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PREÂMBULO 
A Fundação Esporte Arte e Cultura - FEAC, torna público que, para conhecimento de 
quantos possam se interessar, fará procedimento de chamamento público, objetivando a 
seleção de projetos apresentados por entidades sem fins lucrativos com sede na cidade 
de Franca, em conformidade com a Lei nº 13.019/2014, interessadas em celebrar termo 
de fomento, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. A finalidade do presente chamamento público é a seleção de projetos apresentados 

pelas organizações sociais sem fins lucrativos com sede na cidade de Franca/SP, 
para a celebração de parceria (s) com a Fundação Esporte Arte e Cultura - FEAC, 
através de termo de fomento, cujo objeto consiste na Execução do desfile de rua 
das Escolas de Samba do Município de Franca para o carnaval 2020. 

1.2. Entende-se por PROJETOS PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE, aqueles abertos 
ao público, que pretendem difundir a cultura e promover a integração de pessoas e 
comunidades, priorizando o Patrimônio Imaterial consistentes da riqueza em refe-
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rências culturais do Município de Franca e apoiar o Carnaval como uma das mais 
conhecidas manifestações culturais do mundo de importância cultural para o muni-
cípio. 
 

2. DA JUSTIFICATIVA 
O Carnaval enquanto manifestação popular de grande importância social 
representa um dos fenômenos de maior representatividade da cultura brasileira. 
Em Franca, bem como em tantos outros Municípios pelo país, o Carnaval além de 
agregar pessoas, congrega vontades e une diversos atores sociais, com vistas à 
realização de grandes espetáculos de entretenimento, lazer e cultura.  
O Município de Franca, por meio da Fundação Esporte Arte e Cultura – FEAC, tem 
como meta o aperfeiçoamento deste grandioso evento cultural, com vistas a possi-
bilitar a melhor participação de seus munícipes e viabilizando a acessibilidade do 
público que se faz presente aos eventos na produção artística da comunidade car-
navalesca através dos desfiles de rua.  
 

2.1. Apresentam-se como Objetivos Gerais a serem alcançados pela parceria Fundação 
Esporte Arte e Cultura - FEAC x Organizações da Sociedade Civil Carnavalescas:  
(1) o reconhecimento da participação social como direito de todo cidadão;  
(2) a promoção do desenvolvimento local e regional, inclusivo e sustentável;  
(3) a valorização da diversidade cultural local, por meio de uma educação para a 
cidadania ativa;  
(4) preservação do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e 
imaterial e em âmbito regional.  
 

2.2. Como Objetivos Específicos a serem alcançados, é possível citar ainda: 
(1) a valorização da produção individual e coletiva dos muitos artistas, profissionais 
e grupos de Franca, tal como costureiras, artesãos, aderecistas, serralheiros, músi-
cos, dançarinos, maquiadores, cabeleireiros, intérpretes, compositores, arquitetos, 
coreógrafos, escritores, artistas plásticos e outros;  
(2) a contribuição com o desenvolvimento social, cultural e econômico no âmbito 
Municipal das comunidades envolvidas;  
(3) a solidificação das Associações e outras Entidades Carnavalescas;  
(4) o aumento do fluxo turístico na cidade, durante a realização do Carnaval;  
(5) a promoção da inclusão social e ainda,  
(6) a geração de emprego e renda para pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, domiciliadas nas comunidades do entorno das Agremiações Carnavalescas 
de Franca.  
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste chamamento público as organizações da sociedade civil 

que preencham as condições estabelecidas no artigo 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou 
“c”, da Lei nº 13.019/2014, e: 
a) Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto deste edital; 
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b) atendam a todas as exigências do edital, inclusive quanto à documentação 
prevista neste instrumento e em seus anexos; 

c) não tenham fins lucrativos; 
d) tenham sido constituídas há, no mínimo, dois anos, contados a partir da data 

de publicação deste edital; 
e) sejam diretamente responsáveis pela promoção e execução de proje-

to/atividade objeto da parceria, e respondam legalmente perante a Administra-
ção Pública pela fiel execução da parceria e pelas prestações de contas. 

f) comprovem possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do obje-
to da parceria ou em atividade/projeto semelhante em sua natureza, caracterís-
ticas, quantidade e prazos; 

g) comprovem possuir capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento 
do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas; 

h) comprovem dispor de instalações e condições materiais para o desenvolvimen-
to do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, conforme 
ANEXO I – Declaração sobre Instalações e Condições  Materiais. 

3.2. Não poderá participar deste processo seletivo a organizações da sociedade civil 
que: 
a) Não esteja regularmente constituída, ou, se estrangeira, não esteja autorizada 

a funcionar no território nacional; 
b) tenha como dirigentes membros do Poder ou do Ministério Público, ou dirigen-

tes de órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal Direta ou Indi-
reta, compreendidos e como sendo os titulares de unidades orçamentárias, os 
dirigentes de entes da Administração indireta e aqueles que detêm competên-
cia delegada para a celebração de parcerias, estendendo-se a vedação aos 
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, cola-
teral ou por afinidade, até o segundo grau; 

c) tenha dentre seus dirigentes servidor ou empregado da Administração Pública 
Municipal direta ou indireta, bem como ocupantes de cargo em comissão; 

d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco 
anos, exceto se: for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados 
os débitos eventualmente imputados; for reconsiderada ou revista a decisão 
pela rejeição; a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre re-
curso com efeito suspensivo. 

e) esteja em mora, inclusive com relação à prestação de contas, inadimplente em 
outra parceria ou que não esteja em situação de regularidade para com o Mu-
nicípio de Franca ou com entidade da Administração Pública Municipal Indireta; 

f) tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a 
penalidade: suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a administração; declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a administração; suspensão temporária de participação em chamamento públi-
co e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da 
esfera de governo da administração pública sancionadora; ou declaração de 
inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo; 
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4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
4.1. As propostas deverão ser apresentadas à Fundação Esporte Arte e Cultura-

FEAC, em até o dia 13/01/2020 às 16hs00, na sede da Fundação, Esporte, 

Arte e Cultura à Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º an-
dar - Parque Francal, através de (envelopes físicos). 

4.2. Não é permitida a atuação em rede. 
4.3. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade 

civil deverão comprovar sua regularidade quanto às exigências previstas nos arti-
gos 33 e 34 da Lei nº 13.019/2014. 
4.3.1. Somente após a publicação da lista de classificação definitiva das organiza-

ções da sociedade civil, serão exigidos os documentos de habilitação previs-
tos no item 5.12. 

4.4. As propostas das organizações da sociedade civil interessadas em participar do 
certame, deverão conter: 

a)  a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo 
com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas; 

b)  a forma de execução das ações. 

c)  a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;  

d)  a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados 
para a aferição do cumprimento das metas; 

e)  a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na 
execução das ações e discriminação dos custos diretos e indiretos necessários 
à execução do objeto; 

f)  os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; 

4.4.1. A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do item 4.4. 
deste Edital deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da 
compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no 
mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada  item, 
podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações 
profissionais, publicações especializadas, atas de registro de preços 
vigentes ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. 
No caso de cotações, a organizações da sociedade civil deverá apresentar a 
cotação de preços de, no mínimo, 3 (três) fornecedores contendo CNP, 
endereço e telefone, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde 
que identifique a data da cotação e o fornecedor específico. Para comprovar 
a compatibilidade de custos de determinados itens, a organizações da 
sociedade civil poderá, se desejar, utilizar-se de ata de registro de preços 
vigente. 

