ORIENTAÇÃO PARA
AVALIAÇÃO FÍSICOFINANCEIRA
COMITÊ BRASILEIRO
DE CLUBES - CBC

ORIENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

IDENTIFICAÇÃO
Entidade:
Convênio nº.:

Edital nº.:

Termo de Fomento nº.:
Vigência Final:

Vigência Inicial:

FINANCEIRO DO CONVÊNIO
Valor total Pactuado:
Valor total Alterado:
Valor total executado:
Saldo:
ANÁLISE

AÇÃO

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

SIM NÃO ORIGINAL

CÓPIA ASSINADO

OBSERVAÇÕES/
PENDÊNCIAS

Foi apresentado o Informativo de pagamento?
Enviado até o dia do pagamento do boleto com as
devidas assinaturas;
O descritivo confere com o pagamento realizado;
*Faz-se necessária a apresentação dos informativos,
contudo, também deve-se levar em consideração as demais
informações apresentadas pela EPD.
Foram apresentados os 3 orçamentos?
Em papel timbrado/nome da Companhia, data de
emissão, data de validade;
Realizada pesquisa individual e a pesquisa por grupo
(quando for acima de 8 beneficiados).
Foi considerado o menor preço ou preço médio?

1.1 TRANSPORTE AÉREO
Pesquisa de preços

Foi observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias de
antecedência da data prevista para viagem?
Foi
apresentado
o
comprovante
pagamento/transferência?
Está de acordo com o valor do orçamento;
O pagamento foi realizado na data dentro da data
orçamento (conferir se antes ou após o orçamento);
O pagamento foi efetuado através da conta
convênio;
O pagamento foi realizado dentro da vigência
convênio.

de

do
do
do

Foram apresentados os E-Ticktes (ida/volta)?
Verificar data, conforme o evento;
Verificar destino (localidade);
Verificar o quantitativo de beneficiados;
Confrontar com a lista de beneficiados apresentada
(nome dos beneficiados);
Foram apresentados os Cartões
(ida/volta)?
Verificar data conforme o evento.

de

Embarque

Valor Pactuado:
Valor Alterado:
Valor Executado:
Saldo Remanescente:
AVALIAÇÃO DE MÉRITO:
a) Analisar se as datas, valores, quantitativo de beneficiados e trechos estão de acordo com o pactuado no Plano de Trabalho (alterado ou não).
b) Verificar se considerado menor preço/preço médio.
c) Identificar saldo remanescente ou despesa superior ao pactuado.
Obs: Indicar incosistências identificadas nos formulários e demais documentos comprobatórios.

AÇÃO

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

SIM NÃO ORIGINAL

CÓPIA ASSINADO

OBSERVAÇÕES/
PENDÊNCIAS

Foi apresentado o Informativo de pagamento?
Verificar se enviado até o dia do pagamento do boleto
com as devidas assinaturas;
Verificar se o descritivo confere com o pagamento
realizado;
*Faz-se necessária a apresentação dos informativos,
contudo, também deve-se levar em consideração as demais
informações apresentadas pela EPD.
Realizado o processo de contratação?
Foi apresentada a Ata da Comissão que julgou o
processo de seleção?
Foi realizada divulgação do certame?
Verificar o exigido por modalidade, conforme RCC do
CBC
Foi apresentado Edital?
Foi apresentado o Termo de Homologação?
Foi apresentado o Termo de Adjudicação?
Verificado o CNAE das empresas que participaram da
pesquisa?
Foi apresentado o contrato(s)?
Verificar se o valor do contrato confere com o previsto
(serviço prestado) e abrangência da localidade prevista
para realização das competições;
Verificar a vigência do contrato e/ou Termo Aditivo ao
Contrato;
Verificar o objeto do contrato;
O itinerário e o período de deslocamento estão
coerentes com a programação da competição?
1.2 TRANSPORTE TERRESTRE

O tipo veículo atende o quantitativo de atletas e
delegação?

