
   FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE CULTURA

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 005/2017
PROCESSO 21.001/2017

FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA – FEAC.

CHAMAMENTO PUBLICO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL /INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS
PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

A Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, com sede a Av. Francisco Quintanilha Ribeiro, nº 550,
Parque  Francal,  nesta  cidade,  torna  pública  a  abertura  de  processo  de  seleção  de  organizações  da
sociedade civil  visando o estabelecimento de parcerias,  na modalidade Termo de colaboração,  para o
exercício de 2017, e comunica aos interessados que maiores informações poderão ser obtidas no endereço
citado acima, no período de 25/05/2017 a 26/05/2017 de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às
17:00. 
O  processo  de  seleção  será  realizado  através  de  análise  de  proposta  de  plano  de  trabalho  e
documentação, por Comissão Especial de Seleção, observado o que determina a Lei Federal Nº 13.019, de
31 de julho de 2014, e a Lei Municipal Nº 7.998, de 20 de fevereiro de 2014 e com as alterações feitas pela
Lei 8.520, de 12 de abril de 2017. As instruções, condições, prazos e demais disposições regulamentares
deste chamamento público serão as seguintes:

1 - ENTREGA DOS ENVELOPES: 

LOCAL: FEAC - Fundação, Esporte, Arte e Cultura. 
ENDEREÇO: Av. Francisco Quintanilha Ribeiro, nº 550, Parque Francal
DATA: de 25/05/ 2017 a 26/06/2017 
HORÁRIO: 09h00min as 17h00min. 

2 - DA  ABERTURA DOS ENVELOPES 

LOCAL: FEAC - Fundação, Esporte, Arte e Cultura. 
ENDEREÇO: Av. Francisco Quintanilha Ribeiro, nº 550, Parque Francal
DATA: 27/06//2017 
HORÁRIO: 09h00min as 17h00min.
2.1 – A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública por Comissão Especial de Seleção de
Chamamento Público.
2.2 – Esta comissão é formada por servidores públicos,  sendo, pelo menos, 2/3 (dois terços) de seus
membros servidores ocupantes de cargos permanentes do quadro de pessoal da administração pública.
2.3  –  Ocorrendo decretação de feriado  ou outro  fato  superveniente,  de  caráter  público que impeça a
realização  deste  evento  na  data  acima  mencionada,  o  chamamento  público  ficará  automaticamente
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

3 - DO OBJETO 

3.1 – Constitui objeto deste chamamento público a seleção de organização da sociedade civil 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 de esportes e lazer, no município de Franca.

OBJETO DESCRIÇÃO DO OBJETO VALOR PREVISTO

Objeto:
Escolinhas de 
Iniciação Esportiva

Áreas:
Desporto de Formação 

Transferência  de  recursos  financeiros  para
implantação e manutenção de escolinhas de
iniciação  esportiva,  em  modalidades
individuais  ou  coletivas,  no  âmbito  do
Programa  Fábrica  de  Talentos,  desenvolvido
pela Divisão de Esportes / FEAC.

R$ 900.000,00
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Desporto Educacional
Sócio-Desportiva 

Atender crianças e adolescentes com idades
entre 4 e 14 anos, através do desenvolvimento
de  atividades  esportivas,  no  contra-turno
escolar,  ministradas  por  professores  de
Educação Física, no mínimo, duas vezes por
semana, em locais apropriados, com materiais
e equipamentos adequados. 

Promover a iniciação esportiva de crianças e
adolescentes por meio da prática de atividades
desportivas  e  físicas;  fomentar  a  aquisição
inicial  dos  conhecimentos  desportivos;
promover  o  aperfeiçoamento  qualitativo  e
quantitativo  que  garantam  competência
técnica  na  prática  desportiva;  descobrir
talentos esportivos.  

Promover  o  desenvolvimento  integral  de
crianças  e  adolescentes,  considerando  os
aspectos  físico-motor,  pessoal  e  social;
desenvolver  valores  e  estimular  a  formação
para  o  exercício  da  cidadania;  estimular  a
permanência e sucesso na escola, auxiliando
no combate a evasão.

Utilizar  o  desporto  como  ferramenta  de
inserção social, propiciando as populações em
situação  de  vulnerabilidade  social
oportunidades  para  o  aprendizado  e  o
desenvolvimento  em  atividades  esportivas  e
físicas;

Democratizar  o  acesso  as  práticas
desportivas.

Objeto:
Treinamento e 
Rendimento Esportivo

Área:
Desporto de Rendimento
Não Profissional

Transferência  de  recursos  financeiros  para
implantação  e  manutenção  de  equipes  de
treinamento  e  rendimento  esportivo,  em
modalidades  individuais  ou  coletivas,  no
âmbito  do  Programa  Fábrica  de  Talentos,
desenvolvido  pela  Divisão  de  Esportes  /
FEAC. 

Atender adolescentes e jovens a partir de 13
anos  de  idade,  através  de  atividades
desenvolvidas  em equipes  de  treinamento  e
rendimento  esportivo,  comandadas  por
professores  de  Educação  Física
especializados,  no  mínimo,  duas  vezes  por
semana, em locais apropriados, com materiais
e equipamentos adequados. 

Promover o aperfeiçoamento esportivo através
de treinamentos; incentivar a participação em
competições;  disseminar  os  valores  do
esporte; contribuir para o desenvolvimento de

R$ 900.000,00
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atletas; revelar talentos esportivos; 

Praticar o esporte de rendimento segundo as
normas  e  regras  de  prática  desportivas,
nacionais  e  internacionais;  promover  e/ou
participar de competições com a finalidade de
obter  resultados  e  integrar  pessoas  e
comunidades;  representar  o  município  de
Franca nas competições esportivas; 

Democratizar  o  acesso  as  práticas
desportivas. 

Objeto:
Atividades Físicas,
Eventos Esportivos, 
Recreação e Lazer

Área:
Desporto de Participação

Transferência  de recursos financeiros para o
desenvolvimento de atividades físicas, eventos
esportivos,  ações  de  lazer  e  recreação,  no
âmbito  dos  Programas  e  Projetos
desenvolvidos  pela  FEAC  /Divisão  de
Esportes.

Atender  crianças,  adolescentes,  adultos  e
idosos,  através  da  realização  de  atividades
físicas, eventos esportivos, atividades de lazer
e recreação.

Proporcionar a oportunidade para a prática de
modalidades desportivas de modo voluntário;
possibilitar  a  ampla  participação  de  pessoas
em  eventos  desportivos,  que  contemplem
atividades  físicas  e  modalidades  esportivas
diversificadas; promover atividades de lazer e
recreação  para  todas  as  faixas  etárias  da
população;  contribuir  para  a  integração  dos
praticantes  na  plenitude  da  vida  social;
contribuir  para  a  promoção  da  saúde,  o
desenvolvimento educacional e a preservação
do meio ambiente. 