4.4.2. As exigências listadas acima serão analisadas com base nos critérios de 
pontuação dispostos no item 5.6. 

mailto:feacfranca@franca.sp.gov.br


                                
                                                                 FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA 

 

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar - Parque Francal-CEP: 14.403-125 –      

Franca/SP. Telefone: 3711-9351/9356 – e-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br 
5 

4.4.3. São itens financiáveis, que podem constar no Plano de Trabalho dos proje-
tos apresentados àqueles diretamente relacionados ao desfile das escolas 
de samba, como: 
 a) Material de consumo inerentes ao projeto; 
b) Materiais para Alegorias e Adereços; 
c) Materiais para confecção das Fantasias; 
d) Materiais para confecção do Carro Alegórico; 
e) Despesas com empresas de transporte; 
 f) Serviços de terceiros pessoa jurídica; 
 

4.4.4. Destaca-se que os itens a seguir não serão financiados por este edital: 
a) Despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar, bem 
como gratificações, prestações de serviços de assistência técnica, 
consultoria ou qualquer espécie de remuneração a integrantes de seu 
quadro funcional ou a empregados e servidores públicos da administração 
direta e indireta, de qualquer esfera de governo; 
b) Despesas de rotina, tais como contas da luz, água, telefone, e similares 
(entendidas como despesas de contrapartida obrigatória da entidade que 
tiver seu projeto aprovado); 
c)  Despesas para pagamento de impostos, taxas; 
d) Despesas com elaboração de projetos ou quaisquer despesas de pré-
investimento; 
e) Despesas com aquisição ou aluguéis de imóveis; 
f)  Despesas anteriores ou posteriores a vigência do termo; 
g) Despesas com obras e reformas (estrutura física): construções, obras 
civis de ampliação e/ou reformulação em estruturas prediais. 
h) Despesas relacionadas a premiação como: Troféus, Medalhas, Espécie e 
outros. 
 

5. DA SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o pre-
sente chamamento público, a ser constituída através de Portaria designada pelo 
presidente da Fundação, Esporte, Arte e Cultura, previamente à etapa de avaliação 
das propostas. 

5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para conclusão do 
julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de se-
leção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por 
igual período de dias.   

5.3. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar 
a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades con-
correntes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem 
ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

5.4. A Comissão de Seleção analisará as propostas com base nos critérios previstos 
no item 5.6, bem como nos princípios legais que regem as parcerias. 

5.5. Compete à Comissão de Seleção: 
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5.5.1. conferir os documentos do proponente; 
5.5.2. proceder à respectiva análise quanto ao atendimento rigoroso pelo propo-

nente das exigências formais e documentais deste Edital, sobre os seguintes 
itens: 
5.5.2.1. se o proponente atende às condições exigidas para tal fim; 
5.5.2.2. se o(a) projeto/atividade apresentou forma e objeto nos termos 

exigidos por este edital; 
5.5.2.3. se estão contemplados os critérios de economicidade e compa-

tibilidade com valores de mercado, podendo para tanto se valer 
de tabelas referenciais oficiais, cotações ou pesquisa. 

5.6 As propostas serão analisadas levando em consideração a seguinte pontuação, 
tendo por base as exigências do item 4.4, Anexo I – Declaração sobre 
instalações e condições materiais e  Anexo IV – Modelo de Plano de Trabalho: 

ITEM CRITÉRIOS DE JULGAMENTO PONTUAÇÃO POR ITEM 

1 Comprovar experiência prévia de ao menos 2 
anos na realização, com efetividade, do objeto 
da parceria. 

0,00 a 4,0 pontos 

2 Apresentação do plano de trabalho 
devidamente detalhado.  

0,00 a 2,0 pontos 

3 Comprovar capacidade técnica e operacional 
para o desenvolvimento das atividades previstas 
na parceria. 

0,00 a 1,0 pontos 

4 Comprovação para aplicação de contrapartida 
no projeto, com recursos obtidos por meio de 
eventos e promoções executadas durante o 
corrente ano de 2019 (recursos próprios). 

0,00 a 2,0 pontos 

 

5 Comprovação de contra-partida em infra-
estrutura e/ou material. 

0,00 a 1,0 pontos 

 

 TOTAL 10 pontos 

 
5.7. As notas poderão ser fracionadas em 0,5 (meio) ponto. 
5.8. A nota individual de cada membro da Comissão de Análise de projeto será definida 

pelo cálculo da média aritmética das notas de todos os critérios. 
5.9. Poderão ser selecionadas mais de uma proposta (ou “x” propostas), observada a 

ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração dos 
termos de fomento. 

5.10. Será(ão) considerada(s) classificadas(s) a(s) organização(ões) da sociedade civil 
que obtiver(am) a(s) maior(es) pontuação(ões). 
5.10.1. Na hipótese de haver empate, decidir-se-á sucessivamente pela organi-

zação da sociedade civil que melhor pontuou, respectivamente, nos itens 
“1” e “2” do quadro Critérios de Julgamento item 5.6. 

5.10.2. Persistindo o empate, decidir-se-á por sorteio. 
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5.10.3. Serão consideradas aptas as propostas que obtiveram nota igual ou supe-
rior a 6,0. 

5.11. Será publicada no Diário Oficial do Município e no site www.feacfranca.sp.gov.br, a 
lista da classificação prévia das organizações da sociedade civil e o total de pontos. 

5.12. Após a publicação da lista de classificação definitiva das organizações da socieda-
de civil, a entidade deverá entregar, no prazo de 2 dias úteis, os documentos de 
habilitação abaixo relacionados:  
a) Estatuto Social Consolidado e/ou de Constituição vigente, devidamente re-

gistrado no Cartório Civil competente, vedada a apresentação de protocolos. 
a1)  Os Estatutos devem observar as disposições do artigo 33 da lei 

Federal nº 13.019/2014. 
b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 

CNPJ demonstrando sua existência jurídica há, no mínimo, 2 (dois) anos; 
c) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual registrada em cartório; 
d) Certidão Negativa de Debito Geral municipal, com prazo de validade em vi-

gência;  
e) Certidão Negativa Conjunta de Débitos (CND) relativos a Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União e Seguridade Social - INSS, expedida pela Receita 
Federal do Brasil, nos termos da Portaria RFB/PGFN 1.751, de 02/10/2014, 
com prazo de validade em vigência;  

f) Cópia da Lei de utilidade pública; 
g) Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou 

de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, dois anos de capacidade 
técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

 instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da admi-
nistração pública, organismos internacionais, empresas ou outras or-
ganizações da sociedade civil; 

 relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

 publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimen-
to realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela; 

 declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desen-
volvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parce-
ria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, institui-
ções de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos 
sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou 
comitês de políticas públicas; ou 

 prêmios de relevância recebidos pela organização da sociedade civil; 

h) certidão de Regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço – FGTS, com prazo de validade em vigência; 

i) relação nominal dos dirigentes da organizações da sociedade civil, conforme 
o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e 
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro 
de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; 
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j) comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço 
por ela declarado (Comprovante Energia, Água ou outros); 

k) declaração, sob as penas da lei, de inexistência dos impedimentos para ce-
lebrar qualquer modalidade de parceria, conforme previsto no artigo 39 da 
Lei Federal nº 13.019/2014 (ANEXO II – Declaração da não ocorrência de 
impedimentos). 

l) declaração, sob as penas da lei, de que não emprega menor de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz, conforme modelo do ANEXO III – Declara-
ção sobre trabalho de menores. 

5.12.1. Serão aceitas como provas de regularidade com a Fazenda, certidões po-
sitivas com efeito de negativas e as que noticiem, em seu corpo, ou por 
meio de Certidão de Objeto e Pé que os débitos estão judicialmente ga-
rantidos ou com sua exigibilidade suspensa.  

5.12.2. Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender 
aos requisitos exigidos, aquela imediatamente mais bem classificada po-
derá ser convidada a readequar a proposta por ela apresentada para ce-
lebração de parceria.  

5.12.3. Caso a organização da sociedade civil convidada aceite celebrar a parce-
ria, proceder-se-á à verificação dos documentos de habilitação previstos 
no item 5.9 

5.13. Caso a organizações da sociedade civil deixe de apresentar ou apresente com ir-
regularidades qualquer um dos documentos exigidos nos itens 4.4. e 5.12, desde 
que as irregularidades não prejudiquem a compreensão e avaliação das propostas, 
bem como não contrariem a essência deste Edital de Chamamento Público, conce-
der-se-á, o prazo máximo de 2 dias úteis, para regularização. 
5.13.1. Será inabilitada a organização da sociedade civil participante que deixar 

de apresentar, apresentar com irregularidades qualquer documento exigi-
do no item 5.12, ou que não atingir o somatório mínimo de 6 pontos. 

