Diário

Oficial

DIOPRIMA - Diário Oﬁcial de Primavera do Leste - MT • Primavera do Leste - MT, 18 de Julho de 2018 • Edição 1289 • Ano XII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

PODER EXECUTIVO
EDITAIS
Lei Municipal Nº 1433 de 23 de abril de 2014
ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR 2018/2019
PRIMAVERA DO LESTE – MT
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS HABITADOS PARA A PROVA
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei Federal Lei Nº 8.069, de 13 de julho de
1990(Estatuto da Criança e do Adolescente)e Lei Municipal nº. 1433 de 23 de
abril de 2014. O Colegiado e a Comissão de conselheiros do CMDCA, instituída pela Resolução N° 11/2018TORNA PÚBLICO a listagem dos candidatos
inscritos no Processo de Escolha da Eleição Suplementar do Conselho Tutelar
2018/2019 no Município de Primavera do Leste-MT.
Considerando: O Artigo 139 da Lei nº 8.069 de 13 de Julho de
1990estabelece que o processo para a escolha dos membros do Conselho
Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 8.242, de
12.10.1991);
Considerando: O artigo 47 da Lei Municipal Nº 1.433 de 23 de Abril de
2014, estabelece que ocorrendo à vacância ou afastamento do cargo de qualquer de seus membros titulares, independente das razões, deve ser procedida
imediata convocação do suplente para o preenchimento da vaga e a consequente regularização de sua composição e no caso de inexistência de suplentes, a qualquer tempo, deverá o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente realizar o processo de escolha suplementar para o preenchimento das vagas, sendo que os conselheiros em tais
Situações exercerão as funções somente pelo período restante do mandato
original.

Art. 2° - Avaliação psicológica de caráter eliminatório DEVARÁ
OCORRER dia 24 de julho (conforme horário a ser agendado) na Casa
dos Conselhos Municipais, localizada na Rua Silvio Ometto, 400, Parque Eldorado, nesta cidade.
Registre-se e Publique-se
Primavera do Leste – MT, 18 de julho de 2018

João Renato Ferreira da Rosa
Comissão da Câmara Setorial Examinadora do Processo Eleitoral para
escolha dos Conselheiros Tutelares

Alba Ferraz Damascena
Comissão da Câmara Setorial Examinadora do Processo Eleitoral para
escolha dos Conselheiros Tutelares

Rode Martinho de Oliveira
Comissão da Câmara Setorial Examinadora do Processo Eleitoral para
escolha dos Conselheiros Tutelares

Maria Cristina Fagundes Correa Rosa
Comissão da Câmara Setorial Examinadora do Processo Eleitoral para
escolha dos Conselheiros Tutelares

Maria Isabel Quinto Bortolin
Comissão da Câmara Setorial Examinadora do Processo Eleitoral para
escolha dos Conselheiros Tutelares

LEIS
LEI Nº 1.732 DE 17 DE JULHO DE 2018

Considerando: O artigo 32 da Lei Municipal Nº1433/2014 estabelece que
para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar ou ser reconduzido ao mesmo,
após sua aprovação na prova escrita, o candidato deverá passar por avaliação
psicológica acompanhados pelo Ministério Público e Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
RESOLVE:
Art. 1°- A Câmara Setorial Examinadora do Processo Eleitoral para escolha
dos Conselheiros Tutelares TORNA PÚBLICOO RESULTADO DA PROVA ESCRITA do Processo de Escolha da Eleição Suplementar do Conselho
Tutelar Edital Nº 01/2018 no Município de Primavera do Leste - MT.
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CLASSIFICADA

“Estabelece mecanismos de seguro para garantir o interesse público nos
processos de licitação e a correta aplicação dos recursos públicos”
A CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO
DE MATO GROSSO, APROVOU, EU PREFEITO MUNICIPAL,
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
DO SEGURO DE GARANTIA
Art. 1º - É obrigatória a contratação de seguro-garantia de execução de
contrato pelo tomador em favor do Poder Público, em todos os contratos
públicos de obras e de fornecimento de bens ou de serviços assinado
pelo tomador cujo valor seja igual ou superior ao limite mínimo previsto
no artigo 22 inciso II (Tomada de Preços) da Lei Federal 8.666 de 21 de
Junho de 1993 (Lei das Licitações).
§1º: o contrato de seguro-garantia é de direito privado, sem prejuízo de
se sujeitar a determinados pressupostos do regime jurídico de direito
público, e terá suas diretrizes estabelecidas pela Susep.
§2º: Aplica-se subsidiariamente a esta Lei o Código Civil e o DecretoLei 73 de 1966. §3º: Subordinam-se ao regime desta Lei todos os órgãos
da Administração Pública direta e indireta, inclusive os fundos especiais,
as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, bem como órgãos do Poder Legislativo municipal quando pretenderem realizar as contratações ligadas à sua estrutura.

DESCLASSIFICADA
Art. 2º - Para os fins desta Lei, definem-se:
CLASSIFICADA
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I – Seguro-Garantia: contrato de seguro firmado entre a sociedade seguradora e o tomador, em benefício de órgão ou entidade da Administração
Pública, visando garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas
pelo tomador perante o segurado no contrato principal;

Parágrafo Único: no caso do inciso II, é vedado ao banco que controla a
seguradora exigir, de forma direta ou indireta, a contratação da sua seguradora; veda-se também a recusa direta ou indireta em contratar outra seguradora.

II – Tomador: pessoa física ou jurídica de direito privado devedora das
obrigações assumidas perante o segurado no contrato principal;

Art. 9º - Caso existam duas ou mais formas de garantia distintas que cubram o mesmo objeto do seguro, em benefício do mesmo segurado ou
beneficiário, a seguradora responderá com os demais garantidores pelo
prejuízo comum, de forma proporcional ao risco assumido.

III – Segurado: órgão ou entidade da Administração Pública ou o poder
concedente com o qual o tomador celebrou o contrato principal;
IV – Apólice: documento assinado pela seguradora que representa o
contrato de seguro garantia celebrado com o tomador;

Art. 10 - A subcontratação de partes da obra ou do fornecimento de bens ou
serviços, nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666, de 1993, não altera as obrigações contraídas pelas partes na apólice de seguro garantia.

V – Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre segurado e tomador
em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada;

Parágrafo Único - Ao tomador é vedado arguir exceção de inadimplemento
por subcontratadas, ainda que disposição neste sentido conste do próprio
contrato a ser executado.

VI – Endosso: documento assinado pela seguradora no qual ela aceita
formalmente as alterações propostas pelo tomador e pelo segurado ao
contrato principal;

Art. 11 - Observadas as regras constantes das Leis nº 8.666, de 1993 e nº
12.462, de 2011 acerca dos anteprojetos e projetos, a apresentação de projeto executivo completo passa a ser requisito obrigatório à emissão de apólice
de seguro garantia de execução de obras submetidos à presente Lei.