R$ 400.000,00

Objeto:
Manutenção de Próprios
Esportivos Municipais

Áreas:
Desporto Educacional
Desporto Formação
Desporto de Rendimento
Desporto de Participação

Transferência  de  recursos  financeiros  para
realizar  administração  e  manutenção  de
próprios esportivos municipais, de acordo com
as diretrizes estabelecidas pela FEAC /Divisão
de Esportes.

Administrar e realizar manutenção em próprios
esportivos  municipais,  tais  como os  estádios
distritais  de  futebol  de  campo  gramado,
campos de futebol de chácara com vestiários,
conjuntos esportivos, ginásios, entre outros.

Proporcionar  condições  adequadas  da  infra-
estrutura  física  dos  próprios  esportivos
municipais  para  receber  o  desenvolvimento
dos programas,  projetos,  atividades e  ações
vinculadas  ao  desporto  de  educacional,
desporto  de  formação,  desporto  de

R$ 200.000,00
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rendimento, deporto de participação 

3.2 - O limite de recursos por objeto será distribuído entre as propostas apresentadas e aprovadas, com
base na dimensão e nos limites legais da quantidade da clientela atendida e nas metas/atividades ou
etapas ofertadas, podendo o valor proposto no plano de trabalho sofrer ajuste inferior ou superior, segundo
a análise da comissão de seleção, fundamentada em critérios técnicos.
3.3 - Será analisado somente o plano de trabalho que não ultrapasse o limite de cada proposta, por objeto,
prevista no item B da tabela acima.
3.4 – Os projetos selecionados farão parte integrante dos programas esportivos e de lazer desenvolvidos
pela Divisão de Esportes da Prefeitura de Franca e pela FEAC.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 – Poderão participar do processo de seleção as organizações da sociedade civil que reúna os seguintes
requisitos: 

a) Possuir no mínimo dois anos de existência, com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ ativo na
Receita Federal;
b) Estar com o Estatuto, e eventuais alterações e adequações, registrado em cartório conforme determina a
Lei Federal Nº  13.019, de 31 de julho de 2014; 
c) Estar com a Diretoria constituída e com a ata de eleição registrada em cartório;
d) Estar em situação regular perante a Receita Federal, a Previdência Social, ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS, a Fazenda Estadual e a Prefeitura de Franca;
e) Estar em dia com a prestação de contas referente a recursos públicos recebidos;
f)  Que  as  normas  de  organização  interna  prevejam  objetivos  voltados  à  promoção  de  atividades  e
finalidades de relevância pública e social;
g)  Que  as  normas  de  organização  interna  prevejam que,  em caso  de  dissolução  da  organização  da
sociedade civil, o respectivo patrimônio  líquido  seja  transferido  à  outra  pessoa  jurídica  de  igual
natureza, cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da organização da sociedade civil extinta; 
h)  Que  as  normas  de  organização  interna  prevejam a  realização  da  escrituração  de  acordo  com os
princípios de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
i) Ter experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante; 
j) Ter condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou
projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
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  pendente  de  decisão  sobre  recurso  com  efeito
suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei n° 13.019, de 2014); 
l) A Fundação Esporte, Arte e Cultura aceitará propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes
sediados ou com representação atuante e reconhecida em franca onde a mesma deverá executar o projeto,
conforme disposto no art. 24 § 2º inciso I e II da Lei 13.019/14.
m)  Somente  podem  participar  deste  chamamento  as  organizações  da  sociedade   civil  sediadas  no
município de franca, bem como os projetos deveram ser realizado neste mesmo município.

5 – DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES 

5.1.  –  Todas as  publicações e  intimações,  inclusive  para  fins  de  recurso,  deste  Chamamento  Público
passível de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Estado e imprensa oficial local e na página de
Internet do sítio oficial do órgão. 

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 – As despesas decorrentes deste Chamamento Público correrão à conta das dotações orçamentárias
Nº 6203-27 812 6003
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6.2 – O valor para repasse financeiro para as parcerias na modalidade termo de entre a FEAC (Fundação
Esporte Arte e Cultura),  e as Organizações da Sociedade Civil  é de R$ 2.400.000.00 (Dois  milhões e
quatrocentos mil reais).

7 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE 

7.1. A Documentação necessária à Habilitação, bem como as Propostas do Plano de Trabalho na forma do
Anexo V deverão ser apresentadas em envelopes distintos, conforme abaixo: 

(IDENTIFICAÇÃO DA organização da sociedade civil) 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/2017 

(IDENTIFICAÇÃO DA organização da sociedade civil) 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA (PLANO DE TRABALHO – ANEXO I) 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/2017 

7.2. Os Documentos deverão ser apresentados da seguinte forma: 
a) Originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia autenticada em
Cartório, ou por servidor da administração municipal; 
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do documento não
conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do
órgão  emissor  que  disponha  sobre  a  validade  do  mesmo.  Na  ausência  de  tal  declaração  ou
regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de
sua emissão. 

8 - DA DOCUMENTAÇÃO 

8.1 – A organização da sociedade civil interessada em receber recursos da Administração Pública, deverá
apresentar a documentação da seguinte forma: 

8.1.1 ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO - etapa 2: 

a) Oficio de encaminhamento da documentação exigida;

b) Cópia do Estatuto, e eventuais alterações e adequações, registrado em cartório conforme determina a
Lei Federal Nº 13.019, de 31 de julho de 2014; 

c) Cópia da ata de eleição da Diretoria atual, registrada em cartório; 

d)  Qualificação  da Diretoria,  com nome,  RG,  CPF,  endereço,  estado civil  e  profissão,  de acordo com
modelo disponibilizado no anexo II.

e) Cópias do RG e do CPF do Dirigente responsável legal pela entidade; 

f) Comprovante do endereço da sede de funcionamento da entidade da cidade de Franca- SP;

g) Comprovante da Declaração de Utilidade Pública;

h) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – Cartão do CNPJ;

i) Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal com prazo de validade de 180 dias;

j) Certidão Negativa de Débito do INSS;

k) Certidão de Regularidade do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

l) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual prazo de validade de 180 dias;

m) Comprovante de Inscrição Municipal prazo de validade de 180 dias;

n) Certidão Negativa de Débitos perante as finanças da Prefeitura Municipal;

o) Declaração de que tem condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento
do projeto proposto e o cumprimento das metas estabelecidas, de acordo com modelo disponibilizado no
anexo III.
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p) Declaração de que os contratados com recursos recebidos através da parceria  não são servidores
públicos municipais nem membros da Diretoria da entidade, de acordo com o modelo disponibilizado no
anexo IV.

q) O representante da organização da sociedade civil deverá assinar a declaração aceitando os termos do
deste edital e da Lei Federal 13.019/14 e a Lei Municipal 7.998/14 disponibilizado no Anexo V deste Edital.

r) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com o
prazo de validade superior a 90 (noventa) dias, salvo se respectivo documento contiver prazo adverso.

