ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO n. 02/2021 (Retificado 2)

A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – FCEE, pessoa jurídica de
direito público, órgão da administração indireta do Estado de Santa Catarina, inscrita no
CNPJ sob o n. 83.900.522/0001 – 77, com sede na Rua Paulino Pedro Hermes, 2785,
Bairro Nossa Senhora do Rosário, São José/SC, CEP 88108-900, representada pela
Presidente, Sra. Janice Aparecida Steidel Krasniak, de acordo com o seu Estatuto, torna
público que abrirá as inscrições para o SUBPROGRAMA ACOLHER, eixo que faz parte
do PROGRAMA SC + INCLUSIVA, na forma estabelecida por este edital, pela Lei n.
13.019/2014, e do Decreto Estadual n.1.196/2017.
1. DO OBJETO
1.1. Este edital tem por objeto e objetivo a seleção das propostas para a celebração de
parceria entre a FCEE, por meio da formalização de termo de fomento (Anexo II), para a
consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de
recursos financeiros, com as Instituições Especializadas no atendimento educacional às
pessoas com atraso global do desenvolvimento, deficiências, transtorno do espectro
autista e altas habilidades/superdotação no Estado de Santa Catarina.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. As despesas decorrentes deste credenciamento correrão à conta do orçamento da
FCEE e cronograma financeiro–SEF.
3. DO SUBPROGRAMA ACOLHER (PROGRAMA SC + INCLUSIVA)
3.1. O Subprograma Acolher é destinado à manutenção das atividades técnicopedagógicas das Instituições Parceiras da FCEE no Estado de Santa Catarina, não
atendidas pela Lei 13.334/2005 no art 8, e os recursos deverão ser utilizados no custeio
de compras de alimentos, material pedagógico, material de limpeza e manutenção
em geral.
3.2. Os valores pagos as entidades contempladas será calculado com base na quantidade
de alunos regularmente matriculados, conforme os critérios técnicos da FCEE, na ordem
de R$ 148,42 aluno/mês.
3.3. Os valores previstos neste edital podem ser atualizados anualmente, conforme
deliberação da Secretaria de Estado da Fazenda, seguindo o IPCA.
4. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Este edital aplica-se às entidades sem fins lucrativos que não recebem recursos
provenientes da Lei n°13.334, de 28/02/2005, que possuam educandos regularmente
matriculados conforme a enturmação homologada pela Fundação Catarinense de
Educação Especial via sistema ARGUS e devidamente credenciados ao Conselho
Estadual de Educação.
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4.1.1. O recurso será destinado às entidades somente após análise e parecer técnico da
FCEE, conforme critérios de enturmação e estrutura da entidade, não contabilizando
como sendo apto o educando que realiza atividade complementar na Instituição.
4.1.2. A matrícula do educando só será contabilizada em apenas uma Instituição Parceira,
não podendo ser duplicada.
4.2. As Instituições Especializadas deverão apresentar plano de trabalho (Anexo I)
abrangendo, no mínimo:
i. a descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado a
relação entre essa realidade e as atividades e metas a serem atingidas;
ii. descrição de metas a serem atingidas e de atividades a serem executadas;
iii. a previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades
abrangidas pela parceria;
iv. forma de execução das atividades e de cumprimento das metas a elas atreladas;
v. definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das
metas;
vi. demonstrativo que dispõe de condições técnicas e operacionais para executar o plano
de trabalho proposto.
vii. Protocolo de credenciamento na FCEE e/ou autorização de funcionamento no
Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (ofício) conforme Resolução