VII - Prêmio: importância devida à seguradora pelo tomador, em cumprimento do contrato de seguro garantia;
VIII – Sinistro: inadimplemento de obrigação do tomador coberta pelo
seguro garantia;
IX – Indenização: pagamento devido ao segurado pela seguradora, resultante do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro garantia; e
X – Valor da Garantia: valor máximo nominal garantido pela apólice de
seguro garantia, o qual corresponde ao valor total da obra ou do fornecimento de bem ou serviço, conforme estabelecido no contrato principal,
devidamente corrigido pelo índice de atualização do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso, ou qualquer outro índice que venha substituí-lo.
Art. 3º - Nas disposições de direito público previstas nesta lei, aplicam-se,
além dos artigos expressamente mencionados, no que couber, as disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei n.º 12.462, de 4 de
agosto de 2011, pertinentes ao âmbito municipal.
Art. 4º - No contrato de seguro garantia, a seguradora poderá exigir do
tomador contragarantias reais, sujeitas ao seu exclusivo crivo de avaliação
e aceitação, equivalentes à importância segurada pela respectiva apólice.
Art. 5º - A contragarantia poderá estar prevista na própria apólice de
seguro-garantia ou ser objeto de contrato específico, cujo objeto seja
indenização ou reembolso dos valores eventualmente pagos pela seguradora por sinistro em apólice de seguro garantia contratada pelo tomador.
Parágrafo Único - A contragarantia constitui contrato de indenização em
favor da seguradora, com cláusula de solidariedade que rege as relações
entre, de um lado, a sociedade seguradora e, de outro, o tomador e as
sociedades integrantes de seu grupo econômico.
Art. 6º - É vedada a utilização de mais de um seguro garantia de mesma
modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares que prevejam exatamente os mesmos direitos e obrigações
para as partes.
Art. 7º - Estão sujeitos às disposições desta Lei os regulamentos próprios,
devidamente publicados pelas sociedades de economia mista, empresas e
fundações públicas, e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pelo Município.
Art. 8º - É vedada a prestação de seguro garantia caso exista vínculo
societário direto ou indireto entre o tomador e a seguradora; permite-se,
todavia:
I – Que a seguradora integre grupo formador de consórcio, a fim de participar em licitação e cumprir os requisitos do edital, se este exigir que o
consórcio tenha a participação de uma seguradora;
II – Que a seguradora seja controlada, total ou parcialmente, por qualquer
banco público ou privado, mesmo que tal banco participe direta ou indiretamente das atividades do tomador e desde que o serviço de seguro seja
oferecido apenas pela subsidiária ou sociedade controlada.

Art. 12 - A apólice de seguro garantia, fará parte dos requisitos essenciais
para habilitação, e será apresentada pelo tomador:
I – Nos contratos submetidos à Lei nº 8.666, de 1993:
a) na habilitação, quando a exigência de garantia constituir previsão editalícia;
b) no momento de celebração do contrato principal, como condição à sua
celebração, em todos os demais casos;
II – Nos contratos regidos por outras leis, no momento da habilitação,
mesmo que ela se dê posteriormente ao procedimento concorrencial.
Art. 13 - Após a apresentação do projeto executivo, a seguradora disporá de
30 (trinta) dias corridos para analisá-lo, diretamente ou por intermédio de
terceiro contratado, podendo apresentar sugestões de alteração ao responsável pelo projeto ou contestá-lo, devendo, neste caso, apresentar, às suas
expensas, parecer ou laudo técnico apto a justificar os defeitos do projeto
executivo apresentado.
Parágrafo Único - Sendo o projeto executivo elaborado pelo tomador, a
Administração Pública disporá também de 30 (trinta) dias corridos para
sugerir alterações ou contestar tecnicamente o projeto, a contar de sua
apresentação pelo tomador.
Art. 14 - O responsável pelo projeto executivo disporá de 15 (quinze) dias
corridos, a contar da notificação prevista no artigo anterior, para apresentar
à seguradora e/ou à Administração Pública o projeto executivo readequado
ou os fundamentos para a manutenção do mesmo em seus termos originais.
Art. 15 - A seguradora poderá negar-se a emitir a apólice de segurogarantia, desde que justifique tecnicamente a incipiência ou a inadequação
de anteprojeto, apresentado por segurado ou tomador, a depender do regime
de execução legal a que o contrato estiver submetido.
Art. 16 - A apresentação do projeto executivo – não contestado pela autoridade pública competente ou pela seguradora no prazo previsto nesta Lei –,
em conjunto com a correspondente apólice de seguro garantia, autoriza o
início da execução do contrato principal.
Art. 17 - Admite-se o fracionamento do projeto executivo em frentes de
execução, sem prejuízo à emissão da apólice de seguro garantia desde que
cada frente executiva apresentada seja previamente aprovada pela seguradora antes do início da execução do contrato principal.
CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL
Art. 18 - Dependerá de anuência da seguradora sua vinculação às alterações
do contrato principal propostas pelo tomador e pelo segurado, após a emissão da apólice de seguro garantia correspondente, que modifiquem substancialmente as condições consideradas essenciais pelas partes no momento da
celebração do contrato de seguro garantia.
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§1º - A seguradora terá 30 (trinta) dias para manifestar sua anuência ou
discordância, a contar da notificação das alterações propostas pelo tomador
e pelo segurado. A ausência de manifestação da seguradora no prazo legal
implicará em sua anuência às alterações propostas.
§2º - A negativa de anuência pela seguradora será acompanhada da apresentação de parecer técnico, elaborado por seu corpo técnico ou por terceiro por
ela contratado, que justifique tecnicamente a decisão da seguradora de
rescindir o contrato de seguro garantia.
§3º - A negativa de anuência, motivada tecnicamente pela seguradora,
implica na rescisão do contrato de seguro garantia e suspende imediatamente
a execução do contrato principal.
§4º - Será facultado ao tomador apresentar ao segurado nova seguradora que
assuma todas as responsabilidades relacionadas ao objeto do contrato de
seguro garantia original e às alterações propostas, no prazo de 30 (trinta)
dias corridos após a rescisão da apólice de seguro garantia.
Art. 19 - Na hipótese de a alteração contratual posterior à emissão da apólice de seguro garantia, devidamente anuída pela seguradora, ensejar necessária modificação do valor do contrato principal, o valor da garantia será
modificado mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de
cobrança ou de restituição de prêmio, correspondente à alteração do valor da
apólice e, se for o caso, de sua vigência.
CAPÍTULO III
DO PODER DE FISCALIZAÇÃO DA SEGURADORA
Art. 20 - Terceira interessada na regular execução do contrato objeto do
seguro garantia, a seguradora fica autorizada a fiscalizar livremente a execução do contrato principal e a atestar a conformidade dos serviços e dos
materiais empregados, bem como o cumprimento dos prazos pactuados.
Parágrafo único - O poder de fiscalização da seguradora não afeta o do ente
público.

informação sigilosa ou que, por qualquer motivo ilícito, atrasem a obra ou o
serviço.
Art. 24 - Nos contratos submetidos a esta Lei, apesar da fiscalização exercida
pela seguradora, o segurado permanece obrigado ao acompanhamento da
execução contratual por seu corpo técnico próprio, nos termos da Lei nº 8.666,
de 1993.
Parágrafo Único - Os agentes públicos ou privados que praticarem atos em
desacordo com as disposições legais ou visando a frustrar os objetivos da
garantia durante a execução contratual sujeitam-se às sanções previstas nesta
Lei, na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e nos
regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.
CAPÍTULO IV
DO SINISTRO E DA EXECUÇÃO DA APÓLICE
Art. 25 - A reclamação do sinistro na apólice de seguro garantia é procedimento administrativo formal e resulta do inadimplemento pelo tomador de
obrigação coberta pela apólice, a ser analisado pela seguradora para fins de
caracterização do sinistro.
Parágrafo Único - A seguradora deverá deixar claro nas condições contratuais os procedimentos especiais não previstos em lei que devem ser adotados
pelo segurado para a reclamação do sinistro, além dos critérios a serem satisfeitos para a sua caracterização.
Art. 26 - Concomitantemente à notificação extrajudicial ao tomador de não
execução, execução parcial ou irregular do contrato principal, o segurado
notificará a seguradora acerca da expectativa de sinistro.
Parágrafo Único - A notificação de expectativa de sinistro conterá, além da
cópia da notificação enviada ao tomador, a descrição do fato potencialmente
gerador do sinistro, a relação de cláusulas inadimplidas e as planilhas que
indiquem o prejuízo causado ao segurado.

Art. 21 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da seguradora especialmente designado, sendo permitida a contratação de terceiro para assisti-lo e subsidiá-lo com informações pertinentes a
essa atribuição.

