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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS Nº 01/SEMEL/2023 
 

A Prefeitura de São José, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São José - SEMEL, com 
fulcro na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto nº 8.623, de 31 de agosto de 2017, torna público 
o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO visando à seleção de organizações da sociedade civil 
interessadas em celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO que visem a promoção e desenvolvimento do esporte de 
rendimento no Município de São José, conforme termos e condições definidos neste Edital. 

1. INSTRUÇÕES AO PROPONENTE 

1.1. O objetivo destas Instruções é determinar os procedimentos que orientarão o presente processo de 
chamamento público para seleção de projetos de rendimento para fomento da SEMEL até a formalização 
do respectivo Termo. Alegações de desconhecimento dessas instruções não serão aceitas como razões 
válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas na apresentação do PROJETO. 

1.2. O PROPONENTE deve seguir, rigorosamente, as instruções. A não observância de quaisquer de suas 
disposições poderá levar à desclassificação do PROJETO, independentemente dos motivos que possam ser 
alegados. 

1.3. É de responsabilidade do PROPONENTE certificar-se, periodicamente, quanto a emissão de eventuais 
avisos, aditamentos e/ou esclarecimentos sobre este EDITAL, os quais serão disponibilizados através do e-
mail informado no projeto, site oficial e redes sociais da Prefeitura de São José. É importante que o 
PROPONENTE acesse o referido e-mail periodicamente a partir da inscrição do PROJETO.  

1.4. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a inscrição e entrega do PROJETO de forma diferente do previsto 
nas instruções estabelecidas neste EDITAL. A correção de eventual erro deverá ser feita somente via 
internet, através de uma nova inscrição do mesmo projeto. 

1.5. A inscrição do PROJETO será somente via e-mail, conforme definido nestas instruções em itens seguintes.  
1.6. Não será aceita a inclusão de documentos e/ou anexos para compor o PROJETO, diferente do previsto 

nestas instruções ou após o encerramento do prazo de publicação do EDITAL.  
1.7. Os direitos autorais relativos a estudos, relatórios, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e 

nele utilizados serão considerados propriedade dos autores, reservando-se a SEMEL (ou órgão que venha 
substituí-la) ao direito de utilizar essas obras, no todo ou em parte, na divulgação do programa e na 
disseminação dos métodos e estratégias empregados no projeto. 

1.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretaria. 
1.9. A SEMEL não se responsabilizará pelo fornecimento de e-mail inconsistente para a comunicação com o 

PROPONENTE durante o período de avaliação e/ou seleção dos PROJETOS. É de responsabilidade do 
PROPONENTE verificar seus e-mails diariamente, bem como sua pasta de SPAM e dar o retorno nos prazos 
estipulados. 

1.10. Caso o Proponente tenha qualquer dúvida com relação ao Edital e seus anexos, deve requerer à 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São José a interpretação ou esclarecimento, antes da 
apresentação de seus documentos, através do e-mail convenios.esporte@pmsj.sc.gov.br. 

1.11. Cronograma: 

Nº DESCRIÇÃO Datas 

1 Lançamento do Edital 02/01/2023 

2 Inscrição e envio das propostas pelas OSCs. Até dia 31/01/2023. 

3 Triagem Administrativa (Primeira Etapa) 01 e 02/02/2023 

mailto:convenios.esporte@pmsj.sc.gov.br
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4 
Etapa competitiva de avaliação das propostas pela 
Comissão de Seleção (Análise Técnica) - Segunda 
Etapa 

08h00min às 19h00min do 
dia 03/02/2023 

5 
Divulgação do resultado preliminar - Terceira 
Etapa 

06/02/2023 

6 
Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar - Terceira Etapa 

Até o dia 13/02/2023 

7 Análise dos recursos. 14/02/2023 

8 
Homologação e publicação do resultado definitivo 
da fase de seleção, com divulgação das decisões 
recursais proferidas (se houver) – Quarta Etapa 

15/02/2023 
(esta data é estimada) 

 

9 Assinatura do Termo de Convênio (a definir) 

10 Primeiro pagamento  25/02/2023 

  

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Edital objetiva selecionar entidades sem fins lucrativos, interessadas em executar projetos de 
esporte/rendimento, com intuito de formar equipes para representação do Município de São José, com 
investimentos específicos, por meio de celebração de Termo de Colaboração no ano de 2023, 
compreendendo a preparação de atletas da base ao alto rendimento (detecção, formação, preparação e 
treinamento do atleta; realização de treinamentos e intercâmbios; participação em competições; 
contratação de equipe técnica interdisciplinar e aquisição de materiais e equipamentos esportivos). 

2.2. Em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 5.099/2011 e Lei Municipal nº 5.331/2013, será dada 
prioridade às modalidades olímpicas, àquelas que integram o rol das competições da FESPORTE (OLESC, 
JOGUINHOS e JASC) e às modalidades com resultados (títulos e conquistas), difusão, interesse e cultura de 
prática no Município, conforme tabela abaixo: 

Nº 

MODALIDADE NAIPE MASCULINO / VALOR MAXIMO 

ESPORTIVA NAIPE FEMININO 
(metodologia de cálculo para ser 

avaliada) 

1 ATLETISMO AMBAS R$ 180.000,00 

2 TAEKWONDO AMBAS R$ 120.000,00 

3 TRIATHLON AMBAS R$ 120.000,00 

4 JUDÔ AMBAS R$ 120.000,00 

5 HANDEBOL MASCULINO R$ 100.000,00 

6 HANDEBOL FEMININO R$ 100.000,00 

7 
GINÁSTICA 

RITMICA/ARTÍSTICA 
AMBAS R$ 70.000,00 

8 NATAÇÃO AMBAS R$ 60.000,00 

9 BASQUETEBOL MASCULINO R$ 60.000,00 

10 BASQUETEBOL FEMININO R$ 60.000,00 
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11 FUTSAL MASCULINO R$ 60.000,00 

12 FUTSAL FEMININO R$ 60.000,00 

13 VOLEIBOL MASCULINO R$ 60.000,00 

14 VOLEIBOL FEMININO R$ 60.000,00 

15 VOLEI DE PRAIA MASCULINO R$ 60.000,00 

16 VOLEI DE PRAIA FEMININO R$ 60.000,00 

17 KARATE AMBAS R$ 50.000,00 

18 JIU JITSU AMBAS R$ 50.000,00 

19 CICLISMO/PARACICLISMO MASCULINO R$ 35.000,00 

20 CICLISMO/PARACICLISMO FEMININO R$ 35.000,00 

21 XADREZ AMBAS R$ 35.000,00 

22 TÊNIS DE MÊSA AMBAS R$ 35.000,00 

23 
FUTEBOL MASCULINO 
JOGUINHOS ABERTOS 

MASCULINO R$ 30.000,00 

24 
FUTEBOL FEMININO 

JOGOS ABERTOS 
FEMININO R$ 30.000,00 

25 PARADESPORTO AMBAS R$ 25.000,00 

 

3. DOS RECURSOS DISPONÍVEIS 

3.1. A SEMEL, por meio deste edital, disponibilizará para o ano de 2023 a importância de até R$ 1.700.000,00 
(um milhão e setecentos mil reais) para patrocínio de projetos de rendimento com recursos próprios. 

