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Celebração de Termo de Colaboração, com Organização Social, sem fins 

lucrativos, para o desenvolvimento de Atividades Esportivas de Caráter 

Competitivo, do PROJETO ESPORTE É VIDA – TABOÃO DA SERRA, junto a 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, visando propiciar a difusão e a prática 

de esportes, em suas diversas modalidades, junto à coletividade Taboanense, 

fortalecendo as políticas públicas de esportes desenvolvidas no Município.  
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Edital de Chamamento Público nº 01/19 - SEMEL 

Processo Administrativo nº 26.315/2018. 

 

 

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, responsável pelo 

Chamamento Público e a SECRETARIA DE ESPORTES E 

LAZER, responsável pelas especificações técnicas e gestão do 

projeto, com esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 

tornam público o presente Edital de Chamamento Público, 

visando à seleção de organização da sociedade civil, interessada 

em celebrar termo de colaboração, que tenha por objeto a 

execução do “PROJETO ESPORTE É VIDA - TABOÃO DA 

SERRA”. 

 

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

1.1.  A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração de 

parceria com a(o) organização da sociedade civil, por meio da formalização de termo de 

colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco NÃO 

ENVOLVENDO a transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil (OSC), 

conforme condições estabelecidas neste Edital. 

 

1.2.  O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e pelos 

demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital, observando-se ainda as 

Instruções Normativas do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, se aplicáveis à espécie.   

 

1.3. As OSC interessadas na celebração da parceria poderão apresentar a sua proposta para todas as 

modalidades esportivas, descritas no Termo de Referência, ou, apenas naquela(s) que lhe seja(m) de 

interesse(s). 

 

2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

2.1.  O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio da administração pública 

municipal para a execução do Projeto – “Esporte é Vida – Taboão da Serra”, que tem por escopo 

oferecer aos munícipes de Taboão da Serra, as modalidades esportivas: 1. Futebol Masculino 

Adulto; 2. Futebol Masculino Sub 20, 3. Futebol Feminino Adulto, 4. Futebol Feminino Sub 
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17, 5. Futebol Masculino Sub 17, 6. Futebol Masculino Sub 14-15, 7. Futebol Masculino Sub 

12-13, 8. Futebol Masculino Sub 10-11, 9. Futsal Masculino Adulto, 10. Futsal Masculino Sub 

20, 11. Futsal Masculino Sub 18, 12. Futsal Masculino Sub 16, 12. Futsal Masculino Sub 14, 

13.Futsal Masculino Sub 12, 14. Futsal Feminino Adulto, 15. Futsal Feminino Sub 20, 16. 

Futsal Feminino Sub 17, 16. Futsal Feminino Sub 15, 17. Futsal Feminino Sub 13, 18. Voleibol 

Feminino Livre; 19. Voleibol Masculino Livre, 20. Voleibol Adaptado para a Terceira Idade 

Masculino, 21. Voleibol Adaptado para Terceira Idade Feminino. 22. Basquete Masculino 

Adulto, 23. Malha Masculino Livre, 24. Karatê Masculino Adulto, 25. Karatê Feminino 

Adulto, 26. Karatê Masculino Categorias de Base, 27. Karatê Feminino Categorias de Base, 

28. Judô Masculino Adulto, 29. Judô Masculino Categorias de Base, 30. Judô Feminino 

Categorias de Base, 31. Ginástica Artística, sendo disponibilizadas quantidades de vagas por 

modalidade esportiva, totalizando 800 (oitocentos) vagas, observando-se o Termo de Referência e 

demais anexos deste edital. 

2.2.  Objetivos específicos da parceria: 

a)  O Projeto “Esporte é Vida – Taboão da Serra” tem o objetivo de desenvolver atividades e 

ações esportivas, fomentando a prática do esporte, em suas diversas modalidades, efetuando 

integração e autoconhecimento; 

b)  Desenvolvimento das modalidades esportivas que compõem o Projeto “Esporte é Vida – 

Taboão da Serra”; 

c)  Que as vagas oferecidas sejam preenchidas pelos munícipes de Taboão da Serra, 

atingindo a meta de 800 (oitocentos) alunos, observado o número de vagas oferecidas em cada 

modalidade esportiva, abaixo descrita: 

MÓDULO QUANTIDADE 

DE ATLETAS 

FUTEBOL MASCULINO ADULTO 30 

FUTEBOL MASCULINO SUB 20 30 

FUTEBOL FEMININO ADULTO 25 

FUTEBOL FEMININO SUB 17 25 

FUTEBOL MASCULINO SUB 17 30 

FUTEBOL MASCULINO SUB 14-15 30 

FUTEBOL MASCULINO SUB 12-13 30 

FUTEBOL MASCULINO SUB 10-11 30 

FUTSAL MASCULINO ADULTO 20 

FUTSAL MASCULINO SUB 20 20 

FUTSAL MASCULINO SUB 18 20 

FUTSAL MASCULINO SUB 16 20 

FUTSAL MASCULINO SUB 14 20 

FUTSAL MASCULINO SUB 12 20 



       Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

 
Departamento de Licitações e Contratos – DELICO 

Secretaria de Administração 

____________________________________________________________________________  
 

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – Fone: (11) 4788-5300 

www.ts.sp.gov.br 

 

4 

FUTSAL FEMININO ADULTO 20 

FUTSAL FEMININO SUB 20 20 

FUTSAL FEMININO SUB 17 20 

FUTSAL FEMININO SUB 15 20 

FUTSAL FEMININO SUB 13 20 

VOLEIBOL FEMININO LIVRE 20 

VOLEIBOL MASCULINO LIVRE 20 

VOLEIBOL ADAPTADO PARA A TERCEIRA 

IDADE MASCULINO 

20 

VOLEIBOL ADAPTADO PARA A TERCEIRA 

IDADE FEMININO 

20 

BASQUETE MASCULINO ADULTO 20 

MALHA MASCULINO LIVRE 15 

KARATÊ MASCULINO ADULTO 20 

KARATÊ FEMININO ADULTO 15 

KARATÊ MASCULINO CATEGORIAS DE BASE 60 

KARATÊ FEMININO CATEGORIAS DE BASE 40 

JUDÔ MASCULINO ADULTO 10 

JUDÔ MASCULINO CATEGORIAS DE BASE 15 

JUDÔ FEMININO CATEGORIAS DE BASE 15 

GINÁSTICA ARTÍSTICA 60 

  

 

2.3. A OSC também será responsável por todo o custo de recursos humanos dos seus profissionais. 

Inexistindo solidariedade e/ou subsidiariedade com o Poder Público Parceiro. 

3.  JUSTIFICATIVA 

Taboão da Serra faz parte da Região Metropolitana da Grande São Paulo, possui 20 Km² e 

264.574 mil habitantes. É uma cidade urbana com alta densidade demográfica e com poucas áreas 

reservadas para receber novos equipamentos públicos, seja de esporte, educação, saúde, cultura ou 

outros. Esta condição é fruto da falta de política de uso e ocupação do solo ao longo de sua história, 

que permitiu o assentamento de famílias, em sua maioria, formadas por jovens ou com filhos 

jovens. Ademais, a característica da ocupação do solo criou áreas habitacionais fortemente 

adensadas distantes do centro da cidade, região que concentra os equipamentos públicos de cultura. 

Estas áreas possuem grande vulnerabilidade social já que são ocupadas por famílias que recebem 

até três salários mínimos. Além disso, a cidade possui aproximadamente um terço de suas famílias 

com renda familiar de até três salários mínimos e o IRSP – Índice de Responsabilidade Social 

Paulista – aponta que a cidade apresenta dificuldades de melhorar seus índices sociais. Ressalte-se 

ainda que resta comprovada que o ESPORTE garante VIDA, na medida em que retira das ruas e da 
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marginalidade jovens, crianças, oferecendo-lhes uma oportunidade e integração com a Sociedade, 

além de oferecer qualidade de vida às pessoas com necessidade especiais e aos idosos, observando 

as necessidades e habilidade de cada um, isoladamente. 

Para atender tal escopo, devido ao interesse de entes públicos e da sociedade civil em 

estabelecer uma cooperação mútua para alcançar os objetivos da SEMEL, evidenciou-se a 

necessidade de buscar parceiros, com o mesmo objetivo de assegurar a consecução do interesse 

público, através do Projeto “Esporte é Vida – Taboão da Serra”, sendo disponibilizadas a 

quantidade de vagas por instrumento, totalizando 800 (oitocentos) vagas, conforme Termo de 

Referência. 

4.  PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

4.1.  Poderão participar deste Edital, as organizações da sociedade civil (OSCs), assim 

consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 

2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015): 

 

a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os 

seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou 

terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 

dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 

patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que o aplique 

integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por 

meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

 

b)  as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as 

integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por 

programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para 

fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência 

técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse 

público e de cunho social; ou 

 

c)  as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público 

e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.  

        

4.2.  Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências: 

 

a) Não estar inscrita na Relação de Apenados do Portal Nacional da Transparência e no E. 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

b) declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e 

Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, 
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bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 

apresentados durante todo o processo de seleção. 

 

4.3.  Não é permitida a atuação em rede. 

 

5.  REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 

COLABORAÇÃO  

 

5.1.  Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

a) 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 - 

PRÁTICA ESPORTIVA-, (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); 

b) 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); 

c) 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); 

d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (um) ano de 

existência, com cadastro ativo, comprovados 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);  

e) possuir experiência prévia na realização, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, 

pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a ser comprovada no momento da apresentação do plano de 

trabalho, cuja comprovação poderá se dar por: 1- instrumentos de parceria firmados com órgãos e 

entidades da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da 

sociedade civil; 2- declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento 

de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas 

por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos 

sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas, 3 - 
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portfólio de realizações na gestão de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de 

natureza semelhante.  

f) possuir condições estruturais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas, a ser atestado mediante declaração do representante legal da 

OSC, conforme Anexo II – Declaração sobre Condições Operacionais e Materiais. Os espaços 

físicos onde as modalidades esportivas serão oferecidas são bens públicos; 

g) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de 

dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014; 

h) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia 

do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão 

simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014); 

i) 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, conforme art. 34, caput, incisos V e VI, da 

Lei nº 13.019, de 2014; 

j) 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); 

k) atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se tratar de 

sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, de 2014. 

5.2.  Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que: 

a) 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); 

b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, 

caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014); 

c) 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); 

d) 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 
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contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, 

da Lei nº 13.019, de 2014); 

e) 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); 

f) 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 

g) tenha entre seus dirigentes pessoas 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). 