Objeto de contrato de prestação de
Foi
serviços

apresentado o documento de aferição
kilometragem ou diário de bordo?
Verificar contrato (inclusive documento similar).

de

Foi apresentada cópia do documento comprobatório
(Nota Fiscal)?
Verificar se a nota fiscal foi emitida em nome do clube;
Possui o número do convênio e demais exigências do
tutorial;
Verificar se o valor correspnde ao previsto no Contrato;
Verificar a data de emissão da NF;
Verificar se a especificação corresponde ao serviço
prestado;
Foi
apresentado
o
comprovante
de
pagamento/transferência?
Verificar se de acordo com o valor do orçamento;
Verificar se o pagamento foi realizado em data anterior ou
posteior ao orçamento;
Verificar se o pagamento foi efetuado pela conta do
convênio;
Verificar se o pagamento foi realizado dentro da vigência
do convênio.
Foi verificada taxa de agenciamento?
Verificar se previsto no Plano de Trabalho
Valor Pactuado:
Valor Alterado:
Valor Executado:
Saldo Remanescente:
AVALIAÇÃO DE MÉRITO:
a) Analisar se as datas, valores, quantitativo de beneficiados e trechos estão de acordo com o pactuado no Plano de Trabalho (alterado ou não).
b) Analisar o processo de contratação da empresa prestadora de serviços;
c) Verificar se considerado menor preço/preço médio.
d) Identificar saldo remanescente ou despesa superior ao pactuado.
Obs: Indicar incosistências identificadas nos formulários e demais documentos comprobatórios.

AÇÃO

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

SIM NÃO ORIGINAL

CÓPIA ASSINADO

OBSERVAÇÕES/
PENDÊNCIAS

Foi apresentado o Informativo de pagamento?
Verificar se enviado até o dia do pagamento do boleto
com as devidas assinaturas;
Verificar se o descritivo confere com o pagamento
realizado;
*Faz-se necessária a apresentação dos informativos,
contudo, também deve-se levar em consideração as demais
informações apresentadas pela EPD.
Realizado o processo de contratação?
Foi apresentada a Ata da Comissão que julgou o
processo de seleção?
Foi realizada divulgação do certame?
Verificar o exigido por modalidade, conforme RCC do
CBC
Foi apresentado Edital?

Foi apresentado o Termo de Homologação?

Foi apresentado o Termo de Adjudicação?

Verificado o CNAE das empresas que participaram da
pesquisa?
Foi apresentado o contrato(s)?
Verificar se o valor do contrato confere com o previsto
(serviço prestado) e abrangência da localidade prevista
para realização das competições;
Verificar a vigência do contrato e/ou Termo Aditivo ao
Contrato;
Verificar o objeto do contrato;

1.3 HOSPEDAGEM
Processo de Contratação de
agência

Foram apresentados os 3 orçamentos dos hotéis
cotados?
Verificar se enviados anexos à Nota Fiscal da agência.
Verificar se o período e local da hospedagem
corresponde com os indicados na competetição
(regulamento);
Verificado a compatibilidade com a norma quanto ao
padrão estabelecido de 3 estrelas;
A distruibuição dos quartos corresponde ao quantitativo
total de beneficiados
Foi considerado o menor preço ou preço médio?
Foi apresentada cópia do documento comprobatório
(Nota Fiscal)?
Verificar se a nota fiscal foi emitida em nome do clube;
Possui o número do convênio e demais exigências do
tutorial;
Verificar se o valor correspnde ao previsto no Contrato;
Verificar a data de emissão da NF;
Verificar se a especificação/descritivo corresponde ao
serviço prestado;

Foi
apresentado
o
comprovante
de
pagamento/transferência?
Verificar se de acordo com o valor do orçamento;
Verificar se de acordo com o boleto/recibo/nota fiscal.
Verificar se o pagamento foi realizado na data correta;
Verificar se o pagamento foi realizado dentro da
vigência do convênio.