Os projetos poderão ser propostos nos valores estabelecidos no item 2.2.   

3.3. Os projetos devem incluir previsão de gastos com as escolinhas, as quais constituem contrapartida 
obrigatória dos projetos de rendimento, conforme item 11.  

3.4.  Os projetos devem incluir, obrigatoriamente, previsão de gastos próprios com taxas e custos diversos com 
federações, restando a SEMEL desobrigada de quaisquer encargos com as mesmas.  

3.5.  Os projetos devem incluir previsão de eventuais gastos com transportes e aquisição de passagens aéreas 
e terrestres, considerando que a SEMEL possui apenas dois veículos (van) aptos para viagens de atletas e 
equipes do Município. 

3.6. Os projetos apresentados com valor superior ao permitido pelo item 3.2 serão automaticamente 
descartados e excluídos desta seleção. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar na condição de proponentes, para este edital, pessoas jurídicas, sem finalidade 
econômica, cujo ato constitutivo disponha expressamente sobre sua finalidade esportiva, ainda que não 
exclusiva. 

4.2. Poderão ser inscritos somente PROJETOS DE RENDIMENTO sob a responsabilidade dos proponentes 
descritos no item 4.1, desde que o projeto tenha como finalidade atuar e fortalecer a prática esportiva no 
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Município, bem como representá-lo, conforme item 2.1, apresentando as contrapartidas propostas no 
item 11. 

4.3. O responsável técnico pelo projeto, devidamente inscrito no CREF, deverá estar regular com a Federação 
e/ou Confederação da modalidade e, no caso das modalidades olímpicas, a referida Federação e/ou 
Confederação deve estar ligada ao Comitê Olímpico Brasileiro. 

4.4. No ato da inscrição a entidade deverá comprovar sua capacidade técnica e operacional mediante 
declaração de funcionamento regular nos um ano anteriores ao credenciamento, emitida por duas 
autoridades locais, conforme disposto no Anexo 2; 

4.5. Não são passíveis de patrocínio projetos cujos PROPONENTES: 

a) Estejam inadimplentes junto à SEMEL por irregularidade na prestação de contas, ou ao 
Município de São José; 

b) De entidades que estejam inadimplentes com os encargos da Federação e/ou 
Confederação; 

c) De membros da Comissão de Avaliação de Projetos, bem como cônjuge e os parentes até o 
3º (terceiro) grau, inclusive;  

d) De detentores de cargos eletivos, cargos em comissão ou função de confiança na 
administração municipal, bem como cônjuge e os parentes até o 3º (terceiro) grau;  

e) De proponentes que não tenham, comprovadamente, no mínimo, dois anos de 
funcionamento e/ou execução de projetos no Município de São José ou municípios limítrofes;   

f) Estejam em débito junto a órgão ou entidade da administração pública municipal, 
pertinentes a obrigações fiscais ou contribuições legais; 

g) Tenham destinado recursos públicos como contribuições, auxílios ou subvenções a 
instituições com fins lucrativos. 

4.6. Não são passíveis de patrocínio PROJETOS: 

a) De cunho exclusivamente político-partidário e/ou religioso; 

b) Que prejudiquem a imagem do Município ou de seus órgãos;  

c) Que envolvam jogos de azar e/ou especulativos;  

d) Que estimulem o uso de álcool ou outras drogas;  

e) Que incentivem qualquer forma de violência;  

f) Que causem ou possam vir a causar impacto negativo ao meio ambiente;  

g) Que usem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos;  
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h) Com má reputação ou falha de integridade; 

i) De natureza discriminatória, tais como, preconceito ou distinção de raça, gênero, orientação 
sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, política e posição social; 

j) Que venham a realizar cobrança financeira dos participantes ou público. 

4.7. São também aplicáveis ao presente edital, todas as vedações previstas no Decreto nº 8.623/2017. 
 
5. DA INSCRIÇÃO 

5.1. A inscrição será gratuita, aberta e direta, mediante envio de projeto nos moldes do Anexo 1, em formato 
.doc. 

5.2. O envio dos projetos deverá ser feito até a data limite imposta no item 1.11, através da plataforma  ‘forms’: 
https://forms.gle/t8PH4XEcfVC5H1vh7 

5.3. A documentação incompleta implica na desclassificação do projeto.  
5.4. O ato da inscrição pressupõe plena concordância com os termos deste Edital, regulamentos e Leis vigentes. 
5.5. A inscrição não garante ao proponente a seleção do respectivo projeto, não gera obrigação de contração 

à SEMEL e não gera a obrigação de patrocínio ao projeto pelo valor solicitado. 
5.6. Quanto aos projetos que forem inscritos em duplicidade (será considerado duplicidade mesmo objeto e 

mesmo nome), será considerado válido o que tiver a data mais recente. 
5.7.  Cada tópico do projeto deverá ser preenchido de forma objetiva e sucinta, conforme a metodologia 

explicada no próprio modelo (Anexo 1). Será indeferido o projeto que não preencher os requisitos 
enumerados neste Edital ou não apresentar todos os itens discriminados em seu Anexo 1. 

5.8. Os Projetos apresentados sem o preenchimento de qualquer um dos campos do Anexo 1, serão 
automaticamente descartados e eliminados para esta seleção, resguardado o direito da Comissão de 
Seleção de Projetos de solicitar aditamento sob tutela do princípio da supremacia do interesse público. 