6.  COMISSÃO DE SELEÇÃO 

6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 

chamamento público, tendo sido constituída na forma do(a) Portaria nº 1364/2018, constituindo 

termo integrante deste processo de chamamento público. 

6.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos 

últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, 

cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento 

público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de interesse, nos termos do art. 

27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014. 

6.3.  A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade 

do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente 

substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de 

divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

6.4.  Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico 

de especialista que não seja membro desse colegiado. 

6.5.  A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 

autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para 

esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da 

isonomia, da impessoalidade e da transparência. 
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7.  DA FASE DE SELEÇÃO 

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

Tabela 1 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 

1 Início da Contagem do Prazo de 30 dias. 15/02/2019. 

2 Envio das propostas pelas OSCs. Até 22/03/2019 até às 

10h00 

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela 

Comissão de Seleção. 

22/03/2019 a partir das 

10h30. 

4 Divulgação do resultado preliminar. 22/03/2019 

5 Interposição de recursos contra o resultado 

preliminar.  

5 (cinco) dias contados 

da divulgação do 

resultado preliminar . 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 5 (cinco) dias após 

prazo final de 

apresentação das 

contrarrazões aos 

recursos 

7 Homologação e publicação do resultado definitivo 

da fase de seleção, com divulgação das decisões 

recursais proferidas (se houver).  

 *01/04/2019. 

 

*OBS.: O prazo disposto  no item 07 do Calendário poderá sofrer alteração, a depender da 

existência ou não de recursos. 

7.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração 

da parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência de impedimento para a 

celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior à etapa competitiva de 

julgamento das propostas, sendo exigível apenas da(s) OSC(s) selecionada(s) (mais bem 

classificada/s), nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014.   

 

7.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.  

7.3.1. O presente Edital será divulgado na página oficial deste Município: www.ts.sp.gov.br / link: 

http://www.ts.sp.gov.br/
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licitações e publicação do aviso de chamamento no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 

Imprensa Oficial deste Município, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação 

das propostas, contados da última data de publicação do Edital.  

 

7.3.2. O edital e seus anexos estarão disponíveis, para download, no site oficial 

www.ts.sp.gov.br / link: licitações. 

 

7.4.  Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs 

7.4.1. As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado e com identificação da 

instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento 

Público nº 01/19 – Processo Administrativo nº 26.315/2018 – SEMEL”, e entregues via postal 

(SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente para a Comissão de 

Seleção, no seguinte endereço: DELICO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS, situado na Praça Miguel Ortega, nº 286 – 2º andar – Parque Assunção – Taboão da 

Serra/SP – CEP: 06754-910 – (11) 4788-5315/5469/5444, até às 10 horas do dia 22 DE MARÇO 

DE 2019. 

 

7.4.2.  A proposta, em via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas 

sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da OSC proponente.  

7.4.3.  Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim 

como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos, que não forem explícita e formalmente 

solicitados pela administração pública municipal. 

7.4.4.  Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta, para totalidade das modalidades 

esportivas ou para uma ou mais. Caso venha a apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, 

será considerada a última enviada conforme item 7.4.1. deste Edital. 

7.4.5. Observado o disposto no item 7.5.3 deste Edital, as propostas deverão conter, no 

mínimo, as seguintes informações: 

a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto 

proposto;  

 

b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que 

aferirão o cumprimento das metas; 

 

c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e 

 

http://www.ts.sp.gov.br/
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7.5.  Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.  

7.5.1.  Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as 

propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o julgamento de cada proposta serão 

realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu 

julgamento. 

7.5.2.  A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do julgamento 

das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser 

prorrogado, de forma devidamente justificada, por mais 02 (dois) dias. 

7.5.3.  As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento 

estabelecidos na Tabela 2 abaixo, observado o contido no Anexo III – Termo de Referências para 

Colaboração. 

7.5.4.  A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento 

apresentados no quadro a seguir: 

Tabela 2 

Critérios de 

Julgamento 

Metodologia de Pontuação Pontuação

Máxima 

por Item 

(A) Informações sobre 

ações a serem 

executadas, metas a 

serem atingidas, 

indicadores que 

aferirão o 

cumprimento das 

metas e prazos para a 

execução das ações e 

para o cumprimento 

das metas 

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos) 

- Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos) 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 

(0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

implica eliminação da proposta, dada sua 

relevância. 

5,0 

(B) Adequação da 

proposta aos objetivos 

do programa em que 

se insere a parceria 

- Grau pleno de adequação (2,0) 

- Grau satisfatório de adequação (1,0) 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 

do requisito de adequação (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

implica a eliminação da proposta, por força do 

2,0 
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caput do art. 27 da Lei nº 13.019, de 2014.  

(C) Descrição da 

realidade objeto da 

parceria e do nexo entre 

essa realidade e o 

programa 

- Grau pleno da descrição (1,0) 

- Grau satisfatório da descrição (0,5) 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 

(0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

implica eliminação da proposta, dada a sua 

relevância. 

1,0 

(E) Capacidade 

técnico-operacional da 

instituição proponente, 

por meio de 

experiência 

comprovada no 

portfólio de 

realizações na gestão 

de atividades ou 

projetos relacionados 

ao objeto da parceria 

ou de natureza 

semelhante.  

- Grau pleno de capacidade técnico-operacional 

(2,0).  

- Grau satisfatório de capacidade técnico-

operacional (1,0). 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 

do requisito de capacidade técnico-operacional 

(0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

implica eliminação da proposta, por falta de 

capacidade técnica e operacional da OSC (art. 

33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, 

de 2014). 

2,0 

Pontuação Máxima Global 10,0 

 

7.5.5. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento 

(E), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a eliminação da proposta, a 

aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação do fato às 

autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. 

7.5.6.  O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de 

julgamento (E), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es), 

local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar 

relevantes. A comprovação documental de tais experiências dar-se-á nas Etapas 1 a 3 da fase de 

celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as 

providências indicadas no subitem anterior. 

7.5.7.  Serão eliminadas aquelas propostas: 
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a)  cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos; 

b)  que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (D); ou ainda que 

não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto da 

parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as 

metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; e os prazos 

para a execução das ações e para o cumprimento das metas; 

c) que estejam em desacordo com o Edital; ou 

7.5.8. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a 

pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média aritmética das notas 

lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de 

julgamento. 

7.5.9.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior 

pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o desempate 

será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), (C) 

e (D). Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade com mais 

tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio.  

7.6.  Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A administração pública divulgará o 

resultado preliminar do processo de seleção no site oficial do Município www.ts.sp.gov.br link 

licitações e publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, iniciando-se o prazo para recurso. 

7.7.  Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase recursal 

após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção. 

7.7.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar 

recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da publicação da decisão, à 

Comissão de Seleção, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999). Não será conhecido 

recurso interposto fora do prazo.  

7.7.2.  Os recursos serão entregues no Departamento de Licitações e Contratos, situado na 

Praça Miguel Ortega, nº 286 – 2º andar – Parque Assunção – Taboão da Serra/SP – CEP 

06754-910, cujo horário de funcionamento de segundas às sextas-feiras, das 08h00 às 12h30 e 

das 14h00 às 17h30. 

7.7.3.  É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa 

de seus interesses, arcando somente com os devidos custos. 

7.7.4. Interposto recurso, dar-se-á ciência dele, através do site oficial www.ts.sp.gov.br / link 

licitações e publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, para os demais interessados, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado imediatamente após o encerramento do prazo 

recursal, apresentem contrarrazões, se desejarem.  

 

http://www.ts.sp.gov.br/
http://www.ts.sp.gov.br/
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7.7.5. Constitui dever dos participantes o acompanhamento dos atos no site oficial 

www.ts.sp.gov.br / link licitações e no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

7.8. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 

7.8.1.  Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará. 

7.8.2.  Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo de até 

5 (cinco) dias corridos, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões, ou, dentro 

desse mesmo prazo, encaminhar o recurso aos(às) Secretário Municipal de Administração, com 

as informações necessárias à decisão final. 

7.8.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 

até 05 (cinco) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A motivação deve ser explícita, 

clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 

anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do 

ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão. 

7.8.4.  Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se 

iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela 

condução do processo de seleção. 

7.8.5.  O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

7.9.  Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com 

divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). Após o julgamento dos recursos ou o 

transcurso do prazo sem interposição de recurso, a Secretaria de Administração deverá homologar e 

divulgar, no site oficial da Prefeitura – www.ts.sp.gov.br e publicar no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo, o resultado definitivo da fase de seleção. 

7.9.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da 

Lei nº 13.019, de 2014).    

7.9.2. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta 

classificada (não eliminada), e desde que atendidas às exigências deste Edital, a administração 

pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de 

celebração. 

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria: 

 

 

 

http://www.ts.sp.gov.br/
http://www.ts.sp.gov.br/
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Tabela 3 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e 

comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de 

que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.  

2 
Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de 

que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de 

trabalho. 

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário. 

4 Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração. 

5 Publicação do extrato do termo de colaboração na Imprensa Oficial do 

Município de Taboão da Serra e Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

 

8.2.  Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e 

comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre 

nos impedimentos (vedações) legais. Para a celebração da parceria, a administração pública 

convocará a OSC selecionada para, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da convocação, 

apresentar o seu plano de trabalho e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para 

a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e 39 

da Lei nº 13.019, de 2014). 

8.2.1. Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o detalhamento da 

proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os pormenores exigidos pela 

legislação (em especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 25 do Decreto nº 8.726, de 

2016), observados os Anexos V – Modelo de Plano de Trabalho e III – Termo de Referências 

para Colaboração.    

8.2.2. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:  

a)  a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a 

atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas; 

b)  a forma de execução das ações; 

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

d)  a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a 

aferição do cumprimento das metas. 
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8.2.3. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo de até 05 

(cinco) dias, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 

2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 13.019, 

de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da 

referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos: 

I -  cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências 

previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014;  

II -  comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no 

sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe 

há, no mínimo, 01 (um) ano com cadastro ativo;  

III -  comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto 

de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser 

admitidos, sem prejuízo de outros:  

a)  instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, 

organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 

b)  declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 

atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por 

órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, 

empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou 

c)      portfólio de realizações na gestão de atividades ou projetos relacionados ao objeto da 

parceria ou de natureza semelhante. 