nº037/2019/CEE/SC,atendendo ao instrumento de avaliação dos parâmetros gerais de
funcionamento do CAESP(FCEE/CEE).
5. DA INSCRIÇÃO
5.1. Para a celebração da respectiva parceria, a instituição não poderá se encontrar em
situação de impedimento, conforme o previsto no art. 39 da Lei Federal n.13019/2014,
regulamentada pelo Decreto Estadual n.1196/2017.
5.2. Para o credenciamento e recebimento dos valores, as entidades obrigatoriamente
deverão encaminhar a documentação necessária (item 4.2, item 5.5.1 e item 5.5.2) até a
data de 26/01/2022.
5.3. As entidades interessadas deverão enviar os documentos exigidos para o e-mail
programascinclusiva@gmail.com.
5.4. Os documentos para credenciamento deverão ser escaneados, na sequência descrita
neste edital, um arquivo para cada item.
5.5. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO:
5.5.1. JURÍDICOS:
a) fotocópia autenticada do Ato Constitutivo;
b) fotocópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social em vigor, apresentados na forma
da lei, acompanhados da ata da eleição de seus administradores ou ato de nomeação;
c) documentos de identificação do Presidente da Instituição (identidade, CPF e
comprovante de residência), além do preenchimento do anexo deste edital de forma
mecânica (em computador, por meio de software compatível);
d) credenciamento no Conselho Estadual de Educação ou protocolo na FCEE.
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5.5.2. FISCAIS:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica–CNPJ pelo período
mínimo de 03 (três) anos;
b) Declaração de funcionamento regular há, no mínimo, 03 (três) anos;
c) Certidão de Regularidade do CEBAS, preferencialmente, Educacional.
d) Certidão de regularidade relativa aos tributos e demais débitos estaduais;
e) Certidão de regularidade relativa aos tributos e demais débitos municipais;
f) Certidão de regularidade relativa aos tributos e demais débitos federais;
g) Regularidade perante os órgãos e as entidades estaduais;
h) Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - (FGTS);
i) Regularidade relativa aos débitos trabalhistas;
j) Certidão negativa de pendências perante o Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina da instituição, de seu representante legal e de todos os dirigentes vinculados a
diretoria executiva da instituição, devendo juntar a cópia de documento oficial com foto
junto com a certidão expedida;
k) Comprovante de cadastro ativo no SIGEFWEB.
6. DO RECURSO
6.1. Qualquer interessada poderá recorrer da decisão referente à sua inabilitação no
âmbito do presente Edital, devendo interpor recurso administrativo endereçado à
Comissão de Credenciamento do PROGRAMA SC + INCLUSIVA da FCEE;
6.2. O recurso deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do
conhecimento da inabilitação por e-mail perante o Presidente da Comissão, que poderá
reconsiderar sua decisão;
6.3. O resultado do julgamento do recurso eventualmente interposto será comunicado
pela Comissão por e-mail, no prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data de seu
recebimento.
7. DAS CONDIÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA
7.1. As Instituições aprovadas para o credenciamento nos termos deste Edital serão
informadas pela FCEE através de comunicação eletrônica (e-mail atualizado e
disponibilizado no ato de credenciamento), para assinatura de Termo de Fomento;
8. DA HABILITAÇÃO
8.1. Serão consideradas habilitadas ao credenciamento as Instituições que apresentarem
todos os documentos constantes no Item 4.2, item 5.5.1 e item 5.5.2 e obtiverem o
parecer técnico favorável da FCEE, em situação regular, e em conformidade com as
exigências contidas neste Edital.
9. DA FASE DE SELEÇÃO
9.1 A fase de seleção observará as seguintes etapas:
Etapas de seleção
Etap a
Descrição da etapa

