
 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 

SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

 

 

 REQUERIMENTO DE APOIO COM TRANSPORTE TERRESTRE 

ANEXO I 

1. DADOS DA ENTIDADE ESPORTIVA 

Nome Completo e Sigla: 

 

CNPJ: 

 

Modalidade: 

 

Endereço: 

 

Cidade/DF: 

 

CEP: 

 

E-mail: 

 

Telefones: 

 

2. DADOS DO PRESIDENTE DA ENTIDADE OU REPRESENTANTE LEGAL 

Nome Completo do Presidente ou Representante Legal 

 

CPF 

 

Documento de Identificação (tipo e n°) 

 

Endereço: 

Cidade/Estado: CEP: 

Telefones: E-mail: 

3. DADOS DA COMPETIÇÃO/VIAGEM DELEGAÇÃO 

Nome completo da competição: 

Modalidade:  

Local (Cidade/Estado): 

Quantidade de Integrantes da 

Delegação 

Quantidade de Atletas Quantidade de Membros 

Técnicos 

 

Tipo de Transporte: (    ) Ônibus   (    ) Micro ônibus Quantidade: 

Período da Competição: Início         /        /         Término         /        / 

Previsão de Embarque: Ida         /        /         Volta         /        / 

Local de Embarque: (    ) Estacionamento do Parque Ana Lídia (    ) Estacionamento do Ginásio Cláudio Coutinho 

(    ) Outro:______________________________________________________________________________________ 
 

Horário de Embarque: Ida  Volta  

Itinerário: 
(    ) Brasília – Cidade da Competição – Brasília; (    ) Na cidade: hospedagem – competição – hospedagem. 

4. SOBRE O RESPONSÁVEL PELO ÔNIBUS 

Nome completo: CPF: 

Formação/Profissão: Registro Profissional N°: 

Função no evento: (    ) Membro da comissão técnica. Qual? _________________ (    ) Acompanhante 

Celular: E-mail: 
 

____________________________________________________ 

Assinatura do Presidente ou do Representante Legal da Entidade 
RECEBIDO NO PROTOCOLO: N°________________________ 

Data: _____/_____/_____ às _____:_____hs 
_______________ _______________ 

                  Servidor                 Matrícula 

Uso do Protocolo 

 

 

UF Destino 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 

SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

5. DECLARAÇÃO DE USO DA IMAGEM 

Autorizo, de livre e espontânea vontade, em caráter universal, gratuito, irrevogável, irretratável e 

exclusivo, ao Governo do Distrito Federal, à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, ao PROGRAMA 

COMPETE BRASÍLIA, seus órgãos e/ou terceiros por estes devidamente autorizados, no Brasil e no 

Exterior, o direito de usar a minha imagem e voz, SEM FINS COMERCIAIS, seja antes, durante ou 

após a competição/viagem, para divulgação e promoção nas diferentes mídias, do apoio recebido e dos 

resultados alcançados a fim de valorizar a minha participação, a modalidade que represento e o Esporte, 

não havendo para tanto qualquer tipo de remuneração. 

6. DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 

COMPROMETO-ME: 

- A usar e divulgar as logomarcas do Governo do Distrito Federal (GDF), da Secretaria de Estado de 

Esporte e Lazer (SEL) e do PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA em meu uniforme (camiseta, boné, 

braçadeira, dentre outros) e se possível em banner a ser colocado na competição para a qual estou 

recebendo apoio. Estou ciente da minha responsabilidade de confeccionar a logomarca, de acordo com o 

modelo disponível no site da SEL; 

- A apresentar imagens minhas utilizando as logomarcas citads no item anterior, no local da competição 

e próximo a material promocional da competição; 

- A enviar a minha classificação/resultado, assim que acabar a competição por e-mail ou mensagem 

eletrônica, a fim de que a SEL possa divulgar, quando viável, os resultados alcançados e o benefício 

recebido; 

- A estar à disposição desta Secretaria de Estado em data e local indicados pela mesma para participar de 

ações promocionais e em eventos esportivos e acadêmicos, sem fins lucrativos, a fim de disseminar as 

experiências advindas do apoio recebido; 

- A garantir a contrapartida do meu técnico/acompanhante beneficiado pelo Programa Compete 

Brasília, conforme §1° do art. 17 da Lei n° 5.797/2016. 

7. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

COMPROMETO-ME a protocolar o Formulário de Prestação de Contas do benefício que recebi em até 

07 (sete) dias corridos após a data de retono da viagem, obrigatoriamente em 2 vias e contendo todos os 

documentos: 

VIA 1: Prestação de Contas ao Executor (Anexo III) 

- Relatório de Avaliação da viagem/ônibus. 

- Anexar foto do velocímetro com imagem nítida do odômetro; 

- Aenxar fotos do evento. 

VIA 2: Prestação de Contas ao Programa Compete Brasília (Anexo IV) 

- Formulário de Prestação de Contas do Compete Brasília devidamente preenchido e assinado pela 

entidade beneficiada. 

- Resultado Oficial do Evento – Avaliação Individual. 

- Fotos contendo todos os beneficiários com pelo menos uma das marcas (GDF, SEL, Programa Compete 

Brasília), nas seguintes situações: em competição, no pódio (se for o caso), próximo a material 

promocional do evento. 

8. ASSINATURA 
 

Declaro que são verdadeiras todas as informações prestadas acima. 

Li e aceito todas as normas estabelecidas por esta Secretaria na Lei 5.797, de 29 de dezembro de 2016. 

Brasília, _____ de _________________ de 20____. 

 

 

__________________________________________________________________ 
Assinatura do Presidente ou Representante Legal da Entidade Esportiva 

 

 