 

IV -  Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União e Previdenciários;  

V -  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 

VI -  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

VII – Certidão Negativa de Débitos Estadual; 

VIII – Certidão Negativa de Débitos Mobiliários; 

IX -  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, conforme art. 34, caput, incisos V e VI, da 

Lei nº 13.019, de 2014; 

X -  cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado, 

como conta de consumo ou contrato de locação; 

XI -  declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art2i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art2i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33
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dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, 

as quais deverão estar descritas no documento, conforme modelo no Anexo IV – Declaração da 

Não Ocorrência de Impedimentos; 

XII -  declaração do representante legal da OSC sobre a existência de condições para 

cumprimento do objeto, conforme Anexo II – Declaração sobre condições materiais e 

operacionais;  

8.2.5. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no caso das 

certidões previstas nos incisos IV ao VIII logo acima. 

8.2.6. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos 

impostos nesta Etapa serão protocolados no Departamento de Licitações e Contratos, situado na 

Praça Miguel Ortega, nº 286 – 2º andar – Parque Assunção – Taboão da Serra/SP – CEP 06754-

910, cujo funcionamento de segundas as sextas-feiras, das 08h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. 

8.3.  Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de 

que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho. Esta etapa 

consiste no exame formal, a ser realizado pela administração pública, do atendimento, pela OSC 

selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria, de que não incorre nos impedimentos 

legais e cumprimento de demais exigências descritas na Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba, ainda, 

a análise do plano de trabalho. 

8.3.1. No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de parcerias, a 

administração pública municipal deverá consultar o Portal Nacional da Transparência e o site do E. 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  

8.3.2. A administração pública municipal examinará o plano de trabalho apresentado pela OSC 

selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classificada que tenha sido 

convocada.   

8.3.3. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações já 

apresentadas na proposta apresentada pela OSC, observados os termos e as condições constantes 

neste Edital e em seus anexos. Para tanto, a administração pública municipal poderá solicitar a 

realização de ajustes no plano de trabalho, nos limites deste edital e seus anexos.  

8.3.4. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC selecionada 

não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração, incluindo os exigidos nos arts. 

33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar 

a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. 

8.3.5.  Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC convidada 

aceite celebrar a parceria, ela será convocada para verificação dos documentos que comprovem o 

atendimento aos requisitos previstos nos arts. 33 e 34. Esse procedimento poderá ser repetido, 

sucessivamente, obedecida a ordem de classificação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
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8.4.  Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho, se necessário. 

8.4.2.  Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela OSC, a 

administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo em até 05 (cinco) 

dias corridos, contados da data de recebimento da solicitação efetuada pela administração pública 

municipal.  

8.5.  Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração. 

8.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas 

pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão do parecer técnico 

pela Secretaria de Esportes e Lazer, as designações do gestor da parceria e da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação.   

8.5.2.  A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 

8.5.3. No período entre a apresentação da documentação e a assinatura do instrumento de parceria, 

a OSC fica obrigada a informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular 

celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para 

celebração.  

8.5.4.  A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, 

quando houver. 

8.6. Etapa 5: Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo e na Imprensa Oficial do Município. O termo de colaboração somente produzirá 

efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no meio oficial de publicidade da 

administração pública (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014). 

9.  AS COMPETÊNCIAS DO ENTE MUNICIPAL: 

9.1. Não haverá repasse de recursos financeiros à(s) OSC(s) vencedora(s), contudo, o ente 

público municipal poderá assumir os seguintes encargos e obrigações: 

 

a) arcar com o pagamento de taxas de inscrição de atletas em competições, bem como com 

as taxas de arbitragem, desde que, previamente, aprovadas pela D. Secretaria de Esportes e Lazer. 

 

b) fornecer e autorizar o uso dos materiais esportivos, aplicáveis às modalidades; 

 

c) transportar os atletas para as competições, observando os regramentos aplicáveis à 

espécie; 

 

d) fornecer, durante os treinamentos e competições, alimentação para os atletas; 

 

e) fornecer os uniformes para treinos e competições, no qual constará o símbolo oficial do 

Município de Taboão da Serra e o nome da modalidade esportiva; 

 

f) divulgar as competições das quais os atletas participarão; 
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g) responsabilizar-se pela hospedagem dos atletas, quando necessário, desde que, haja 

aprovação da Secretaria de Esportes e Lazer, observando-se, sempre, o princípio da legalidade, 

mormente, o da orçamentária. 

 

h) Poderá disponibilizar, observado o seu quadro próprio de pessoal existente e as 

funções específicas de cada um, servidores para auxílio na execução do objeto.  

11.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 (dias) 

dias da data-limite para envio das propostas, de forma eletrônica, pelo e-mail 

anderson.pereira@ts.sp.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço informado no 

subitem 7.4.1 deste Edital. A resposta às impugnações caberá ao Secretário de Administração, 

com auxílio das Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria de Assuntos Jurídicos. 

11.2.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de 

seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite 

para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: 

anderson.pereira@ts.sp.gov.br. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção. 

11.2.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. 

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo 

de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

11.2.3. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de 

esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando‐se o 

prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas 

ou o princípio da isonomia. 

11.3.  A Secretaria de Administração, com o auxílio da Secretaria de Esporte e  Lazer, resolverá os 

casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os 

princípios que regem a administração pública. 

11.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no 

todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de 

qualquer natureza. 

11.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação 

da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato 

às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além 

disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato 

poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que 

trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.  
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11.6.  A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste 

Chamamento Público.   

11.7.  Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas 

correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das entidades 

concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração  

pública. 

11.8. O presente Edital terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da homologação do 

resultado definitivo. 

11.9. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância; 

Anexo II – Declaração sobre Condições para Execução do Objeto; 

Anexo III – Termo de Referência para Colaboração; 

Anexo IV – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

Anexo V – Modelo do Termo de Trabalho; 

Anexo VI – Minuta do Termo de Colaboração;  

Anexo VII – Relação dos Dirigentes da Entidade. 

 

Taboão da Serra, 14 de fevereiro de 2019. 

 

TAKASHI SUGUINO 

Secretário de Administração 
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ANEXO I 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

PARA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/19 - SEMEL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.315/2018 

 

Celebração de Termo de Colaboração, com Organização Social, sem fins lucrativos, para o 

desenvolvimento de Atividades Esportivas de Caráter Competitivo, do PROJETO ESPORTE 

É VIDA – TABOÃO DA SERRA, junto a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, visando 

propiciar a difusão e a prática de esportes, em suas diversas modalidades, junto à coletividade 

Taboanense, fortalecendo as políticas públicas de esportes desenvolvidas no Município.  

 

ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda 

com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 01/19 – PA 26.315/2018 e em seus 

anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das 

informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 

 

Local, ____ de ______________ de 20___. 

 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO II 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

PARA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/19 - SEMEL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.315/2018 

 

Celebração de Termo de Colaboração, com Organização Social, sem fins lucrativos, para o 

desenvolvimento de Atividades Esportivas de Caráter Competitivo, do PROJETO ESPORTE 

É VIDA – TABOÃO DA SERRA, junto a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, visando 

propiciar a difusão e a prática de esportes, em suas diversas modalidades, junto à coletividade 

Taboanense, fortalecendo as políticas públicas de esportes desenvolvidas no Município.  

 

ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 

 

DECLARAÇÃO DO ART. 33, DA LEI Nº 13.019/14. 

 Declaro, em conformidade com a lei, que a [identificação da organização da sociedade civil – 

OSC]: 

 

 dispõe de condições para execução das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas. 

 

Local, ____ de ______________ de 20___. 

 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO III 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

PARA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/19 - SEMEL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.315/2018 

 

Celebração de Termo de Colaboração, com Organização Social, sem fins lucrativos, para o 

desenvolvimento de Atividades Esportivas de Caráter Competitivo, do PROJETO ESPORTE 

É VIDA – TABOÃO DA SERRA, junto a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, visando 

propiciar a difusão e a prática de esportes, em suas diversas modalidades, junto à coletividade 

Taboanense, fortalecendo as políticas públicas de esportes desenvolvidas no Município.  

 

ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I - OBJETO 

 

Celebração de Termo de Colaboração, com Organização Social, sem fins 

lucrativos, para o desenvolvimento de Atividades Esportivas de Caráter Competitivo, junto a 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, visando propiciar a difusão e a prática de esportes, 

em suas diversas modalidades, junto à coletividade Taboanense, fortalecendo as políticas 

públicas de esportes desenvolvidas no Município 

 

 

II - OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver projetos em núcleos da secretaria de esportes e lazer, visando á 

promoção da inclusão social e inserção de crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com 

necessidades especiais, da sociedade taboanense, reduzindo a exposição de crianças e jovens 

aos riscos sociais, construindo identidade esportista e o sentimento de pertencimento a 

comunidade local e a cidade. 
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III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implantar nos núcleos a promoção de práticas esportivas socioeducativas, 

atividades culturais, de lazer e de competição. 

 Fomentar a descoberta de talentos em diversas modalidades na cidade e região; 

 Formação de equipes de diversas categorias nas modalidades esportivas; 

 Melhorar o nível de treinamento técnico, tático e físico; 

 Estimular a participação do público da cidade para acompanhar os jogos, torneios e 

eventos de equipes; 

 Fortalecer a cultura esportiva na cidade e região; 

 Democratizar o acesso de crianças, jovens e adultos a práticas esportivas de competição. 

 

IV - JUSTIFICATIVA PARA O PROJETO  

 

A SEMEL – Secretaria de Esportes e Lazer, tem por objetivo a implantação de políticas 

públicas afirmativas, que atendam à população com esporte recreativo, de lazer e de 

competição, dando enfoque ao público em situações de vulnerabilidade social e econômica, 

reforçadoras das condições de injustiça e exclusão social a que estão submetidas, com vista à 

melhoria da qualidade de vida e resgate da autoestima. 

 

Nesse sentido, a intervenção do poder público para melhorar a situação das pessoas passa 

por investimentos nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de meio ambiente e também no 

esporte. Possibilitar que as crianças e os adolescentes tenham oportunidade de participar de um 

projeto de esportes, no momento em que estão fora da escola, é reduzir a exposição às situações de 

vulnerabilidade social, ao passo que proporcionar o desenvolvimento de diversos aspectos que a 

pratica regular de esportes proporciona, dentre eles, o aprimoramento do talento esportivo, a 

melhoria da autoestima, a interação social, o trabalho em equipe e autonomia para tomadas de 

decisões. 

 

O que se preconiza com as ações propostas, é proporcionar à criança e ao adolescente novos 

referenciais; tendo o esporte como formador, não somente de atletas, mas, sobretudo, de cidadãos 

conscientes da importância de cuidar da própria saúde e da sua formação educacional. 