5.14. Será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos do julgamento da Habilitação, que 
obrigatoriamente, deverá ser assinada pelos membros da Comissão de Seleção e 
publicada no Diário Oficial do Município e no site www.feacfranca.sp.gov.br. 

5.15. Os documentos das organizações da sociedade civil consideradas inabilitadas não 
serão devolvidos, pois serão juntados ao processo administrativo que trata do pre-
sente certame. 

 
6 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

6.1.  Após a publicação do resultado preliminar do julgamento pela Comissão de 
Seleção, os interessados terão o prazo de até 5 dias para apresentar recurso, e os 
demais interessados terão igual prazo, contado a partir de intimação no Diário 
Oficial do Município ou por meio eletrônico, para apresentar contrarrazões.  
6.1.1.  No mesmo prazo, a Comissão de Seleção poderá reformar a sua decisão ou 

encaminhar o recurso, devidamente informados, à autoridade competente 
para decidir.  

mailto:feacfranca@franca.sp.gov.br


                                
                                                                 FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA 

 

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar - Parque Francal-CEP: 14.403-125 –      

Franca/SP. Telefone: 3711-9351/9356 – e-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br 
9 

6.1.2.  Decorridos os prazos acima descritos, sem a interposição de recurso ou 
após o seu julgamento será publicada lista de classificação definitiva e a(s) 
organização (ões) da sociedade civil vencedora(s) será(ão) considerada(s) 
apta(s) a celebrar(em) o(s) termo(s) de fomento.  

6.2.  Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais e 
contrarrazões que não foram tempestivamente apresentadas. 

6.3. Os recursos deverão ser protocolados na sede da Fundação Esporte Arte e Cultura 
sito à Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar - Parque 
Francal-CEP: 14.403-125. 

6.4. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, contado do recebimento do recurso. A motivação deve 
ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância 
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, 
que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. 

6.4.1.  Não caberá novo recurso contra esta decisão. 

6.5. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os 
prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou 
entidade responsável pela condução do processo de seleção. 

6.6. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

6.7. A organização da sociedade civil que ingressar com recurso meramente 
protelatório, com intuito de retardar o processo seletivo, poderá ser aplicada as 
sanções previstas nos itens 12.1.2 e 12.1.3. 

 
7 HOMOLOGAÇÃO 
7.1. A autoridade competente homologará e divulgará o resultado do chamamento com 

a lista de classificação definitiva das organizações participantes em página do sítio 
oficial da Fundação www.feacfranca.sp.gov.br  e no Diário Oficial do Município. 
7.1.1. A homologação do chamamento público não obriga a Administração a firmar 

a parceria com o respectivo proponente, especialmente por razões 
orçamentárias e de atendimento às políticas públicas. 

 
8. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1. Para a consecução dos objetivos constantes deste Edital o Município procederá à 

transferência de recursos, em observância ao cronograma de desembolso 
apresentado na proposta. 

8.2. O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 250.000,00 (Duzentos e 
cinquenta mil reais) previstos no exercício de 2020.  

8.3. O valor teto para a realização do objeto do Termo de Fomento é de R$ 45.500,00 
(Quarenta e cinco mil e quinhentos reais) com base nos critérios adotados na lei de 
subvenção 2019. O exato valor a ser repassado será definido no termo de fomento, 
observada a proposta apresentada pela organização da sociedade civil selecionada 
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a demanda de projetos apresentados e as adequações necessárias para 
contemplar os planos de trabalho aprovados. 

8.4. As despesas onerarão a dotação orçamentária, do orçamento para o exercício de 
2020. 

Exercício 2020 – Provisionado   
Unidade 06.01.02 – Divisão Cultural FEAC 
Elemento nº 3.3.50.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Projeto - 2602  
Programa – Apoio às atividades culturais e populares - FEAC 
Valor – R$ 250.000,00 
§ Primeiro: as formalizações dos Termos de Fomento e a liberação dos recursos 
financeiros para o exercício de 2020 só será realizada a partir da sanção e publicação da 
LDO/LOA/2020. 

8.5. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas de 
acordo com o cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades: 

8.5.1. quando houver evidências de irregularidade na aplicação; 

8.5.2. quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o 
inadimplemento da organizações da sociedade civil em relação as 
obrigações estabelecidas no termo de fomento. 

8.5.3. quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa 
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou 
pelos órgãos de controle interno ou externo. 

8.6. Do desembolso da CONCEDENTE: 

8.6.1. A liberação de recursos financeiros deverá obedecer ao cronograma de 
desembolso previsto na proposta do plano de trabalho e guardar 
consonância com as fases ou etapas da execução do objeto da parceria;  

8.6.2. A liberação de recursos previstos ocorrerá em uma única parcela e guardará 
consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto. 

8.7. Toda movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante 
transferência eletrônica com a identificação do beneficiário final em sua conta 
bancária. 

8.8. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta 
corrente específica em organização financeira pública, nos moldes do artigo 51 da 
Lei nº 13.019/2014. 

8.9. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, 
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os 
recursos transferidos. 

8.10. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
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realizadas, serão devolvidos à administração pública por ocasião da conclusão, 
denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, 
de 2014.  

 

9. DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 

9.1. Após ter decorrido o prazo legal sem interposição de recursos administrativos ou 
ainda, após a decisão dos recursos administrativos interpostos e tendo sido 
declarada(s) a(s) vencedora(s) pela Comissão de Seleção, poderá ser formalizado 
o termo de fomento; 

9.2. Após o julgamento e seleção das propostas, o órgão técnico da Pasta emitirá 
parecer técnico, conforme artigo 35, V, da Lei 13.019/2014, que, se favorável ao 
conteúdo da proposta e aos documentos de habilitação apresentados, permitirá a 
celebração da parceria. 

9.3. Em caso do conteúdo não estar totalmente apto à continuidade do processo 
(atendidos parcialmente, com ressalvas), o órgão técnico emitirá relatório 
apontando o(s) item(ns) com falha(s) e, contatará o proponente, notificando para 
regularização do(s) item(ns) apontados no prazo concedido pelo gestor da parceria, 
sob pena de inabilitação em caso de não atendimento das exigências. 

9.4. No caso do não atendimento dos requisitos exigidos neste Edital, bem como da 
não regularização do(s) item(ns) apontados para acerto(s) e/ou complemento(s), 
o(a) projeto/atividade será reprovado pelo órgão técnico e consequentemente 
inabilitado, por não atendimento às exigências aqui previstas. 

9.5. Após parecer técnico, haverá emissão de parecer jurídico, conforme artigo 35, VI, 
da Lei 13.019/2014, acerca da possibilidade de celebração da parceria. 

9.6. Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam os itens 9.2. e 9.5. 
concluam pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o 
administrador público sanar os aspectos ressalvados, ou, mediante ato formal, 
justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão. 

9.7. O prazo para assinatura do Termo de Fomento será de até 5 dias contados a partir 
da Homologação publicada no Diário Oficial do Munícipio, sob pena de decadência 
do direito, sem prejuízo das sanções e inexecuções descritas no item 11. 

9.8. A vigência do presente Termo de Fomento será de 6 (seis) meses, a contar da data 
de sua assinatura. 

9.9. A prorrogação de ofício da vigência do termo de fomento deve ser feita pela admi-
nistração pública quando ela der causa ao atraso na liberação de recursos financei-
ros, limitada ao exato período do atraso verificado. 

9.10. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou 
metas, mediante aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original, com valida-
ção pelo gestor. 
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10. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

10.1. A  prestação de contas é um procedimento de acompanhamento sistemático das  
parcerias com organizações da sociedade civil para demonstração de resultados, 
que conterá elementos que permitam verificar, sob os aspectos técnicos e financei-
ros, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos. 