Art. 27 - A notificação extrajudicial ao tomador marca o início do prazo de 30
(trinta) dias corridos para este apresentar defesa escrita ao segurado e à seguradora, justificando o atraso e/ou os defeitos na execução do contrato principal, devendo conter, ainda, projeto detalhado para regularização da execução
contratual.

§ 1º - O representante da seguradora anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando, se for o
caso, o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único - Durante o prazo estabelecido no caput, o segurado e a
seguradora não poderão exercer qualquer ação por descumprimento do contrato.

§ 2º - Em caso de obras, todos os relatórios realizados pela seguradora,
deverão ser enviados no prazo máximo de 10 (dez) dias após a respectiva
vistoria ou análise; a Comissão de Obras e Serviços Públicos, Segurança
Pública da Câmara Municipal, bem como a Secretaria Municipal Infraestrutura, para a devida ciência das autoridades constituídas.

Art. 28 - Caso o tomador não apresente defesa escrita no prazo legal, ou o
segurado e a seguradora não manifestem formalmente sua concordância com o
projeto de regularização apresentado, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a
contar da defesa escrita do tomador, a Administração Pública imediata e
obrigatoriamente emitirá comunicação de sinistro à seguradora.

Art. 22 - O tomador deve colaborar com a seguradora durante toda a execução do contrato, devendo fornecer todas as informações e documentos
relacionados à execução da obra, inclusive notas fiscais, orçamentos e
comprovantes de pagamento.

§1º - Na hipótese do art. 76 da Lei nº 8.666, de 1993, a rejeição pela Administração Pública, no todo ou em parte, de obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato importa a automática declaração de inexecução e consequente execução da apólice de seguro garantia.

Art. 23 - A seguradora tem poder e competência para:

§2º - Independentemente de comunicação de sinistro pelo segurado, a seguradora é obrigada a iniciar o processo de regulação do sinistro sempre que for
informada ou constatar, diretamente ou por intermédio de terceiro contratado,
a ocorrência de inadimplemento por parte do tomador de obrigação coberta
pela apólice.

I – fiscalizar livremente os canteiros de obras, locais de prestação dos
serviços, vistoriar máquinas e equipamentos, dirigir-se a chefes, diretores e
ou gerentes responsáveis pela prestação e execução dos serviços, estendendo-se esse direito as subcontratações concernentes à execução do contrato
principal objeto da apólice;
II – realizar auditoria técnica e contábil; e
III – requerer esclarecimentos por parte do responsável técnico pela obra ou
fornecimento.
§1º - O representante da seguradora ou terceiro por ela designado deverá
informar a intenção de visitar o canteiro de obras ou local da prestação dos
serviços com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, devendo
o tomador assegurar-lhe o acesso a todos os locais utilizados para a execução do contrato principal.
§2º - A seguradora responde objetivamente por qualquer conduta de seus
prepostos (mesmo que terceirizados) que impliquem na divulgação de

Art. 29 - Comunicada do sinistro, a seguradora deverá, diretamente ou por
terceiro contratado, investigar se o inadimplemento contratual encontra-se
coberto pela apólice, as causas e razões do sinistro, a extensão dos danos
resultantes do inadimplemento, e, em particular na hipótese de execução
parcial e/ou defeituosa, o percentual não executado do contrato principal, a
qualidade do cumprimento parcial do contrato, bem como os custos para a
regularização e o cumprimento do contrato até seu termo, em conformidade
com o projeto executivo.
Parágrafo Único - A investigação deverá ser célere e se basear em evidências
trazidas por documentos, pareceres e laudos técnicos.
Art. 30 - Caso se verifique a caracterização do sinistro, a seguradora informará à Administração Pública e tomará as providências cabíveis em face do
tomador ou terceiros que tenham dado causa ao sinistro, devendo indenizar o
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segurado até o limite da garantia da apólice, sendo que este último adotará
uma das seguintes soluções:

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem e desde que isto
não implique a ausência da modalidade de seguro prevista nesta Lei;

I – prioritariamente, contratar outra pessoa jurídica para realizar o contrato
principal, respeitada a ordem de classificação do processo licitatório ou
pleito concorrencial de qualquer natureza que ensejou a celebração deste
contrato principal, segundo a legislação aplicável; ou

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite
máximo de garantia da apólice;

II – facultativamente, determinar à seguradora, mediante concordância desta
e sob sua exclusiva responsabilidade, financiar o próprio tomador inadimplente para complementar a obra, desde que dentro dos prazos contratados.
§1º - A seguradora disporá de 30 (trinta) dias corridos, a partir da caracterização do sinistro, para apresentar o relatório final de regulação, o qual
deverá conter as alterações necessárias de prazo, condições e preço para a
conclusão da obra ou do fornecimento de bem ou de serviço, a serem ratificadas pelo segurado.
§2º - O segurado disporá de 30 (trinta) dias corridos, a partir da entrega do
relatório final de regulação do sinistro, para emitir sua concordância com as
alterações propostas.

IV – quando o contrato principal for extinto, nas hipóteses em que haja
vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação
garantida for extinta, para os demais casos; ou
V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições contratuais do seguro garantia.
Parágrafo Único - Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto
previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após
a execução do contrato, em consonância com o disposto no § 4o do art. 56
da Lei nº 8.666, de 1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas neste artigo, pelo recebimento do objeto do contrato, nos
termos do art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

§3º - Caso o segurado não aprove as alterações propostas, a seguradora
procederá com indenização em espécie seguindo o relatório final de regulação do sinistro.

Art. 35 – O edital das obras poderá conter cláusula arbitral a fim de
regular eventuais conflitos entre a seguradora e o tomador, bem como
cláusula arbitral ou compromisso arbitral para regular eventuais conflitos
entre a seguradora e os demais entes de direito privado.

§4º - O pagamento da indenização, nos termos da apólice, ou a execução da
parcela restante do contrato principal deverá iniciar-se no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da manifestação do segurado prevista no § 2.º
deste artigo.

Parágrafo Único - Faculta-se ao edital prever, antes da aplicação da
arbitragem, a mediação, nos termos da Lei 13.140 de 2015.

§5º - Na hipótese de execução parcial do contrato, o valor devido pela
seguradora a título de indenização equivalerá ao montante proporcional ao
percentual do contrato ainda não executado, em relação ao valor global deste
contrato, somado ao valor do custo adicional para a conclusão do projeto.

Art. 36. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a sua
publicação.
Parágrafo Único - Não se aplica esta Lei aos editais e processos convocatórios já publicados quando da sua entrada em vigor.

§6º - Na hipótese de outorga do restante da execução do contrato inadimplido a terceiro, a seguradora fica livre e desimpedida para utilizar o meio de
seleção que julgar adequado ao regular adimplemento do contrato.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 17 de julho de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

CAPÍTULO V
DO LIMITE DE COBERTURA E VIGÊNCIA
Art. 31 - O art. 56, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica regulado no
âmbito municipal, passando a exigir do vencedor do procedimento licitatório
apresentação de seguro garantia de execução do contrato que cubra 100%
(cem por cento) do valor do contrato.
Art. 32 - O prazo de vigência da apólice será:
I – igual ao prazo estabelecido no contrato principal a que esteja vinculada a
apólice de seguro garantia;

LEI Nº 1.733 DE 17 DE JULHO DE 2018

“Dá denominação à Unidade Municipal de Atenção Básica à Saúde no
Loteamento Residencial Buritis do Município de Primavera do Leste
– MT de “Estratégia Saúde da Família – ESF Artur Henrique Mohr” e da
outras providências”.

II – igual ao prazo informado na apólice, em consonância com o estabelecido nas condições contratuais do seguro garantia, considerando a particularidade de cada modalidade, na hipótese de a apólice não estar vinculada a um
contrato principal.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO
DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL,
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Parágrafo Único - A vigência da apólice acompanhará as modificações no
prazo de execução do contrato principal ou do documento que serviu de base
para a aceitação do risco pela seguradora, desde que tais modificações
recebam a anuência da seguradora, mediante a emissão do respectivo endosso.