6. DOS ITENS FINANCIÁVEIS 

6.1. São itens financiáveis, que podem constar no Plano de Trabalho dos projetos apresentados: 

a) Material permanente; 
b) Material de consumo; 
c) Despesas com empresas de transporte; 
d) Serviços de terceiros pessoa jurídica; 
e) Despesas com alimentação em competições oficiais; 
f) Serviços de profissionais para execução do projeto; 
g) Ajuda de custo com atletas, nos termos das normas vigentes; 
h) Hospedagem para competições oficiais; 
i) Despesas com arbitragem; 
j) Despesas com Federações.  

6.2. Os projetos que incluírem gastos com agasalhos, deverão confeccioná-los de acordo, exclusivamente, 
com o modelo fornecido/padronizado pela Secretaria de Esportes e Lazer de São José. 

   

https://forms.gle/t8PH4XEcfVC5H1vh7
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7. DOS ITENS NÃO FINANCIÁVEIS 

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, do governo municipal; 

b) Despesas de rotina, tais como contas de luz, água, telefone e, similares (entendidas como 
despesas de contrapartida obrigatória da entidade que tiver seu projeto aprovado); 

c) Despesas para pagamento de tributos; 
d) Despesas com elaboração de projetos ou quaisquer despesas de pré-investimento; 
e) Despesas com aquisição de imóveis e aluguéis;  
f) Despesas anteriores ao início da vigência do termo. 

 
8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS ESPORTIVOS 

A Comissão de Seleção e Análise de Projetos - composta por 5 (cinco) membros e indicada pela 
Secretária da SEMEL e nomeada nos termos do Decreto nº 8.623/2017 - examinará os projetos, em 
ficha própria na forma estabelecida pelo item 9. 

9. DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

Os PROJETOS serão avaliados segundo as etapas e critérios descritos a seguir: 

9.1. Primeira Etapa: Triagem Administrativa (01/02/2023 e 02/02/2023) 

 Será realizada pela Comissão de Seleção e Análise de Projetos Esportivos e terá caráter eliminatório. 
Nessa etapa serão verificadas a documentação enviada e o formato de apresentação do projeto. 
Poderá ser solicitada adequação formal ou documental, conforme prazos dos números do item 1.11. 

9.2. Segunda Etapa: Análise Técnica (03/02/2023) 

9.2.1. No primeiro momento, a análise técnica será realizada pela Comissão técnica multidisciplinar, 
nomeada nos termos do item 8, em ficha própria, pelos seguintes critérios: 

a) Adequação do projeto às diretrizes impostas pelo Edital: Alinhamento aos objetivos e ao foco 
do investimento de rendimento. Expectativas reais e alcançáveis. Plano de mídia proposto. 

b) Histórico de representação do Município pela entidade: Tempo de representação e de 
trabalho no Município. Resultados obtidos. Evolução. 

c) Divulgação do nome do Município: Publicidade devida. Retorno de mídia. Encaminhamento 
de releases. 

d) Capacidade técnica e operacional da entidade para execução do objeto proposto: Será 
analisado se a entidade proponente apresentou de forma detalhada informações que 
comprovem suas condições técnicas de executar as atividades propostas, no que tange, 
também, execuções anteriores de objetos iguais ou similares ao objeto pleiteado. Será 
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analisada também a relação de atletas federados em nome do clube/entidade proponente, 
bem como seus respectivos resultados.  

e) Interesse da Secretaria no projeto: Avaliar a relevância do projeto e o legado do objeto 
proposto.  

9.2.1.1. Aos critérios acima especificados, serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez). 
Para cada critério será calculada a média aritmética das notas dos avaliadores em 
relação a cada projeto analisado, sendo classificados somente aqueles que obtiverem 
média superior a 5 (cinco) em todos item avaliados. 
9.2.1.2. Os projetos classificados seguem para a segunda etapa da análise técnica.  

9.2.2. No segundo momento, os projetos classificados serão analisados, diante da Comissão, a partir dos 
seguintes critérios: 

Critérios de 
Julgamento 

Metodologia de Pontuação Pontuação 
Máxima por 

Item 

(A) Protagonismo: a 
metodologia apresentada 
pelo projeto estimula e 
fortalece a socialização e a 
disseminação da prática 
desportiva, observando a 
categoria em que se 
enquadra. 

- Grau pleno de atendimento (2,0 pontos) 
- Grau satisfatório de atendimento (1,0 pontos) 
- Grau regular de atendimento (0,5 pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0). 
 

2,0 

(B) Ações afirmativas: as 
ações se adequam e 
valorizam a convivência 
desportiva através de 
atividades e ações que visam 
atingir os objetivos 
propostos no presente 
chamamento 

- Grau pleno de adequação (2,0) 
- Grau satisfatório de adequação (1,0) 
- Grau regular de atendimento (0,5 pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (0,0). 
 

2,0 

(C) Característica do Público 
beneficiado 

- Categoria de base voltada a detecção de atletas em áreas de 
vulnerabilidade social e/ou periféricas (2,0) 
- Categoria de base (inferior à categoria principal) (1,0) 
- Categoria principal (adulta) (0,5 pontos) 
- Não informado (0) 

2,0 

(D) Abrangência: o projeto 
estabelece com adequação a 
área de atendimento e o 
público que pretende atingir 

 

- Grau pleno de adequação (2,0) 
- Grau satisfatório de adequação (1,0) 
- Grau regular de atendimento (0,50 pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (0,0). 
 

2,0 

(E) Descrição da realidade 
objeto da parceria e do nexo 
entre essa realidade e a 
atividade ou projeto proposto. 

- Grau pleno de adequação (2,0) 
- Grau satisfatório de adequação (1,0) 
- Grau regular de atendimento (0,5 pontos) 

2,0 
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- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (0,0). 
 

   

Pontuação Máxima Global 
 

10,0 

 

9.2.3. No terceiro momento, a Comissão dividirá os projetos classificados nos itens 9.2.1 e 9.2.2 em projetos 
novos ou de continuidade. Os projetos de continuidade serão avaliados, ainda, quanto aos seguintes 
critérios: 

a. Número de provas da modalidade em competições oficiais do Estado e quantidade de atletas 
inscritos em competições no ano de 2022: Análise de representatividade em provas dentro de 
uma mesma competição, bem como da quantidade de atletas envolvidos na modalidade no 
ano de 2022. Comparação com a quantidade disposta no Plano de Trabalho.  

b. Cumprimento do Plano de Trabalho no ano de 2022 e histórico de prestação de contas: Análise 
pontual dos itens do Plano de Trabalho 2022, se houver, e de seu cumprimento, juntamente 
com a análise do cumprimento dos prazos de prestação de contas, da forma de apresentação 
e da quantidade de erros apresentados.  

c. Cumprimento de prazos de notificações em 2022 e presença em reuniões de convocação 
obrigatórias em 2022: Será considerado o prazo de resposta e cumprimento das notificações, 
bem como análise da presença nas reuniões a ser apurada através das atas das reuniões.  