Foi verificada taxa de agenciamento?
Verificar se previsto no Plano de Trabalho
Existência de saldo remanescente ou despesa superior
ao pactuado?
Valor Pactuado:
Valor Alterado:
Valor Executado:
Saldo Remanescente:
AVALIAÇÃO DE MÉRITO:
a) Analisar se as datas, valores, quantitativo de beneficiados e trechos estão de acordo com o pactuado no Plano de Trabalho (alterado ou não).
b) Analisar o processo de contratação da empresa prestadora de serviços;
c) Verificar se considerado menor preço/preço médio.
d) Identificar saldo remanescente ou despesa superior ao pactuado.
Obs: Indicar incosistências identificadas nos formulários e demais documentos comprobatórios.

AÇÃO

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

SIM NÃO ORIGINAL

CÓPIA ASSINADO

OBSERVAÇÕES/
PENDÊNCIAS

Foi apresentado o Informativo de pagamento?
Verificar se enviado até o dia do pagamento do boleto
com as devidas assinaturas;
Verificar se o descritivo confere com o pagamento
realizado;
*Faz-se necessária a apresentação dos informativos,
contudo, também deve-se levar em consideração as demais
informações apresentadas pela EPD.
Foi apresentado o Recibo de Diárias (opcional)?
Foi apresentado o comprovante de
depósito/transferência das diárias?
Verificar se o pagamento foi realizado na data correta;
Verificar se pagamento foi efetuado pela conta específica
do convênio;
Verificar se o valor corresponde ao quantitativo de diárias
e beneficiados;
Verificar titularidade da conta.;
Verificar se o pagamento/transferência foi realizado
dentro da vigência do convênio.
1.4 DIÁRIAS

Foi apresentada a declaração de legitimidade?
Pagamento direto ao
Verificar se o responsável técnico procede e se a conta
beneficiado (transferência para recebida é de sua titularidade.
o responsável técnico, no caso
de menores de idade)
Foi apresentada a declaração de divulgação?
Verificar se o beneficiado foi realmente contemplado com
as demais etapas.
Foi apresentada relação de beneficiados?
Verificar se corresponde com a apresentada durante a
execução da parceria/cadastradas no SIPRO.
Existência de saldo remanescente ou despesa superior ao
pactuado?
Valor Pactuado:
Valor Alterado:
Valor Executado:
Saldo Remanescente:
Memória de Cálculo
AVALIAÇÃO DE MÉRITO:
a) Analisar se as datas, valores e beneficiados estão de acordo com o pactuado no Plano de Trabalho (alterado ou não).
b) Analisar se o quantitativo de diárias corresponde com o quantitativo/período de hospedagem;
c) Identificar saldo remanescente ou despesa superior ao pactuado.

AÇÃO

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

SIM NÃO ORIGINAL

CÓPIA ASSINADO

Foi apresentado o Informativo de pagamento?
Verificar se enviado até o dia do pagamento do boleto
com as devidas assinaturas;
Verificar se o descritivo confere com o pagamento
realizado;
*Faz-se necessária a apresentação dos informativos,
contudo, também deve-se levar em consideração as demais
informações apresentadas pela EPD.
Foi apresentado o recibo de taxas?
Emitido em nome do Clube, informando o número do convênio
e competição.
Foi apresentado o comprovante de
depósito/transferência?
Verificar se o pagamento foi realizado na data correta;
1.5 TAXAS
Verificar se pagamento foi efetuado pela conta específica
do
convênio;
Pagamento direto à Confederação
Verificar se o valor corresponde ao quantitativo
ou Federação
beneficiados (atentar para as especificidades de cada
modalidade esportiva);
Verificar se o pagamento/transferência foi realizado
dentro da vigência do convênio.
Valor Pactuado:
Valor Alterado:
Valor Executado:
Saldo Remanescente:
Memória de Cálculo
AVALIAÇÃO DE MÉRITO:
a) Analisar se as datas, valores e beneficiados estão de acordo com o pactuado no Plano de Trabalho (alterado ou não).
b) Analisar se o quantitativo de taxa corresponde com o o previsto para a competição;
c) Identificar saldo remanescente ou despesa superior ao pactuado.