 

Tendo em vista que a cidade de Taboão da Serra apresenta grande parte da população 

vivendo em áreas periféricas e em situação de vulnerabilidade social, o presente projeto tem como 

meta contribuir, em linhas gerais, a formação integral do indivíduo, de forma que o mesmo possa se 
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sentir estimulado a ampliar a busca por outras expectativas de vida que ultrapassem os limites do 

meio a que está sujeito. 

 

V – DAS MODALIDADES ESPORTIVAS 

 

5.1. FUTEBOL MASCULINO ADULTO 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social, na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTEBOL MASCULINO ADULTO: 

Número de atletas: 30 atletas 

Horário de treino: Segundas, quartas e sextas, das 15h00 às 17h00. 

Local de treino: Estádio Municipal  

Campeonatos disputados durante o ano: Paulista Série A3, Copa Paulista 

Modalidade Federada 

 

5.2. FUTEBOL MASCULINO MASCULINO SUB 20 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos, com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTEBOL MASCULINO SUB 20: 

Numero de atletas por turma: 30 atletas 

Horário de treino: Segundas, quartas e sextas, das 17h00 às 19h00. 

Local de treino: Estádio Municipal e Campo do Marabá 

Campeonatos disputados na temporada: Copa São Paulo de Futebol Juniors e Paulista Sub 20 

Modalidade Federada 
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5.3. FUTEBOL FEMININO ADULTO 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTEBOL FEMININO ADULTO : 

Número de atletas por turma: 25 atletas 

Horário de treino: Segundas e quintas das 19h00 às 20h30 

Local de treino: Estádio Municipal e Campo do Marabá 

Campeonatos disputados durante o ano: Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior 

Modalidade Federada 

 

5.4. FUTEBOL FEMININO SUB 17 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos, com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTEBOL FEMININO SUB 17 : 

Número de atletas por turma: 25 atletas 

Horário de treino: Segundas e quintas, das 17h30 às 19h00. 

Local de treino: Estádio Municipal e Campo do Marabá 

Campeonatos disputados durante o ano: Campeonato Paulista de Futebol Feminino 

Modalidade Federada 

 

5.5. FUTEBOL MASCULINO SUB 17 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 
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autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos, com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTEBOL MASCULINO SUB 17: 

Numero de atletas por turma: 30 atletas 

Horário de treino: Segundas e quartas, das 14h00 às 15h30. 

Local de treino: Campo do Guaciara 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Paulista de Futebol Feminino, DEF, Copa 

SEMEL, Copa Kagiva e Copa Libertadores de Base. 

Modalidade Federada 

 

 

5.6. FUTEBOL MASCULINO SUB 14 E SUB 15 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTEBOL MASCULINO SUB 14 E SUB 15: 

Numero de atletas por turma: 30 atletas 

Horário de treino: Segundas e quartas das 15h30 às 18h00. 

Local de treino: Campo do Guaciara 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Paulista de Futebol Feminino, DEF, Copa 

SEMEL, Copa Kagiva e Copa Libertadores de Base. 

Modalidade Federada 

 

 

5.7. FUTEBOL MASCULINO SUB 12 E SUB 13 

 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 
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praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTEBOL MASCULINO SUB 12 E SUB 13: 

Numero de atletas por turma: 30 atletas 

Horário de treino: terças e quintas das 14h00 às 15h30. 

Local de treino: Campo do Guaciara 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Paulista de Futebol Feminino, DEF, Copa 

Semel, Copa Kagiva e Copa Libertadores de Base. 

Modalidade Federada 

 

5.8. FUTEBOL MASCULINO SUB 10 E SUB 11 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTEBOL MASCULINO SUB 10 E SUB 11: 

Numero de atletas por turma: 30 atletas 

Horário de treino: terças e quintas das 15h30 às 18h00 

Local de treino: Campo do Guaciara 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Paulista de Futebol Feminino, DEF, Copa 

Semel, Copa Kagiva e Copa Libertadores de Base. 

Modalidade Federada 

 

5.9. FUTSAL MASCULINO ADULTO 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTSAL MASCULINO ADULTO: 
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Numero de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Terças e quintas das 22h00 às 23h30 

Local de treino: Ginásio Zé do Feijão 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Metropolitano de Futsal Série Ouro e 

Campeonato Paulista de Futsal Série Ouro 

Modalidade Federada 

 

5.10. FUTSAL MASCULINO SUB 20 

 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTSAL MASCULINO SUB 20: 

Numero de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Quartas e sextas das 22h00 às 23h30 

Local de treino: Ginásio Zé do Feijão 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Metropolitano de Futsal Série Ouro e 

Campeonato Paulista de Futsal Série Ouro 

Modalidade Federada 

 

 

5.11. FUTSAL MASCULINO MASCULINO SUB 18 

 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTSAL MASCULINO SUB 18: 

Numero de atletas por turma: 20 atletas 
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Horário de treino: Terças e quintas das 16h00 às 17h30 

Local de treino: Ginásio Zé do Feijão 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Metropolitano de Futsal Série Ouro e 

Campeonato Paulista de Futsal Série Ouro 

Modalidade Federada 

 

5.12. FUTSAL MASCULINO SUB 16 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTSAL MASCULINO SUB 16: 

Numero de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Segundas e quartas das 18h30 às 20h00 

Local de treino: Ginásio Zé do Feijão 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Metropolitano de Futsal Série Ouro e 

Campeonato Paulista de Futsal Série Ouro 

Modalidade Federada 

 

 

5.13. FUTSAL MASCULINO SUB 14 

 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTSAL MASCULINO SUB 14: 

Numero de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Terças e quintas das 20h00 às 21h30 

Local de treino: Ginásio Zé do Feijão 
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Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Metropolitano de Futsal Série Ouro e 

Campeonato Paulista de Futsal Série Ouro 

Modalidade Federada 

 

5.14. FUTSAL MASCULINO SUB 12 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTSAL MASCULINO SUB 12: 

Numero de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Segundas e quartas das 20h00 às 21h30 

Local de treino: Ginásio Zé do Feijão 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Metropolitano de Futsal Série Ouro e 

Campeonato Paulista de Futsal Série Ouro 

Modalidade Federada 

 

5.15. FUTSAL FEMININO ADULTO 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTSAL FEMININO ADULTO: 

Número de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Segundas a sexta das 15h00 às 17h00 

Local de treino: Ginásio Zé do Feijão e Ginásio Ayrton Senna 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Metropolitano de Futsal Série Ouro, Jogos 

Regionais, jogos Abertos do Interior, Copa do Brasil de Futsal Feminino, Jogos Universitários – 

Fase Estadual, Regional e Nacional  e Campeonato Paulista de Futsal Série A1. 

Modalidade Federada 
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5.16. FUTSAL FEMININO SUB 20 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTSAL FEMININO SUB 20: 

Número de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Segundas a sexta das 17h00 às 19h00 

Local de treino: Ginásio Zé do Feijão e Ginásio Ayrton Senna 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Paulista de Futsal Feminino e Jogos 

Abertos da Juventude. 

Modalidade Federada 

 

 

5.17. FUTSAL FEMININO SUB 17 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTSAL FEMININO SUB 17: 

Número de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Terças e quintas das 16h00 às 17h30 

Local de treino: Ginásio Zé do Feijão e Ginásio Ayrton Senna 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Paulista de Futsal Feminino e Jogos 

Abertos da Juventude. 

Modalidade Federada 
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5.18. FUTSAL FEMININO SUB 15 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTSAL FEMININO SUB 15: 

Número de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Quartas e sextas das 16h00 às 17h30 

Local de treino: Ginásio Zé do Feijão e Ginásio Ayrton Senna 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Paulista de Futsal Feminino e Jogos 

Infantis do estado de São Paulo. 

Modalidade Federada 

 

 

5.19. FUTSAL FEMININO SUB 13 

 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO FUTSAL FEMININO SUB 13: 

Número de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Segundas e quartas das 19h30 às 21h00 

Local de treino: Ginásio Zé do Feijão 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Paulista de Futsal Feminino, Copa Nescau 

e Clube Escola. 

Modalidade Federada 
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5.20. VOLEIBOL FEMININO LIVRE 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO VOLEIBOL FEMININO LIVRE: 

Número de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Segundas e quartas das 16h30 às 18h00 

Local de treino: Ginásio Ayrton Senna 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Municipal de Voleibol 

Modalidade Não Federada 

 

 

5.21. VOLEIBOL MASCULINO LIVRE 

 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO VOLEIBOL MASCULINO LIVRE: 

Número de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Segundas e quartas das 16h30 às 18h00 

Local de treino: Ginásio Ayrton Senna 

Campeonatos disputados na temporada: Jogos Regionais e Jogos Abertos do interior 

Modalidade Não Federada 
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5.22. VOLEIBOL ADAPTADO PARA A TERCEIRA IDADE MASCULINO 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO VOLEIBOL ADAPTADO PARA A TERCEIRA IDADE MASCULINO: 

Número de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Segundas e quartas das 10h30 às 12h00 

Local de treino: Ginásio Ayrton Senna 

Campeonatos disputados na temporada: Jogos Regionais do Idoso e Torneios Municipais 

Modalidade Não Federada 

 

5.23. VOLEIBOL ADAPTADO PARA A TERCEIRA IDADE FEMININO 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO VOLEIBOL ADAPTADO PARA A TERCEIRA IDADE FEMININO: 

 

Número de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Segundas e quartas das 9h00 às 10h30 

Local de treino: Ginásio Ayrton Senna 

Campeonatos disputados na temporada: Jogos Regionais do Idoso e Torneios Municipais 

Modalidade Não Federada 
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5.24. BASQUETE MASCULINO LIVRE 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO BASQUETE MASCULINO LIVRE: 

Número de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Segundas e quartas das 21h00 às 22h30 

Local de treino: Ginásio Zé do Feijão 

Campeonatos disputados na temporada: Jogos Regionais 

Modalidade Não Federada 

 

 

5.25. MALHA MASCULINO LIVRE 

 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO MALHA MASCULINO LIVRE: 

Número de atletas por turma: 15 atletas 

Horário de treino: Segundas e quartas das 21h00 às 22h30 

Campeonatos disputados na temporada: Campeonato Paulista, Jogos Regionais e Jogos Abertos 

do Interior. 

Modalidade Federada 
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5.26. KARATÊ MASCULINO ADULTO 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO KARATÊ MASCULINO ADULTO : 

Número de atletas por turma: 20 atletas 

Horário de treino: Segundas, terças e quintas das 21h00 às 22h30 

Local de treino: SEMEL e Ginásio Zé do Feijão 

Campeonatos disputados na temporada: Jogos Regionais, Jogos Abertos, Campeonato Paulista, 

Campeonato Brasileiro e Sulamericano. 