10.2. A apresentação  da prestação de contas obedecerá o seguinte critério: a OSC 
deverá apresentar à Comissão de Análise de Prestação de Contas nomeada  
através de portaria na sede da Fundação Esporte ,Arte e Cultura, obrigatoriamente 
em até 30 dias da execução do objeto, toda documentação fiscal compatível com o 
período de realização das etapas, vinculadas às metas e ao período de vigência da 
parceria, independente do dia em que foi firmada oficialmente a Parceria e 
realizado repasse da parcela. 

10.3. As fases de apresentação das contas pelas organizações da sociedade civil e de 
análise e manifestação conclusiva das contas pela administração pública municipal 
iniciam-se concomitantemente com a liberação da parcela dos recursos financeiros 
e terminam com a avaliação final das contas e demonstração de resultados. 

10.4. A prestação de conta do recurso recebido, deverá ser encaminhada pela 
Organização  da Sociedade Civil ao Município, através da Fundação Esporte, Arte 
e Cultura – FEAC, até 30 (trinta) dias após a execução do objeto, e deverá ser 
composta dos seguintes itens: 

10.4.1. Ofício em papel timbrado da organização de encaminhamento dirigido à 
FEAC, com número do termo, nome do projeto, explicando o valor 
recebido e gastos na parceria. O ofício deverá listar todos os documentos 
entregues. 

10.4.2. Declaração firmada pelo representante da organização, atestando, sob as 
penas da lei, que os valores transferidos foram aplicados integralmente no 
objeto do projeto aprovado, nos termos do Plano de Trabalho e 
Cronograma de Desembolso e, que os objetivos pertinentes àquele 
período foram atingidos, atestando, ainda, a autenticidade de toda a 
documentação que compõe a prestação de contas e que os gastos se 
deram dentro do respeito aos princípios da eficiência e economicidade. 

10.4.3. Enviar originais das notas fiscais, e demais comprovantes de despesas 
com o devido carimbo no corpo da nota, informando o Nº do Termo de 
Fomento, e o número dos respectivos comprovantes das operações 
bancárias. 

10.4.4. Nas notas fiscais eletrônicas, no campo “Discriminação do Serviço” e nas 
DANFES no campo “Dados Adicionais”, deve conter a descrição 
eletrônica do Termo de Fomento ora recebido, ou seja, nº do Termo de 
Fomento. 

10.4.5. Todas os comprovantes de despesas deverão conter justificativas 
(anexas, ou de próprio punho) de suas aquisições, devendo contar 
motivo, atendimento ao cronograma de despesas, nome dos 
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beneficiados/integrantes, notas de prestação de serviços e materiais, 
atendimento ao cronograma de despesas etc, em todas as prestações 
apresentadas . 

10.4.6. Todos os comprovantes de despesas deverão ser preenchidas em sua 
totalidade, constando inclusive os dados da organização da sociedade 
civil  e o número do instrumento da parceria. 

10.4.7. As aquisições/compras de materiais de consumo, transporte e prestação 
de serviço Pessoa Jurídica, pertinentes a execução do Projeto, constante 
no Plano de Trabalho aprovado pelo Gestor Público, deverão ser 
apresentadas acompanhadas por 03 (Três) orçamentos de preços que 
contenham as seguintes informações tais como Razão Social, CNPJ, 
nome, cargo e CPF de quem emitiu, em todas as prestações 
apresentadas. 

10.4.8. Não serão aceitos cupons ou notas fiscais com a descrição: “diversos ou 
gastos”. Descrever o produto ou o serviço corretamente; 

10.4.9. Extratos bancários da conta específica do Termo de fomento zerados. 

10.4.10. Extratos bancários da conta de aplicação financeira vinculada à conta do 
Termo de fomento zerados; 

10.4.11. Comprovante identificado de devolução de saldos remanescentes à conta 
de origem: Banco do Brasil  AG:0053-1 C/C 46.655-7 Fundação Esporte, 
Arte e Cultura(CNPJ: 07.339.703/0001-98) 

10.4.12. Não serão aceitos RPAs (recibos de pagamento a autônomos) conforme 
Decreto Municipal nº 10.493/2016; 

10.4.13. Alterações no Estatuto Social da Entidade, sempre que houver, 
devidamente registradas, acompanhado da Ata de Eleição e posse da 
Diretoria atual; 

10.4.14. SEFIPs mensais da Organização, em caso de prestação de Serviços de 
Terceiros; 

10.4.15. Documentos Contábeis: Livro Diário, Razão Contábil, Balancete 
acumulado do exercício, Balanço Patrimonial, Demonstração de resultado 
no exercício, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de valor 
adicionado, demonstração de mutações do patrimônio líquido, notas 
explicativas das demonstrações contábeis da Conta que envolva recursos 
públicos, com conciliações pertinentes, devidamente registrados e 
elaborados de acordo com as normas e instruções vigentes bem como 
cópia das publicações pertinentes no diário oficial do município; 

10.4.16. Certidão emitida pelo CRC comprovando a regularidade do contador 
responsável pela escrituração contábil da OSC; 
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10.4.17. Declaração do Contador responsável pela escrituração contábil da OSC 
atestando que as Notas Fiscais e cupons fiscais escriturados, obedecem 
à legislação, princípios e normas contábeis vigentes; 

10.4.18. CNDS – Federal/INSS, Estadual, Municipal, FGTS, Trabalhista; 

10.4.19. Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, 
demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria, 
inclusive rendimentos financeiros, nos moldes das instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo; 

10.4.20. Conforme Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo – TCE/SP, em vigência no período da assinatura do Termo de 
Fomento, apresentar demonstrativo integral das receitas e despesas, 
computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos 
gastos, aplicadas no objeto do termo de fomento, conforme modelo 
contido no RP-14; 

10.4.21. Os documentos deverão ser apresentados em ordem cronológica 
exatamente como foram lançados nos formulários próprios do Setor de 
Prestação de Contas RP- 14. 

10.5. Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, que 
conterá: 

10.5.1 Relatório técnico completo e detalhado de todas as atividades 
desenvolvidas pela organização da sociedade civil no período de 
referência da parcela, contendo: 

a) Relatório técnico completo e detalhado de todas as atividades e ações desen-
volvidas pela organização da sociedade civil no período de referência da parcela 
conforme Cronograma de Despesas e Planilha Orçamentária constantes no Plano 
de Trabalho aprovado; 
b) Relação de todos beneficiados/integrantes contendo, nome, data de nascimento, 
endereço e telefone; 
c) Cronograma no qual conste dias, locais, horários e tipo de atividade ministrada 
no período de referência da parcela recebida; 
d)  Demonstrativo com os resultados das avaliações das metas qualitativas e quan-
titativas referentes ao período de que trata a prestação de contas, apresentando 
um comparativo de metas propostas com os resultados alcançados. 
e) Documentos de comprovação do cumprimento do objeto e realização das ações, 
como fichas de inscrição, fotos, vídeos, jornais de veiculação municipal ou outros 
conforme o caso, devendo o eventual cumprimento parcial ser devidamente justifi-
cado; 
f) Listas de presença original contendo local, horário, atividades/ensaios desenvol-
vidas no período, nome e assinatura  do profissional responsável. 

10.6. A Administração Pública poderá exigir informações adicionais se houver 
necessidade de sanar dúvidas em relação aos comprovantes e formulários 
entregues para a prestação de contas. 
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10.7. Quando for constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação das 
contas, o representante da FEAC notificará, formalmente, a Entidade, com aviso de 
recebimento, dando-lhe o prazo máximo de 15 (quinze) dias para sanar a 
irregularidade ou cumprir a obrigação. 

10.8. A FEAC poderá, se devidamente justificado pela Entidade, prorrogar o prazo para 
correção das irregularidades ou inadimplências ocorridas na execução do Termo de 
Fomento, por mais 15 (quinze) dias improrrogáveis. 

10.9. Decorrido o prazo contado da data da notificação ou da prorrogação de prazo, sem 
que a regularidade tenha sido sanada ou adimplida a obrigação, a FEAC deverá 
instaurar a Tomada de Contas Especial e comunicar o fato ao Setor de Auditoria e 
Controle Interno. 