9.2.3.1. Aos critérios acima especificados, serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez). 
Para cada critério será calculada a média aritmética das notas dos avaliadores em 
relação a cada projeto analisado, sendo classificados somente aqueles que obtiverem 
média superior a 5 (cinco) em todos item avaliados. 

9.2.3.2. Os projetos classificados seguem no processo. 

9.2.4. A seleção não implica na sua aprovação pelo valor solicitado. A SEMEL se reserva do 
direito de decidir o valor do aporte destinado a cada projeto. De modo que no quarto 
momento, serão analisados individualmente os orçamentos analíticos propostos, onde a 
Comissão fará os ajustes conforme os critérios de nota, prioridade e razoabilidade. 

9.2.5. Os projetos serão ordenados por pontuação, do maior para o menor, após calculada a 
média aritmética das notas finais de cada etapa de avaliação. 

9.2.6. Os projetos cortados permanecerão na lista dos classificados, podendo ser 
contemplados posteriormente, ou no momento da homologação. 

9.3. Terceira Etapa: Divulgação dos Resultados Preliminares (06/02/2023) 

9.3.1. A Comissão de Projetos, de posse da avaliação de todos os projetos, enviará, para 
deliberação da Secretária da SEMEL, um relatório final emitido e assinado por todos os 
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membros desta Comissão, juntamente com as planilhas de avaliação e valores destinados a 
cada projeto e demais documentos do processo, para que seja realizada a divulgação dos 
resultados preliminares. 
9.3.2. Os resultados preliminares serão encaminhados para os e-mails indicados no projeto.  
9.3.3. O proponente que tiver seu projeto aprovado com valor parcial deverá encaminhar 
resposta ao e-mail de divulgação de resultados ajustando o orçamento analítico para o valor 
aprovado, nos termos do Formulário de Ajuste de Projetos (Anexo 3).  
9.3.4. O prazo para ajuste e recursos se encerra no dia 13/02/2023.  
9.3.5. Os recursos serão analisados pela Secretária da pasta. 

9.4. Quarta Etapa: Homologação Final (até 15/02/2023). 

 Em posse dos relatórios da Comissão, bem como dos recursos e/ou ajustes encaminhados pelos 
proponentes, a Secretária deliberará sobre os resultados, homologando-os e encaminhando-os para 
publicação.  

9.4.1. A Secretária poderá, a seu critério, estabelecer bonificação sobre o valor aprovado pela 
Comissão de Projetos, no limite máximo de até 10% no total, conforme os resultados 
apresentados em anos anteriores 
9.4.2. A Secretária poderá, também, em caso de ajustes e limitação orçamentária, reduzir em 
até 25% os valores aprovados para cada convênio. 

 

10. FORMALIZAÇÃO E TERMOS DO CONVÊNIO 

10.1. Após a quarta etapa, os PROPONENTES que tiverem seus projetos selecionados e publicados deverão 
se apresentar na sede da Secretaria para alterações e confecção da versão final do plano de trabalho, 
no período de até 5 (cinco) dias úteis, agendando uma hora por telefone ou e-mail com o setor de 
convênios.  

10.2. A CONVENTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, solicitar cópias autenticas e impressas de todos 
os documentos apresentados de forma eletrônica. 

10.3. Os PROPONENTES selecionados que não apresentarem os documentos para conferência com aqueles 
encaminhados, ou que não agendarem a revisão do plano de trabalho no prazo do item 10.1, terão 
seus projetos desclassificados. 

10.4. Após a revisão e assinatura da versão final do plano de trabalho, será assinado o Termo de Convênio 
no mês fevereiro de 2023 e, após prazo máximo de 30 (trinta) dias, os extratos destes termos serão 
publicados no Diário Oficial do Município por meio eletrônico. 

10.5. A vigência do convênio será até o dia 31/12/2023, tendo início na data de sua assinatura para o 
desenvolvimento total do projeto, porém sua Gestão Financeira deverá ser concluída até o décimo 
dia útil do mês de dezembro de 2023. A não observação destes prazos implicará na necessidade de 
devolução do recurso, por parte da CONVENIADA à CONVENENTE.   

11. DAS CONTRAPARTIDAS 

As contrapartidas oferecidas ao Município de São José, devem ser, no mínimo, as seguintes: 
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11.1. O projeto de rendimento aprovado deve oferecer escolinhas da modalidade, aberta – e gratuita - a toda 
comunidade, em um ou dois núcleos, somando-se, o mínimo de horas semanais especificado no 
quadro abaixo: 

 

Valor Contemplado Mínimo de Horas/aulas de contrapartidas 

Até R$ 25.000,00 Não obrigatório 

De R$ 25.001,00 à R$ 30.000,00 1 hora/aula 

De R$ 30.001,00 à R$ 35.000,00 2 horas/aulas 

De R$ 35.001,00 à R$ 50.000,00 3 horas/aulas 

De R$ 50.001,00 à R$ 80.000,00 4 horas/aulas 

De R$ 80.001,00 à R$ 120.000,00 5 horas/aulas 

De R$ 120.001,00 à R$ 200.000,00 6 horas/aulas 

 

11.2. Impressão da logomarca do Prefeitura de São José e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São 
José, na forma detalhada no Termo de Colaboração, em todas as peças de publicação do projeto, peças 
de divulgação e de distribuição, inclusive convites de lançamento. Todo o material em que sua 
logomarca seja exibida deverá ser previamente aprovado, em termo escrito a ser juntado à prestação 
de contas final, pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São José; 

11.3. Citação verbal do patrocínio da Prefeitura de São José da a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de 
São José em todas as entrevistas à imprensa sobre o projeto, os quais deverão também estar 
disponíveis para entrevistas e matérias jornalísticas de veículos acionados pela Secretaria; 

11.4. A Prefeitura de São José e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São José poderá mencionar seu 
patrocínio ao projeto em suas campanhas e peças de comunicação institucional, e utilizar imagens dele 
decorrentes, sem qualquer ônus; 

11.5. Exibição de banner com logo da Prefeitura de São José e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de 
São José no local de realização do projeto sempre que o mesmo esteja sendo executado.  

12. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

12.1. A prestação de contas deverá ser apresentada periodicamente - a cada dois meses (bimestral) – 
excepcionado o mês de dezembro/2023, referência mensal - e deverá obedecer às normas do Termo 
de Colaboração firmado entre a Organização da Sociedade Civil e a Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer – SEMEL, ao Decreto nº 8.623/2017 e à Lei nº 14.019/2014. 

12.2. A não apresentação da Prestação de Contas Bimestral no prazo previsto e/ou a existência de Prestação 
de Contas com pendências não solucionadas em tempo hábil, impede que a Organização da Sociedade 
Civil receba novos repasses de recursos, mesmo que para projetos decorrentes de parcerias diversas. 

12.3. A simples apresentação da Prestação de Contas Bimestral, não enseja automaticamente sua aprovação. 
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13. DA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA - REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE 
COLABORAÇÃO 

13.1.  Para a celebração do Termo de Colaboração, a Organização da Sociedade Civil deverá comprovar e 
atender aos seguintes requisitos: 

13.1.1. Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de 
relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado (art. 
33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta 
exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, 
de 2014 e art. 37, inciso VIII, do Decreto nº 8.623/2017); 

13.1.2. Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de 
dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de 
igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, 
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014) 
Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, 
§§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014 e art. 37, inciso VIII do Decreto nº 8.623/2017); 

13.1.3. Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de acordo 
com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 
33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014 e art. 37, inciso IX do Decreto nº 8.623/2017); 

13.1.4. Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (um) ano de existência, 
com cadastro ativo, comprovado por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, 
alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014); 

13.1.5. Possuir experiência prévia na realização, do objeto da parceria ou de natureza semelhante (art. 33, 
caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014 e art. 37, inciso X e art. 38, do Decreto nº 
8.623/2017); 

13.1.6. Apresentar a cópia do estatuto registrado e suas alterações (art. 37, inciso I do Decreto nº 
8.623/2017); 

13.1.7. Apresentar declaração de que possui disponibilidade de instalação, condições materiais e capacidade 
técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas (art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 
e art. 37, inciso X do Decreto nº 8.623/2017); 

13.1.8. Certidão negativa de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário municipal; 
certidão quanto à dívida ativa conjunta da União; prova de regularidade para com a Fazenda 
estadual; prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS e certidão 
de débitos trabalhistas – CNDT (art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 37, inciso III, 
do Decreto nº 8.623/2017); 

13.1.9. Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal atualizada 
dos dirigentes da entidade, conforme 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 (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014, e 
art. 37, incisos V e VI, do Decreto nº 8.623/2017); 

13.1.10. Comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento 
hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, caput, inciso VII, da Lei nº 
13.019, de 2014, e art. 37, VII do Decreto nº 8.623/2017); 
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13.1.11. Atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a organização da sociedade 
civil se tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, de 
2014); 

13.1.12. Declaração de que a organização da sociedade civil não deve prestação de contas a quaisquer órgãos 
ou entidades; 

13.1.13. Declaração de que não emprega menor, conforme disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal de 1988; 

13.1.14. Declaração do representante legal da organização da sociedade civil informando que a organização 
e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no Decreto nº 8.623/2017. 

 

13.2. Ficará impedida de celebrar o Termo de Colaboração a Organização da Sociedade Civil que: 
13.2.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 

território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014); 
13.2.2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso 

II, da Lei nº 13.019, de 2014); 
13.2.3. Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 

órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos 
cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 
exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades 
referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de 
políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 22, § 5 do 
Decreto nº 8.623, de 2017); 

13.2.4. 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 nº 13.019, 
de 2014); 

13.2.5. Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação 
e impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, 
de 2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, 
inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014); 

13.2.6. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas 
de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, 
inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou 

13.2.7. Tenha 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 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada 
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que 
tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, 
inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014). 

13.2.8. Estiver em débito junto a órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, pertinentes às 
obrigações fiscais ou contribuições legais. 
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13.2.9. Destinar recursos públicos como contribuições, auxílios ou subvenções a instituições com fins 
lucrativos. 

13.3. Não observado os itens 10.1 e 10.2, o projeto apresentado será desclassificado. 

14. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

A qualquer tempo o presente edital poderá ser revogado, reestruturado ou anulado, no todo ou em 
parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique em direito à 
indenização ou à reclamação de qualquer natureza. 

15. DA FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS 

15.1. Será designado pela SEMEL, no mínimo, um fiscal para acompanhar a execução da parceria, reservando-
se o direito de, durante a execução do projeto, promover visitas de fiscalização e/ou solicitar 
informações adicionais (quando julgar conveniente), visando aperfeiçoar o sistema de 
acompanhamento e avaliação, o qual preencherá um relatório de fiscalização. 

15.2. O relatório a que se refere o item anterior, cujo modelo estará vinculado ao Termo de Cooperação, será 
encaminhado à secretária da pasta, onde será analisado quanto ao cumprimento dos termos da 
minuta de convênio, deste Edital e das normas cabíveis vigentes. 

15.3. Verificado o descumprimento de qualquer item do Edital, do Termo de Cooperação ou das normas 
aplicáveis, a entidade ficará sujeita às sanções previstas no Termo de Cooperação, sem prejuízo das 
sanções legais. 

15.4. A não verificação pelo fiscal da execução da contrapartida estabelecida pelo item 11.1 (escolinhas de 
base) por mais de três visitas, ensejará rescisão imediata do Termo de Cooperação, lembrando que toda 
e qualquer alteração de horário na execução de tal contrapartida é de inteira responsabilidade da 
entidade. 

São José (SC), 2 de janeiro de 2023. 