Modalidade Federada 

 

 

5.27. KARATÊ FEMININO ADULTO 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO KARATÊ FEMININO ADULTO: 

Número de atletas por turma: 15 atletas 

Horário de treino: Segundas, quartas e sextas das 21h00 às 22h30 

Local de treino: SEMEL e Ginásio Zé do Feijão 

Campeonatos disputados na temporada: Jogos Regionais, Jogos Abertos, Campeonato Paulista, 

Campeonato Brasileiro e Sulamericano. 

Modalidade Federada 
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5.28. KARATÊ MASCULINO CATEGORIAS DE BASE 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO KARATÊ MASCULINO CATEGORIAS DE BASE: 

Número de atletas por turma: 60 atletas 

Horário de treino: Segundas a sexta das 19h00 às 21h00 

Local de treino: Ginásio Zé do Feijão 

Campeonatos disputados na temporada: Jogos Regionais 

Modalidade Não Federada 

 

 

5.29. KARATÊ FEMININO CATEGORIAS DE BASE 

 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO KARATÊ FEMININO CATEGORIAS DE BASE: 

Número de atletas por turma: 40 atletas 

Horário de treino: Segundas a sexta das 19h00 às 21h00 

Local de treino: Ginásio Ayrton Senna 

Campeonatos disputados na temporada: Jogos Regionais 

Modalidade Não Federada 
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5.30. JUDÔ MASCULINO ADULTO 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

 

DESCRIÇÃO JUDÔ MASCULINO ADULTO: 

Numero de atletas por turma: 10 atletas 

Horário de treino: Segunda, quartas e sextas, das 20h30 às 22h00 

Local de treino: SEMEL – Secretaria de Esportes e Lazer 

Campeonatos disputados durante o ano: Copa São Paulo, Campeonato Regional de Judô, 

Campeonato Inter-regional de Judô, Campeonato Paulista Estadual e Jogos Regionais. 

Modalidade Federada 

 

 

5.31. JUDÔ MASCULINO CATEGORIAS MENORES (DE 08 A 18 ANOS) 

 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO JUDÔ MASCULINO CATEGORIAS MENORES (DE 08 A 18 ANOS): 

Numero de atletas por turma: 30 atletas 

Horário de treino: Segunda, quartas e sextas, das 20h30 às 22h00 

Local de treino: SEMEL – Secretaria de Esportes e Lazer 

Campeonatos disputados durante o ano: Copa São Paulo, Campeonato Regional de Judô, 

Campeonato Inter-regional de Judô e Campeonato Paulista Estadual. 

Modalidade Federada 
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5.32. JUDÔ FEMININO CATEGORIAS MENORES (DE 08 A 18 ANOS) 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

DESCRIÇÃO JUDÔ  FEMININO CATEGORIAS MENORES (DE 08 A 18 ANOS): 

Numero de atletas por turma: 30 atletas 

Horário de treino: Segunda, quartas e sextas, das 20h30 às 22h00 

Local de treino: SEMEL – Secretaria de Esportes e Lazer 

Campeonatos disputados durante o ano: Copa São Paulo, Campeonato Regional de Judô, 

Campeonato Inter-regional de Judô e Campeonato Paulista Estadual. 

Modalidade Federada 

 

5.33. Ginástica Artística 

 

Objetivos: 

Fornecer oportunidade de prática esportiva para pessoas através da iniciação e formação em 

diversas modalidades, contribuindo para a efetiva integração social na comunidade e melhoria de 

qualidade de vida, desenvolvimento qualificado das categorias de formação do Município, 

autoconhecimento do corpo e controle dos movimentos, estimular um esporte de excelência 

praticado na cidade, criar um Centro de Referência em Treinamentos com intuito de atender a 

demanda da cidade e abrir novas oportunidades através do esporte. 

 

 

DESCRIÇÃO GINÁSTICA ARTÍSTICA: 

Numero de atletas por turma: 60 Atletas 

Horário de treino: Segundas, quartas e sextas, das 19h00 às 22h00 

Local de treino: SEMEL – Secretaria de Esportes e Lazer 

Campeonatos disputados durante o ano: Festival Municipal e Festival de Clubes. 

Modalidade Não Federada 
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VI – PÚBLICO ALVO 

 

O projeto se destina as crianças, adultos, idosos e pessoas com necessidades 

especiais, que participem das diversas modalidades oferecidas nos núcleos esportivos da 

cidade de Taboão da Serra. 

 

 

VII – ATENDIMENTOS 

 

MÓDULO QUANTIDADE 

DE ATLETAS 

FUTEBOL MASCULINO ADULTO 30 

FUTEBOL MASCULINO SUB 20 30 

FUTEBOL FEMININO ADULTO 25 

FUTEBOL FEMININO SUB 17 25 

FUTEBOL MASCULINO SUB 17 30 

FUTEBOL MASCULINO SUB 14-15 30 

FUTEBOL MASCULINO SUB 12-13 30 

FUTEBOL MASCULINO SUB 10-11 30 

FUTSAL MASCULINO ADULTO 20 

FUTSAL MASCULINO SUB 20 20 

FUTSAL MASCULINO SUB 18 20 

FUTSAL MASCULINO SUB 16 20 

FUTSAL MASCULINO SUB 14 20 

FUTSAL MASCULINO SUB 12 20 

FUTSAL FEMININO ADULTO 20 

FUTSAL FEMININO SUB 20 20 

FUTSAL FEMININO SUB 17 20 

FUTSAL FEMININO SUB 15 20 

FUTSAL FEMININO SUB 13 20 

VOLEIBOL FEMININO LIVRE 20 

VOLEIBOL MASCULINO LIVRE 20 

VOLEIBOL ADAPTADO PARA A TERCEIRA IDADE 

MASCULINO 

20 

VOLEIBOL ADAPTADO PARA A TERCEIRA IDADE 

FEMININO 

20 

BASQUETE MASCULINO ADULTO 20 

MALHA MASCULINO LIVRE 15 

KARATÊ MASCULINO ADULTO 20 
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KARATÊ FEMININO ADULTO 15 

KARATÊ MASCULINO CATEGORIAS DE BASE 60 

KARATÊ FEMININO CATEGORIAS DE BASE 40 

JUDÔ MASCULINO ADULTO 10 

JUDÔ MASCULINO CATEGORIAS DE BASE 15 

JUDÔ FEMININO CATEGORIAS DE BASE 15 

GINÁSTICA ARTÍSTICA 60 

  

 

 

VIII – REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 

 

Não haverá repasse de recursos financeiros à(s) OSC. 
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ANEXO IV 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

PARA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/19-SEMEL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.315/2018 

 

Celebração de Termo de Colaboração, com Organização Social, sem fins lucrativos, para o 

desenvolvimento de Atividades Esportivas de Caráter Competitivo, do PROJETO ESPORTE 

É VIDA – TABOÃO DA SERRA, junto a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, visando 

propiciar a difusão e a prática de esportes, em suas diversas modalidades, junto à coletividade 

Taboanense, fortalecendo as políticas públicas de esportes desenvolvidas no Município.  

 

ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 

 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 

Declaro para os devidos fins, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] e 

seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 

2014. Nesse sentido, a citada entidade: 

 Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território 

nacional; 

 Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

 Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 

ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo 

de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.  

 Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas 

as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014;  

 Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento público 

e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da 

administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de 

chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de 

governo; 

 Não teve 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; e 
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 Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 

irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 

decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada 

responsável por ato de improbidade, 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.  

 

Local, ____ de ______________ de 20___. 

 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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 ANEXO V 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

PARA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/19 - SEMEL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.315/2018 

 

Celebração de Termo de Colaboração, com Organização Social, sem fins lucrativos, para o 

desenvolvimento de Atividades Esportivas de Caráter Competitivo, do PROJETO ESPORTE 

É VIDA – TABOÃO DA SERRA, junto a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, visando 

propiciar a difusão e a prática de esportes, em suas diversas modalidades, junto à coletividade 

Taboanense, fortalecendo as políticas públicas de esportes desenvolvidas no Município.  

 

ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 

 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome da OSC:........................................................................ 

CNPJ nº ............................................................................................................... 

Entidade Sem Fins Lucrativos 

Endereço:.............................................................................................................. 

Município:.............................................................................................................. 

Estado:............................................................... – CEP: ...................................... 

Fone:................................. Fax:......................... E-mail:....................................... 

 

1.1. DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome do Dirigente Máximo e/ou Representante Legal:..................................... 

Cargo.................................................................................................................... 

CIRG:................................................... Órgão Expedidor:................................... 

CPF:...................................................................................................................... 

Endereço:............................................................................................................. 

Município:............................................................................................................. 

Estado:.............................................................. – CEP: ...................................... 

Fone:................................ Fax:......................... E-mail:....................................... 
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1.2. GESTOR TÉCNICO E/OU RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA 

 

Nome do Gestor Técnico e/ou Responsável pela Proposta:.................................... 

Cargo.......................................................................................................................... 

CIRG:................................................... Órgão Expedidor:......................................... 

CPF:............................................................................................................................ 

Endereço:................................................................................................................... 

Município:................................................................................................................... 

Estado:............................................................... – CEP: ........................................... 

Fone:................................. Fax:......................... E-mail:............................................ 

 

II – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

 

 (O Projeto Esporte é Vida – Taboão da Serra visa à inclusão dos munícipes, com capacitação 

para todos os aderentes, independentemente de sexo, sem quaisquer discriminações e/ou 

preconceito). 

 

III – DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCEIRA, DEVENDO 

SER DEMONSTRADO O NEXO ENTRE ESSA REALIDADE E O PROJETO E METAS A 

SEREM ATINGIDAS. 

 

(A interessada deverá mencionar o número de pessoas a que se propõe treinar a atividade 

esportiva, bem como a duração, com previsão de início e fim de execução, observando-se o Anexo 

III– Termo de Referência). 

 

IV – DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES A SEREM 

EXECUTADOS E QUAIS SERÃO OS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA 

AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS. 

 

 (A interessadas deverá descrever as metas a serem atingidas, considerando o Termo de 

Referência e as atividades voltadas para o atingimento deste fim). 

 

V - JUSTIFICATIVAS 

 

(A interessada deverá justificar qual o motivo e pretensão em firmar cooperação com a 

Administração Pública de Taboão da Serra). 