OBSERVAÇÕES/
PENDÊNCIAS

AÇÃO

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

SIM NÃO ORIGINAL

CÓPIA ASSINADO

OBSERVAÇÕES/
PENDÊNCIAS

Foi apresentado o Informativo de pagamento?
Verificar se enviado até o dia do pagamento do boleto
com as devidas assinaturas;
Verificar se o descritivo confere com o pagamento
realizado;
*Faz-se necessária a apresentação dos informativos,
contudo, também deve-se levar em consideração as demais
informações apresentadas pela EPD.

Realizado o processo de contratação?

Foi apresentada a Ata da Comissão que julgou o
processo de seleção?

Foi realizada divulgação do certame?
Verificar o exigido por modalidade, conforme RCC do
CBC
Foi apresentado Edital?

Foi apresentado o Termo de Homologação?

Foi apresentado o Termo de Adjudicação?

1.6 UNIFORMES
Processo de Aquisição

Foi apresentado o contrato(s)?
Verificar se o valor do contrato confere com o previsto
(serviço prestado) e abrangência da localidade prevista
para realização das competições;
Verificar a vigência do contrato e/ou Termo Aditivo ao
Contrato;
Verificar o objeto do contrato;

Foi apresentada cópia do documento comprobatório
(Nota Fiscal)?
Verificar se a nota fiscal foi emitida em nome do clube;
Possui o número do convênio e demais exigências do
tutorial;
Verificar se o valor correspnde ao previsto no Contrato;
Verificar a data de emissão da NF;
Verificar se a especificação/descritivo corresponde ao
serviço prestado;

Foi
apresentado
o
comprovante
de
pagamento/transferência?
Verificar se de acordo com o valor do orçamento;
Verificar se de acordo com o boleto/recibo/nota fiscal.
Verificar se o pagamento foi realizado na data correta;
Verificar se o pagamento foi realizado pela conta
específica do convênio;
Verificar se o pagamento foi realizado dentro da
vigência do convênio.
Valor Pactuado:
Valor Alterado:
Valor Executado:
Saldo Remanescente:
Memória de Cálculo
Avaliação de mérito:
a) Analisar se os itens adquiridos estão de acordo (quantidades, específicação e valores), com o pactuado no Plano de Trabalho e Termo de Referência.
b) Identificar saldo remanescente ou despesa superior ao pactuado.

AÇÃO

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

SIM NÃO ORIGINAL

CÓPIA ASSINADO

OBSERVAÇÕES/
PENDÊNCIAS

Foi apresentado o Informativo de pagamento?
Verificar se enviado até o dia do pagamento do boleto
com as devidas assinaturas;
Verificar se o descritivo confere com o pagamento
realizado;
*Faz-se necessária a apresentação dos informativos,
contudo, também deve-se levar em consideração as demais
informações apresentadas pela EPD.
Realizado o processo de contratação?
Foi apresentada a Ata da Comissão que julgou o
processo de seleção?
Foi realizada divulgação do certame?
Verificar o exigido por modalidade, conforme RCC do
CBC

Foi apresentado Edital?

Foi apresentado o Termo de Homologação?