8.1.2 ENVELOPE Nº 2 - PLANO DE TRABALHO - etapa 1: 

a) Ficha Cadastral da organização da sociedade civil e do Dirigente responsável legal;
b) Valor total da proposta para execução do projeto;
c) Identificação do objeto da parceria a ser executado;
d)  Descrição  da  realidade  que  será  objeto  da parceria,  devendo ser  demonstrado  o  nexo  entre  essa
realidade, o projeto e as metas a serem atingidas;
e) Descrição de metas a serem atingidas;
f) Previsão de início e término da execução do objeto;
g) Metodologia da forma de execução do projeto, indicando as etapas ou fases e o cumprimento das metas
atreladas a elas; 
h) Etapas ou fases de execução;
i) Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução do projeto;
j) Plano de aplicação dos recursos financeiros;
k) Cronograma de desembolso;
l) Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
m) Indicação do gestor do projeto.
n) Experiência anterior na execução do objeto da parceria ou de natureza semelhante.
o) CD com o plano de trabalho.
8.2 – A proposta de plano de trabalho deverá ser apresentada de acordo com o modelo disponibilizado  no
Anexo VI  deste Edital. 
8.3 – O objeto da parceria da proposta de plano de trabalho deverá estar vinculado a um dos seguintes
segmentos:
A) Apoio financeiro para manutenção de escolinhas de iniciação esportiva em qualquer modalidade; 
B) Apoio financeiro para manutenção de equipes de treinamento das categorias de base em qualquer
modalidade esportiva; 
C) Apoio financeiro para manutenção de equipes de representação do município de Franca em qualquer
modalidade esportiva;
D)  Apoio  financeiro  para a  realização de  campeonatos,  torneios,  jogos,  copas e festivais  de qualquer
modalidade esportiva; 
E) Apoio financeiro ao desenvolvimento de projetos paradesportivos em qualquer modalidade
esportiva; 
F) Apoio financeiro para manutenção dos campos de futebol gramados e praças desportivas do Município.
8.4  –  A proposta  de  plano  de  trabalho  deverá  ser  apresentada  em  um  envelope  lacrado  até  o  dia
26/06//2017 16h00min.
8.5 Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração pública
procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela organização da sociedade
civil selecionada dos requisitos previstos nos itens 8.1.1.
8.6 Todos os itens da “proposta de plano de trabalho” e a “documentação” deverão ser apresentados em
língua  portuguesa,  sem rasuras  ou  emendas,  com a  identificação  da  organização  da  sociedade  civil,
datados e assinados, dentro do prazo de validade, de acordo com os anexos e com as especificidades de
cada documento ou item exigido.
8.7  Os  documentos  deverão  ser  apresentados  em  única  via,  em  papel  timbrado  da  organização  da
sociedade civil, no formato A4, na fonte Arial, tamanho 11, com espaçamento entre linhas de 1.5, redigida
com clareza e de maneira metódica e racional, de modo a oferecer fácil compreensão, com todas as folhas
assinadas ou rubricadas manualmente pelo representante legal da Organização da sociedade civil.
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8.8  -  Os  interessados  poderão  recorrer  do  resultado,  apresentando  suas  razões  devidamente
fundamentadas e por escrito para Fundação Esporte, Arte e cultura que poderá reconsiderar, conforme
critérios estabelecidos neste Edital. 

9 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

                   Requisitos Metodologia de Avaliação
Máxima  Por
Item

Para  cada  ano  de  atuação  no  objeto
deste edital. No máximo  3 anos.

Apresentar  contratos  anteriores,  ou  recibos  de
entrega das prestações de contas aprovadas, ou
atestados de capacidade técnica. 0,5

Prédio  próprio  da OSC adequado para
desenvolver o objeto com, no mínimo 70
m2, com forro, iluminação e piso.

Apresentar escritura e comprovação de alvará de
funcionamento da prefeitura 2,5

Adequação da proposta listada nos itens
8.3 

Pontuação  por  seguimento  apresentado  na
proposta.

O  não  atendimento  de  um  destes  requisitos
implicará na desclassificação da proposta

0,5

 Descrição da realidade
objeto da parceria: A proposta
apresenta evidências e
descrição apurada do contexto,
destacando objetivamente o
cenário e a demanda pela
intervenção proposta.

-Grau pleno de atendimento 4

-Grau satisfatório de atendimento 
2

-O  não  atendimento  ou  o  atendimento
insatisfatório 0

OBS.:  A atribuição de nota  "zero"  neste  critério
implica eliminação da proposta, por
força da Lei nº 13.019, de 2014.

A proposta detalha as ações a
serem executadas, indicando
suas atividades, fases e etapas,
além do público beneficiário e
da abrangência territorial de
cada ação.

-Grau pleno de atendimento 4
-Grau satisfatório de atendimento 

2
-O  não  atendimento  ou  o  atendimento
insatisfatório 0

OBS.:  A atribuição de nota  "zero"  neste  critério
implica eliminação da proposta, por
força da Lei nº 13.019, de 2014.

10 . DO PROCEDIMENTO 

10.1 O presente chamamento público será julgado por uma Comissão Especial de Seleção, designada pelo
Presidente da Fundação de Esportes, Arte e Cultura – FEAC, sendo pelo menos 2/3 (dois terços) de seus
membros servidores ocupantes de cargos permanentes do quadro de pessoal da administração pública, o
qual  Será impedida de participar  da comissão de seleção pessoa que,  nos últimos cinco anos,  tenha
mantido  relação  jurídica  com,  ao  menos,  uma  das  entidades  participantes  do  chamamento  público
conforme expresso no artigo 27 da Lei 13.019/14.