Datas
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1

Publicação do Edital de Chamamento Público.

2

Envio das propostas pelas Instituições

4

Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de
Seleção.
Divulgação do resultado preliminar.

5

Interposição de recursos contra o resultado preliminar.

3

6
7
8
9

Divulgação dos recursos apresentados contra o resultado
preliminar.
Prazo para apresentação das contrarrazões com defesa dos
proponentes em relação ao resultado dos recursos (se
houver)
Análise final pela Comissão de Seleção dos recursos e das
contrarrazões apresentadas.
Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de
seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se
houver).

21/12/2021
21/12/2021 a
26/01/2022
27/01/2022 a
10/02/2022
11/02/2022
11/02/2022 a
18/02/2022
21/02/2022
22/02/2022 a
08/03/2022
11/03/2022
14/03/2022

10. DO PRAZO E DA VIGÊNCIA
10.1. O prazo de vigência deste edital é até a data de 30/06/2022.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A participação no presente Chamamento Público implica conhecimento,
concordância e vinculação, pela interessada, às normas deste Edital, aos termos da Lei
n.13.019/2014 e do Decreto Estadual n.1.196/2017e Resolução nº 037/2019/CEE/SC.
12.2. À Fundação reserva-se o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério,
desistir, revogar, adiar ou mesmo anular o presente edital de chamamento público, total
ou parcialmente.
12.3. A Instituição credenciada será responsável civil e criminalmente pela veracidade das
informações prestadas.
12.4. Fica eleito o foro da Comarca de São José – SC, com prevalência sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para apreciação judicial de quaisquer questões
resultantes deste edital.
12.5. Pedido de esclarecimentos: poderão ser realizados exclusivamente por meio
eletrônico, via internet, no seguinte endereço: programascinclusiva@gmail.com.
12.6.Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de chamamento público,
devendo ser protocolada a impugnação em até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do
edital nos meios de comunicação devidos.
12.7. Constatada nulidade no edital de chamamento público, a comissão de seleção
emitirá parecer e o submeterá ao administrador público para decisão, a ser proferida até
72 (setenta e duas) horas antes da data limite para apresentação das propostas.
12.8. O prazo para apresentação de propostas deverá ser fixado de acordo com a
complexidade do objeto, não podendo ser inferior a 30 (trinta) dias, contado da publicação
do edital nos meios de comunicação devidos.
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São José, 21 de dezembro de 2021.