Artigo 1º - A Unidade Municipal de Atenção Básica à Saúde do Loteamento Residencial Buritis, terá a denominação de “Estratégia Saúde da
Família – ESF Artur Henrique Mohr”.

Art. 33 - O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora
por todo o prazo de vigência da apólice. Parágrafo único - O seguro garantia
continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio
nas datas convencionadas, podendo, neste caso, a seguradora recorrer à
execução do contrato de contragarantia, sem prejuízo de outras formas de
cobrança.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 17 de julho de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 34 - O seguro garantia extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes
eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para a ocorrência do
sinistro:
I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado, ou devolução da apólice;

MDFFP.
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PORTARIA Nº 409/18

PORTARIAS
PORTARIA Nº 406/18
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais,

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 74, §4º da Lei
Municipal nº 1.662 de 13 de dezembro de 2016,
RESOLVE

Designar a Senhora VERA LÚCIA HENNEHICH DE LIMA para
exercer a função de Encarregada da Casa do Artesanato, desta Prefeitura, recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei
Municipal nº 813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações.

Nomear o Senhor EVANIR FOCKINCK, para exercer a função de
Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste –
IMPREV, de conformidade com as eleições realizadas no dia 19 de
janeiro de 2018, designado como membro do Conselho Deliberativo pela
Portaria nº 825/17.

Registre-se e Publique-se.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 19 de janeiro de 2018.

RESOLVE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 17 de julho de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
MDFFP.
PORTARIA Nº 407/18
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE
Designar o Senhor FRANCISJÚNIOR PEREIRA MORAES para exercer a função de Encarregado da Mini Usina de Leite de Soja, desta
Prefeitura, recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da
Lei Municipal nº 813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações.
Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 17 de julho de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
MDFFP.
PORTARIA Nº 408/18

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE

Artigo 1º - Substituir os membros do Comitê de Gestão Estratégica da
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, de acordo o Decreto nº 1.682
de 05 de outubro de 2017, designados pela Portaria nº 429/18 de 07 de
maio de 2018, conforme composição abaixo:

a) WANIA MACEDO - Secretária de Administração;
b) PEDRO HONORATO DA SILVA JÚNIOR – Secretário de Fazenda.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 18 de julho de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
MDFFP.

PREGÃO / LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
SETOR DE LICITAÇÕES
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Nº 013/2018
O Município de Primavera do Leste por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO aos interessados em prestar serviços que, encontra-se aberto o
processo de CREDENCIAMENTO, através de inexigibilidade de licitação para pessoa jurídica de direito privado, para PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICO – HOSPITALARES, MEDIANTE PRESTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), CONFORME PREVISTOS NA PORTARIA MS Nº 2.567 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016,
PORTARIA N° 3.410 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL, nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e
suas alterações, segundo as condições estabelecidas neste Edital. Os
interessados deverão comparecer no Setor de Licitações, localizado na
sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Maringá, n° 444, Centro, Primavera do Leste/MT, munidos dos documentos mencionados no edital a
partir do dia 23/07/2018 a 22/07/2019, no horário das 12h às 18h.
Esclarecemos que a inscrição para o ingresso não assegura o credenciamento junto a Administração, constituindo, entretanto, elemento indispensável para análise administrativa que avaliará a inclusão, ou não dos
candidatos.
A
retirada
do
edital
deverá
ser
feita
no
site
www.primaveradoleste.mt.gov.br – Item “Cidadão” – “Editais e Licitações”.
Maiores informações pelo fone (66) 3498 – 3333

Artigo 2º - Ficam ratificados os demais dispositivos da Portaria nº 429/18.
Primavera do Leste - MT, 18 de Julho de 2018.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 18 de julho de 2018.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
MDFFP.

José Ricardo Alves de Oliveira
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO
Na publicação do Extrato de Ratificações, no Diário Oficial do Município de
Primavera do Leste, no dia 16 de Fevereiro de 2018, edição n° 1211, página
1, na Ratificação da Dispensa de Licitação n° 002/2018, onde se lê: “Ratifico o ato do Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações, que
dispensou a licitação, com fundamento no Artigo 24, Inciso X da Lei
8.666/93 e Parecer Jurídico nº 039/2018, a favor de JOCELI MARIA
GANZER FERREIRA, tendo como objeto a locação de Sala Comercial
para funcionamento da Receita Federal Brasileira neste município, no valor
mensal de R$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais), face ao disposto no art.
26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído”, leia-se: “Ratifico o ato do Senhor Presidente da Comissão Permanente
de Licitações, que dispensou a licitação, com fundamento no Artigo 24,
Inciso X da Lei 8.666/93 e Parecer Jurídico nº 039/2018, a favor de JOCELI MARIA GANZER FERREIRA, tendo como objeto a locação de Sala
Comercial para funcionamento da Receita Federal Brasileira neste município, no valor mensal de R$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais), face ao
disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído”.
Primavera do Leste, 05 de Abril de 2018.

José Ricardo Alves de Oliveira
Presidente da CPL
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n°
100/2018
Ratifico o ato do Senhor Coordenador de Licitações, que declarou a licitação
inexigível, com fundamento no art. 25, caput e inciso III da Lei nº 8.666/93,
a favor de LUAN GONÇALVES REYNAUD, no valor total de R$ 675,00
(Seiscentos e setenta e cinco reais), para realizar apresentação musical, face
ao disposto no art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n°
101/2018
Ratifico o ato do Senhor Coordenador de Licitações, que declarou a licitação
inexigível, com fundamento no art. 25, caput e inciso III da Lei nº 8.666/93,
a favor de JOSÉ CÍCERO DA SILVA, no valor total de R$ 3.600,00 (Três
mil e seiscentos reais), para realizar apresentação musical, face ao disposto
no art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído.
Publique-se.
Primavera do Leste, 17 de julho de 2018.

WANDERSON ALEX MOREIRA DE LANA
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude
*original assinado nos autos do processo

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 488/2016
A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste torna público e para conhecimento dos licitantes e de quem mais possa interessar o processo supramencionado, que tem por objeto Processo 488/2016 Pregão 022/2016 Registros de
preços para futura e eventual aquisição de mudas de plantas ornamentais
para paisagismo, nas praças, parques e rotatórias do município de Primavera do Leste, foi REVOGADO por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme decisão
circunstanciada inserta no competente processo licitatório, com base no Art.
49, “caput” da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Primavera do Leste, 18 de Julho de 2018.

Publique-se.
Primavera do Leste, 17 de julho de 2018.

WANDERSON ALEX MOREIRA DE LANA
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude

José Ricardo Alves de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

*original assinado nos autos do processo
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n°
099/2018
Ratifico o ato do Senhor Coordenador de Licitações, que declarou a licitação
inexigível, com fundamento no art. 25, caput e inciso III da Lei nº 8.666/93,
a favor de EURÍPEDES DE SOUSA DE ARAÚJO JUNIOR, no valor
total de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), para realizar apresentações musicais,
face ao disposto no art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se
encontra devidamente instruído.
Publique-se.
Primavera do Leste, 17 de julho de 2018.

WANDERSON ALEX MOREIRA DE LANA
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 684/2017
A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste torna público e para conhecimento dos licitantes e de quem mais possa interessar que o processo supramencionado, que tem por objeto Processo 684/2017 Inexigibilidade
034/2017 Contratação de empresa para realização de Curso Os 7 hábitos
para gestores para gestores da Secretaria Municipal de Assistência
Social, foi REVOGADO por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, conforme decisão circunstanciada
inserta no competente processo licitatório, com base no Art. 49, “caput” da
Lei 8.666/93 e suas alterações.
Primavera do Leste, 18 de Julho de 2018.