 

Andréa Luiza Grando 
Secretária de Esportes e Lazer de São José 

Gabriel Nienchotter 
Secretário Adjunto de Esportes e Lazer de São José 
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RELAÇÃO DE ANEXOS 

 

• ANEXO 1: Roteiro de Projeto (modelo obrigatório) 

• ANEXO 2: Relação de Documentos Obrigatórios 

• ANEXO 3: Formulário de Ajustes e Recursos 
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ANEXO 1 – PLANO DE TRABALHO/ROTEIRO DE PROJETO (modelo obrigatório) 

NOME DO PROJETO FLS. 01/03 

Cabeçalho – Como cabeçalho do projeto, juntamente com o timbre da entidade, deve-se fazer 
constar em TODAS AS FOLHAS o nome do projeto e a folha correspondente/número total de 
folhas.  

Campo 1 – o projeto deve ter um nome próprio, indicar se é desporto de rendimento ou comunitário e qual a 
modalidade proposta. 

1. NOME DO PROJETO 

 
 

TIPO DE PROJETO: (rendimento ou comunitário) 
 

MODALIDADE:  

 
Campo 2 – todas as lacunas deste campo são de preenchimento obrigatório, o e-mail de contato deve ser 
aberto periodicamente, haja vista ser através do mesmo os avisos quanto a este processo seletivo.  

2. PROPONENTE 

NOME DA ENTIDADE: 
 

CNPJ: 
 

LOGRADOURO (AVENIDA, RUA, ALAMEDA. ETC): 
 

N.º: 
 

BAIRRO:  
 

COMPLEMENTO: 
 

MUNICÍPIO:  
 

CEP: 
 

TELEFONE (S): 
 

E-MAIL: 
 

REDES SOCIAIS: 
 

SITE: 

ANO DE CRIAÇÃO: ANOS DE ATIVIDADE:  

BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO: 
 

RESULTADOS DE ANOS ANTERIORES: (descrever aqui os resultados obtidos em anos anteriores, pelo 
município ou não. Devem ser indicados números e competições).  

 
Campo 3 – as informações devem ser fiéis aos documentos entregues em conjunto com o “Plano”; qualquer 
divergência implicará em solicitação de retificação do Plano, atrasos e até inviabilizar a assinatura do convênio. 

 

3. PRESIDENTE DA PROPONENTE 

NOME: 
 

CPF: 
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RG / ÓRGÃO EXP.: 
 

TELEFONE (S): 
 

DATA DA POSSE DURAÇÃO DO MANDATO: E-MAIL: 

 
Campo 4 – neste campo deverá ser indicada a pessoa responsável pelo acompanhamento técnico do projeto 
e prestação de contas do convênio – execução, aplicação financeira, metas, indicadores – será, também, o 
interlocutor entre o núcleo, o órgão proponente e/ou a Superintendente. O responsável técnico deve, 
obrigatoriamente, estar inscrito no CREF e estar devidamente registrado na Federação e/ou Confederação da 
respectiva modalidade: 

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO  

NOME: 
 

CPF: 
 

RG / ÓRGÃO EXP.: 
 

TELEFONE (S): 
 

Nº REGISTRO / FEDERAÇÃO OU CONFEDERAÇÃO:  
 

 
Campo 5 – informar neste campo um breve resumo do projeto e seus dados principais. 

5. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

(Resumo do projeto) 
 

PREVISÃO DE INÍCIO DO PROJETO: TÉRMINO DO PROJETO: 

PÚBLICO ALVO: META QUANTITATIVA DE ATENDIMENTO: 

METODOLOGIA: (descrever princípios, protocolos e referencial teórico) 

 
Campo 6 – neste campo deverá ser indicado o nome do Local onde se propõe o desenvolvimento da atividade, 
exemplo: “Escola Municipal” ou “Ginásio Municipal”, e seu endereço completo. Caso as atividades sejam 
realizadas em vários locais, deverá ser informado nas linhas seguintes, tantas quantas forem necessárias. 
 

 

6. LOCAIS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO: 

NOME DO LOCAL: 
 

AV./RUA e Nº: 
 

BAIRRO: QTD. DE 
BENEFICIÁRIO
S: 

NÚCLEO SEDE 
(este núcleo é onde serão 
realizados os treinos de 

rendimento) 

NOME DO LOCAL: 
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AV./RUA: 
 

BAIRRO: QTD. DE 
BENEFICIÁRIO
S: 

NÚCLEO: 
(indicar o n º e nome que será 
dado ao núcleo das escolinhas 
de formação, as quais são 
contrapartida obrigatória da 
entidade) 

 
Campo 7 – neste campo deve-se explicar os motivos da implantação do Projeto. 

7. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

  

 
Campo 8 – relacionar as metas e objetivos inerentes às pessoas nele envolvidas. Lembra-se que a essência da 
diferença entre meta e objetivo está em que o objetivo é um alvo qualitativo, enquanto a meta é um alvo 
quantitativo. Em outras palavras, a meta é a quantificação de um objetivo. Observe o EXEMPLO: 

8.  METAS E OBJETIVOS 

OBJETIVOS: Treinar e formar uma equipe de rendimento na modalidade basquetebol para 
representação do Município nas competições da FESPORTE, da Federação e Confederação.  

METAS:  
1) Treinamento das equipes 

Etapa 1: Recebimento dos recursos e prestação dos serviços 
Etapa 2: Contratação de profissional 

Etapa 3: Aquisição de material 
Etapa 4: Seleção de atletas 
Etapa 5: Confecção de uniformes 
Etapa 6: Participação em campeonatos 
Etapa 7: Prestação de contas dos recursos 
 

2) Manutenção de escolinhas de basquetebol, em 2 núcleos, com previsão de 50 atendimentos 
em cada 

Etapa 1: Recebimento dos recursos e prestação dos serviços  
Etapa 2: Divulgação do projeto 

Etapa 3: Aquisição de material e camisetas 
Etapa 4: Confecção de banners 
Etapa 5: Seleção de beneficiários 
Etapa 6: Contratação de serviços e implantação do núcleo 
Etapa 7: Prestação de contas dos recursos 

 
Campo 9 – dando sequência as metas e objetivo acima descritos, neste quadro deverá ser registrado o 
cronograma de desenvolvimento do projeto, identificando-se a meta do Projeto, cada etapa e/ou fase, suas 
respectivas descrições e sua previsão de início e fim, observando-se uma sequência temporal lógica para cada 
uma.  
É muito importante o correto e claro preenchimento da lacuna Meta, pois ela identifica os objetivos e as 
justificativas para a implantação do projeto. Ela deverá ser coerente com o Projeto e com o Plano de Trabalho 
e ter indicado sempre o número de beneficiários (pré-estabelecido X para cada núcleo implantado). Abaixo 
trazemos um EXEMPLO preenchido: 
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9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO / META, ETAPAS OU FASES 