10.1-1 Os nomes indicados pela portaria numero 007, 25 de Abril de 2017, abaixo citados:

NOME CARGO 
Ricardo Alexandre Pereira Diretor da Divisão de Esporte Seleção e Avaliação
Lúcia Helena de Andrade Correia Professora de Educação Física Seleção e Avaliação

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

Jocely de Paula Mendes Escrituraria/Diretora Administrativa -  FEAC Seleção e Avaliação
Reinaldo Bizanha Professor de Educação Física Monitoramento
Tarcila Aparecida Idalgo Balbino Professora de Educação Física Monitoramento
Gil Magela Cruvinel Gerente de Serviços Monitoramento

10.2 - A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificara autenticidade
das informações e  documentos  apresentados pelas  OSCs concorrentes  ou para  esclarecer  dúvidas  e
omissões,  observados,  em  qualquer  situação,  os  princípios  da  isonomia,  da  impessoalidade  e  da
transparência.
10.3 – Caberá a Comissão Especial de Seleção e monitoramento aprovar ou reprovar as propostas de
plano de trabalho, classificar as propostas, habilitar ou inabilitar a documentação, julgar os
recursos, bem como fiscalizar o desenvolvimento do projeto  e prestação de contas 
10.4 – O processo de seleção observará as seguintes etapas:

                        Datas DESCRIÇÃO DA ETAPA 
                           25/05//2017 Publicação do Edital de Chamamento Público 
                           26/05/2017 Envio das Propostas pelas OSCs
                           26/06/2017 Prazo Final para entrega das propostas
                           27/06/2017 Análise das  Propostas pela Comissão e Documentos
                           30/06/2017 Publicação das propostas aprovadas e não aprovadas 

10.5.1. No caso de necessidade de readequação do Plano de trabalho (economicidade, aplicabilidade e
organização) após análise da Comissão, terá a organização da sociedade civil que readequar o Plano de
Trabalho.
10.5.2. HABILITAÇÃO – nesta fase, será analisada a condição de habilitação do proponente (envelope 01)
para participar do presente Chamamento Público, nos termos deste Edital.
10.6 - Após análise dos planos de trabalho, de acordo com os critérios definidos neste Edital, a Comissão
Especial de Seleção emitirá parecer das propostas encaminhadas a este edital e divulgará o resultado final
do processo através de ampla divulgação.

11 . DAS OBRIGAÇÕES
 
11. 1 - São obrigações das organizações da sociedade civil/Instituições conveniadas:
a) Representar a Cidade de Franca nas competições esportivas do país e fora dele com suas equipes e
atletas principais, indicados, se for o caso pela Convenente. 
b) Incentivar a prática esportiva como meio de formação e educação da pessoa humana e divulgar a
modalidade esportiva no Município de Franca;
c) Participar de campeonatos locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais, em todas as faixas
etárias, promover além de fomentar o esporte e demais atividades previstas e em conformidade com o
plano de trabalho.
d) Apoiar as escolas municipais de Franca na Iniciação Esportiva;
e) Divulgar em todos os eventos que promover ou participar, como também pelos meios de comunicações
disponíveis, o termo de colaboração firmado com a FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura da Prefeitura
Municipal de Franca;
f) Zelar pelo bem-estar dos atletas;
g)  Zelar  pela  manutenção  dos  Próprios  Municipais  de  Franca  utilizados  na  consecução  do  termo  de
colaboração;
h)  Responsabilizar-se pela  segurança dos eventos de modo a proporcionar  bem-estar  e  proteção aos
atletas e à comunidade;
i)  Responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  de  natureza  tributária,  trabalhista  e  previdenciária,  não
implicando  responsabilidade  solidária  ou  subsidiária  da  administração  pública  a  inadimplência  da
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da
parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.
j) Aplicar os recursos repassados, por força deste instrumento, na conformidade do Plano de Trabalho e,
exclusivamente, das metas apresentadas na proposta de trabalho;
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k) Manter atualizada a inscrição contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste termo de
colaboração, para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos; 
l) Manter cópia fiel de toda documentação contábil da Prestação de contas apresentada a FEAC, na sede
administrativa da organização da sociedade civil, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado  de
São Paulo;
m)  Submeter-se  e  facilitar  a  supervisão  e fiscalização  da  Fundação Esporte,  Arte  e  Cultura  –  FEAC,
permitindo-lhe  efetuar  acompanhamento  dos  trabalhos  desenvolvidos  pelos técnicos  profissionais  de
educação física
n) Cumprir integralmente o Plano de Trabalho;
o) Estar em dia com a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos da Prefeitura Municipal de
Franca e FEAC, para que seja efetuado o próximo repasse;
p) Não interromper as atividades relacionadas à modalidade esportiva para a qual assinou respectivo termo
de  colaboração,  mantendo-as  ativas  durante  todo  o  período  contratual.  Havendo  paralisação  da
organização da sociedade civil, a FEAC dará continuidade ao projeto ou atribuirá a outra entidade.
q) Apresentação mensal à FEAC dos relatórios de atividades com resultados e metas alcançadas previstas
no Plano de Trabalho conforme modelo definido pela Divisão de Esportes.
r)  Inserir  as logomarcas da Prefeitura e FEAC em seus uniformes de Jogos e Treinamentos,  inclusive
comissão técnica e auxiliar.  As logomarcas da Prefeitura e FEAC deverão estar  expostas da seguinte
forma:  na  parte  frontal  e  posterior  do lado  direito  a  logomarca  da Administração  Municipal  e  do  lado
esquerdo a logomarca da FEAC. 
s) Todos os uniformes deveram ter prévia autorização para as respectivas confecções.
t) A organização da sociedade civil/instituição é responsável pela apresentação dos Registros no CREF -
Conselho Regional de  Educação  Física  de  sua  equipe  técnica  quando  exigidos  em  competições
oficiais (Jogos Regionais, Jogos Abertos e outros);
u) Participar de convocações da Fundação Esporte, Arte e Cultura através da Divisão de Esportes, para
aferir a qualidade e índice técnico de suas equipes e atletas nas modalidades inscritas, através de torneios
e /ou competições;  Cumprir  as demais obrigações estipulados pelo termo de colaboração, Lei  Federal
13.019/14 e atos normativos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
v) Atender as convocações da Divisão de Esportes para reuniões técnicas de planejamento.
11.2 Quando da contratação de funcionários pela organização da sociedade civil/Instituição e pagamento
originado com Recursos Públicos para cargos de nível: Superior, Técnico Administrativo e Operacional a
organização da sociedade civil/instituição deverá apresentar:
a) Declaração de que os contratados com recursos governamentais não são servidores públicos,  nem
membros da diretoria da organização da sociedade civil/instituição;
b) Nome dos Funcionários, acompanhado de cópias do Registro em Carteira e Livro de Registro;
c) Comprovante de Nível de Escolaridade; 
d) Valor do Salário;
e) Descrição das funções e atividades desenvolvidas.
11.2.1 O valor salarial será avaliado através de tabela de Cargos e Salários do Ministério do Trabalho e/ou
Coletivas  dos  Sindicatos  das  Categorias  Profissionais,  podendo  ser  aprovado  ou  não  pela  Comissão
Especial de Seleção.
11.3  –  A  organização  da  sociedade  civil  tem  responsabilidade  exclusiva  da  pelo  gerenciamento
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de
investimento e de pessoal,

12 . DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 

12.1 – O prazo para execução do Termo de colaboração será de 06 (seis) meses, contados da data da
assinatura do referido instrumento. 
12.2 – As parcelas serão liberadas no 10º (décimo) dia útil de cada mês;
12.3- O repasse financeiro no exercício de 2017 será em 6 (seis) parcelas.      