10.10. Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica (site institucional) 
prevista no art. 65 da Lei Federal nº 13.019/2014, desde que possuam garantia da 
origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais 
para os efeitos de prestação de contas. 

§ único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos origi-
nais que compõem a prestação de contas. 

10.11. Declaração em papel timbrado da Organização, atestando o cumprimento dos 
dispositivos legais relativos à transparência de seus atos consistentes na 
divulgação pela via eletrônica de todas as informações sobre suas atividades e 
resultados, incluindo o link para acesso e conferência (Comunicado SDG nº 
016/2018 – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo); 

 

11.  DAS SANÇÕES E INEXECUÇÕES 

11.1. A execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas 
da Lei 13.019/2014 poderá acarretar, garantida a defesa prévia, na aplicação à 
organizações da sociedade civil das seguintes sanções: 

11.1.1. Advertência;  
11.1.2. Suspensão temporária de participar em chamamento público e 

impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera do governo da administração pública sancionadora, por 
prazo não superior a 2 anos; 

11.1.3. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público 
ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
organizações da sociedade civil ressarcir a administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no item anterior; 
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11.2. O prazo para apresentação de defesa consiste em 5 dias úteis para a sanção 
prevista no item 11.1.1. e 10 dias úteis para as sanções previstas nos itens 11.1.2. 
e 11.1.3.  

11.3. Compete ao gestor da parceria decidir pela aplicação de penalidade no caso de 
advertência. 

11.4. Compete à autoridade máxima do ente da Administração Indireta decidir pela 
aplicação de penalidade nos casos de suspensão do direito de participar de 
chamamento público e de declaração de inidoneidade. 

11.5. A organização da sociedade civil terá o prazo de 10 dias úteis para interpor recurso 
à penalidade aplicada. 

11.6. As notificações e intimações serão encaminhadas à organização da sociedade civil 
preferencialmente via protocolo físico, sem prejuízo de outras formas de 
comunicação, assegurando-se a ciência do interessado para fins de exercício do 
direito de contraditório e ampla defesa. 

11.7. Salvo motivo de força maior, plenamente justificado, a contratação poderá ser 
cancelada, a juízo da Administração Pública. 

11.8. A imposição das sanções previstas será proporcional à gravidade do fato que a 
motivar, consideradas as circunstâncias objetivas do caso, e dela será notificada a 
proponente.  

11.9. As sanções mencionadas no item anterior poderão ser acumuladas. 
11.10. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, 

a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de 
serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de 
autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou 
atividades pactuadas:  

11.11.  Além das punições acima, algumas infrações, também se caracterizam como atos 
de improbidade administrativa (art.11, da Lei 8.429/92 alterado pelo art. 77 da Lei 
13.019/14.Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às organizações. 

 I - Retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, 
qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;  

 II - Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de 
trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 
considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade 
civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades. 

 Parágrafo único. As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor ao 
administrador público.  

11.12. A organização que incorrer nessas faltas, (artigos 77 e 78 da lei 13.019/14), poderá 
ser punido pela prática de Improbidade Administrativa (art.12, da Lei 8.429/92), 
independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às 
seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de 
acordo com a gravidade do fato: 
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I - perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento 
integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do 
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber be-
nefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez 
anos; 
 
II - ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicita-
mente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de 
até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ain-
da que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo 
de cinco anos; 
 
III - ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem ve-
zes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majo-
ritário, pelo prazo de três anos; 
 
IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos di-
reitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor 
do benefício financeiro ou tributário concedido. 
 § único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a ex-
tensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
12.1. As normas disciplinadoras deste edital serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as participantes e desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

12.2. Os prazos previstos neste edital serão contados excluindo o dia do início e incluin-
do o dia do vencimento. 

12.3. As participantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Prefeitura Municipal de Franca e Fundação Esporte, Arte e Cultura 
não serão, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do chamamento público. 

12.4. A participação neste processo seletivo implicará aceitação integral e irretratável dos 
termos deste edital e seus anexos, bem como na observância dos regulamentos 
administrativos e demais normas aplicáveis. 

12.5. As participantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 
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12.6.  A Administração se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo crité-
rio, por despacho motivado, adiar ou revogar a presente seleção, sem que isso re-
presente motivo para que as organizações participantes pleiteiem qualquer tipo de 
indenização;  

12.7. As retificações do presente Edital, por iniciativa da Administração Pública ou provo-
cadas por eventuais impugnações, serão publicadas no Diário Oficial do Município.  
12.7.1. Caso as alterações interfiram na elaboração dos Planos de Trabalho e/ou 

Propostas Financeiras, deverão importar na reabertura do prazo para en-
trega dos mesmos. 

12.8. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido 
na sede da Fundação Esporte, Arte e Cultura, sito à Avenida Francisco de Paula 
Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar - Parque Francal-CEP: 14.403-125 –   Fran-
ca/SP em até 5 dias antes da data fixada para apresentação das propostas. 
12.8.1. A resposta às impugnações deverá ser publicada até a data fixada para 

apresentação das propostas. 
12.8.2. A impugnação não impedirá a organização da sociedade civil impugnante 

de participar do chamamento público. 
12.9. A Fundação Esporte, Arte e Cultura resolverá os casos omissos e as situações não 

previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que 
regem a administração pública.   

12.10. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edi-
tal e de seus anexos, deverão ser protocoladas na Fundação Esporte, Arte e Cultu-
ra, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data-limite para envio da propos-
ta. 
12.10.1. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção. 

12.11. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão jun-
tados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para 
consulta por qualquer interessado. 

12.12. Fica eleito o foro do Município de Franca para dirimir quaisquer controvérsias de-
correntes do presente certame. 

12.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização da seleção na data marcada, a sessão de seleção e julgamento será au-
tomaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 
local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário 
da administração. 

 
 
 
 
 

Fernando Henrique Nascimento Lepk 
Presidente  

Fundação Esporte, Arte e Cultura 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, 
de 2014, c/c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação da 
organização da sociedade civil]: 

 dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

 

 

Franca-SP, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da organização da sociedade civil) 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

Declaro para os devidos fins que a [identificação da organização da sociedade civil] e 
seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 
13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade: 

1- Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no terri-
tório nacional; 
2- Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
3- Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 
órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual se-
rá celebrado o termo de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o se-
gundo grau. Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua 
própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser 
devidamente informado e justificado pela organização da sociedade civil), sendo vedado 
que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente 
e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 
4- Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, ob-
servadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 
13.019, de 2014;  
5- Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão temporária da participa-
ção em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos 
e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora e, por fim, de-
claração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo; 
6- Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conse-
lho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 3 
(três) anos; e 
7 -Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido 
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera 
da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 3 (três) anos; julgada responsável por 
falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, 
enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, en-
quanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992.  

Franca-SP, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da organização da sociedade civil) 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES 

 
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 

 
 
A [identificação da organização da sociedade civil], por intermédio de seu representante 
legal ........................................................., portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 
...................... e inscrito no CPF sob o nº ............................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz. 

 

Franca-SP, ____ de ______________ de 20___. 

 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da organização da sociedade civil) 
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ANEXO IV 

                     OBS.: COLOCAR NO PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

                                                    MODELO DE PLANO DE TRABALHO 2020  
 
 

 DADOS CADASTRAIS 

Nome da Entidade: CNPJ:  
 

Endereço:  
. 

Cidade:  
 
 

UF: 
SP 

CEP:  DDD/telefone: E-mail:  

Nome do Responsável (Presidente):  
 

CPF:  
 
 

Órgão expedidor/UF:  
 

Cargo:  

Endereço:  CEP:  

 

 DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Título:  ( Nome Fantasia) Período de execução  

Início:  Término:  

Tipo de Serviço:  

Identificação do objeto:  

 

Público Alvo:   

 

Local de Execução: Rua:                                                                            Bairro:   

Telefone:  

Coordenador (a):  

Técnico Responsável técnico do projeto:  
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Endereço do responsável técnico: 

 

DDD/Telefone:  Endereço eletrônico:  

 
 

  JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

 
Efetuar uma introdução sobre o tema, desenvolver um diagnóstico e qual a proposta da Organização 

para resolução da questão. 