 

 

 



       Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

 
Departamento de Licitações e Contratos – DELICO 

Secretaria de Administração 

____________________________________________________________________________  
 

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – Fone: (11) 4788-5300 

www.ts.sp.gov.br 

 

47 

 

VI – METODOLOGIA DA PROPOSTA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(A interessada deverá especificar a própria metodologia a ser adotado e os seu conteúdo 

programático, observando-se os objetivos descritos no Anexo III – Termo de Referência, sendo que 

o seu desenvolvimento e operacionalidade poderá contar com técnicas didáticas diversificadas, 

dentre as quais podem ser citadas: workshop, exposições dialogadas, treino dirigido, trabalhos em 

grupos, técnicas desportivas, exercícios teóricos, entre outros. A interessada deverá estar ciente de 

que caberá à SEMEL aprovar a metodologia e conteúdo, bem como supervisionará a sua execução). 

 

VII – DOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS 

 

(A interessada deverá indicar os materiais que serão utilizados para aplicação da(s) modalidade 

(s) que deverão ser fornecidos pelo ente público municipal, para uso exclusivo no projeto “Esporte é 

Vida – Taboão da Serra). 

 

VIII – DESCRIÇÃO DO CORPO TÉCNICO PARA DESENVOLVIMENTO 

QUALITATIVO DO(S) CURSO(S) 

  

 (A interessada deverá indicar quais serão os profissionais, devidamente, habilitados, bem 

como a respectiva quantidade).  

 

 

(Município/Data) 

_____________________________ 

Presidente da OSC 

RG nº  

CPF nº  

E-mail Institucional: 

E-mail Particular: 

 

________________________________________ 

Gestor Técnico e/ou Responsável pela Proposta 

RG nº  

CPF nº  

E-mail Institucional: 

E-mail Particular: 

 

OBS: Ao elaborar o Plano de Trabalho observar o disposto na cláusula 8.2.2. do edital 
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ANEXO VI 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

PARA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/19 - SEMEL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26315/2018. 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA 

SERRA E A OSC – PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO “PROJETO ESPORTE É VIDA – TABOÃO DA 

SERRA”, NOS TERMOS DO EDITAL E SEUS 

ANEXOS. 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, com sede na Praça Miguel 

Ortega, nº 439, Parque Assunção, Taboão da Serra, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 

46.523.122/0001-63, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal Dr. Fernando Fernandes 

Filho, doravante denominada ÓRGÃO PÚBLICO, e a (...............................................), pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº (..............................), com 

sede à Rua ..............., nº ........, no bairro .............., no município de ..................., Estado de São 

Paulo – CEP: ........................, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL PARCEIRA, neste ato, representada na forma de seu estatuto pelo seu Presidente 

......................, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito no RG sob o nº ........... SSP/SP e 

no CPF sob o nº .............., residente e domiciliado na Rua ............., nº ..........., no bairro ............. – 

São Paulo/SP – CEP: ..........; celebram o presente TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 

26.315/2018, mediante as cláusulas e condições abaixo declinadas, em conformidade com a Lei nº 

13.019/2014 e as determinações do E. 

 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente a celebração de Termo de Colaboração para “ concessão de apoio 

da administração pública municipal para a execução do Projeto – “Esporte é Vida – Taboão 

da Serra”, que tem por escopo oferecer aos munícipes de Taboão da Serra, as modalidades 

esportivas: 1. Futebol Masculino Adulto; 2. Futebol Masculino Sub 20, 3. Futebol Feminino 

Adulto, 4. Futebol Feminino Sub 17, 5. Futebol Masculino Sub 17, 6. Futebol Masculino 

Sub 14-15, 7. Futebol Masculino Sub 12-13, 8. Futebol Masculino Sub 10-11, 9. Futsal 

Masculino Adulto, 10. Futsal Masculino Sub 20, 11. Futsal Masculino Sub 18, 12. Futsal 

Masculino Sub 16, 12. Futsal Masculino Sub 14, 13.Futsal Masculino Sub 12, 14. Futsal 
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Feminino Adulto, 15. Futsal Feminino Sub 20, 16. Futsal Feminino Sub 17, 16. Futsal 

Feminino Sub 15, 17. Futsal Feminino Sub 13, 18. Voleibol Feminino Livre; 19. Voleibol 

Masculino Livre, 20. Voleibol Adaptado para a Terceira Idade Masculino, 21. Voleibol 

Adaptado para Terceira Idade Feminino. 22. Basquete Masculino Adulto, 23. Malha 

Masculino Livre, 24. Karatê Masculino Adulto, 25. Karatê Feminino Adulto, 26. Karatê 

Masculino Categorias de Base, 27. Karatê Feminino Categorias de Base, 28. Judô 

Masculino Adulto, 29. Judô Masculino Categorias de Base, 30. Judô Feminino Categorias 

de Base, 31. Ginástica Artística, sendo disponibilizadas quantidades de vagas por modalidade 

esportiva, totalizando 800 (oitocentos) vagas, observando-se o Termo de Referência e demais 

anexos do edital. 

 

1.2.  Os cursos serão oferecidos aos munícipes de Taboão da Serra, de forma gratuita, tendo por 

meta o atingimento de 800 (oitocentas), vagas total, sendo para cada modalidade esportiva:  

 
 

2. MÓDULO QUANTIDADE 

DE ATLETAS 

FUTEBOL MASCULINO ADULTO 30 

FUTEBOL MASCULINO SUB 20 30 

FUTEBOL FEMININO ADULTO 25 

FUTEBOL FEMININO SUB 17 25 

FUTEBOL MASCULINO SUB 17 30 

FUTEBOL MASCULINO SUB 14-15 30 

FUTEBOL MASCULINO SUB 12-13 30 

FUTEBOL MASCULINO SUB 10-11 30 

FUTSAL MASCULINO ADULTO 20 

FUTSAL MASCULINO SUB 20 20 

FUTSAL MASCULINO SUB 18 20 

FUTSAL MASCULINO SUB 16 20 

FUTSAL MASCULINO SUB 14 20 

FUTSAL MASCULINO SUB 12 20 

FUTSAL FEMININO ADULTO 20 

FUTSAL FEMININO SUB 20 20 

FUTSAL FEMININO SUB 17 20 

FUTSAL FEMININO SUB 15 20 

FUTSAL FEMININO SUB 13 20 

VOLEIBOL FEMININO LIVRE 20 

VOLEIBOL MASCULINO LIVRE 20 

VOLEIBOL ADAPTADO PARA A TERCEIRA IDADE 20 
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MASCULINO 

VOLEIBOL ADAPTADO PARA A TERCEIRA IDADE 

FEMININO 

20 

BASQUETE MASCULINO ADULTO 20 

MALHA MASCULINO LIVRE 15 

KARATÊ MASCULINO ADULTO 20 

KARATÊ FEMININO ADULTO 15 

KARATÊ MASCULINO CATEGORIAS DE BASE 60 

KARATÊ FEMININO CATEGORIAS DE BASE 40 

JUDÔ MASCULINO ADULTO 10 

JUDÔ MASCULINO CATEGORIAS DE BASE 15 

JUDÔ FEMININO CATEGORIAS DE BASE 15 

GINÁSTICA ARTÍSTICA 60 

TOTAL 800 

 

1.3.  A OSC deverá atender de 2ª a 6ª feira, no Projeto “Esporte é Vida – Taboão da 

Serra”, tendo como meta atingir 800 (oitocentos) munícipes, gratuitamente, e sem 

quaisquer discriminações. 

 

1.4. O Plano de Trabalho para 2019 e demais documentos anexos do Edital são termos 

integrantes deste Termo de Colaboração, sendo requisitos de existência, validade e 

eficácia, cuja observância se mostra como imperativa. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

2.1 – O ÓRGÃO PÚBLICO por este Termo, obriga-se a: 

 

a) arcar com o pagamento de taxas de inscrição de atletas em competições, bem como com 

as taxas de arbitragem, desde que, previamente, aprovadas pela D. Secretaria de Esportes e Lazer. 

 

b) fornecer e autorizar o uso dos materiais esportivos, aplicáveis às modalidades; 

 

c) transportar os atletas para as competições, observando os regramentos aplicáveis à 

espécie; 

 

d) fornecer, durante os treinamentos e competições, alimentação para os atletas; 

 

e) fornecer os uniformes para treinos e competições, no qual constará o símbolo oficial do 

Município de Taboão da Serra e o nome da modalidade esportiva; 
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f) divulgar as competições das quais os atletas participarão; 

 

g) responsabilizar-se pela hospedagem dos atletas, quando necessário, desde que, haja 

aprovação da Secretaria de Esportes e Lazer, observando-se, sempre, o princípio da legalidade, 

mormente, o orçamentário. 

 

h) Poderá disponibilizar, observado o seu quadro próprio de pessoal existente e as 

funções específicas de cada um, servidores para auxílio na execução do objeto.  

 

g) determinar prazo para que a OSC adote as providências necessárias ao exato 

cumprimento das obrigações decorrentes desta parceria, sempre que verificada alguma 

irregularidade. 

 

h) nos termos da lei, divulgar as competições das quais os atletas participarão; 

 

i) responsabilizar-se pela hospedagem dos atletas, quando necessário, desde que, haja 

aprovação da Secretaria de Esportes e Lazer, observando-se, sempre, o princípio da legalidade, 

mormente, o da orçamentária; 

 

j) orientar a OSC quanto aos procedimentos esportivos; 

 

k) publicar na Imprensa Oficial do Município extrato deste Instrumento de Termo de 

Colaboração e de seus aditivos e apostilamentos, nos prazos legais. 

 

l) selecionar os munícipes, de forma gratuita e isonômica, assegurando a possibilidade real 

de participação dos mesmos nas modalidades esportivas; 

 

m) supervisionar, gerir, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços 

prestados pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA, em decorrência deste 

Termo de Colaboração, através da comissão de avaliação e monitoramento, bem como através de 

um coordenador a ser indicado pela Secretaria de Esportes e Lazer - SEMEL; 

 

n) elaborar juntamente com a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA o 

Projeto Pedagógico Esportivo às modalidades; 

 

o) subsidiar e acompanhar tecnicamente a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

PARCEIRA na execução das atividades objeto deste Termo de Colaboração; 

 

p) determinar prazo para que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA 

adote as providências necessárias ao exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo de 

Colaboração, sempre que verificada alguma irregularidade; 
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q) realizar e participar de reuniões com os alunos e funcionários sempre que julgar 

necessário; 

 

r) organizar e orientar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA quanto 

aos procedimentos para a matrícula dos selecionados para às práticas esportivas; 

 

s) supervisionar, orientar e fiscalizar os materiais que estão sendo utilizados nas atividades 

esportivas; 

 

t) a Secretaria de Esportes e Lazer – SEMEL é o órgão gestor, competindo-lhe a nomeação 

da comissão de avaliação e monitoramento, nos termos da Lei nº 13.019/14. 