OBJETO PREVISÃO 

Meta Etapa ou fase Descrição Início Fim 

Treinamento das 
equipes 

Recebimento dos 
recursos e 
prestação dos 
serviços 

Recebimento dos recursos Janeiro Novembro 

Prestação dos serviços 
contratados 

Fevereiro Dezembro 

Divulgação do projeto A partir da assinatura 
do convênio 

Março 
 

Contratação de 
profissional 
 

Contratação dos serviços 
Até 30 dias após 
recebimento dos 
recursos 

Até 15/Dez 

Aquisição de 
material 

Aquisição de bolas Fevereiro, Agosto Fevereiro, Agosto 

Aquisição de tabelas Julho Julho 

Aquisição de materiais diversos Janeiro Janeiro 

Seleção de atletas 

Seleção de atletas para 
composição das equipes 

Janeiro Dezembro 

Peneiras para seleção de atletas 
Março, Junho, 
Setembro 

Março, Junho, 
Setembro 

Confecção de 
uniformes 

Uniformes de treino Março, Agosto Março, Agosto 

Uniformes de competição Julho Julho 

Participação em 
campeonatos 

OLESC 20 de Setembro 30 de Setembro 

Campeonato entre núcleos Outubro Outubro 

JASC 20 de Novembro 30 de Novembro 

Campeonato Estadual da 
Federação 

Agosto Agosto 

Prestação de contas 
dos recursos 

Prestação de contas trimestral 
das atvidades 

Abril, Julho, Outubro 
Abril, Julho, 
Outubro 

Prestação de contas final Dezembro Dezembro 

Manutenção de 
escolinhas de 
basquetebol, em 
2 núcleos, com 
previsão de 50 
atendimentos 
em cada 

Seguir exemplo acima descrito. 

 
Campo 10 – as atividades descritas na coluna “descrição” devem ser dispostas na planilha abaixo 
exemplificada, esta constitui um resumo prático da planilha anterior. Observe o EXEMPLO: 

10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Ações / Mês Jan Fev 
Ma

r 
Abr 

Ma
io 

Jun Jul 
Ag
o 

Set Out 
No
v 

Dez 

Recebimento dos recursos X X X X X X X X X X X  
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Prestação dos serviços contratados  X X X X X X X X X X X 

Divulgação do projeto X X X          

Contratação dos serviços  X X X X X X X X X X X 

Aquisição de bolas  X      X     

Aquisição de tabelas       X      

Aquisição de materiais diversos X            

Seleção de atletas para composição 
das equipes 

X X X X X X X X X X X X 

Peneiras para seleção de atletas   X   X   X    

Uniformes de treino   X     X     

Uniformes de competição       X      

OLESC        X X    

Campeonato entre núcleos          X   

JASC         X  X  

Campeonato Estadual da Federação        X     

Prestação de contas trimestral das 
atvidades 

   X   X   X   

Prestação de contas final            X 

Descrição das etapas da Meta 2 X X X X X X X X X X X X 

 
Campo 11 – este irá descrever as atividades a serem desenvolvidas, indicar as turmas e seus os horários de 
funcionamento, relacionando também o dia da semana que elas ocorrerão (marque com um “x” a coluna 
correspondente, conforme exemplo). Este item deve demonstrar as 6 (seis) horas de contrapartida obrigatória 
da entidade. Ademais, a entidade deve se assegurar que os horários sejam mantidos atualizados para fins de 
fiscalização. Observe o EXEMPLO: 

11. GRADE HORÁRIA 

NÚCLEO TURMAS HORÁRIO 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

NÚCLEO SEDE 
(treinamentos) 

Sub 13 17h - 18h X  X   

Sub 17 16h - 17h X  X   

Adulto 20h - 22h  X  X  

TOTAL DE HORAS SEMANAIS: 10 horas semanais 

NÚCLEO 1 Turma 1 14h - 16h X  X   

Turma 1 15h - 17h  X  X  

TOTAL DE HORAS SEMANAIS: 8 horas semanais 
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Campo 12 – No orçamento deve-se relacionar o valor total do projeto apresentado. Tal valor deve observar o 
disposto no subitem 3.2 do Edital. As planilhas deste campo e subitens serão preenchidas de forma 
exemplificativa. 

12. ORÇAMENTO 

Fonte Valor do Investimento Solicitado 

Município de São José (SEMEL) R$ xx.xxx,00 

 
Campo 12.1 – No orçamento resumido, a proponente deve relacionar os custos resumidos por tipo de despesa. 
Deve-se criar tantos itens quanto forem necessários, numerando-os sequencialmente. Observe o EXEMPLO: 

12.1 ORÇAMENTO RESUMIDO 

Item de Custo Valor total 

1. Equipamentos esportivos R$ xxx,00 

2. Materiais de divulgação R$ xxx,00 

3. Recursos humanos R$ xx.xxx,00 

4. Uniformes R$ x.xxx,00 

 
Campo 12.2 – No orçamento analítico os números dos itens de custo se tornam códigos e cada item deve ser 
descrito da forma mais minuciosa possível. Explicando seu preenchimento: o código a que se refere a primeira 
coluna é simplesmente sequencial e deve observar o número do item. Este código será utilizado quando da 
prestação de contas. O item/balizamento trata da indicação do material e/ou serviço incluído no item. A 
unidade de medida indica como o produto é adquirido – unidade, caixa, quilo, pacote. A duração é quantas 
vezes a operação irá se repetir. Por exemplo, a entidade irá adquirir bolas 3 vezes durante a execução, 10 bolas 
de cada vez, na especificação da quantidade deverá indicar 10 e não 30, pois no valor total será considerado 
o cálculo (quantidade x duração x valor unitário). Observe o EXEMPLO: 

12.2 ORÇAMENTO ANALÍTICO 

1. Cód. 2. Item / Balizamento 3. Qtd 4. Unid. 5. 
Duração 

6. Vlr Unit. 7. Vlr Total 
(3x5x6) 

1. Equipamentos esportivos* 

1.1 Bolas Max 200 3 Unidades 1 R$ 100,00 R$ 300,00 

1.2 Coletes 20 Unidades 1 R$ 8,00 R$ 160,00 

2. Materiais de divulgação 

2.1 Banners 3 Unidades 1 R$ 120,00 R$ 360,00 

2.2 Flyers 500 Unidades 1 R$ 0,10 R$ 50,00 

3. Recursos humanos 

3.1 Técnico** 1 Serviço 10 R$ 2.000,00 R$ 
20.000,00 

4. Uniformes 

4.1 Camisetas 40 Unidades 1 R$ 28,25 R$ 1.130,00 
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ATENÇÃO: *Nos termos do art. 22, V, da Lei nº 13.019/2014, a entidade deverá apresentar “elementos 
que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado ou com outras 
parcerias da mesma natureza[...]”. Neste sentido, para cada código deverão ser acostados três 
orçamentos ao projeto. No caso de serviços de profissionais, buscar nos respectivos órgãos de classe 
o piso salarial. **Inserir currículo do corpo técnico que irá receber pelo projeto. Não serão aceitos 
projetos com “técnicos a definir”. 
 