- Introdução 

- Diagnóstico 

- Proposta de Superação 

 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

Meta EtapaFase Especificação das Ações 

 
Indicador Físico 

Unidade / Quantidade 
 

Início Término 

1 

1.1      

1.2      

1.3      

1.4      

1.5      

2 

2.1      

2.2      

2.3      

2.4      

2.5      

3 

3.1      

3.2      

3.3      

3.4      

3.5      

4 

4.1      

4.2      

4.3      

4.4      

4.5      
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Metodologia 

 

 

 RECURSOS FÍSICOS 

N° de ordem Quantidade Especificação 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   
 

 

 RECURSOS MATERIAIS 

  

N° de ordem Quantidade Especificação 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
 

 

 PLANO DE APLICAÇÃO (R$) 
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ESPECIFICAÇÃO 

 
RECURSO MUNICIPAL 

 
 

TOTAL 
 

Material Consumo 
inerentes  ao projeto 

  

Materiais para Alegorias, 
Adereços, Fantasias e  
Carros Alegóricos 

  

SERVIÇOS PJ 
Contador 
Costureiras 
Ferragista 
Coreógrafo 
Serralheiro 
Aderecistas 
Pintores 
Escultores 
Marceneiro 
Artesão 
Transporte 
 

  

SERVIÇOS PJ 
Transporte 

  

 
TOTAL 
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 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

 
 

MÊS PARCELA ÚNICA R$ 

 
 

 

 
 
 
 DESCRIÇÃO DETALHADA DAS METAS/ INDICADORES 

 
 

Nº META INDICADORES PERCENTUAL 

   

   

   

   

Estabelecer percentagem do resultado que se pretende atingir e os indicadores 
a serem utilizados.  

 
 

 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Como será efetuado, e os instrumentais a serem utilizados para este processo 
 

 
 
 

 
 

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 
 
 

 REPRESENTANTE DA ENTIDADE 

 
Local e data 

 
Assinatura do Presidente 
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ANEXO V 

 

TERMO DE Fomento n.º 0000/00 
CONTRATO n.º 0000/00  
Processo n.º 00000/00  
 
 

 
TERMO DE FOMENTO que entre si celebram a FEAC 
- FUNDAÇÃO  ESPORTE, ARTE E CULTURA 
e________________________________ 
 
 

Pelo presente instrumento particular, a FUNDAÇÃO  ESPORTE, ARTE E CULTURA, 
com sede à Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro,550, 4ª andar -  Bairro 
Parque Francal, Franca/SP e inscrita no C.N.P.J sob n.º 07.339703/0001-98, neste ato 
representada pelo seu diretor-presidente Senhor---(qualificação)------------------------------
----------------------------------------------------------------- nesta cidade de Franca/SP, neste 
ato, doravante denominada CONCEDENTE e o _________________(NOME 
PROPONENTE) com sede à Rua ____________, n° ________, Bairro ___________, 
Franca/SP e inscrita no C.N.P.J sob n.º _____________________, neste ato 
representada pelo seu diretor-presidente Senhor 
_________________________________,qualificação ________________ nesta 
cidade de Franca/SP, de ora em diante denominada PROPONENTE, celebram o 
presente termo de fomento, obedecendo a Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014 e 
atualizações e Decreto Federal 8726/2016, bem como Edital e Plano de Trabalho 
aprovado com as cláusulas e condições que se seguem: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO TERMO DE FOMENTO  
TERMO DE FOMENTO terão como objeto a realização do seguinte 
projeto_____________ e Plano de Trabalho aprovado que é parte integrante do 
presente Termo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – APLICAÇÕES DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Na execução da Proposta de Trabalho, os recursos poderão ser utilizados, para:  
2.1  Material de consumo inerentes ao projeto; 
2.2  Materiais para Alegorias e Adereços; 
2.3  Materiais para confecção das Fantasias; 
2.4  Materiais para confecção do Carro Alegórico; 
2.5  Despesas com empresas de transporte; 
2.6  Serviços de terceiros pessoa jurídica; 
 

CLÁUSULA TERCEIRA– DAS OBRIGAÇÕES  
Em razão do plano de trabalho apresentado, o parceiro privado obriga-se a: 
3.1 apresentar resultados positivos na avaliação das metas e objetivos traçados no 
Plano de Trabalho, inclusive, por meio de comprovantes específicos; 
3.2 cumprir integralmente o Plano de Trabalho; 
3.3 responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Fomento; 
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3.4 prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que 
necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto; 
3.5 permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros 
da Comissão de Monitoramento e Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e 
fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às 
informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE; 
3.6 se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, conforme o caso; 
3.7 se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da organização e ao adimplemento do 
Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se caracterizando 
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos 
pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restituição à sua execução e 
manter os comprovantes arquivados; 
3.8 manter seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil 
subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais que 
compõem a prestação de contas; 
3.9 divulgar este Termo de Fomento em seu sítio na internet, caso mantenha, e em 
locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas 
ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Instrumento, 
do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação 
da prestação de contas, bem como atender a Lei Federal nº 12.527/2011; 
3.10 comprovar a exata aplicação da parcela repassada, na forma da legislação 
aplicável, mediante procedimento da fiscalização da Administração Pública Municipal, 
sob pena de devolução do repasse; 
3.11 participar em eventos Municipais quando solicitado pela Administração e FEAC; 
3.12 divulgar em todos os eventos que promover ou participar, como também pelos 
meios de comunicações disponíveis, o Termo de Fomento firmado com a Administração 
Pública através da Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC, assim como a seguinte 
expressão: “REALIZAÇÃO COM APOIO DA PREFEITURA DE FRANCA E FEAC – 
FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA”; 
3.13 Incluir em todos os espaços e materiais relativos ao projeto (impresso, virtual e 
audiovisual) assim como também anunciar de forma falada durante os eventos e 
projetos o apoio da Prefeitura Municipal de Franca e da FEAC – FUNDAÇÃO 
ESPORTE ARTE E CULTURA, além do uso das identidades visuais.   
3.14 Deverá o material de divulgação do projeto passar por avaliação da comunicação 
municipal e autorização do Presidente da FEAC, antes de ser confeccionados sob pena 
de devolução dos valores pago por este; 
3.15 zelar pelo bem-estar dos participantes e, pela manutenção dos Próprios   

Municipais se forem utilizados na consecução do Termo de Fomento; 