Janice Aparecida Steidel Krasniak
Presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial
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Anexo I

TÍTULO DO PROJETO

Nome da Instituição Proponente:
........................

.........................., SC
2022
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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO/ENTIDADE PROPONENTE
a) Instituição:
Endereço completo:
Cidade:

CEP:

E-mail:
Data da Fundação:
Razão Social:
CNPJ:

b) Atualmente a SEDE da Instituição é:
(

) Própria

(

) Cedida

( ) Alugada

c) ÁREA(S) DE ATUAÇÃO:
(
) Transtorno do Espectro Autista
(
) Deficiência Visual
(
) Síndrome de Down
(
) Deficiência Múltipla

(

( ) Outro

) Deficiência Intelectual
(
) Deficiência Física
(
) Deficiência Auditiva
(
) Outra ......................

d) REGISTROS LEGAIS DA INSTITUIÇÃO:
Utilidade Pública Municipal nº
Utilidade Pública Estadual nº
Utilidade Pública Federal nº
CEBAS:
e) Representação nos Conselhos (Municipais e Estaduais):
(Nomear os Conselhos em que possui representantes. Exemplo: Conselho
Municipal de Assistência Social, outros.)
f) Relacionar os convênios que possui (Municipal, Estadual, Federal):
(Nomear as instituições / órgãos que possui convênio ou acordo de cooperação.
2. BREVE HISTÓRICO DA ENTIDADE
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(Apresentar um breve histórico da instituição: o quê mobilizou sua criação;
pessoas e órgãos envolvidos; datas importantes; quais documentos oficializaram
a criação; outros.)
3. RESPONSÁVEIS LEGAIS PELA INSTITUIÇÃO
a) PRESIDENTE
Nome:
Função:
E-mail
Nº Documentos: ID:
Telefone whatsApp :
Data da posse no cargo:

CPF:

b) DIRETORIA
Nome:
Função:
E-mail
Nº Documentos: ID:
Telefone whatsApp :
Data da posse no cargo:

CPF:

c) RESPONSÁVEL FINANCEIRO
Nome:
E-mail:
Nº Documentos: ID:
Telefone whatsApp:
Data da posse no cargo:

CPF:

d) QUADRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE FUNCIONÁRIOS
(Apresentar nos quadros abaixo, o número total de profissionais que compõe a
instituição, seja técnico ou administrativo)
Número de Profissionais
Efetivos

ACT

MRD

Convênio

Outros
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d) EDUCANDOS ATENDIDOS PELA INSTITUIÇÃO
Número total de Educandos atendidos na Instituição que possuem vínculo com a
FCEE:…………………..
4. OBJETIVO DA PARCERIA / CONVÊNIO COM A FCEE
(Discorrer sobre os objetivos que a instituição possui com o estabelecimento do
Acordo de Cooperação.)

5. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS
(MÓVEIS E UTENSÍLIOS)
a) Título do Projeto: (O título deve apresentar de forma sucinta o conteúdo do
projeto)
b) Valor Total do Projeto: (Apresentar o valor total do projeto, ou seja, a somatória
de todos os itens que serão necessários para o desenvolvimento deste.)
6. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO PROJETO
a)

Objetivo Geral: (O objetivo geral está relacionado à visão do projeto
contemplando o tema a ser desenvolvido, indicando o objetivo central e
meta a ser alcançada.)

·

ex: O objetivo geral é a entrega principal do projeto: ex: Adquirir
equipamentos pedagógicos para a melhoria e ampliação dos
atendimentos para crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro
do autista da cidade/região x, aumentando o número de vagas em x até o
segundo semestre de
.

b) Objetivo Específico: (Apontar quais as metas que se pretende alcançar com o
projeto. Devem ser elaborados afirmativamente e expressos com verbos de ação,
como por exemplo, identificar, avaliar, descrever, verificar, compreender.)