Campo 12.3 – O cronograma de desembolso é fundamental para correta execução do convênio. Abaixo 
demonstraremos um modo bem simples de executar. Contudo, cada entidade deve programar-se para 
executar as despesas indicadas no campo 12.2 da melhor forma possível. Não se pode esquecer, 
contudo, de dividir o valor do projeto (campo 12) em onze parcelas fixas, não obrigatoriamente iguais, 
e tentar adequar a aquisição de bens e serviços às parcelas.  

12.3 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

Ite
m 

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov 

1.1            

1.2            

2.1            

2.2            

3.1            

4.1            

Tot
al 
Mês 

           

 
Campo 13 – A conta bancária a ser vinculada ao projeto e, por conseguinte, ao convênio, deve ser exclusiva 
para recebimento das verbas da Fundação, o único outro valor que pode ser creditado na conta é aquele 
referente a compensação das tarifas bancárias.  

13. DADOS BANCÁRIOS 

BANCO: 
 

AGÊNCIA: CONTA: OPERAÇÃO: 

 
FINAL – o “Projeto” encaminhado por e-mail em formato .doc será transformado em um Plano de Trabalho, 
nos mesmos termos, o qual deverá ser rubricado (em todas as suas folhas), datado e assinado pelo Responsável 
Técnico designado e pelo Presidente da Entidade ou seu representante juridicamente constituído. O 
documento só será anexo ao termo, dando ao mesmo eficácia, após devidamente assinado. 
 
ORIENTAÇÕES FINAIS: 

1.  todos os valores expressos no Plano de Trabalho, deverão estar em Reais; 
2. a entidade pode acrescentar, após os campos exigidos, outros campos que achar convenientes, haja 

vista que quanto mais detalhes acrescentados ao Projeto, melhor, mas é necessário muito cuidado e 
atenção para que não se fuja do escopo do Projeto; 

3. quando julgado necessário e pertinente, pode-se acrescentar campos e lacunas no plano, 
acrescentando-se linhas às planilhas. O espaço de cada campo/lacuna não é fixo, podendo ser 
ampliado conforme a necessidade.  
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ANEXO 2 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM ENTIDADES 

EM 2023 
 
Deverão ser encaminhados juntamente com o projeto (Anexo 1) os seguintes documentos: 
 

1. Documentos da Entidade e Responsáveis 
• Estatuto da Entidade;  
• Ata de Posse;  
• CPF e RG, ou CNH do Presidente  
• CPF e RG, ou CNH do Tesoureiro 
• CPF e RG, ou CNH do Responsável Técnico  

 
2. Documentos de regularidade diante das entidades de administração do desporto 
• Comprovante de inscrição do responsável técnico no CREF 
• Comprovante de regularidade do responsável técnico na Federação e/ou Confederação 
• Declaração de regularidade da entidade diante da Federação e/ou Confederação da modalidade, a 

qual deve estar ligada ao Comitê Olímpico Brasileiro, no caso das modalidades olímpicas.  
Os documentos dos itens 1 e 2 deverão ser autenticados, nos termos do edital, mediante apresentação do 
original na sede da Fundação ou através de cópias autenticadas em cartório. 
 

3. Documentos de regularidade diante dos órgãos públicos  
• Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  
• Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;  
• Prova de regularidade fiscal relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS);  
• Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação 

de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou 
• Certidão Positiva com efeitos de Negativa;  
• Pareceres positivos das Prestações de Contas Parciais (primeiro semestre) do exercício de 2022, caso 

tenha recebido algum valor da PMSJ, no exercício de 2022;  
As certidões deverão estar válidas na data limite determinadas no preâmbulo deste Edital. Quando nas 
certidões não constar o prazo de validade, considerar-se-á 90 (noventa) dias da data de emissão. Os pareceres, 
caso sejam da Fundação Municipal de Esportes e Lazer, podem ser solicitados através do e-mail 
convenios.esporte@pmsj.sc.gov.br .  
 

4. Outros documentos 

• Currículo do corpo técnico atuante no projeto; 

• Relação de atletas federados pela entidade na data de inscrição bem como resumo de seus respectivos 
resultados, dividindo-os por faixa etária (13 a 16 anos; 15 a 18 anos e acima de 18 anos); 

• Declaração de funcionamento regular no ano anterior ao credenciamento, emitida por duas 
autoridades locais; 

• Orçamentos referentes aos itens listados no Anexo 1. 
 
 
 
 

mailto:convenios.esporte@pmsj.sc.gov.br
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ANEXO 3 – FORMULÁRIO DE AJUSTES E RECURSOS 
 

PROPONENTE:  

NOME DO PROJETO:  

FORMULÁRIO PARA: AJUSTE (     )   RECURSO (    ) 

 

ITEM A MODIFICAR / 

RECORRER: 

Indicar o número do item a modificar ou do qual se está recorrendo após a 

forma estabelecida pela Comissão 

CONTRAPROPOSTA: A entidade deve apresentar contraproposta do item que fora alterado pela 

Comissão. No caso de orçamento, indique “nos termos da planilha anexa” e 

anexe nova planilha, adequando os valores ao valor aprovado pela Comissão, 

no caso de redução e/ou solicitando aprovação de mudanças.  

JUSTIFICATIVA: Indique os motivos pelo qual se está recorrendo ou modificando os termos 

do projeto na forma aprovada pela Comissão.  

 
* Faça uso desta planilha tanto quanto forem os itens dos quais se recorre.  
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