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CERTIDÃO

Processo n2 58000.011207/2016-65

Interessado: Federação Goiana de Balonismo, CNPJ N.° 11080951/0001-34

Certidão de Registro Cadastral

(Instituida pelo art. 8, § 2! da Portaria n2 224 de 18 de setembro 2014)

Razão Social/Nome: Fedenço Goiana de Balonismo

CNPJ: 11.080.951/0001-34

Processo Administratvo: 58000.011207/2016.65

Unidade Responsável do Ministério do Esporte:

) Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte, no uso das atribuições que lhe confere o caput do artl2 e art, 22, §12 da Portaria/ME

nQ 224/2014. atesta a habilitação do proponente ao cumprimento das exigências previstas nos artigos 18 e 18-A da Lei 9.615/98.

Sio que atesta pelo cumprimento dos requisites:

nálise Estatutária daDffE/SEA’wíE,(0034543) dais de 23/06/2017. anexada aos autos às fis. n.° 110-110v.

)escrição:

Esta certidão é valida para as finalidades previstas na Portaria/ME n°224/2014, de 18/09/2014, e consta no banco de dados sob a gestão da

Doordenação-Ceral de Gestão de Convênios.

Donforme disposto ao §3° do art. 8°, o prazo de validade da certidão de que trata o § 2° será de um ano, exceto se verificado o

lescumprimento de quaisquer exigências, observado o disposto no na 8°.

mIddo em: 03/07/2017

Válida até: 03/07/2018

babe Pereim Couffin

coordenador-Geral de Gestão de Convênlos

4 Documento assinado eletronicamente por ioabe Pereira coufrmn, Coordenador-Geral(a) de Gestão de Convê,iios, em 03/07/2017, às

-— j 18:13, conforme horárIo oficial de Brasilia, com fundamento no art, 4a,lncIso II, da Portaria n 144 de 11 de maio de 2017 do

rieii6nr, Ministério do Esporte.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.esoorte.eov.br/seifcontrolador externo.oho?

acao=documentc conferir&id orno acesso externo=0. informando o código verificador 0042514 e o código CRC C57FRECE.
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