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DESPACHO DE ESCLARECIMENTO DO

CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2017
PROCESSO 21.006/2017

A Fundação  Esporte  Arte  Cultura  comunica  esclarecimentos  ao  chamamento  público  N.º

004/17 - PROCESSO N.º 21.006/2017  , cujo objeto é a seleção de Organização da Sociedade Civil para

o  estabelecimento  de  parcerias  com a  Administração  Pública  Municipal,  através  da  Fundação  de

Esportes,  Arte  e  Cultura  –  FEAC,  na  modalidade  Termo  de  colaboração,  visando  à  execução  de

projetos conforme descritivo na área da cultura, no município de Franca.

Esclarece aos interessados em participar do chamamento que:

O item 4.1  letra e do edital que diz:

e) Estar em dia com a prestação de contas referente a recursos públicos recebidos; 

Este é requisito necessário para obtenção da parceria, o qual a organização da Sociedade Civil deverá
solicitar declaração emitida pelo setor de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Finanças
sendo este documento constante no envelope Nº 1.

 
O item 4.1  letra k do edital que diz:

k) Ficará impedida de celebrar instrumento de parceria a OSC que tenha tido as contas rejeitadas pela
administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a
rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela
rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver
suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei n° 13.019, de 2014); 

Este é requisito necessário para obtenção da parceria, o qual a organização da Sociedade Civil deverá
apresentar declaração elaborada pelos responsáveis da organização / entidade sendo este documento
constante no envelope Nº 1 (conforme modelo abaixo).

Franca/SP, 12 de junho de 2017.

___________________________________
MARLON DANILO CENTENO
Presidente da Fundação Esporte Arte Cultura

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar - Parque Francal - CEP: 14.403-125 – Franca/SP.
Telefone: 3711-9354/9356 – e-mail: jocelymendes@franca.sp.gov.br

mailto:jocelymendes@franca.sp.gov.br


               FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE CULTURA                   
Fls. 2

ANEXO IV EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 005/2017 
PROCESSO 21.006/2017 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CONTAS REJEITADAS PELA ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAS NOS ÚLTIMOS 05 ANOS, OU AS TENHA SANADAS

___________________________________,  presidente/diretor/provedor  do  (a)
_____________________________,  CPF __________________,  declaro  para  os  devidos fins  e  sob
penas da lei, que não possui contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos,
exceto  se  for  sanada  a  irregularidade  que  motivou a  rejeição  e  quitados  os  débitos  eventualmente
imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas
estiver rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei
n° 13.019, de 2014).

Franca SP, _____ de _______________ de 2017. 
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