 

2.2 – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA obriga-se a: 

 

a) manter atualizada toda a documentação referente à sua regularidade jurídica, fiscal, 

previdenciária e trabalhista; 

 

b) manter o bom funcionamento das instalações, obedecendo aos padrões estabelecidos pelo 

ÓRGÃO PÚBLICO e permanentemente em condições adequadas de conservação, higiene e 

limpeza; 

 

c) permitir ao ÓRGÃO PÚBLICO  e ao E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o 

exercício de fiscalização e conferência de dados;  

 

d) atender aos munícipes, gratuitamente, e sem qualquer discriminação, observando o 

necessário tratamento igualitário; 

 

e) o não comparecimento do aluno por um período de 05 treinos consecutivos, não 

justificados, implicará no cancelamento imediato de sua matrícula na modalidade esportiva, 

cabendo à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA assegurar ciência do aluno 

e/ou responsável, dar baixa imediata da matrícula, para disponibilidade da vaga; 

 

f) executar o Plano de Trabalho aprovado, garantindo efetiva execução do seu objeto; 

 

g) zelar pela manutenção dos padrões de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as 

diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo ÓRGÃO PÚBLICO; 

 

h) assegurar ao ÓRGÃO PÚBLICO e ao E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo as 

condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da execução e dos 

resultados dos serviços objetos deste Termo de Colaboração; 
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i) Indicar responsável técnico pelo Projeto, que terá também a função de representar a 

instituição perante a Prefeitura Municipal, para esclarecimentos, adaptações e encaminhamentos 

operacionais; 

 

j) cuidar para que profissionais utilizem vestuário adequado e, quando necessário, específico 

ao ambiente e nas suas dependências; 

 

m) manter os registros estatísticos, bem como a relação nominal dos atendidos, atualizados e 

em ordem, sempre à disposição dos agentes públicos responsáveis pelo Controle Interno da 

Administração Pública, pela Secretaria de Cultura e Turismo e pelo Controle Externo, de forma a 

garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros 

recebidos; 

 

n) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 

comerciais decorrentes da execução da parceria, não gerando ao PODER PÚBLICO, obrigação 

solidária e/ou subsidiária, por qualquer encargo e/ou obrigação de qualquer natureza. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

 

O presente Termo de Colaboração entrará em vigor em ___ de ________ de 2019 e o 

término dar-se-á em _____ de ________ de  2020; podendo, motivadamente, ser prorrogado por 

sucessivos períodos, até o limite legal de 60 (sessenta) meses. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Toda e qualquer prorrogação, deverá ser formalizada por 

termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de 

Colaboração ou da última dilatação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo 

aditivo com atribuição de vigência retroativa. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

4. 1 – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA prestará contas da 

seguinte forma: 

 

4.1.1. Protocolar, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, os seguintes documentos: 

 

a) certidões de regularidade jurídica, fiscal, previdenciária e 

trabalhista; 
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b) relatório circunstanciado e relação nominal dos atendidos no 

período e em cada modalidade esportiva atendida. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

O controle e a fiscalização ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer que 

fará o acompanhamento administrativo e pedagógico da execução do objeto do Termo de 

Colaboração, através da Comissão de Avaliação e Monitoramento e de visitas do(s) 

Coordenador(es) do Projeto, acompanhando a regularidade do desenvolvimento do Projeto e 

a qualidade do atendimento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DENÚNCIA OU RESCISÃO 

 

Este Termo de Colaboração poderá, a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer das 

partes, ser denunciado, mediante prévia e expressa notificação, com prazo mínimo de 90 

(noventa) dias, ressalvada a hipótese de descumprimento de suas cláusulas ou infração legal, 

motivos pelos quais o Termo poderá ser imediatamente rescindido, aplicando-se o disposto 

na Lei nº 13.019/14. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Em qualquer dos casos responderá cada parte pelas obrigações 

assumidas até a data do rompimento do acordo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE  

 

A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos Aditamentos que possam ocorrer e que 

impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento e no 

Plano de Trabalho, fica condicionada à publicação dos respectivos extratos nos Diários 

Oficiais do Estado de São Paulo e Município de Taboão da Serra, com disponibilização em 

site oficial, a qual deverá ser providenciada pelo ORGÃO PÚBLICO no prazo de até 20 

(vinte) dias a contar da respectiva assinatura. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

Ficam pactuadas, também, as seguintes condições: 

 

a) todas as comunicações relativas a este Termo de Colaboração serão remetidas por 

correspondência e entregues mediante protocolo, nos endereços das partes e recebidas por 

pessoa responsável legalmente, quando comprovado o recebimento ou e-mail e serão 

consideradas como regularmente efetuadas; e 
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b) as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer 

ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Colaboração serão registrados em 

atas ou relatórios circunstanciados. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 

 

9.1 – Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da 

Lei nº 13.019, de 2014, e legislação específica, o ORGÃO PÚBLICO, poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA as 

seguintes sanções: 

 

I – advertência; 

 

II – suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera da administração 

pública municipal, por prazo não superior a dois anos; 

 

III – declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas do ORGÃO 

PÚBLICO, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 

administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso II. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência 

exclusiva do ORGÃO PÚBLICO, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, 

no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 

(dois) anos de aplicação da penalidade. 

 

9.2 – Prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de 

contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria. 

 

9.3 – A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração 

da infração. 

 

9.4 – Em ocorrendo a rescisão antecipada da parceria, ou abandono dos serviços 

discriminados no Plano de Trabalho antes do termo final por iniciativa da 
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA, sem exclusão das penalidades 

previstas na Lei nº. 13.019/2014, também será aplicado o previsto no item III da Cláusula 9. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

 

10.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Colaboração fica eleito o 

Foro da Comarca de Taboão da Serra. 

 

E, por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de iguais teores e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Taboão da Serra, ___ de ______ de 2019. 

 

Fernando Fernandes Filho 

Prefeito Municipal 

E-mail institucional: fernando.fernandes@taboaodaserra.sp.gov.br 

E-mail pessoal: fernando.fernandes@taboaodaserra.sp.gov.br  

Órgão Público 

 

  

 OSC 

Presidente e/ou Procurador 

E-mail institucional: ......................................... 

E-mail pessoal: ................................................  

Organização da Sociedade Civil Parceira 

 

 

Fábio Fernandes 

Secretário Municipal de Esportes e Lazer 

E-mail institucional: .................................................. 

 E-mail pessoal: ................................................ 

Gestor deste Termo de Colaboração 

 

Testemunhas: 

 

____________________________                            ______________________________ 

Departamento de Licitações e Contratos          Departamento de Licitações e Contratos 

 

 

mailto:fernando.fernandes@taboaodaserra.sp.gov.br
mailto:fernando.fernandes@taboaodaserra.sp.gov.br
mailto:pe.carlosalberto@outlook.com
mailto:joao.medeiros@taboaodaserra.sp.gov.br
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

PARA CELEBRAR QUALQUER MODALIDADE DE PARCERIA 
 

OBJETO: Celebração de Termo de Colaboração para “concessão de apoio da administração 

pública municipal para a execução do Projeto – “Esporte é Vida – Taboão da Serra”, que tem 

por escopo oferecer aos munícipes de Taboão da Serra, as modalidades esportivas: 1. Futebol 

Masculino Adulto; 2. Futebol Masculino Sub 20, 3. Futebol Feminino Adulto, 4. Futebol 

Feminino Sub 17, 5. Futebol Masculino Sub 17, 6. Futebol Masculino Sub 14-15, 7. Futebol 

Masculino Sub 12-13, 8. Futebol Masculino Sub 10-11, 9. Futsal Masculino Adulto, 10. Futsal 

Masculino Sub 20, 11. Futsal Masculino Sub 18, 12. Futsal Masculino Sub 16, 12. Futsal 

Masculino Sub 14, 13.Futsal Masculino Sub 12, 14. Futsal Feminino Adulto, 15. Futsal 

Feminino Sub 20, 16. Futsal Feminino Sub 17, 16. Futsal Feminino Sub 15, 17. Futsal 

Feminino Sub 13, 18. Voleibol Feminino Livre; 19. Voleibol Masculino Livre, 20. Voleibol 

Adaptado para a Terceira Idade Masculino, 21. Voleibol Adaptado para Terceira Idade 

Feminino. 22. Basquete Masculino Adulto, 23. Malha Masculino Livre, 24. Karatê Masculino 

Adulto, 25. Karatê Feminino Adulto, 26. Karatê Masculino Categorias de Base, 27. Karatê 

Feminino Categorias de Base, 28. Judô Masculino Adulto, 29. Judô Masculino Categorias de 

Base, 30. Judô Feminino Categorias de Base, 31. Ginástica Artística, sendo disponibilizadas 

quantidades de vagas por modalidade esportiva, totalizando 800 (oitocentos) vagas, observando-se 

o Termo de Referência e demais anexos do edital. 

 

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA, inscrita no CNPJ sob nº 

.................., por intermédio de seu representante legal e/ou Presidente, o Sr. ......................, inscrito 

no RG nº ................ SSP/SP e no CPF sob o nº ..........................., DECLARA, sob as penalidades 

cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos 

públicos, bem como concorda plenamente com as condições do Termo de Colaboração e seus 

anexos. 

 

Declara, ainda,  

a) que não está omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

b) que está regularmente constituída; 

c) que não possuem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente 

de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual 

celebrou o termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 

companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau; 



       Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

 
Departamento de Licitações e Contratos – DELICO 

Secretaria de Administração 

____________________________________________________________________________  
 

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – Fone: (11) 4788-5300 

www.ts.sp.gov.br 

 

58 

d) que não tiveram as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos 5 (cinco) anos, 

enquanto não for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e não forem quitados os 

débitos que lhe foram eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão 

pela rejeição; 

e) que não estão suspensas e/ou impedidas de participar de chamamento público, licitação e/ou 

de contratar; 

f) que não tiveram 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; 

g) que não possuem como dirigente pessoa julgada responsável por falta grave e inabilitada 

para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a 

inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade; 

h) que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

conforme disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal; 

i) que não lhe recai a sanção de declaração de inidoneidade através de pesquisas feitas nos 

sites do Tribunal de Contas do Estado São Paulo (www.tcesp.gov.br) e no Portal da 

Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br); 

j) que não possuem contratados parentes de dirigentes da Organização da Sociedade Civil 

Parceira, respectivo cônjuge ou companheiro, parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, bem como de membros do poder público; 

k) que não possuem contratados prestadores de serviços e/ou empresa(s) pertencente(s) a 

parentes de dirigentes da Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivo cônjuge ou 

companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, bem 

como de membros do poder público convenente; 

 

 

Taboão da Serra, 2019. 

