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Cronograma de Execução - Clube



Etapa – Procedimentos Iniciais

Planejar os procedimentos de pesquisa e de aquisição

Avaliar a necessidade de contratação de Assessoria para

realizar o Pregão Eletrônico

Definição do cronograma de execução das ações

Compatibilidade financeira x Recursos disponíveis



Pesquisa de Preços

✓ Requisitos

✓ Verificação dos preços praticados no mercado





Utilização dos Recursos
Regras Gerais para aquisição dos Materiais e Equipamentos Esportivos (listas oficiais)

CLUBES PRIMÁRIOS: Materiais Esportivos

Item 9. (...) o valor total aprovado do projeto será dividido por dois, sendo

metade do valor para aquisição de cada lista, mantendo assim o Clube

apoiado até o fim do Ciclo Olímpico (2021-2024);

CLUBES FILIADOS PLENOS: Materiais e Equipamentos Esportivos

Item 10. (...) estes poderão utilizar qualquer quantia na primeira lista, desde

que, necessariamente, reservem o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

para a segunda lista, de modo a assegurar a aquisição de materiais esportivos

para o ano 2023/2024, e assim manter o Clube apoiado até o fim do Ciclo

olímpico (2021-2024);



Utilização dos Recursos
Art. 16 e seu § 2º – RMEE

Aplicar os recursos, obrigatoriamente, em POUPANÇA

Realizar pagamentos via TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIAS

(vedado pagamento em cheque e boletos)

Fazer gestão junto à Instituição Bancária para NÃO

incidência de tarifas bancárias, IR e IOF



Utilização dos Recursos
Regras Gerais para aquisição dos Materiais e Equipamentos Esportivos (listas oficiais)

Item 14. Os valores não utilizados para aquisição dos
itens da primeira lista, assim como os rendimentos de
aplicação financeira, se destinam para utilização
deverão na segunda lista até sua totalidade, ficando a
quantia remanescente a ser devolvida ao final da
execução do projeto.



Movimentação financeira - Clube
Art. 22 do RMEE

Preencher o formulário eletrônico de conciliação no sistema

Apresentar mensalmente os extratos bancários das contas

corrente e poupança do projeto





Acompanhamento e Prestação de Contas
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