diligências da Equipe Técnica e Comitê Deliberativo



Encaminhamento de solicitações início de execução, reajuste, readequação e/ou utilização de saldo residual



Outras (especificar)




Documentação comprobatória das atividades desempenhadas pelo Prestador de Serviços na fase de elaboração do Projeto Esportivo:
Anexo I: ............
Anexo II: ...........
Anexo III: ..........

ATIVIDADES DESEMPENHADAS NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROJETO ESPORTIVO
Detalhar as atividades desempenhadas pelo Prestador de Serviços na captação de recursos




Atividade realizada
Sim
Não
Dificuldades enfrentadas no desempenho da tarefa
Planejamento das atividades de captação



Prospecção dos potenciais apoiadores



Elaboração do Plano de captação de recursos



Realização de visitas e reuniões com potenciais apoiadores



Intermediação do contato entre Executor e potencial apoiador



Condução e gestão das negociações entre as partes



Preenchimento e geração do Termo de Compromisso-TC no Sistema de Informação 
TC Nº .......
TC N º ........
TC Nº ......




Encaminhamento e acompanhamento da análise do Termo de Compromisso-TC pela Secretaria de Estado de Fazenda 
TC Nº .......
TC N º ........
TC Nº ......




Outras (especificar)




Relatórios de visitas realizadas a potenciais apoiadores
Data
Razão social do potencial apoiador visitado
CNPJ
Participantes do encontro
Assuntos tratados no encontro e resoluções
















Documentação comprobatória das atividades desempenhadas pelo Prestador de Serviços na fase de elaboração do Projeto Esportivo:
ANEXO I ............... ( sugere-se plano de trabalho de captação de recursos)
ANEXO II ........... ( sugere-se fotos das visitas realizadas a potenciais apoiadores)
ANEXO III ............

ATIVIDADES DESEMPENHADAS NA FASE DE PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Detalhar as atividades desempenhadas pelo Prestador de Serviços no auxílio na preparação dos documentos necessários para a Prestação de Contas



Atividade realizada
Sim
Não
Dificuldades enfrentadas no desempenho da tarefa
Orientação quanto às formas corretas de produção e arquivamento da documentação comprobatória necessária à Prestação de Contas.



Assistência técnica contábil e fiscal, incumbindo-se de realizar os cálculos trabalhistas e tributos pertinentes sobre os itens adquiridos e serviços prestados.



Recolhimento da documentação necessária para a Prestação de Contas.



Organização da documentação em ordem cronológica, numeração das páginas e juntada dos documentos de forma espiralada.



Inserção da Prestação de Contas no Sistema de Informação 



Retorno às diligências encaminhadas pela Equipe Técnica



Documentação comprobatória das atividades desempenhadas pelo Prestador de Serviços na fase de elaboração do Projeto Esportivo:
ANEXO I ............... 
ANEXO II ........... 
ANEXO III ............

DECLARAÇÃO

Declaro que as informações descritas neste requerimento são VERDADEIRAS, estando ciente que: 

- É vedada a contratação de prestador de serviços de que trata o inciso XII, do art. 18 da Resolução SEESP 16/2017, seu representante legal, sócios, mandatários, titulares, diretores, empregados e respectivos ascendentes, descendentes até o segundo grau, colaterais até o quarto grau e cônjuges ou companheiros para qualquer outra despesa prevista no Projeto Esportivo, nos termos do art. 20 da Resolução SEESP 16/2017.

-É vedada a contratação de prestador de serviços ou seu representante legal, bem como seus sócios, mandatários, titulares ou diretores e respectivos ascendentes, descendentes até o segundo grau, colaterais até o quarto grau e cônjuges ou companheiros que possuam vínculo empregatício com o Executor, seu representante legal, mandatários, titulares ou diretores, nos termos do § 3º do art. 27 da Resolução SEESP 16/2017.



	.........................., ........ de ............... de ..................


_______________________________________
Assinatura do representante legal do PRESTADOR DE SERVIÇOS



Ciente e de acordo:

_______________________________________
Assinatura do representante legal do EXECUTOR