Foi apresentado o Termo de Adjudicação?
Foi apresentado o contrato(s)?
Verificar se o valor do contrato confere com o previsto
quantitativo e especificação dos itens);
Verificar a vigência do contrato e/ou Termo Aditivo ao
Contrato;
Verificar o objeto do contrato;
Verificar prazo de entrega dos materiais/equipamentos;
1.7 MATERIAIS ESPORTIVOS E
Verificar se previsto sanção
EQUIPAMENTOS
Processo de Aquisição

Foi apresentada cópia do documento comprobatório
(Nota Fiscal)?
Verificar se a nota fiscal foi emitida em nome do clube;
Possui o número do convênio e demais exigências do
tutorial;
Verificar se o valor correspOnde ao previsto no
Contrato;
Verificar a data de emissão da NF;
Verificar se a especificação/descritivo corresponde ao
serviço prestado;
Foi
apresentado
o
comprovante
de
pagamento/transferência?
Verificar se de acordo com o valor do orçamento;
Verificar se de acordo com o boleto/recibo/nota fiscal.
Verificar se o pagamento foi realizado na data correta;
Verificar se o pagamento foi realizado pela conta
específica do convênio;
Verificar se o pagamento foi realizado dentro da
vigência do convênio.
Foi apresentada Relação de Bens Patrimoniais e
Inventário, com identificação individual dos itens?
Valor Pactuado:
Valor Alterado:
Valor Executado:
Saldo Remanescente:
Memória de Cálculo
Avaliação de mérito:
a) Analisar se os itens adquiridos estão de acordo (quantidades, específicação e valores), com o pactuado no Plano de Trabalho e Termo de Referência.
b) Identificar saldo remanescente ou despesa superior ao pactuado.

AÇÃO

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

SIM NÃO ORIGINAL

CÓPIA ASSINADO

OBSERVAÇÕES/
PENDÊNCIAS

SIM NÃO ORIGINAL

CÓPIA ASSINADO

OBSERVAÇÕES/
PENDÊNCIAS

SIM NÃO ORIGINAL

CÓPIA ASSINADO

OBSERVAÇÕES/
PENDÊNCIAS

SIM NÃO ORIGINAL

CÓPIA ASSINADO

OBSERVAÇÕES/
PENDÊNCIAS

Foi apresentado o regulamento da competição?
Foram apresentados os resultados (indicando a ordem de
classificação dos atletas e benefícios obtidos em face ao
regulamento)?
Foram apresentados as súmulas (indicando a ordem de
classificação dos atletas)?
1.8 COMPETIÇÃO

Foi apresentadas a listas dos beneficiados?
Foram apresentadas relatos ou pesquisa de satisfação dos
atletas?
Foram apresentadas fotos, vídeos, reportagens, entre
outros elementos, de forma a comprovar a publicidade do
CBC e das competições?

AÇÃO

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Apresentado o Relatório Técnico de Execução do Objeto?

O objeto foi executado de acordo com o descrito no Plano
de Trabalho/Projeto, consideradas as eventuais alterações
previamente autorizadas?

O Objeto foi executado de acordo com as metas, etapas de
execução previstas?

As ações relativas à execução do objeto ocorreram durante
prazo de sua vigência, considerando eventuais
prorrogações?

1.9 CUMPRIMENTO DO OBJETO o

Comprovada a formação do atletas, por meio de
formulários/relatórios dos treinamentos realizados e grade
horária das atividades?

Comprovada a participação de competições?

Apresentada Declaração de realização dos objetivos a que
se propunha o instrumento?

AÇÃO

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Assegurada a utilização da marca do CBC, em toda e
qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a
execução do objeto?

O Clube promoveu a identificação do Projeto CBC (placas,
painéis, banners e outdoors de identificação do projeto).
1.10 DIVULGAÇÃO E
IDENTIFICAÇÃO VISUAL

Os atos do convênios e do processo de aquisição foram
divulgados no site do Clube?

Os emateriais esportivos e/ou equipamentos
identificados com a logomarca do CBC?

estavam

AÇÃO

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

1.11 Outros

Foram realizadas outras ações que agregaram valor ao
projeto e somaram à consecução do objeto pactuado?

AUTENTICAÇÃO
Brasília/DF,

de

de 2017
__________________________________________
Nome do Análista