José Ricardo Alves de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018
A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação que tem como objeto o
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS PINTURA INTERNA E EXTERNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS AS UNIDADES DE
SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, que
os Anexos I -A e II-A foram Suprimidos do edital, não devendo os mesmos
ser apresentados. Informo que as demais cláusulas e Anexos permanecem
inalterados.
A data de abertura, horário e local também permanecem inalterados, sendo
no dia 23 de julho de 2018 às 13:00 horas.
O Edital, Termo de Referência e Arquivo XML encontram-se à disposição
dos interessados no site www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone: “CIDADÃO” – Editais e Licitações”.

Unidade Orçamentária: 08.00.3 FMDCA – Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente
Unidade Executora: 08.00.3 FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente
Funcional programática: 08.243.0025-2.122 Convênios com entidades
assistenciais sem fins lucrativos – FMDCA
Ficha: 883
Despesa: 3.3.50.43.00
Fonte = 999
Descrição da Despesa: Subvenções Sociais
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
Os participes procurarão resolver administrativamente eventuais dúvidas e
controvérsias decorrentes do presente ajuste. Não logrando êxito a solução
administrativa, será competente para dirimir as questões decorrentes deste
Termo de Fomento o foro da comarca de Primavera do Leste - MT.
E, por assim estarem plenamente de acordo os participes obrigam-se ao total
e irrenunciável cumprimento dos termos no presente instrumento, o qual lido
e achado conforme, que vão assinadas pelos participes, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.
Primavera do Leste- MT, 29 de Junho de 2018.

Primavera do Leste, 17 de julho de 2018.
_____________________________
Eliezer Sirqueira de Jesus
Presidente da Instituição

Alessandra Amorim Santos
Pregoeira Oficial

____________________________
Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

EXTRATOS
Testemunhas:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N° 003

Assinatura:

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE E A ENTIDADE E ASSOCIAÇÃO ESCOLINHA
DE FUTEBOL DO ELIAS

____________________________

A Prefeitura municipal de Primavera do Leste, inscrita no CNPJ sob o
nº01.974.088/0001-05, com sede na Rua Maringá, n.° 444, Centro, Primavera do Leste - MT, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Sr. Leonardo Tadeu Bortolin, brasileiro, solteiro, portador da Cédula
de Identidade nº RG 21532680 e CPF n° 332.053.048-88, residente e domiciliado na Rua Santo Amaro, n° 1150 bairro Jardim Riva, nesta cidade,
doravante denominado MUNICÍPIO, Juntamente com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente inscrito sob o CNPJ n ° 21.290.328/000160, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento com a Instituição
Escolinha de Futebol do Elias, inscrita no CNPJ sob nº 12.937.191/000100 com sede na Rua Angelo Ravanelo, n ° 542, bairro Jardim Progresso,
cidade de Primavera do Leste, CEP 78850-000 – Mato Grosso - MT, neste
ato representado pelo seu Presidente, Eliezer Sirqueira de Jesus, e inscrito
no CPF sob n° 1135482-8,doravante denominada ENTIDADE, sob o nº
003/2018, regendo-se pelo disposto nas leis 13.019/2014 de 31 de Julho de
2014, 13.204/2015 no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016 e alterações
posteriores, consoante resolução nº 10/2018 – CMDCA/PVA e mediante as
cláusulas e condições seguintes:

Assinatura:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo de Fomento, decorrente do Edital de Chamamento
Público nº 005/2017/CMDCA tem por objeto a execução do projeto Olimpia F. C. que visa oportunizar a pratica e o aprendizado das modalidades de
futebol de salão e de campo.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Fomento,
neste ato fixado em R$ 22.468,28 (vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e
oito reais e vinte e oito centavos), serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte
classificação orçamentária:

CPF:________________________

____________________________
CPF:________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N° 004

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE E A ENTIDADE E ASSOCIAÇÃO PRIMAVERENSE DE TÊNIS

A Prefeitura municipal de Primavera do Leste, inscrita no CNPJ sob o
nº01.974.088/0001-05, com sede na Rua Maringá, n.° 444, Centro, Primavera do Leste - MT, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Sr. Leonardo Tadeu Bortolin, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de
Identidade nº RG 21532680 e CPF n° 332.053.048-88, residente e domiciliado na Rua Santo Amaro, n° 1150 bairro Jardim Riva, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, Juntamente com o Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente inscrito sob o CNPJ n ° 21.290.328/0001-60,
resolvem celebrar o presente Termo de Fomento com a Associação Primaverense de Tenis, inscrita no CNPJ sob nº 15.002.359/0001-75 com sede na
Rua Rafael Borghetti, n ° 150, bairro Castelândia, cidade de Primavera do
Leste, CEP 78850-000 – Mato Grosso - MT, neste ato representado pelo seu
Presidente, Adriano Batista da Silva, e inscrito no CPF sob n°570.039.39134,doravante denominada ENTIDADE, sob o nº 004/2018, regendo-se pelo
disposto nas leis 13.019/2014 de 31 de Julho de 2014, 13.204/2015 no
Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016 e alterações posteriores, consoante
resolução nº 10/2018 – CMDCA/PVA e mediante as cláusulas e condições
seguintes:

8

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 18 de Julho de 2018 • Edição 1289 • Ano XII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo de Fomento, decorrente do Edital de Chamamento
Público nº 005/2017/CMDCA tem por objeto a execução do projeto Sacando Para Vencer.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Fomento,
neste ato fixado em R$ 20.396,00 (Vinte mil, trezentos e noventa e seis
reais), serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante
no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 08.00.3 FMDCA – Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente
Unidade Executora: 08.00.3 FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente
Funcional programática: 08.243.0025-2.122 Convênios com entidades
assistenciais sem fins lucrativos – FMDCA
Ficha: 883
Despesa: 3.3.50.43.00
Fonte = 999
Descrição da Despesa: Subvenções Sociais

Municipal da Criança e do Adolescente inscrito sob o CNPJ n °
21.290.328/0001-60, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento com a
Associação Primaverense de Judô, inscrita no CNPJ sob nº
18.923.104/0001-33 com sede na Rua Rua Piracicaba , n ° 2158, bairro
Primavera II, cidade de Primavera do Leste, CEP 78850-000 – Mato Grosso MT, neste ato representado pelo seu Presidente, Reginaldo Pereira Tavares, e
inscrito no CPF sob n°797.455.391-04,doravante denominada ENTIDADE,
sob o nº 005/2018, regendo-se pelo disposto nas leis 13.019/2014 de 31 de
Julho de 2014, 13.204/2015 no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016 e
alterações posteriores, consoante resolução nº 10/2018 – CMDCA/PVA e
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo de Fomento, decorrente do Edital de Chamamento
Público nº 005/2017/CMDCA tem por objeto a execução do projeto Fazendo Vencedores
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Fomento,
neste ato fixado em R$71.850,00 (Setenta e um mil oitocentos e cinquenta
reais), serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante
no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
Os participes procurarão resolver administrativamente eventuais dúvidas e
controvérsias decorrentes do presente ajuste. Não logrando êxito a solução
administrativa, será competente para dirimir as questões decorrentes deste
Termo de Fomento o foro da Comarca de Primavera do Leste- MT
E, por assim estarem plenamente de acordo os participes obrigam-se ao total
e irrenunciável cumprimento dos termos no presente instrumento, o qual
lido e achado conforme, que vão assinadas pelos participes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Unidade Orçamentária: 08.00.3 FMDCA – Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente
Unidade Executora: 08.00.3 FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente
Funcional programática: 08.243.0025-2.122 Convênios com entidades
assistenciais sem fins lucrativos – FMDCA
Ficha: 883
Despesa: 3.3.50.43.00
Fonte = 999
Descrição da Despesa: Subvenções Sociais

Primavera do Leste- MT, 05 de Julho de 2018.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
_____________________________
Adriano Batista da Silva
Presidente da Instituição

Os participes procurarão resolver administrativamente eventuais dúvidas e
controvérsias decorrentes do presente ajuste. Não logrando êxito a solução
administrativa, será competente para dirimir as questões decorrentes deste
Termo de Fomento o foro da Comarca de Primavera do Leste - MT.