13 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

13.1 – As organização da sociedade civil credenciadas deverão apresentar a prestação de contas na forma
e prazos determinados na Lei Federal nº 13.019/2014. 
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13.2  –  A FEAC –  Fundação,  Esporte,  Arte  e  Cultura  poderá  exigir  informações  adicionais  se  houver
necessidade de sanar dúvidas em relação aos comprovantes e formulários entregues para a prestação de
contas. 
13.3 – Todas as despesas realizadas e comprovadas na prestação de contas deverão observar pertinência
com o objeto do termo de colaboração.
13.4 -  A organização da sociedade civil/instituição deverá prestar contas perante a Comissão Especial de
Avaliação da FEAC mediante apresentação de documentação exigida pela Instrução Normativa vigente do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,  e atendendo a Lei Federal nº 13.019/15.
13.5 – Somente será repassada outra parcela, se pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos recursos
relacionados  na  parcela  anterior  tiverem  sido  utilizados  e  prestado  contas  á  Comissão  Especial  de
Avaliação.
§ 1º-Documentação sujeita a alterações em caso de novas Instruções do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo.
§ 2º-Somente serão aceitas Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço – NFS-e,
Cupom  fiscal,  com  o  CNPJ  da  organização  da  sociedade  civil/instituição  não  sendo  aceito,  nota  ao
consumidor como comprovante de despesas.
§ 3°- Somente serão aceitas ATAS de solicitação de Empenho, em caso de viagem.
§ 4°- Todas as despesas apresentadas deverão vir acompanhadas de justificativas da origem dos gastos
(refeição,  hospedagem,  viagens),  deverão  contar  motivo,  nome  dos  beneficiados,  tabelas  dos
campeonatos, etc.;
§  5°-  Na  Prestação  de  Contas  Final,  a  organização  da  sociedade  civil/instituição  deverá  apresentar
Relatório Comparativo de atividades realizadas com o Plano de Trabalho aprovado do decorrer do ano em
exercício.
§ 6°- A Fundação Esporte, Arte e Cultura através de seu presidente poderá aleatoriamente solicitar das
conveniadas microfilmagens de cheques apresentados em qualquer Prestação de Contas.
§ 7°- Os pagamentos serão efetuados até o 10º dia útil e a prestação de contas deverá ser entregue até o
25° dia do mês corrente, com exceção dos meses de Janeiro e Dezembro, cuja as datas serão previamente
divulgadas.
§ 8º - Caso verificado alguma irregularidade na prestação de contas a Organização da Sociedade Civil
restituirá todo o valor, bem como as devoluções de valores não gastos.
14.1  –  O gestor  deste  termo de colaboração 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 publico ou ser dotado por outro órgão ou
entidade, o administrador publico designara 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 providencias adotadas ou serem adotadas.
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  publico  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

publica poderá retomar bens públicos em poder da organização, ou direito de uso de bens, assumir
a responsabilidade pela execução do plano de trabalho, ou transferir para outra organização. 

14.2 – Não será efetivado novo termo de colaboração , quando da Prestação de Contas Final a parceira
privada não tiver entregado toda documentação exigida pela Fundação Esporte, Arte e Cultura e Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo.
14.3- Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos
provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, na hipótese
de sua extinção o bem será repassado para FEAC, a qual será responsável em indicar nova organização
ou dar destinação aos bens.
14.4 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura,
através de seu presidente e legislação complementar pertinente.
 14.5 – O presidente Regulamentado poderá ser substituído por outro, sempre que a FEAC -  Fundação
Esporte, Arte e Cultura, Arte e Cultura julgar conveniente, em consequência de alteração na Lei.
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15 – DO FORO 

15.1 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura,
através de seu presidente e legislação complementar pertinente.
15.2 – 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.
15.3 – 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 2 (duas) 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, 24 de Maio de 2017.

Marlon Danilo Centeno
Presidente da FEAC
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ANEXO I                                 

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 005/2017
PROCESSO 21.001/2017

 

MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO 
TERMO DE COLABORAÇÃO  n.º 0000/00
CONTRATO n.º 0000/00
Processo n.º 00000/00

Convênio  que  entre  si  celebram  a  FEAC  -  FUNDAÇÃO  Esporte  Arte  e  Cultura  de  Franca  e  a  e
__________________________________.
Pelo presente instrumento particular, a FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura, com sede na Avenida
Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 550 – 4º andar e inscrita no CNPJ sob n.º 07.339703/0001-98,
neste  ato  representado  pelo  seu  diretor-presidente  Senhor---------------
(qualificação)-----------------------------------------------------------------------------------------------  nesta  cidade  de
Franca/SP,  neste  ato,  doravante  denominada  de  parceiro  publico  e  o  _________________(nome  do
Conveniado) com sede à Rua ____________, n° ________, Bairro ___________, Franca/SP e inscrita no
CNPJ  sob  n.º  _____________________,  neste  ato  representada  pelo  seu  diretor-presidente  Senhor
_________________________________,qualificação ________________  nesta cidade de Franca/SP, de
ora em diante denominada de parceiro privado, celebram o presente termo de convênio, autorizado pela Lei
Municipal n°. ................. de .......... de ___________ de 20___, e atendido ao disposto na Lei 13.019/14,
com as cláusulas e condições que se seguem:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Constitui objeto do presente TERMO DE COLABORAÇÃO a Concessão de Apoio Financeiro a entidade
supramencionada objetivando:_________________
1.1 Metas a serem atingidas; _____________

O  PARCEIRO  PRIVADO  devera  apresentar  resultados  positivos  na  avaliação  das  metas  e  objetivos
traçados  no  Plano  de  Trabalho,  inclusive,  por  meio  de  treinos  e  competições,  incluindo  campeonatos
oficiais, federados, jogos regionais, jogos abertos, talento futuro entre outros.
1.2 Etapas ou fases de execução do Plano de Trabalho

_____________
1.3 Plano de aplicação dos recursos financeiros;

______________
1.4 Recursos para atender obras e serviços de manutenção (se houver)

_______________

CLÁUSULA SEGUNDA – APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Na execução da Proposta de Trabalho e na manutenção da equipe, os recursos poderão ser utilizados,
para:
2.1 Representar a Cidade de Franca nas competições esportivas do país e fora dele com suas equipes e

atletas principais, indicados, se for o caso pela Convenente.