·

ex: Zerar a fila de espera de atendimentos das crianças diagnosticadas
com o transtorno do espectro autista, que atualmente está com x alunos,
através da ampliação dos atendimentos;
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·

Criar duas novas salas de atendimentos com os equipamentos
adquiridos;

6.1. JUSTIFICATIVA E APLICABILIDADE DO PROJETO
- Justificativa: (Elaborar a justificativa do projeto apontando a relevância, a
argumentação e a motivação para sua concretização, bem como os impactos
esperados.) –
A Justificativa é relacionada ao passado, é o cenário que se quer modificar,
relacionado aos problemas que o projeto quer resolver.
6.2 APLICABILIDADE:
- Especificar os procedimentos gerais;
- Dinâmica do projeto;
- Sujeitos envolvidos,
- População e ou instituições beneficiadas,
- Comunidade de referência,
- Local de realização,
- Materiais utilizados entre outras informações que indiquem claramente como
o projeto ocorrerá.)
- População/instituições que serão atendidas
6.3. ABRANGÊNCIA DO PROJETO QUANTO A:
a) Dimensão Geográfica, com indicação de UF/Município beneficiário: (Indicar qual
ou quais comunidades / municípios serão beneficiados com o projeto.)
b) População que será beneficiada com a execução do projeto: (Caracterizar o
público-alvo do projeto, incluindo faixa etária e características peculiares, se
houver, bem como onde está localizado este público.)
c) Instituições que serão beneficiadas com o projeto, quando houver, com
indicação do número do CNES e/ou CNPJ: (Listar instituições que serão
beneficiadas com o projeto, se houver.)
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AQUISIÇÃO DE BENS
BENS

QTDE

ESPECIFICAÇÕES

VALOR

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Descrever cada atividade/etapa de
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execução do projeto indicando ano e mês de ocorrência; iniciando pela
elaboração do projeto e finalizando com a etapa de avaliação final.)
ATIVIDADES / ETAPAS

ANO
M

E

S

E

S
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8. RESULTADOS ESPERADOS (Descrever quais os impactos esperados com a
execução do projeto, ou seja, que tipo de benefícios o projeto gerará ao públicoalvo.)

Cidade/Data.........................................

Nome completo
Presidente da ..............
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Anexo II
MINUTA DE TERMO DE FOMENTO Nº XXXX/2021

Termo de Fomento que entre si celebram a Fundação Catarinense
de Educação Especial - FCEE, com sede no Município de São
José/SC, e a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede no
município de XXXXXXXXXX.

O Estado de Santa Catarina, através da FUNDAÇÃO CATARINENSE DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL (FCEE), com sede à Rua Paulino Pedro Hermes, nº 2.785 –
Bairro Nossa Senhora do Rosário – São José/SC, inscrita no CNPJ sob nº
83.900.522/0001-77, doravante denominada CONCEDENTE, representada neste ato
pela sua Presidente Sra. Janice Aparecida Steidel Krasniak, com endereço
profissional na Rua Paulino Pedro Hermes, nº 2.785 – Bairro Nossa Senhora do
Rosário
–
São
José/SC, inscrita no CPF sob o nº 419.807.199-34, e a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº
XXXXXXXXXXXXX, neste ato representado por seu(sua) Presidente, Sr.(a)
XXXXXXXXXXXXXXXX inscrito(a) no CPF sob nº XXXXXXXXXX, denominada
simplesmente CONVENENTE, celebram o presente termo de fomento, autuado no
SGPE sob o número XXXXXXXXXXXX, de acordo com as normas previstas no decreto
nº 307/2003, na lei nº 13.334/2005, no decreto nº 1.196/2017, na lei federal nº
13.019/2014 e nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE
O presente Termo de Fomento tem por objetivo a transferência de recursos
financeiros destinados à execução do programa SC+Inclusiva, mais especificamente à
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”,
conforme Plano de Trabalho anexo, parte integrante e indissociável deste Termo, e em
conformidade com as diretrizes da Política de Educação Especial, definidas pela
FCEE, SED e Resolução nº 100/2016 do Conselho Estadual de Educação.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Serão destinados recursos financeiros para a execução do objeto deste termo no
montante de XXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),
pagos em parcela única pela CONCEDENTE, alocados de acordo com o cronograma de
desembolso constante no Plano de Trabalho, e conforme a seguinte dotação
orçamentária:

Programa
Transferência

Fonte de Recursos

Natureza da Despesa

XXXXXXXXXXXXX

100

XX.XX.XX.XX

Os recursos serão destinados pela CONCEDENTE na seguinte classificação
orçamentária: Fonte 100 ; Subação 15063; Natureza 44.50.42.01