3.16 responsabilizar-se pela segurança nas aulas e eventos de modo a proporcionar 
bem-estar e proteção aos participantes e à comunidade; 
3.17 prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação 
dos profissionais e pagamento dos respectivos serviços, gerenciando e coordenando 
atividades, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras entidades, 
congêneres ou não; 
3.18 observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos 
e ou custos previstos; 
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3.19 não interromper as atividades para a qual assinou respectivo Termo de Fomento, 
mantendo-as ativas durante todo o período da parceria. Havendo paralisação da 
organização da sociedade civil, a FEAC dará continuidade ao projeto ou atribuirá a 
outra entidade; 
3.20 apresentar  a prestação de contas à FEAC, referente ao repasse de recursos 
públicos, comprovando todas as despesas por meio de notas fiscais eletrônicas e 
demais comprovantes fiscais (com justificativas de gastos em  conformidade com o 
Cronograma de Despesas/Plano de Trabalho, prestação de serviços se for o caso), 
considerando a  Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações vigentes, Decreto 
Federal 8726/16, Instrução  do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em vigor e 
normas internas da Secretaria de Finanças do município, ficando vedadas  informações 
genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, comprovando 
por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou 
ajustados de forma a permitir a conferência atinente à regularidade dos valores pagos; 
3.21 apresentar  junto a prestação de contas, relatório de execução  do objeto, que 
deverá conter: relatório técnico completo e detalhado de todas as atividades 
desenvolvidas pela organização no período de referência da parcela recebida 
contendo, relação em ordem alfabética devidamente enumerada de todos os 
participantes e demais beneficiados contendo nome, data de nascimento, endereço e 
telefone, as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, cronograma no qual 
conste dias, locais, horários e tipo de atividade realizada no período de referência da 
parcela recebida, demonstrativos com resultados das avaliações das metas qualitativas 
e quantitativas referentes ao período de que trata a prestação de contas, apresentando 
um comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, documentos de 
comprovação do cumprimento do objeto e realização das ações, como fichas de 
inscrição, listas de presença, fotos e vídeos, ou outros conforme o caso, devendo o 
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado; 
3.22 apresentar relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante 
legal, demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria, 
inclusive dos rendimentos financeiros, nos moldes das instruções do tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo; 
3.23 não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição 
para a execução do objeto; 
3.24 promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados 
corretamente conforme Plano de Trabalho e, ressarcir aos cofres públicos os saldos 
remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes até 26 de março de 
2020; 
3.25 divulgar os logotipos da Administração Municipal e  da Fundação Esporte, Arte e 
Cultura – FEAC, matérias divulgadas pela mídia, banner, cartazes, dentre outros, 
sendo que os logos da Administração Municipal e FEAC; 
3.26 O Termo de Fomento deverá estar afixado em local visível nas entradas das 
organizações em perfeitas condições durante a vigência da parceria e ainda no site 
institucional da organização. 
3.27 Cumprir as demais obrigações estipuladas pela Lei Federal nº 13.019/14 e suas 
alterações, o Decreto Federal nº 8726/16 e pelos atos normativos do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo; 
 
  
CLÁUSULA QUARTA – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
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4.1 Para a execução do presente instrumento, a FUNDAÇÃO  ESPORTE, ARTE E 
CULTURA, repassará ao PROPONENTE, a importância total de R$ 
..................................... (..............................reais), cujos valores serão distribuídos de 
acordo com o cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho, resultados 
obtidos, bem como a necessidade e disponibilidade de saldo em caixa.  
4.2 O PROPONENTE deverá apresentar resultados positivos na avaliação das metas 
e objetivos traçados no plano de trabalho. O repasse do valor supramencionado será 
realizado da seguinte forma: • Depósito em conta corrente da ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL – Banco .................. - Agência .................... - C/C 
................................ 
CLÁUSULA QUINTA - SALDO DA PARCERIA  
5.1 Os saldos da parceria, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados 
em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial ou em fundo de aplicação 
financeira ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública se a 
previsão de seu uso for igual ou superior a um mês. 
5.2 As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão 
obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no 
objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as 
prestações de contas do ajuste. 
5.3 Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou 
ajuste, fica o PROPONENTE obrigado a restituir os saldos financeiros remanescentes, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
serão devolvidos à FUNDAÇÃO  ESPORTE, ARTE E CULTURA, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias do evento. 
5.4 Em caso de mora na restituição, incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês sobre 
o montante apurado na data do evento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS  
6.1 A  prestação de contas é um procedimento de acompanhamento sistemático das 
parcerias com organizações da sociedade civil para demonstração de resultados, que 
conterá elementos que permitam verificar, sob os aspectos técnicos e financeiros, a 
execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos. 
6.2 A apresentação  da prestação de contas obedecerá o seguinte critério: a 
organização deverá apresentar à Comissão de Análise de Prestação de Contas 
nomeada  através de portaria na sede da Fundação Esporte ,Arte e Cultura, 
obrigatoriamente até as 15hs00 do  dia 26 de março de 2020, toda documentação fiscal 
compatível com o período de realização das etapas, vinculadas às metas e ao período 
de vigência da parceria, independente do dia em que foi firmada oficialmente a Parceria 
e realizado repasse da parcela. 
6.3 As fases de apresentação das contas pelas organizações da sociedade civil e de 
análise e manifestação conclusiva das contas pela administração pública municipal 
iniciam-se concomitantemente com a liberação da parcela dos recursos financeiros e 
terminam com a avaliação final das contas e demonstração de resultados. 
6.4 As prestações de contas dos recursos recebidos referente a parcela recebida, 
deverão ser encaminhadas pela Organização da Sociedade Civil ao Município, através 
da Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC, até 30 (trinta) dias após a data do 
repasse dos recursos, sob pena de suspensão de novas transferências a prestação 
deverá ser composta dos seguintes itens: 
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6.4.1 Ofício em papel timbrado da organização de encaminhamento dirigido à FEAC,  
com número do contrato, nome do projeto, nº da parcela, explicando o valor recebido e 
gastos na parcela. O ofício deverá listar todos os documentos entregues. 
6.4.2 Declaração firmada pelo representante da organização, atestando, sob as penas 
da lei, que os valores transferidos foram aplicados integralmente no objeto do projeto 
aprovado, nos termos do Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso e, que os 
objetivos pertinentes àquele período foram atingidos, atestando, ainda, a autenticidade 
de toda a documentação que compõe a prestação de contas e que os gastos se deram 
dentro do respeito aos princípios da eficiência e economicidade. 
6.4.3  Enviar originais das notas fiscais, e demais comprovantes de despesas com o 
devido carimbo  no corpo da nota, informando o Nº do Termo de Fomento, a Lei 
13019/2014 que autorizou o repasse à organização da sociedade civil e o número dos 
respectivos comprovantes das operações bancárias. 
6.4.4  Nas notas fiscais eletrônicas, no campo  “Discriminação do Serviço” e nas 
DANFES  no campo “Dados Adicionais”, deve conter a descrição eletrônica do Termo 
de Fomento ora recebido, ou seja, nº do Termo de Fomento e a Lei 13.019/2014. 
6.4.5 Todas os comprovantes de despesas deverão conter justificativas (anexas, ou de 
próprio punho) de suas aquisições, devendo contar motivo, atendimento ao 
cronograma de despesas, nome dos beneficiados, notas de prestação de serviços etc, 
da prestação apresentada. 
6.4.6 Todos os comprovantes de despesas deverão ser preenchidos em sua totalidade, 
constando inclusive os dados da organização da sociedade civil  e o número do 
instrumento da parceria. 
6.4.7  As aquisições de materiais, prestações de serviços e transporte, pertinentes a 
execução do Projeto constante no Plano de Trabalho aprovado pelo Gestor Público, 
deverão ser apresentadas acompanhadas por 03 (Três) orçamentos de preços que 
contenham as seguinte informações tais como Razão Social, CNPJ, nome, cargo e 
CPF de quem emitiu, em todas as prestações apresentadas. 
6.4.8 Não serão aceitos cupons ou notas fiscais com a descrição: “diversos ou gastos”. 
Descrever o produto ou o serviço corretamente; 
6.4.9 Extratos bancários da conta específica do Termo de Fomento. 
6.4.10 Extratos bancários da conta de aplicação financeira vinculada à conta do Termo 
de Fomento; 
6.4.11 Não serão aceitos RPAs (recibos de pagamento a autônomos) conforme 
Decreto Municipal nº 10.493/2016; 
6.4.12  Alterações no Estatuto Social da Entidade, sempre que houver, devidamente 
registradas; 
6.4.13 SEFIPs mensais da Entidade em caso de prestação de Serviços de Terceiros; 
6.4.14 Razão Contábil das Contas que envolvam recursos públicos, com conciliações 
pertinentes; 
6.4.15 CNDS – Federal/INSS, Estadual, Municipal, FGTS, Trabalhista; 
6.4.16  Balancete mensal; 
6.4.17 Conciliação bancária da conta específica do Termo de Fomento;  
6.4.18 Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, 
demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria, inclusive 
rendimentos financeiros, nos moldes das instruções do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo  
6.4.19  Conforme Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 
TCE/SP, em vigência no período da assinatura do Termo de Fomento,  apresentar 
demonstrativo integral das receitas e despesas, computadas por fontes de recurso e 
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por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo de Fomento , 
conforme modelo contido no RP-14; 
6.4.20 Os documentos deverão ser apresentados em ordem cronológica exatamente 
como foram lançados nos formulários próprios do Setor de Prestação de Contas RP-
14; 
6.5 Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, que 
conterá: 
6.5.1 Relatório técnico completo e detalhado de todas as atividades desenvolvidas pela 
organização da sociedade civil no período de referência da parcela, contendo: 
a) Relatório técnico completo e detalhado de todas as atividades, ações desenvolvidas 
pela organização da sociedade civil no período de referência da parcela conforme 
Cronograma de Despesas e Planilha Orçamentária  constantes no Plano de Trabalho 
aprovado; 
b) Relação de todos os participantes e demais beneficiados contendo, nome, data de 
nascimento, endereço e telefone; 
c) Cronograma no qual conste dias, locais, horários e tipo de atividade ministrada no 
período da execução; 
d)  Demonstrativo com os resultados das avaliações das metas qualitativas e 
quantitativas referentes ao período de que trata a prestação de contas, apresentando 
um comparativo de metas propostas com os resultados alcançados. 
e) Documentos de comprovação do cumprimento do objeto e realização das ações, 
como fichas de inscrição, fotos, vídeos, ou outros conforme o caso, devendo o eventual 
cumprimento parcial ser devidamente justificado; 
f) Listas de presença original contendo local, horário, atividades desenvolvidas no 
período, nome e assinatura do profissional responsável.   
6.6 A Administração Pública poderá exigir informações adicionais se houver 
necessidade de sanar dúvidas em relação aos comprovantes e formulários entregues 
para a prestação de contas. 
6.6.1 Quando for constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação das 
contas, o representante da FEAC notificará, formalmente, a OSC, com aviso de 
recebimento, dando-lhe o prazo máximo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade 
ou cumprir a obrigação. 
6.6.2 A constatação de irregularidade ou inadimplência na apresentação das contas 
implicará na suspensão imediata da liberação de recursos públicos municipais. 
6.6.3 A FEAC poderá, se devidamente justificado pela OSC, prorrogar o prazo para 
correção das irregularidades ou inadimplências ocorridas na execução do Termo de 
Fomento, por mais 15 (quinze) dias improrrogáveis. 
6.6.4  Decorrido o prazo contado da data da notificação ou da prorrogação de prazo, 
sem que a regularidade tenha sido sanada ou adimplida a obrigação, a FEAC deverá 
instaurar a Tomada de Contas Especial e comunicar o fato ao Setor de Auditoria e 
Controle Interno. 
6.7 Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista no art. 65  
da Lei Federal nº 13.019/2014, desde que possuam garantia da origem e de seu 
signatário por certificação digital, serão considerados originais para os efeitos de 
prestação de contas.  
§ único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais 
que compõem a prestação de contas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – RETENÇÃO DE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS  