2.2 Incentivar a prática esportiva como meio de formação e educação da pessoa humana e divulgar a
modalidade esportiva no Município de Franca;

2.3 Promover e/ou participar de campeonatos locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais, em
todas as faixas etárias, além de fomentar o esporte e demais atividades previstas e em conformidade
com o plano de trabalho.
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2.4 Apoiar as escolas municipais de Franca na Iniciação Esportiva;

2.5 Divulgar em todos os eventos que promover ou participar, como também pelos meios de comunicação

2.6 disponíveis,  o  convênio  firmado  com  a  FEAC  –  Fundação  Esporte,  Arte  e  Cultura  da  Prefeitura
Municipal de Franca;

2.7 Zelar pelo bem estar dos atletas;

2.8 Zelar pela manutenção dos Próprios Municipais de Franca utilizados na consecução do convênio;

2.9 Responsabilizar-se pela segurança dos eventos de modo a proporcionar bem estar e proteção aos
atletas e à comunidade;

2.10 Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza tributária, trabalhista e previdenciária.

2.11 Aplicar  os  recursos  repassados,  por  força  deste  instrumento,  na  conformidade  do  Plano  de
Trabalho e, exclusivamente, das metas apresentadas na proposta de trabalho;

2.12 Manter  atualizada  a  inscrição  contábil  específica  dos  atos  e  fatos  relativos  à  execução  deste
TERMO DE COLABORAÇÃO,  para  fins  de  fiscalização,  de  acompanhamento  e  de  avaliação  dos
resultados obtidos;

2.13 Manter cópia fiel de toda documentação contábil da Prestação de contas apresentada a FEAC, na
sede administrativa da entidade/instituição  conveniada, conforme orientação do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo;

2.14 Submeter-se e facilitar a supervisão e fiscalização da Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC,
permitindo-lhe efetuar acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelos  técnicos profissionais de
educação física

2.15 Cumprir integralmente o Plano de Trabalho;

2.16 Estar  em  dia  com  a  prestação  de  contas  de  recursos  anteriormente  recebidos  da  Prefeitura
Municipal de Franca e FEAC, para que seja efetuado o próximo repasse;

2.17 Não interromper as atividades relacionadas à modalidade esportiva para a qual assinou respectivo
convênio, mantendo-as ativas durante todo o período contratual.

2.18 Apresentação mensal à FEAC dos relatórios de atividades com resultados e metas alcançadas
previstas no Plano  de Trabalho;.

2.19 Inserir  as logomarcas da Prefeitura  e  FEAC em seus uniformes de Jogos e Treinamentos.  As
logomarcas da Prefeitura e FEAC deverão estar expostas da seguinte forma: na parte da frente lado
direito a logomarca da Administração Municipal e do lado esquerdo a logomarca da FEAC.

2.20 Cumprir as demais obrigações estipuladas pelo convênio, Lei Federal 13.019 e atos normativos do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

2.21 Na  execução  do  Plano  de  Trabalho,  manutenção  da  equipe,  os  recursos  do  convênio  serão
utilizados, de acordo com a regulamentação através da publicação de Editais, para:

I. Despesas com alimentação dentro e fora de Franca;

II. Despesas  administrativas  da  entidade  com:  pagamento  de  aluguel,  água,  energia  elétrica,  telefone,
materiais de escritório e escrituração contábil e fiscal;

III. Despesas  de  aluguel  de  espaço  destinado  a  treinamentos  de  até  40%  do  valor  de  mercado,caso  a
Prefeitura  Municipal,  a  Feac ou o Município  não disponham de local  apropriado para a  realização  de
treinamentos  específicos  para  o  desenvolvimento  das  atividades da  ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL.

IV. Despesas com jogos dentro e fora de Franca, tais como: despesas com mesários e taxas de arbitragem de
jogos realizados em Franca, fora do Município quando há perda de mando de jogo e outro  decorrente do
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plano de trabalho ou de competições indicada pelo Município ou pela FEAC, taxas de transferência de
atletas, taxas de inscrição e ou taxas federativas. Os recursos não poderão ser utilizados para pagamento
de multas disciplinares; 

V. Despesas com transportes dentro e fora de Franca;

VI. Despesas com fisioterapia; 

VII. Preparação física e treino de atletas em academias, desde que a entidade/instituição, a FEAC ou o
Município não disponha dos respectivos equipamentos e aparelhos, ou que  os mesmos sejam insuficientes
para suportar a demanda;

VIII. Despesas com uniformes e materiais esportivos pertinentes à modalidade, desde que adquiridos
após se firmar o TERMO DE COLABORAÇÃO;

IX. Troféus e medalhas para eventos e campeonatos promovidos pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ocorridos no Município de Franca;

X. Os  recursos  não  poderão  ser  utilizados  para  pagamento  de  infrações  contratuais,  tais  como:  multas
contratuais ou quaisquer outras cláusulas penais em razão do descumprimento do contrato, inclusive, pela
entrega antecipada do imóvel locado; 

XI. Despesas com  casa do atleta: aluguel,  água, energia elétrica. Os recursos não poderão ser utilizados para
pagamento de infrações contratuais, tais como: multas contratuais ou quaisquer outras cláusulas penais em
razão do descumprimento do contrato, inclusive, pela entrega antecipada do imóvel locado; 

XII. Despesas gráficas com divulgação dos campeonatos;

XIII. Despesas com hospedagem dos atletas e comissão técnica quando fora de Franca em disputa de
campeonatos; 

XIV. Passes do Transporte Urbano do Município de Franca; 

XV. Despesa  com  pessoal,  inclusive  remuneração,  encargo  de  natureza  tributária,  trabalhista  e
previdenciária. Esta despesa estará limitada às funções discriminadas e aprovadas pelo plano de trabalho;

XVI. Despesas Médicas e com Plano de Saúde coletivo. Não será admitida a assistência hospitalar com
caráter personalíssimo, nos termos da Súmula 01 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

XVII. Despesas com Farmácia e Medicamentos, excluindo despesas com artigos de higiene pessoal;

XVIII. Despesas  de  conta  bancária:  exclusivamente  com  abertura  e  manutenção. Não  serão  aceitas
despesas  com  microfilmagens  de  cheques,  por  cheques  devolvidos,  sustados,  despesas  para
transferência de valores ou quaisquer outras tarifas bancárias;

XIX. Despesas  de  manutenção  dos  campos  gramados  e  de  sua  infraestrutura  quando  for  parte
integrante do termo de colaboração;

XX. Despesas com mesários e taxas de arbitragem comprovadas por Nota Fiscal, Tabelas e Súmulas
dos Jogos realizados;

XXI. Não poderão  dispor  dos  Recursos  Públicos  para  pagamento  de multas  e  juros  por  atraso  no
cumprimento de quaisquer obrigações.

XXII. Despesas  de  manutenção  dos  campos  gramados  e  de  sua  infraestrutura  quando  for  parte
integrante do termo de colaboração.