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GESTÃO
O CONCEDENTE designa como gestor da presente parceria o agente público
Sra. Janice Aparecida Steidel Krasniak, matrícula 188332-1-02.
SUBCLÁUSULA ÚNICA – São obrigações do gestor da parceria:
a)
Acompanhar e fiscalizar a execução do presente Termo de Fomento;
b)
Emitir o relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o § 1º
do art. 59 da Lei federal nº 13.019, de 2014;
c)
Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios
de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que
serão adotadas para sanar os problemas detectados;
d)
Comunicar ao administrador público a ocorrência de causa que enseje a
rescisão da parceria;
e)
Comunicar ao setor financeiro a ocorrência de impropriedades previstas no
art. 48 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, com vistas à retenção das parcelas a serem
repassadas;
f)
Emitir parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria
celebrada ao fim de cada exercício, se a parceria exceder a 01 (um) ano, nos termos do
art. 67 da Lei Federal nº 13019/2014;
g)
Emitir parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas final,
levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação
de que trata o art. 59 da Lei Federal nº 13019/2014.
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CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
A FCEE obriga-se a:
I
– Disponibilizar, de forma legível, no Sistema de Gestão de Protocolo
Eletrônico (SGP-e) os atos e os procedimentos relativos ao cadastro, seleção, repasse
de recursos, fiscalização e prestação de contas;
II
– Transferir à CONVENENTE os recursos financeiros de que trata a
CLÁUSULA SEGUNDA, conforme cronograma de desembolso, constante do Plano de
Trabalho;
III
– Comunicar à CONVENENTE quando constatada irregularidade de
ordem técnica ou legal, suspendendo a transferência de recursos até a regularização da
pendência;
IV
– Providenciar a publicação do Termo de Fomento, em extrato, no Diário
Oficial do Estado como condição de validade e eficácia;
V
– Analisar as prestações de contas parciais no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias e a prestação de contas final no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
data da sua apresentação;
VI
– Acompanhar, supervisionar, fiscalizar e avaliar o objeto do presente
Termo de Fomento, por meio do gestor designado, inclusive com visitas in loco à
entidade beneficiada;
VII – Constituir a Comissão de Monitoramento e Avaliação, sendo de sua
competência a avaliação e homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e
avaliação;
VIII – Prestar orientação técnica à CONVENENTE;
IX
– Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas
necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos;
X
– Atender outras obrigações estabelecidas no Decreto nº 127/2011, na
Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto nº 1196/2017.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE
A CONVENENTE obriga-se a:
I
– Prestar contas na forma do Capítulo XIV do Decreto nº 127/2011,
Capítulo IV da Lei nº 13.019/2014 e Decreto nº 1196/2017, sob pena de sustação
da transferência dos respectivos valores;
II
– Realizar apenas as despesas previstas no Plano de Trabalho e durante o
período de vigência do Termo de Fomento;
III
– Utilizar e gerenciar os recursos nas finalidades pactuadas;
IV
- Regularizar o processo de abertura de conta-corrente junto ao Banco do
Brasil, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do extrato do
termo no DOE, mediante apresentação de:
a)
Cópia do Termo de Fomento firmado pelas partes;
b)
Documentos constantes na “Relação de documentos cadastrais
para abertura de conta-corrente” publicada no Portal SC transferências;
c)
Outros documentos exigidos pela instituição financeira;
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d)
Autorização de aplicação dos recursos financeiros em fundo de
aplicação financeira de curto prazo, ou, operação de mercado aberto, lastreados em
títulos da dívida pública federal;
e)
Autorização de fornecimento de extratos e transmissão de
arquivos, ao Governo do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado, contendo
informações sobre a movimentação financeira da conta-corrente para fins de
fiscalização, análise dos dados e disponibilização das informações no Portal
SC transferências; e
f) Depositar e movimentar todos os recursos destinados ao Termo de
Fomento em conta bancária única e específica por meio
de
transferência
eletrônica (TED/DOC) e de transação eletrônica de pagamento de fatura de água,
energia elétrica, telefone, gás, e de guias com encargos tributários incidentes sobre
obras e serviços;
V
– Para a aquisição de bens e contratação de serviços poderá ser instituído
sistema de cotação prévia de preços ou adotado o sistema de registro de preços do
Estado;
VI – Disponibilizar ao público o extrato do Termo de Fomento contendo o
objeto,
a finalidade, os valores, as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos
recursos, em sua sede, no local da execução do objeto e em seu sítio oficial na internet,
se houver;
VII – Em caso de aquisição de bens permanentes, identificá-los por meio
de etiquetas, adesivos ou placas contendo o número do Termo de Fomento e menção à
participação do Estado de Santa Catarina na execução do objeto conveniado;
VIII – Solicitar, quando necessário, alterações por meio de aditivo ou
apostilamento, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias que anteceder o término da
vigência do instrumento com a devida justificativa;
IX
– Realizar aplicação financeira dos recursos recebidos, enquanto não
empregados na sua finalidade;
X
– Manter guardada cópia da prestação de contas e dos demais
documentos relacionados à parceria pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em
que foi aprovada a prestação de contas;
XI
– Manter atualizadas as informações do seu cadastro no SIGEF,
informando especialmente as alterações em seus atos societários e em seu quadro
dirigente;
XII – Não possuir dirigente sobre o qual incida alguma das vedações previstas
nos incisos III e VII do caput do art. 39 da Lei federal n° 13.019, de 2014;
XIII - Garantir o livre acesso, a qualquer tempo, de servidores do concedente e
dos órgãos de controle interno e externo quando da realização de fiscalização ou
de auditoria, aos registros de todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente
com este Termo de Fomento;
XIV – Arcar com quaisquer ônus de natureza, fiscal, trabalhista, previdenciária
ou social decorrentes da execução deste Termo de Fomento, inclusive com direito de
ação de regresso a ser ingressado por parte da convenente;
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XV – Arcar com o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando em
responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública Estadual a
inadimplência da OSC em relação aos referidos pagamentos, os ônus incidentes sobre o
objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
XVI – Não alienar os equipamentos e materiais permanentes adquiridos
com recursos provenientes da celebração da parceria, devendo a propriedade ser
transferida à Administração Pública Estadual na hipótese da extinção da OSC;
XVII – Identificar os equipamentos e materiais permanentes adquiridos e as
obras em execução por meio de etiquetas, adesivos ou placas, sendo que na
identificação deverá constar, no mínimo, o número do instrumento e a menção à
participação do Estado na execução da parceria;
XVIII - Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos, inclusive quanto às despesas de custeio, de
investimento e de pessoal;
XIX - Observar as normas relativas a movimentação, despesas, aplicação
financeira e prestação de contas;
XX – Atender outras obrigações estabelecidas no Decreto nº 127/2011, na
Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto nº 1196/2017.

CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS
Os recursos serão transferidos à conta bancária específica do Termo de
Fomento estabelecido pela CONCEDENTE.
SUBCLÁUSULA ÚNICA – Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três)
ou mais parcelas, a terceira ficará condicionada à aprovação da prestação de contas
referente à primeira parcela liberada e assim sucessivamente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VEDAÇÃO AO REPASSE
É vedado ao concedente repassar recursos fora do prazo de vigência, bem
como nas hipóteses de rescisão ou extinção do Termo de Fomento.

CLÁUSULA OITAVA – DAS VARIAÇÕES DE PREÇO DE MERCADO
Caberá à CONVENENTE o acompanhamento das variações de preços de
mercado e apresentar à CONCEDENTE, mediante justificativa expressa, eventuais
novas cotações de preços.
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CLÁUSULA NONA – DA SUSPENSÃO NA LIBERAÇÃO DAS PARCELAS
A liberação das parcelas do Termo de Fomento será suspensa em caso de
descumprimento pelo convenente de qualquer cláusula do Termo de Fomento e
especialmente quando constatado(a):
I
– Irregularidade na aplicação dos recursos;
II – Atrasos injustificados no cumprimento das etapas
programadas; III – Desvio de finalidade e do objeto do Termo de
Fomento;
IV – Ausência de informação dos pagamentos relativos à execução do
Termo de Fomento, conforme o Art. 56 do Decreto nº 127/11 e caput do Art. 70
da Lei nº 13.019/2014 e art. 54, § 6º do Decreto nº1196/2017;
V – A ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração
de Tomada de Contas Especial, na forma da legislação aplicável à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS
Os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, deverão ser
obrigatoriamente aplicados em Fundo de Aplicação de Curto Prazo ou operação de
mercado aberto, lastreados em títulos da dívida pública federal, com rentabilidade diária,
aplicação e resgate automático, nos termos do art. 51 da Lei nº 13.019/2014.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – As aplicações deverão ser direcionadas para os
Fundos de Investimento classificados com Grau de baixo risco.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Os rendimentos da aplicação financeira deverão
ser devolvidos ou aplicados no objeto deste Termo de Fomento e estão sujeitos às
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES
O Termo de Fomento deverá ser executado em estrita observância às cláusulas
avençadas e às normas pertinentes, sendo vedado ao convenente:
I
– Alterar o objeto do Termo de Fomento;
II
– Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou
similar;
III
– O pagamento, inclusive com os recursos da contrapartida, de
gratificação, serviços de consultoria, assistência técnica e congêneres a servidor ou
empregado que pertença aos quadros de pessoal da CONCEDENTE ou da
CONVENENTE;
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IV
– Utilizar os recursos em desacordo com o previsto no plano de trabalho,
ainda que em caráter de emergência;
V
– Realizar despesas em data anterior ou posterior à vigência do Termo de
Fomento;
VI
– O pagamento a fornecedor em data posterior à vigência do instrumento,
salvo se expressamente autorizado pela CONCEDENTE e desde que
o
fato
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento;
VII – Realizar despesas com tarifas bancárias, multas, juros, inclusive
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
VIII – Movimentar a conta-corrente por meio de cheques, utilizar o cartão
magnético nas funções crédito ou débito, e efetuar saques;
IX
– Realizar despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo,
informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal;
X
– O pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público com
recursos vinculados ao Termo de Fomento, salvo nas hipóteses previstas em lei
específica e na lei de diretrizes orçamentárias despesas;
XI
– Repassar os recursos recebidos a outras entidades de direito público ou
privado;
SUBCLÁUSULA ÚNICA – Não constitui alteração do objeto a ampliação ou
redução dos quantitativos previstos no Plano de Trabalho, desde
que
não
prejudique a funcionalidade do objeto e seja autorizado expressamente, e por escrito,
pela CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES
Extinto o Termo de Fomento pela sua execução, os bens devem ser
revertidos à CONCEDENTE quando não forem mais destinados ou necessários ao
programa, ou ação governamental objeto do Termo de Fomento.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Nas hipóteses de extinção, os bens
remanescentes deverão ser entregues à CONCEDENTE no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da notificação à CONVENENTE.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A CONVENENTE obriga-se a informar em
sua prestação de contas o endereço onde os bens deverão ser encontrados para
verificação e fiscalização pela CONCEDENTE e pelos órgãos de controle interno e
externo.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a CONVENENTE deverá
apresentar prestação de contas parcial, relativa ao exercício findo, para fins de
monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de trabalho, na forma do
Capítulo X do Decreto nº 1196/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
A CONVENENTE apresentará prestação de contas final no prazo de até 90
(noventa) dias, contados do término da vigência da parceria, observando o disposto
Capítulo X do Decreto nº 1196/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS
A CONCEDENTE deverá acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de
Fomento de forma a verificar a regularidade dos atos praticados e a execução do objeto,
conforme o Plano de Trabalho.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A CONCEDENTE acompanhará, por meio de
sua DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO (DEPE), DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO (DIAD) e com sua Gerência Financeira – GEAFC, a execução física
do objeto, bem assim, pelas equipes constantes para este fim;
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Quando o Termo de Fomento envolver a
aquisição de bens ou a prestação de serviços em valores superiores a R$80.000,00
(oitenta mil reais), a CONCEDENTE deverá obrigatoriamente realizar fiscalização in loco
a fim de aferir a regularidade na execução do objeto pactuado.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A CONCEDENTE deverá registrar no SIGEF o
acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do Contrato.
SUBCLÁUSULA QUARTA – Os recursos liberados por meio deste Termo
de Fomento estarão sujeitos a procedimentos de fiscalização in loco por parte da
CONCEDENTE, por órgãos de controle do Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES
Este Termo de Fomento poderá sofrer alterações por meio de termo aditivo
ou, nas hipóteses previstas no art. 31 do Decreto nº 1196/2017 e no art. 57 da Lei nº
13.019/2014, por apostilamento e/ou Termo Aditivo.
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – As alterações deverão ser propostas, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias que anteceder o término da vigência do Termo de Fomento.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – As alterações de valor estão sujeitas aos
limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ASSUNÇÃO DO OBJETO PELO CONCEDENTE

