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EDITAL FITEJ SOCIAL Nº 01 / 2017 

A Fundação Instituto Tecnológico de Joinville - FITEJ 

abre inscrições, fixa prazos e procedimentos para seleção 

do Edital de Projeto Social de auxílio a entidades de 

utilidade pública municipal e estadual sem fins lucrativos 

que atuam na cidade de Joinville. 

O Presidente da FITEJ no uso de suas atribuições fixa prazos e procedimentos para seleção 

de projetos sociais nas áreas de educação, esporte, meio ambiente e projetos transversais, 

conforme normas definidas neste edital. 

 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

 

Art. 1º - O FITEJ Social 2017 visa promover ações sociais nas áreas de assistência social, 

educação, esporte, cultura e meio ambiente, patrocinando com recursos alocados a esta 

finalidade. 

Art. 2º - Promover a democratização do acesso aos mecanismos de responsabilidade social 

da FITEJ, mediante a participação da comunidade na produção e/ou fruição dos projetos, 

protegendo desta forma a diversidade das expressões sociais e de cidadania do município de 

Joinville. 

Art. 3º - A FITEJ consolida sua responsabilidade social atuando no processo de patrocínio 

civil de forma profissional e ética, promovendo a realização de atividades, sobretudo nas 

comunidades menos providas de ações de promoção social e de cidadania.  

 

 

DOS REQUISITOS, INSCRIÇÃO, DIVULGAÇÃO 

E PERÍODO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 

Art. 4º - A entidade proponente ao Projeto FITEJ Social 2017 deve atender aos seguintes 

requisitos: 

a) Ser pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade 

pública municipal e/ou estadual que atuem em uma ou mais áreas descritas no 

artigo primeiro. 

b) Esteja regular quanto à situação fiscal municipal, estadual e federal, apresentando 

as respectivas certidões negativas débitos competentes; 

c) Esteja regular quanto às questões trabalhistas e previdenciária de seus empregados, 

apresentando a correspondente GPS – Guia da Previdência Social. 

Parágrafo único – Ao se inscreverem para concorrer ao presente edital, as entidades 

autorizam a FITEJ a realizar levantamento cadastral sobre seu respectivo CNPJ, consultando 

as bases de dados do SERASA, CADIN, Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo 

(CCF) e Banco Central.  

Art. 5º - É vedada a inscrição de projetos as entidades cujo seus dirigentes e funcionários 

sejam integrantes da Comissão de Avaliação, da Direção, Conselhos, Instituidores e 

funcionários da FITEJ, assim como instituições públicas e as empresas que auditam e 

processam a contabilidade da Fundação.   

http://www.fitej.org.br/
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Art. 6º - As inscrições ocorrerão no período de 10 a 31 de março de 2017 e a divulgação dos 

contemplados ocorrerá no dia 13 de abril, na página eletrônica da Fundação cujo endereço é: 

www.fitej.org.br.  

Parágrafo único – As orientações e formulários para submissão do projeto social por parte 

das entidades proponentes serão disponibilizados na página eletrônica da Fundação, a partir 

do lançamento do presente edital, conforme anexos I e II. 

Art. 7º – O período de aplicação dos projetos contemplados será de 15 de abril a 30 de 

novembro de 2017. 

Parágrafo Único – O descumprimento de quaisquer das condições descritas no presente 

edital, implicará na impugnação e ou cancelamento do projeto em qualquer fase que se 

encontre.  

 

 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO FITEJ SOCIAL 

 

Art. 8º – A FITEJ destinará a este projeto social 2017 orçamento de até 50.000,00 (cinquenta 

mil reais).  

Parágrafo primeiro – O montante acima descrito será disponibilizado entre os projetos 

aprovados pela comissão especial de avaliação. 

Parágrafo segundo – A Direção Executiva da FITEJ fará a disponibilização dos recursos 

dentre as entidades selecionadas, considerando os critérios abaixo relacionados: 

a) Alcance social do projeto; 

b) Carência da comunidade a ser atendida; 

c) Estrutura da entidade, comprometida na execução do projeto; 

 

 

DA FORMA E ENTREGA DOS PROJETOS 

 

Art. 9º - Os projetos deverão ser formulados, de acordo com a metodologia especificada no 

Anexo II, em três vias e digitados em fonte Times New Roman, tamanho12. 

Art. 10º - As entidades proponentes deverão entregar seus respectivos projetos e formulário 

de inscrição na sede da FITEJ, no endereço: Rua Presidente Prudente de Moraes, 673, sala13 

Edifício Center Offices – Bairro: Santo Antônio – Cep: 89.218001 – Joinville – no horário 

comercial, das 08hs às 12hs e das 13hs às 16h30, entre os dias 13 e 31 de março de 2017. 

Parágrafo único – Caso a entidade não possa entregar na sede da FITEJ, poderá enviar via 

correio, com AR - Aviso de recebimento. 

 

DO USO DOS RECURSOS 

 

Art. 11º - Os recursos ofertados pela FITEJ deverão ser destinados a projetos relacionados 

com áreas definidas no Artigo 1º previamente aprovadas pela Fundação e utilizados da 

seguinte forma: 

1. Equipamentos e/ou materiais permanentes; 

2. Material de consumo e/ou expediente; 

3. Material didático-pedagógico; 

4. Edição e publicação de livros e ou materiais e/ou cartilhas didáticas; 

5. Organização de eventos; 

6. Material e/ou equipamentos desportivos. 

http://www.fitej.org.br/
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DO DESEMBOLSO  

 

Art. 12º - O desembolso do recurso se dará com apresentação da respectiva nota fiscal em 

nome da FITEJ, observado o valor destinado à entidade.  

 

 

DA CONTRAPARTIDA AO EDITAL FITEJ Social 2017 

 

Art. 13º - As entidades que tiverem seus projetos contemplados ficam desde já obrigadas a 

oferecer as seguintes contrapartidas:  

a) Inclusão da logomarca institucional da FITEJ, além de outros produtos/serviços 

associados, a critério exclusivo da Fundação, em todos os produtos gerados e peças 

de divulgação e de distribuição do projeto; 

b) Citação verbal e ou escrita do patrocínio da FITEJ em todos os eventos e entrevistas 

concedidas à imprensa sobre o projeto;  

c) Relatório do resultado do projeto, destinado a FITEJ. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14º - A FITEJ reserva-se o direito de divulgar o patrocínio e de utilizar, quando julgar 

oportuno, imagens da entidade contemplada pelo projeto FITEJ SOCIAL 2017, bem como 

os produtos patrocinados em suas ações e peças de comunicação institucional, assim como 

em seus portais na internet, sem qualquer ônus.  

 

Art. 15º - A FITEJ não devolverá o material encaminhado para análise, assim como os 

projetos não classificados, terão suas propostas descaracterizadas após a divulgação do 

resultado.  

 

Art. 16º - Os casos omissos serão apurados e resolvidos pela Diretoria Executiva da FITEJ e 

divulgados pelo site da Fundação. 

 

Art. 17º - Fica eleito o foro da comarca de Joinville, Santa Catarina, para dirimir dúvidas 

decorrentes deste edital, que não possam ser resolvidas administrativamente.  

 

Art. 18º - Após discutido e aprovado pelas instâncias superiores da Fundação, publique-se o 

edital no site da Fundação. 

 

Joinville, 07 de março 2017. 

 

 

Prof. Carlos Alberto Lessa              Francine Rafaeli Kasulke 

Presidente da FITEJ  Presidente do Conselho 

Curador 
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