Não será permitido a organização da sociedade civil, utilizar-se de Recursos Públicos para despesas de
pagamento de aluguel cuja sede sirva de residência particular, e, que sejam ministradas aulas particulares
utilizando materiais esportivos adquiridos com os Recursos Públicos recebidos;

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO PRIVADO
Em razão do plano de trabalho apresentado, o parceiro privado obriga-se a:
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3.1   Representar a Cidade de Franca nas competições esportivas do país e fora dele com suas equipes e
atletas principais, indicados, se for o caso pelo parceiro publico.

3.2  Incentivar  a  prática  esportiva  como meio  de  formação  e  educação  da  pessoa  humana  e  divulgar  a
modalidade esportiva no Município de Franca;

3.3  Promover e/ou participar de campeonatos locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais, em todas
as faixas etárias, além de fomentar o esporte e demais atividades previstas e em conformidade com o
plano de trabalho.

3.4  Apoiar as escolas municipais de Franca na Iniciação Esportiva;

3.5  Divulgar em todos os eventos que promover ou participar, como também pelos meios de comunicação
disponíveis, o termo de colaboração firmado com a FEAC – Fundação Esporte Arte e Cultura da Prefeitura
Municipal de Franca;

3.6  Zelar pelo bem estar dos atletas;

3.7  Zelar  pela  manutenção  dos  Próprios  Municipais  de  Franca  utilizados  na  consecução  do  termo  de
colaboração;

3.8  Responsabilizar-se pela segurança dos eventos de modo a proporcionar bem estar e proteção aos atletas
e à comunidade;

3.9  Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza tributária, trabalhista e previdenciária.

3.10 Aplicar  os  recursos  repassados,  por  força  deste  instrumento,  na  conformidade  do  Plano  de
Trabalho e, exclusivamente, das metas apresentadas na proposta de trabalho;

3.11 Manter atualizada a inscrição contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste termo
de colaboração, para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;

3.12 Manter cópia fiel de toda documentação contábil da Prestação de contas apresentada a FEAC, na
sede administrativa da organização da sociedade civil,  conforme orientação do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo;

3.13 Submeter-se e facilitar a supervisão e fiscalização da Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC,
permitindo-lhe  efetuar  acompanhamento  dos  trabalhos  desenvolvidos  pelos  técnicos  profissionais  de
educação física

I. Cumprir integralmente o Plano de Trabalho, o convênio e as demais obrigações contidas na Lei Municipal
______________.;

II. Estar em dia com a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos da Prefeitura Municipal de
Franca e FEAC, para que seja efetuado o próximo repasse;

III. Não interromper as atividades relacionadas à modalidade esportiva para a qual assinou respectivo termo
de parceria, mantendo-as ativas durante todo o período contratual.

IV. Apresentação mensal à FEAC dos relatórios de atividades com resultados e metas alcançadas previstas no
Plano  de Trabalho;.

V. Inserir as logomarcas da Prefeitura e FEAC em seus uniformes de Jogos e Treinamentos. As logomarcas
da Prefeitura e FEAC deverão estar expostas da seguinte forma: na parte da frente lado direito a logomarca
da Administração Municipal e do lado esquerdo a logomarca da FEAC.

VI. Cumprir as demais obrigações estipuladas pelo termo de parceria, Lei Federal 13.019/14e atos normativos
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

VII. Caso  a  organização  da  sociedade  civil  adquira  equipamentos  e  materiais  permanentes  com
recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, na
hipótese de sua extinção o bem será repassado para FEAC, a qual será responsável em indicar nova
organização ou dar destinação aos bens.
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CLÁUSULA QUARTA – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA PARCEIRA PUBLICA
4.1  Para  a  execução  do  presente  instrumento,  a  Fundação  Esporte,  Arte  e  Cultura,  repassará  ao
PARCEIRO PRIVADO,  a  importância  total  de  R$ .....................................  (..............................  reais),  de
__________ a _________________ de __________,  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 PACEIRO PRIVADO devera apresentar  resultados positivos na avaliação das metas e  objetivos
traçados  no  plano  de  trabalho,  inclusive,  por  meio  de  treinos  e  competições,  incluindo  campeonatos
federados, jogos regionais, jogos abertos, talentos do futuro entre outros.
4.3 O repasse do valor supramencionado será realizado da seguinte forma:

 Depósito em conta corrente da entidade - .................. Agência .................... – Banco ................................

CLÁUSULA QUINTA - SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
5.1 Os saldos do termo de colaboração, 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 termo de colaboração 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 termo de colaboração, acordo ou ajuste, fica o
parceiro privado obrigado a restituir os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à Fundação Esporte, Arte e 5.4
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 As organização da sociedade civil credenciadas deverão apresentar a prestação de contas na forma e
prazos determinados na Lei Federal nº 13.019/2014. 

6.2  A FEAC  –  Fundação,  Esporte,  Arte  e  Cultura  poderá  exigir  informações  adicionais  se  houver  
necessidade  de  sanar  dúvidas  em relação  aos  comprovantes  e  formulários  entregues  para  a

prestação de contas. 

6.3 Todas as despesas realizadas e comprovadas na prestação de contas deverão observar pertinência
com o objeto do Termo de Colaboração.

6.4  A organização da sociedade civil/instituição deverá prestar contas perante a Comissão Especial de
Avaliação da FEAC mediante apresentação de documentação exigida pela Instrução Normativa vigente do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,  e atendendo a Lei Federal nº 13.019/15.

6.5 Somente será repassada outra parcela, se pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos recursos
relacionados  na  parcela  anterior  tiverem  sido  utilizados  e  prestado  contas  á  Comissão  Especial  de
Avaliação.

§ 1º-Documentação sujeita a alterações em caso de novas Instruções do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo.

§ 2º-Somente serão aceitas Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço – NFS-e,
Cupom  fiscal,  com  o  CNPJ  da  organização  da  sociedade  civil/instituição  não  sendo  aceito,  nota  ao
consumidor como comprovante de despesas.

§ 3°- Somente serão aceitas ATAS de solicitação de Empenho, em caso de viagem.
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§ 4°- Todas as despesas apresentadas deverão vir acompanhadas de justificativas da origem dos gastos
(refeição,  hospedagem,  viagens),  deverão  contar  motivo,  nome  dos  beneficiados,  tabelas  dos
campeonatos, etc.;

§  5°-  Na  Prestação  de  Contas  Final,  a  organização  da  sociedade  civil/instituição  deverá  apresentar
Relatório Comparativo de atividades realizadas com o Plano de Trabalho aprovado do decorrer do ano em
exercício.
§ 6°- A Fundação Esporte, Arte e Cultura através de seu presidente poderá aleatoriamente solicitar das
conveniadas microfilmagens de cheques apresentados em qualquer Prestação de Contas.