Ocorrendo a paralisação na execução do objeto, ou outro fator relevante a
critério da CONCEDENTE, devidamente motivado pela autoridade competente, esta
poderá assumir ou transferir a terceiro responsabilidade por sua execução, sem prejuízo
das penalidades a serem imputadas à CONVENENTE decorrentes do
descumprimento parcial ou total deste Termo de Fomento, de modo a evitar sua
descontinuidade.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS
Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas nas aplicações financeiras, não aplicados no objeto pactuado, deverão ser
devolvidos pela CONVENENTE, devendo a restituição ser comprovada na prestação de
contas final.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A CONVENENTE deverá restituir os seguintes
valores à CONCEDENTE, atualizados monetariamente, desde a data do recebimento,
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e acrescidos de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês desde a data do inadimplemento:
I - O valor integral dos recursos transferidos, quando:
a) Não executado o objeto conveniado;
b) Não atingida sua finalidade; ou
c) Não apresentada a prestação de contas;
II - O recurso, quando:
a) Utilizado em desacordo com o previsto no Termo de Fomento;
b) Apurada e constatada irregularidade; ou
c) Não comprovada sua regular aplicação.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Os valores deverão ser devolvidos, em
depósito identificado, à conta n. 918001-X, agência n. 3582-3 do Banco do Brasil.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS SANÇÕES
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com as
normas da Lei Federal nº 13.019/2014, e do Decreto Decreto nº 1196/2017 ou com a
legislação específica, poderão ser aplicadas à CONVENENTE as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária; e
III – declaração de inidoneidade.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Deverá ser instaurado processo específico para
apuração e eventual aplicação das penalidades de suspensão temporária ou declaração
de inidoneidade.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A CONVENENTE será notificada para apresentar
defesa no prazo de 10 (dez) dias.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A sanção de advertência tem caráter preventivo e
será aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela CONVENENTE no
âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.
SUBCLÁUSULA QUARTA - A sanção de suspensão temporária será aplicada
nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou
prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais
grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos
dela provenientes para a Administração Pública Estadual.
A sanção de suspensão temporária impede a OSC de participar de chamamento
público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
SUBCLÁUSULA QUINTA - A sanção de declaração de inidoneidade impede a
OSC de participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos
e entidades de todas as esferas de governo enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a OSC ressarcir a Administração Pública
Estadual pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da
aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.
SUBCLÁUSULA SEXTA - Da decisão administrativa sancionadora cabe recurso,
com efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da ciência ou da
publicação da decisão no DOE, aquela que ocorrer primeiro.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Indeferido o recurso ou decorrido o prazo para sua
interposição, as sanções de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade
deverão ser levadas a registro nos sistemas informatizados disponíveis.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS E DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
A omissão no dever de prestar contas sujeita a CONVENENTE ao
procedimento de Tomada de Contas Especial para ressarcimento dos valores
repassados e julgamento pelo Tribunal de Contas, sem prejuízo das demais
penalidades legais cabíveis, inclusive durante o curso da parceria firmada.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A irregularidade na prestação de contas que
importe dano ao erário sujeita a CONVENENTE a procedimento administrativo
próprio para ressarcimento dos valores repassados e a julgamento pelo Tribunal de
Contas, sem prejuízo das demais penalidades legais cabíveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA DENÚNCIA
Este Termo de Fomento poderá ser denunciado, formal e expressamente,
a qualquer momento, por qualquer dos partícipes, o que implicará em sua extinção
antecipada, não os eximindo das responsabilidades e das obrigações originadas no
período de vigência deste Termo de Fomento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO E DA EXTINÇÃO
A rescisão deste Termo de Fomento ocorrerá quando constatado, a
qualquer tempo:
O inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas;
I.
Falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento
apresentado; e;
II. Circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial, na
forma da legislação vigente.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A intenção de qualquer das partes em rescindir o
presente acordo, nas hipóteses anteriormente relacionadas, deverá ser comunicada à
outra, por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Quando da extinção do Termo de Fomento, os
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou ao órgão
repassador dos recursos no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Cabe à Administração Pública Estadual assumir
ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de
modo a evitar sua descontinuidade.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
Este Termo de Fomento, bem como seus eventuais Termos Aditivos serão
publicados em extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de até 20 (vinte) dias,
contados da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
Este Termo de Fomento terá início de vigência a partir da data de sua
publicação no Diário Oficial do Estado e fim de vigência em 30 de junho de 2022,
podendo ser prorrogado por até 05 (cinco) anos mediante termo aditivo a ser
entabulado até 30 (trinta) dias anteriores ao término da vigência.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Quanto prorrogado o termo, a
CONVENENTE obrigatoriamente deverá prestar contas de todo exercício no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de rescisão unilateral e abertura de tomada de contas
especial, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no §2º do art. 70 da Lei nº
13.019/2014.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A CONCEDENTE prorrogará de ofício, por
provocação do gestor da parceria, a vigência desse instrumento, quando der causa ao
atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso
verificado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Termo de Fomento, não
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de
São José/SC.
E, por estarem as partes de pleno acordo, assinam este instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, perante as testemunhas que também o subscrevem, para que
produza seus efeitos legais.

São José, XX de XXXXXXX de 2021.
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Janice Aparecida Steidel Krasniak
Presidente da FCEE

XXXXXXXXXXXXXXXX
Representante da Convenente
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