____________________________
Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

E, por assim estarem plenamente de acordo os participes obrigam-se ao total
e irrenunciável cumprimento dos termos no presente instrumento, o qual lido
e achado conforme, que vão assinadas pelos participes, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Testemunhas:
Primavera do Leste- MT, 04 de julho de 2018.
Assinatura:
____________________________

_____________________________
Reginaldo Pereira Tavares
Presidente da Instituição

CPF:________________________

Assinatura:

____________________________
Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

____________________________
CPF:________________________
Testemunhas:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N° 005

Assinatura:
____________________________

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE E A ENTIDADE E ASSOCIAÇÃO PRIMAVERENSE DE JUDÔ
A Prefeitura municipal de Primavera do Leste, inscrita no CNPJ sob o
nº01.974.088/0001-05, com sede na Rua Maringá, n.° 444, Centro, Primavera do Leste - MT, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Sr. Leonardo Tadeu Bortolin, brasileiro, solteiro, portador da Cédula
de Identidade nº RG 21532680 e CPF n° 332.053.048-88, residente e domiciliado na Rua Santo Amaro, n° 1150 bairro Jardim Riva, nesta cidade,
doravante denominado MUNICÍPIO, Juntamente com o Conselho

CPF:________________________

Assinatura:
____________________________
CPF:________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N° 006

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N° 007

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE E A ENTIDADE E ASSOCIAÇÃO PRIMAVERENSE DE ESPORTE E CULTURA E LAZER

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE E A ENTIDADE E ASSOCIAÇÃO ROTARY
CLUB DE PRIMAVERA DO LESTE.

A Prefeitura municipal de Primavera do Leste, inscrita no CNPJ sob o
nº01.974.088/0001-05, com sede na Rua Maringá, n.° 444, Centro, Primavera do Leste - MT, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Sr. Leonardo Tadeu Bortolin, brasileiro, solteiro, portador da Cédula
de Identidade nº RG 21532680 e CPF n° 332.053.048-88, residente e domiciliado na Rua Santo Amaro, n° 1150 bairro Jardim Riva, nesta cidade,
doravante denominado MUNICÍPIO, Juntamente com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente inscrito sob o CNPJ n ° 21.290.328/000160, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento com a Instituição
Primaverense de esporte cultura e lazer, inscrita no CNPJ sob nº
21.289.446/0001-58 com sede na Rua Jerusalem , n ° 927, bairro Jardim
Riva , cidade de Primavera do Leste, CEP 78850-000 – Mato Grosso - MT,
neste ato representado pelo seu Presidente, Alex Rodrigues Junior, e inscrito
no CPF sob n° 037.087.141-30,doravante denominada ENTIDADE, sob o
nº 006/2018, regendo-se pelo disposto nas leis 13.019/2014 de 31 de Julho
de 2014, 13.204/2015 no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016 e alterações posteriores, consoante resolução nº 10/2018 – CMDCA/PVA e mediante as cláusulas e condições seguintes:

A Prefeitura municipal de Primavera do Leste, inscrita no CNPJ sob o
nº01.974.088/0001-05, com sede na Rua Maringá, n.° 444, Centro, Primavera do Leste - MT, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Sr. Leonardo Tadeu Bortolin, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de
Identidade nº RG 21532680 e CPF n° 332.053.048-88, residente e domiciliado na Rua Santo Amaro, n° 1150 bairro Jardim Riva, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, Juntamente com o Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente inscrito sob o CNPJ n ° 21.290.328/0001-60,
resolvem celebrar o presente Termo de Fomento com a Instituição Rotary
Club de Primavera do Leste, inscrita no CNPJ sob nº 24.774.648/0001-83
com sede na Avenida Tancredo Neves, n °488, bairro castelandia, cidade de
Primavera do Leste, CEP 78850-000 – Mato Grosso - MT, neste ato representado pelo seu Presidente, João Cano Junior, e inscrito no CPF sob n°
051.638.278-04, doravante denominada ENTIDADE, sob o nº 007/2018,
regendo-se pelo disposto nas leis 13.019/2014 de 31 de Julho de 2014,
13.204/2015 no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016 e alterações posteriores, consoante resolução nº 10/2018 – CMDCA/PVA e mediante as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo de Fomento, decorrente do Edital de Chamamento
Público nº 005/2017/CMDCA tem por objeto a execução do Projeto Social
Oficina de pais e filhos.

O presente Termo de Fomento, decorrente do Edital de Chamamento
Público nº 005/2017/CMDCA tem por objeto a execução do Projeto Social
Futbom.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Fomento,
neste ato fixado em R$ 44.955,70 (Quarenta e quatro mil novecentos e
cinquenta e cinco reais e setenta centavos), serão alocados de acordo com o
cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a
seguinte classificação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 08.00.3 FMDCA – Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente
Unidade Executora: 08.00.3 FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente
Funcional programática: 08.243.0025-2.122 Convênios com entidades
assistenciais sem fins lucrativos – FMDCA
Ficha: 883
Despesa: 3.3.50.43.00
Fonte = 999
Descrição da Despesa: Subvenções Sociais

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Fomento,
neste ato fixado em R$ 32.689,75 (Trinta e dois mil seiscentos e oitenta e
nove reais e setenta e cinco centavos), serão alocados de acordo com o
cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a
seguinte classificação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 08.00.3 FMDCA – Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente
Unidade Executora: 08.00.3 FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente
Funcional programática: 08.243.0025-2.122 Convênios com entidades
assistenciais sem fins lucrativos – FMDCA
Ficha: 883
Despesa: 3.3.50.43.00
Fonte = 999
Descrição da Despesa: Subvenções Sociais
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
Os participes procurarão resolver administrativamente eventuais dúvidas e
controvérsias decorrentes do presente ajuste. Não logrando êxito a solução
administrativa, será competente para dirimir as questões decorrentes deste
Termo de Fomento o foro da Comarca de Primavera do Leste- MT.
E, por assim estarem plenamente de acordo os participes obrigam-se ao total
e irrenunciável cumprimento dos termos no presente instrumento, o qual
lido e achado conforme, que vão assinadas pelos participes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Os participes procurarão resolver administrativamente eventuais dúvidas e
controvérsias decorrentes do presente ajuste. Não logrando êxito a solução
administrativa, será competente para dirimir as questões decorrentes deste
Termo de Fomento o foro da Comarca de Primavera do Leste -MT.

Primavera do Leste- MT, 05 de Julho de 2018.

Primavera do Leste- MT, 12 de Julho de 2018.