                                                                       

 

                                
                                

                                 FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA 

 

33 

 

7.1 A FEAC poderá, a qualquer tempo, garantindo o contraditório e a ampla defesa, e 
mediante decisão fundamentada de seus membros, determinar a suspensão ou o 
cancelamento do repasse, informando ao Chefe do Executivo os motivos da decisão. 
Para fins de interpretação entende-se por: 
I Suspensão: A determinação para que o repasse de recursos não seja pago enquanto 
determinada situação não for regularizada, ficando, todavia acumulada para 
pagamento posterior se regularizada a pendência.  
II. Cancelamento: A determinação para que o repasse de recursos não seja pago a 
partir da constatação de determinada situação irregular ou ao não cumprimento do 
exposto nesta Lei e no Contrato firmado. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
 O presente Termo de Fomento encerrar-se-á:  
8.1 De pleno direito pelo advento de seu termo, caso não haja prorrogação; pela 
impossibilidade de consecução de seu objeto ou por mútuo consentimento do 
concedente e proponente; 
8.2 por qualquer das partes, pelo não cumprimento das obrigações pactuadas, 
independentemente de qualquer medida ou ação judicial, sem quaisquer ônus para a 
FUNDAÇÃO  ESPORTE, ARTE E CULTURA ou para os cofres municipais; 
8.3 pelo concedente, ante a infração das obrigações assumidas pelo proponente, 
observados os princípios do contraditório e ampla defesa, sem prejuízo do direito de 
retenção do repasse financeiro garantido na cláusula sétima; 
 
CLÁUSULA NONA – PRAZO DE VIGÊNCIA 
 O prazo de vigência do termo de fomento será de 6 (seis) meses, com início a partir 
da assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES  
Qualquer alteração deste termo de fomento será feita mediante a celebração de Termo 
Aditivo, desde que não haja mudança de seu objeto e previsão de verbas nas leis 
orçamentárias.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA  
Para a consecução das obrigações assumidas pelo PROPONENTE poderá ela firmar 
acordos de patrocínio com outras entidades públicas e privadas, bem como contratar 
empregados, observado os dispositivos legais. 
  
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
12.1 O gestor deste termo de Fomento é o agente público responsável pela gestão da 
parceria celebrada, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com 
poderes de controle de fiscalização. 
§1 – Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser dotado 
por outro órgão ou entidade, o administrador público designará novo gestor. São 
obrigações do gestor:  
I. Acompanhar e fiscalizar a execução; 
II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou 
possam comprometer as atividades, bem como as providências adotadas ou serem 
adotadas. 
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III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando 
em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação 
designada;  
IV. Comunicar ao administrador público as situações de inexecução por culpa 
exclusiva da organização da sociedade civil; 
V. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 
administração pública poderá retomar bens públicos em poder da organizações, ou 
direito de uso de bens, assumir a responsabilidade pela execução do plano de 
trabalho, ou transferir para outra organizações 
12.2 Não será efetivado novo termo de fomento, quando da Prestação de Contas Final 
da proponente não tiver entregado toda documentação exigida pela Fundação Esporte, 
Arte e Cultura e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
12.3 A organização da sociedade civil tem responsabilidade exclusiva pelo 
gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos. 
12.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela FEAC – Fundação Esporte, 
Arte e Cultura, através de seu presidente e legislação complementar pertinente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO  
13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Franca-SP, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões oriundas do presente Instrumento, que não possam ser 
resolvidas administrativamente. 
13.2 E, assim, por estarem plenamente de acordo, obrigam-se ao total e irredutível 
cumprimento dos termos do presente Instrumento, o qual lido e achado conforme, foi 
lavrado em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que vão assinadas 
pelos partícipes e duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Franca, ........ de .................... de 20.........… 
 
 
_________________________                           _________________________  
   Presidente FEAC                                                         Presidente OSC 
  
 
 
                                                      
 
Testemunhas:  
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ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE 
NOTIFICAÇÃO  -  TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:  
TERMO DE FOMENTO N°  
OBJETO:  
ADVOGADO(S)/ Nº OAB: (*) _________________________________________ 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 
Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, 
conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Franca ____ de_____ de 20__. 
 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:                       RG:  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo  
E-mail institucional  
E-mail pessoal:  
Telefone:  
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
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PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:                       RG:  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo  
E-mail institucional  
E-mail pessoal:  
Telefone:  
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
 
PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:                       RG:  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo  
E-mail institucional  
E-mail pessoal:  
Telefone:  
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônic 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 
 
 
PARCEIRO PÚBLICO: FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA 
CNPJ nº: 07.339.703/0001-98  
  
PARCEIRO PRIVADO:  
CNPJ nº:  
 
 
TERMO DE FOMENTO nº:  
DATA DA ASSINATURA:  
VIGÊNCIA:  
OBJETO:   
VALOR TOTAL: R$  
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes ao correspondente 
chamamento nº____/20__, encontram-se no respectivo processo administrativo 
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e 
serão remetidos quando requisitados. 
LOCAL e DATA: 
 
__________________________________________ 
FEAC – FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA 
E-MAIL 
 
__________________________________________ 
PARCEIRO PRIVADO 
E-MAIL:  

 

 