 

 

 

 

OSC 

Presidente e/ou Procurador 

E-mail institucional: ........................  

E-mail pessoal: ................................ 

Organização da Sociedade Civil Parceira 

 

http://www.tcesp.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
mailto:caritassaopedro@hotmail.com
mailto:pe.carlosalberto@outlook.com
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

Órgão Público: Prefeitura do Município de Taboão da Serra 

Organização da Sociedade Civil Parceira: ....................... 

Termo de Colaboração nº: ......................... 

Objeto: Termo de Colaboração para “concessão de apoio da administração pública municipal para 

a execução do Projeto – “Esporte é Vida – Taboão da Serra”, que tem por escopo oferecer aos 

munícipes de Taboão da Serra, as modalidades esportivas: 1. Futebol Masculino Adulto; 2. 

Futebol Masculino Sub 20, 3. Futebol Feminino Adulto, 4. Futebol Feminino Sub 17, 5. 

Futebol Masculino Sub 17, 6. Futebol Masculino Sub 14-15, 7. Futebol Masculino Sub 12-13, 

8. Futebol Masculino Sub 10-11, 9. Futsal Masculino Adulto, 10. Futsal Masculino Sub 20, 11. 

Futsal Masculino Sub 18, 12. Futsal Masculino Sub 16, 12. Futsal Masculino Sub 14, 13.Futsal 

Masculino Sub 12, 14. Futsal Feminino Adulto, 15. Futsal Feminino Sub 20, 16. Futsal 

Feminino Sub 17, 16. Futsal Feminino Sub 15, 17. Futsal Feminino Sub 13, 18. Voleibol 

Feminino Livre; 19. Voleibol Masculino Livre, 20. Voleibol Adaptado para a Terceira Idade 

Masculino, 21. Voleibol Adaptado para Terceira Idade Feminino. 22. Basquete Masculino 

Adulto, 23. Malha Masculino Livre, 24. Karatê Masculino Adulto, 25. Karatê Feminino 

Adulto, 26. Karatê Masculino Categorias de Base, 27. Karatê Feminino Categorias de Base, 

28. Judô Masculino Adulto, 29. Judô Masculino Categorias de Base, 30. Judô Feminino 

Categorias de Base, 31. Ginástica Artística, sendo disponibilizadas quantidades de vagas por 

modalidade esportiva, totalizando 800 (oitocentos) vagas, observando-se o Termo de Referência e 

demais anexos do edital”. 

 

Na qualidade de Órgão Público e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do 

Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 

acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o 

caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 

defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais. 

Taboão da Serra, 2019. 
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Fernando Fernandes Filho 

Prefeito Municipal 

E-mail institucional: fernando.fernandes@taboaodaserra.sp.gov.br 

E-mail pessoal: fernando.fernandes@taboaodaserra.sp.gov.br  

Órgão Público 

 

 

 

 

OSC 

Presidente e/ou Procurador 

E-mail institucional: ........................  

E-mail pessoal: ................................ 

Organização da Sociedade Civil Parceira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fernando.fernandes@taboaodaserra.sp.gov.br
mailto:fernando.fernandes@taboaodaserra.sp.gov.br
mailto:caritassaopedro@hotmail.com
mailto:pe.carlosalberto@outlook.com
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

Órgão Público: Prefeitura do Município de Taboão da Serra 

Organização da Sociedade Civil Parceira: .............. 

Termo de Colaboração nº: ................... 

Objeto: Termo de Colaboração para “concessão de apoio da administração pública municipal para a 

execução do Projeto – “Esporte é Vida – Taboão da Serra”, que tem por escopo oferecer aos 

munícipes de Taboão da Serra, as modalidades esportivas: 1. Futebol Masculino Adulto; 2. 

Futebol Masculino Sub 20, 3. Futebol Feminino Adulto, 4. Futebol Feminino Sub 17, 5. 

Futebol Masculino Sub 17, 6. Futebol Masculino Sub 14-15, 7. Futebol Masculino Sub 12-13, 

8. Futebol Masculino Sub 10-11, 9. Futsal Masculino Adulto, 10. Futsal Masculino Sub 20, 11. 

Futsal Masculino Sub 18, 12. Futsal Masculino Sub 16, 12. Futsal Masculino Sub 14, 13.Futsal 

Masculino Sub 12, 14. Futsal Feminino Adulto, 15. Futsal Feminino Sub 20, 16. Futsal 

Feminino Sub 17, 16. Futsal Feminino Sub 15, 17. Futsal Feminino Sub 13, 18. Voleibol 

Feminino Livre; 19. Voleibol Masculino Livre, 20. Voleibol Adaptado para a Terceira Idade 

Masculino, 21. Voleibol Adaptado para Terceira Idade Feminino. 22. Basquete Masculino 

Adulto, 23. Malha Masculino Livre, 24. Karatê Masculino Adulto, 25. Karatê Feminino 

Adulto, 26. Karatê Masculino Categorias de Base, 27. Karatê Feminino Categorias de Base, 

28. Judô Masculino Adulto, 29. Judô Masculino Categorias de Base, 30. Judô Feminino 

Categorias de Base, 31. Ginástica Artística, sendo disponibilizadas quantidades de vagas por 

modalidade esportiva, totalizando 800 (oitocentos) vagas, observando-se o Termo de Referência e 

demais anexos do edital. 

Nome: Fernando Fernandes Filho 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF:  

Endereço residencial:  

Telefone: (11) 4788-5427 

e-mail: fernando.fernandes@taboaodaserra.sp.gov.br 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

 

Nome: Patrícia da Conceição Pires – OAB/SP nº 238.205 

Cargo: Secretária Adjunta de Assuntos Jurídicos 

mailto:fernando.fernandes@taboaodaserra.sp.gov.br
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Endereço Comercial:  

Departamento de Licitações e Contratos – DELICO 

Praça Miguel Ortega, nº 286 – 2º andar – Parque Assunção – Taboão da 

Serra/SP – CEP: 06754-910. 

Telefone/Fax: (11) 4788-5469 

e-mail: patricia.pires@taboaodaserra.sop.gov.br  

Taboão da Serra, 2019. 

 

 

 

 

FERNANDO FERNANDES FILHO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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CADASTRO DO GESTOR 

Órgão Público: Prefeitura do Município de Taboão da Serra 

Organização da Sociedade Civil Parceira: ............. 

Termo de Colaboração nº: ..................... 

Objeto: Termo de Colaboração para “concessão de apoio da administração pública municipal para a 

execução do Projeto – “Esporte é Vida – Taboão da Serra”, que tem por escopo oferecer aos 

munícipes de Taboão da Serra, as modalidades esportivas: 1. Futebol Masculino Adulto; 2. 

Futebol Masculino Sub 20, 3. Futebol Feminino Adulto, 4. Futebol Feminino Sub 17, 5. 

Futebol Masculino Sub 17, 6. Futebol Masculino Sub 14-15, 7. Futebol Masculino Sub 12-13, 

8. Futebol Masculino Sub 10-11, 9. Futsal Masculino Adulto, 10. Futsal Masculino Sub 20, 11. 

Futsal Masculino Sub 18, 12. Futsal Masculino Sub 16, 12. Futsal Masculino Sub 14, 13.Futsal 

Masculino Sub 12, 14. Futsal Feminino Adulto, 15. Futsal Feminino Sub 20, 16. Futsal 

Feminino Sub 17, 16. Futsal Feminino Sub 15, 17. Futsal Feminino Sub 13, 18. Voleibol 

Feminino Livre; 19. Voleibol Masculino Livre, 20. Voleibol Adaptado para a Terceira Idade 

Masculino, 21. Voleibol Adaptado para Terceira Idade Feminino. 22. Basquete Masculino 

Adulto, 23. Malha Masculino Livre, 24. Karatê Masculino Adulto, 25. Karatê Feminino 

Adulto, 26. Karatê Masculino Categorias de Base, 27. Karatê Feminino Categorias de Base, 

28. Judô Masculino Adulto, 29. Judô Masculino Categorias de Base, 30. Judô Feminino 

Categorias de Base, 31. Ginástica Artística, sendo disponibilizadas quantidades de vagas por 

modalidade esportiva, totalizando 800 (oitocentos) vagas, observando-se o Termo de Referência e 

demais anexos do edital. 

 

Nome: Fábio Fernandes 

Cargo: Secretário Municipal de Esportes e Lazer 

CPF:  

Endereço residencial:  

Telefone:  

e-mail:  

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

 

Nome: Patrícia da Conceição Pires – OAB/SP nº 238.205 

Cargo: Secretária Adjunta de Administração 
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Endereço Comercial: 

Departamento de Licitações e Contratos – DELICO 

Praça Miguel Ortega, nº 286 – 2º andar – Parque Assunção – Taboão da 

Serra/SP – CEP: 06754-910. 

Telefone/Fax: (11) 4788-5469 

e-mail: patricia.pires@taboaodaserra.sop.gov.br 

Taboão da Serra, 2019. 

 

 

FÁBIO FERNANDES 

SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER. 
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ANEXO VII 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

PARA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/19 - SEMEL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.315/2018 

 

Celebração de Termo de Colaboração, com Organização Social, sem fins lucrativos, para o 

desenvolvimento de Atividades Esportivas de Caráter Competitivo, do PROJETO ESPORTE 

É VIDA – TABOÃO DA SERRA, junto a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, visando 

propiciar a difusão e a prática de esportes, em suas diversas modalidades, junto à coletividade 

Taboanense, fortalecendo as políticas públicas de esportes desenvolvidas no Município.  

 

ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 

 

DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – 

OSC],  que: 

 Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do Ministério 

Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; ou (b) cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas 

mencionadas na alínea “a”.  

Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, 

sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado 

e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria 

simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 

2014). A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.  

 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

 

Nome do dirigente e 

cargo que ocupa na OSC 

 

 

Carteira de identidade, órgão 

expedidor e CPF 

 

Endereço residencial, 

telefone e e-mail 
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 Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado 

público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade 

da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

 

 Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro de 

Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; 

(b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; e (c) pessoas 

naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio 

público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de 

lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.  

 

Local, ____ de ______________ de 20___. 

 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

 

 

 

 

 