E, por assim estarem plenamente de acordo os participes obrigam-se ao total
e irrenunciável cumprimento dos termos no presente instrumento, o qual lido
e achado conforme, que vão assinadas pelos participes, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

_____________________________
Alex Rodrigues Junior
Presidente da Instituição
____________________________
Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

_____________________________
João Cano Junior
Presidente da Instituição
____________________________
Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Testemunhas:
Assinatura:

Testemunhas:
Assinatura:

____________________________
CPF:________________________
Assinatura:
____________________________
CPF:________________________

____________________________
CPF:________________________
Assinatura:
____________________________
CPF:________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N° 008

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N° 010

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE E A ENTIDADE E ASSOCIAÇÃO CENTRO
SOCIAL NOSSA SEHORA APARECIDA

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE E A ENTIDADE E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

A Prefeitura municipal de Primavera do Leste, inscrita no CNPJ sob o
nº01.974.088/0001-05, com sede na Rua Maringá, n.° 444, Centro, Primavera do Leste - MT, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Sr. Leonardo Tadeu Bortolin, brasileiro, solteiro, portador da Cédula
de Identidade nº RG 21532680 e CPF n° 332.053.048-88, residente e domiciliado na Rua Santo Amaro, n° 1150 bairro Jardim Riva, nesta cidade,
doravante denominado MUNICÍPIO, Juntamente com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente inscrito sob o CNPJ n ° 21.290.328/000160, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento com a Instituição
Centro Social Nossa Senhora Aparecida, inscrita no CNPJ sob nº
22.991.647/0001-65 com sede na Rua Cajueiro, n °59, bairro Primavera III,
cidade de Primavera do Leste, CEP 78850-000 – Mato Grosso - MT, neste
ato representado pelo seu Presidente, Laodiceia Sousa de Araujo, e inscrito
no CPF sob n° 790485363-91, doravante denominada ENTIDADE, sob o
nº 008/2018, regendo-se pelo disposto nas leis 13.019/2014 de 31 de Julho
de 2014, 13.204/2015 no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016 e alterações posteriores, consoante resolução nº 10/2018 – CMDCA/PVA e mediante as cláusulas e condições seguintes:

A Prefeitura municipal de Primavera do Leste, inscrita no CNPJ sob o
nº01.974.088/0001-05, com sede na Rua Maringá, n.° 444, Centro, Primavera do Leste - MT, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Sr. Leonardo Tadeu Bortolin, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de
Identidade nº RG 21532680 e CPF n° 332.053.048-88, residente e domiciliado na Rua Santo Amaro, n° 1150 bairro Jardim Riva, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, Juntamente com o Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente inscrito sob o CNPJ n ° 21.290.328/0001-60,
resolvem celebrar o presente Termo de Fomento com a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais, inscrita no CNPJ sob nº 33.052.754/0001-44
com sede na Rua Maceió , n ° 85, bairro Primavera II, cidade de Primavera
do Leste, CEP 78850-000 – Mato Grosso - MT, neste ato representado pelo
seu Presidente, Nilson Cesar Ertel, e inscrito no CPF sob n°828.012.829-87,
doravante denominada ENTIDADE, sob o nº 010/2018, regendo-se pelo
disposto nas leis 13.019/2014 de 31 de Julho de 2014, 13.204/2015 no
Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016 e alterações posteriores, consoante
resolução nº 10/2018 – CMDCA/PVA e mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Fomento, decorrente do Edital de Chamamento
Público nº 005/2017/CMDCA tem por objeto a execução do Projeto Social
Mãe Cidinha

O presente Termo de Fomento, decorrente do Edital de Chamamento
Público nº 005/2017/CMDCA tem por objeto a execução do projeto APAE.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Fomento,
neste ato fixado em R$ 93.513,20 (noventa e três mil quinhentos e treze
reais e vinte centavos), serão alocados de acordo com o cronograma de
desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 08.00.3 FMDCA – Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente
Unidade Executora: 08.00.3 FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente
Funcional programática: 08.243.0025-2.122 Convênios com entidades
assistenciais sem fins lucrativos – FMDCA
Ficha: 883
Despesa: 3.3.50.43.00
Fonte = 999
Descrição da Despesa: Subvenções Sociais
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
Os participes procurarão resolver administrativamente eventuais dúvidas e
controvérsias decorrentes do presente ajuste. Não logrando êxito a solução
administrativa, será competente para dirimir as questões decorrentes deste
Termo de Fomento o foro da Comarca de Primavera do Leste.
E, por assim estarem plenamente de acordo os participes obrigam-se ao total
e irrenunciável cumprimento dos termos no presente instrumento, o qual
lido e achado conforme, que vão assinadas pelos participes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Fomento,
neste ato fixado em R$30.000,00 (Trinta mil reais) serão alocados de acordo
com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme
a seguinte classificação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 08.00.3 FMDCA – Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente
Unidade Executora: 08.00.3 FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente
Funcional programática: 08.243.0025-2.122 Convênios com entidades
assistenciais sem fins lucrativos – FMDCA
Ficha: 883
Despesa: 3.3.50.43.00
Fonte = 999
Descrição da Despesa: Subvenções Sociais
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
Os participes procurarão resolver administrativamente eventuais dúvidas e
controvérsias decorrentes do presente ajuste. Não logrando êxito a solução
administrativa, será competente para dirimir as questões decorrentes deste
Termo de Fomento o foro da Comarca de Primavera do Leste.
E, por assim estarem plenamente de acordo os participes obrigam-se ao total
e irrenunciável cumprimento dos termos no presente instrumento, o qual lido
e achado conforme, que vão assinadas pelos participes, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.
Primavera do Leste- MT, 12 Julho de 2018.

Primavera do Leste- MT, 11 Julho de 2018.

_____________________________
Nilson Cesar Ertel
Presidente da Instituição

_____________________________
Laodiceia Sousa de Araujo
Presidente da Instituição
____________________________
Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

____________________________
Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Testemunhas:
Assinatura:

Testemunhas:
Assinatura:

____________________________
CPF:________________________
Assinatura:
____________________________
CPF:________________________