§ 7°- Os pagamentos serão efetuados até o 5° dia útil e a prestação de contas deverá ser entregue até o
25° dia do mês corrente, com exceção dos meses de Janeiro e Dezembro, cuja as datas serão previamente
divulgadas.

§ 8º - Caso verificado alguma irregularidade na prestação de contas a Organização da Sociedade Civil
restituirá todo o valor, bem como as devoluções de valores não gastos.

6.6 O  gestor  deste  termo  de  colaboração  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 publico ou ser dotado por outro órgão ou
entidade, o administrador publico designara 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 providencias adotadas ou serem adotadas.
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  publico  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

publica poderá retomar bens públicos em poder da organização, ou direito de uso de bens, assumir
a responsabilidade pela execução do plano de trabalho, ou transferir para outra organização. 

6.7  Não será efetivado novo termo de colaboração ,  quando da Prestação de Contas Final a parceira
privada não tiver entregado toda documentação exigida pela Fundação Esporte, Arte e Cultura e Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo.

6.8  Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos
provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, na hipótese
de sua extinção o bem será repassado para FEAC, a qual será responsável em indicar nova organização
ou dar destinação aos bens.

6.9  Os casos omissos neste  Edital  serão resolvidos pela  FEAC – Fundação Esporte,  Arte e Cultura,
através de seu presidente e legislação complementar pertinente.

 6.10 O presidente Regulamentado poderá ser substituído por outro, sempre que a FEAC -  Fundação
Esporte, Arte e Cultura, Arte e Cultura julgar conveniente, em consequência de alteração na Lei.

 6.11  Revoga-se o Regulamento FEAC n° 04 de 03 de Dezembro de 2014.

 6.12  Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUSULA SETIMA – RETENÇÃO DE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS
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 apoio e auxilio financeiro
da instituição, informando ao Chefe do Executivo os motivos da decisão.
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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 COLABORAÇÃO 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 da convenente e conveniado;

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 Pela PARCEIRO PUBLICO , ante a infração das obrigações assumidas pelo PARCEIRO PRIVADO,
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
9.1  O  prazo  de  vigência  do  termo  de  colaboração  será  de  ____________  meses,  com  início  em
_____________ e término em ______________, podendo ser renovado por igual período.

CLÁUSULA DECIMA - DAS ALTERAÇÕES
10.1 Qualquer alteração deste convênio 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
11.1 Para a consecução das obrigações assumidas pelo PARCEIRO PRIVADO poderá ela firmar acordos
de patrocínio com outras entidades públicas e privadas, bem como contratar empregados, observado o que
dispõe o Regulamento __________________________.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 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.
12.2  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 2 (duas) 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 da FEAC
---
Diretor (a) Presidente Entidade
Testemunhas:

1._____________________                          2______________________
Nome                                                             Nome
RG:                                                                RG
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ANEXO II

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 005/2017
PROCESSO 21.001/2017

                                            QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA

 _________________________________,  presidente/diretor/provedor  do  (a)
_____________________________, CPF __________________, Certifico que os dirigentes e conselheiros
da  referida  organização  da  sociedade  civil,  cujo  período  de  atuação  é  de  ____/___/____  a
____/____/______, são:

 Presidente:                                                          ,CPF:                                    RG:
,                              Profissão:                                           Estado Civil:                                   .

 Vice-Presidente:                                                               , CPF:                                       RG: ,
Profissão:                                            Estado Civil:                                     . 

Outros:                                                                           , CPF:                                         RG:  ,
Profissão                                              Estado Civil:                                    . 

Franca SP, _____ de _______________ de 2017. 

                                               Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO III

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 005/2017
PROCESSO 21.001/2017

                       DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

DECLARAÇÃO  DE  CAPACIDADE  TÉCNICA  E  OPERACIONAL  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DO
PROJETO  PROPOSTO  E  O  CUMPRIMENTO  DAS  METAS  ESTABELECIDAS
_________________________________, presidente/diretor/provedor, CPF __________________, declaro
para  os  devidos  fins  e  sob  penas  da  lei,  que  o(a)  ______(organização  da  sociedade
civil)________________________,  dispõe  de  estrutura  física  e  de  pessoal,  com capacidade técnica  e
operacional para o desenvolvimento  do Plano de Trabalho proposto e das metas estabelecidas, assumindo
inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as metas, acompanhamento e prestação de contas,
bem como em atender o art. 43 da Lei Federal nº 13.019/2014. 

FRANCA SP, _____ de _______________ de 2017.
 

                                                Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO IV

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 005/2017
PROCESSO 21.001/2017

DECLARAÇÃO  DE  QUE  OS  CONTRATADOS  DA  organização  da  sociedade  civil  NÃO  SÃO
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS

                                                                                                                        , presidente/diretor/provedor do
(a) _____________________________, CPF __________________, declaro para os devidos fins e sob
penas da lei, que não integram os contratados da organização da sociedade civil  não são funcionários
públicos municipais nem membros da diretoria da organização da sociedade civil.

 Franca SP, _____ de _______________ de 2017. 

                                                  Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO V

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 005/2017
PROCESSO 21.001/2017

Na qualidade de representante da convenente,  venho declarar à FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E
CULTURA que:
 

a) A associação preenche os requisitos mínimos para o seu enquadramento como beneficiário de parceria
com a FEAC, conforme exigido pela lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
b)  A associação  informará  à  concedente,  a  qualquer  tempo,  as  ações desenvolvidas  para  viabilizar  o
acompanhamento e a avaliação do processo. 
c) A associação prestará contas dos recursos transferidos pela concedente destinada à consecução do
objetivo da parceria.
d) A associação receberá e movimentar recursos exclusivamente em conta-corrente do banco do BANCO
DO BRASIL.
e)  A associação  possui  estrutura  para  a  operação  da  parceria  tal  como  proposto,  estando  ciente  da
obrigação de seguir as normas legais exigidas pela Lei Federal 13.019/14 e a Lei Municipal Nº 6.334, de 07
de março de 2005 e a Lei Municipal Nº 7.998, de 20 de fevereiro de 2014. 
F) Declaro, para os devidos fins e sob pena da Lei, que nossos proprietários, controladores e diretores e
respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios. ( Art. 39, III da Lei 13.019/14).
g) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.
h)  Declaro  que  possuo  todos  os  documentos  originais  referentes  às  cópias  simples  de  documentos
apresentados, e que apresentará à FEAC quando solicitado e antes da assinatura da Parceria, para fins de
conferência.
I) Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014,
tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma
das vedações legais.

Com isso, pede-se o deferimento do Plano de Trabalho para avaliação da comissão especial de seleção,
podendo a FEAC rejeitar ou aprovar o plano de trabalho, não vinculando à este . 

Franca SP,.............de.......................de 2017
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