____________________________
CPF:________________________
Assinatura:
____________________________
CPF:________________________
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CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2018
SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL DE NATUREZA PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA SERVIÇO DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA
PARA IDOSOS
O Município de Primavera do Leste por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, com respaldo na Lei nº 13.019, de 31 de julho de
2014, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e no Decreto Municipal
nº1629, de 13 de janeiro de 2017, torna 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 prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência para
idosos com risco de vulnerabilidade social.
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 Prefeitura Municipal de Primavera do
Leste por intermédio da Secretaria de Assistência Social, por meio da formalização de termo de colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve 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, pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e pelos demais
normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.
1.3. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do termo de colaboração.
2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
2.1. O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste para a execução de serviço de acolhimento institucional de longa permanência para idosos com riscos de vulnerabilidade social.
2.2. Objetivos específicos da parceria:
2.2.1. Acolher os idosos conforme necessidade pontada pela Promotoria á
Secretaria de Assistência Social desta cidade.
2.2.2. Prestar serviço de acolhimento institucional para idosos, conforme
regulamento técnico para funcionamento das instituições de Longa Permanência para idosos da vigilância sanitária (RDC 283 3.1).
2.2.3. Oferecer atenção integral aos institucionalizados, a fim de suprir suas
necessidades de moradia, alimentação, higienização, vestuário, cuidado e
atenção básica a saúde dos idosos encaminhados pela Coordenação de
Proteção Social Especial.
3. JUSTIFICATIVA
3.1. É cada vez maior a necessidade de criação de serviços de qualidade e
com diversidade, e, acima de tudo, o reconhecimento social dos que já
ofereceram sua parcela de contribuição e sacrifícios em prol desde pais.
Neste contexto se justifica a proposta aqui apresentada, de contribuir embora
de maneira limitada, no universo das pessoas que envelhecem e não encontram amparo e atendimento.
Esse serviço é prestado ao idoso dependente, semidependente ou independente, mas de alguma forma em situação de incapacidade para suprir sua
subsistência com moradia, alimentação, saúde,cuidados pessoais e convivência familiar.
Toda essa disposição, tem como meta, proporcionar aos idosos uma vida
com dignidade e privacidade que lhe é direito, recebendo cuidados diários e
tendo profissionais qualificados para orientar e direcionar a equipe de
trabalho para desenvolver as atividades de forma precisa para que assim
possam alcançar os objetivos da instituição.
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
“4.1.1.”, “4.1.2.” ou “4.1.3.”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada
pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
4.1.1. 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 os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo
patrimonial ou fundo de reserva;
4.1.2. 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;
4.1.3. 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:
4.2.1. Não ter nenhuma irregularidade fiscal e de prestação de contas, caso o
proponente tenha celebrado qualquer termo de parceria anteriormente com o
poder público municipal;
4.2.2. 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, bem como que se responsabilizam pela
veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados
durante 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:
5.1.1 Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de
atividades e finalidades de relevância pública e social, bem como
compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado (art. 33, caput,
inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão
dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades
cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014).
5.1.2 Ser regida por normas de organização interna que prevejam
expressamente que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza
que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social
seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso
III, Lei nº 13.019, de 2014) Estão dispensadas desta exigência as
organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei
nº 13.019, de 2014).
5.1.3. Ser regida por normas de organização interna que prevejam,
expressamente, escrituração de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput,
inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014).
5.1.4. 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).
5.1.6. Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da
parceria ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser
comprovada no momento da apresentação do plano de trabalho e na forma do
art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016 (art. 33, caput, inciso
V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso III, do
Decreto nº 8.726, de 2016).
5.1.7. Possuir condições materiais para o desenvolvimento do objeto da
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Não será necessária a
demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição de
bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço
físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V,
alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso X e §1º,
do Decreto nº 8.726, de 2016).
5.1.8. Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do
objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser
comprovada na forma do art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de
2016. Não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada,
sendo admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e
equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para
o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e
§5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso III e §1º, do Decreto
nº 8.726, de 2016).
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5.1.9. Apresentar certidões de regularidade fiscal:
5.1.9.1. Ato constitutivo, Estatuto Social em vigor, registrado em cartório;
5.1.9.2. Ata da eleição de sua atual diretoria;
5.1.9.3. Cédula de Identidade e CPF do representante legal da entidade;
5.1.9.4. Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
5.1.9.5. Prova de regularidade fiscal – Tributos Federais;
5.1.9.6. Prova de regularidade fiscal – Tributos Estaduais;
5.1.9.7. Prova de regularidade fiscal – Tributos Municipais;
5.1.9.8. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, através do Certificado de Regularidade de Situação – CRS;
5.1.9.9. Certidão negativa de falência e concordata, expedida, no máximo,
até 60 (sessenta) dias antes da apresentação da proposta;
5.1.9.10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;
5.1.9.11. Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do último exercício, vedada à substituição por Balancetes ou Balanço provisórios.
5.1.10. 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); e
5.1.11. Ser sediada no município de Primavera do Leste;
5.2.
Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que:
5.2.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja
autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei
nº 13.019, de 2014);
5.2.2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente
celebrada (art. 39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);
5.2.3. Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do
Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração
pública federal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges,
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza,
sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados
membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas
públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e
art. 27, caput, inciso I e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
5.2.4. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos
5 (cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição
e quitados os débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou
revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver
pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput,
inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);
5.2.5. Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com
suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei
nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei
nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014);
5.2.6. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da
Lei nº 13.019, de 2014);
5.2.7. Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias
tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos
8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto
durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de
improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III
do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII,
da Lei nº 13.019, de 2014).
6. COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1. A presente seleção será conduzida por uma comissão de seleção será
formada por 1 (um) representante da Secretaria de Assistencia Social, 1
(um) representante do Setor de Licitação e 1 (um) representante da Secretaria de Fazenda nomeados pela PORTARIA Nº 400/18 publicada no Diário
Oficial de Primavera do Leste Edição 1288.
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 da Lei nº
12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de
2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016).
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, e art. 14,
§§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016).
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.
7. DA FASE DE SELEÇÃO
7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:
Tabela 1
ETAPA

DESCRIÇÃO DA ETAPA

DATAS

1

Publicação do Edital de Chamamento
Público.

18/07/2018

2

Envio das propostas pelas OSCs.

18/07/2018
20/08/2018

3

Etapa competitiva de avaliação das
propostas pela Comissão de Seleção.

27/08/2018

4

Divulgação do resultado preliminar.

04/09/2018

5

Interposição de recursos contra o resultado preliminar.

04/09/2018
11/09/2018

a

6

Análise dos recursos pela Comissão de
Seleção.

12/09/2018
19/09/2018

a

7

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

20/09/2018

a

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 no Diário Oficial do município e em
página do sítio eletrônico oficial do(a) Prefeitura Municipal de Primavera do
Leste na internet por meio da página eletrônica primaveradoleste.mt.gov.br,
com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas,
contado da data de publicação do Edital.
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 pelas OSCs até o
dia 20/08/2018 das 12h00min às 17:59h00min, com a inscrição “Proposta –
Edital de Chamamento Público nº 010/2018 e entregues pessoalmente no
setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, destinado
ao setor de convênios, Rua Maringá, 444, bairro Centro, CEP 78850-000,
Primavera do Leste/MT – Fone (66) 3498-3333 não sendo permitido o
recebimento dos Documentos de Habilitação e das Propostas fora do prazo
estabelecido neste Edital.
7.4.2.
Observado o disposto no item 7.5.3 deste Edital, as propostas
deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:
7.4.2.1. A descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade
ou o projeto proposto;
7.4.2.2. As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas;
7.4.2.3. Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das
metas;
7.4.2.4. O valor global.
7.4.3. A proposta, em via única e impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da OSC proponente. Também deve ser entregue uma cópia em
versão digital (CD ou pen drive) da proposta.
7.4.4. 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.
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7.4.5. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a
apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a
última proposta enviada para análise.
7.4.6. Não serão aceitas propostas enviadas por correios ou por qualquer
outro meio que não seja a entrega presencial na Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste como consta endereço no inciso no item 7.4.1.
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 até mais 30 (trinta) 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 V – 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
(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
(B) Análise
de ações e
atividades
realizadas e
desenvolvidas no município pela
OSC no que
tange ao objeto proposto;
(C) Descrição
da realidade
objeto da parceria e do nexo
entre essa realidade e a atividade ou projeto
proposto
(D) Adequação da proposta ao valor de referência constante do Edital, com
menção expressa ao
valor global
da proposta

Metodologia de Pontuação

- Grau pleno de atendimento (2,0
pontos)
- Grau satisfatório de atendimento (1,0
pontos)
- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero”
neste critério implica eliminação da
proposta, por força do art. 16, §2º,
incisos II e III, do Decreto nº 8.726, de
2016.

(E) Descrição detalhada da capacidade técnicooperacional
da instituição
proponente,
na gestão de
atividades ou
projetos relacionados ao
objeto da
parceria ou
de natureza
semelhante
(F) Currículo dos
profissionais
envolvidos na
proposta

Pontuação
Máxima por
Item
(G) Estratégia de ação e
metodologia
detalhada da
execução do
objeto do
projeto
2,0

- Grau pleno de capacidade de descrição detalhada (2,0).
- Grau satisfatório de descrição detalhada (1,0).
- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório do requisito de descrição
detalhada (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

- Currículo dos profissionais satisfatório (1,0).
- O não atendimento do currículo dos
profissionais (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).

1,0

- Grau pleno de capacidade de descrição da metodologia (0,5).
- Grau pleno de capacidade de descrição da estratégia de ação (0,5).
- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório da descrição da estratégia
de ação e metodologia (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).

1,0

PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL
- Grau pleno de atividades/ações executadas (2,0 pontos)
- Grau satisfatório de atividades/ações
executadas (1,0pontos);
- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero”
neste critério implica eliminação da
proposta, por força do art. 16, §2º,
incisos II e III, do Decreto nº 8.726, de
2016.
- 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, por força do art. 16, §2º,
inciso I, do Decreto nº 8.726, de 2016.

- O valor global proposto é, pelo menos, 10% (dez por cento) mais baixo
do que o valor de referência (1,0);
- O valor global proposto é igual ou até
10% (dez por cento), exclusive, mais
baixo do que o valor de referência
(0,5);
- O valor global proposto é superior ao
valor de referência (0,0).

2,0

1,0

1,0

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:
7.5.7.1. Cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;
7.5.7.2. Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C),
(E), (F) ou (G); 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; os prazos para a
execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global proposto (art. 16, §2º, incisos I a IV, do Decreto nº 8.726, de 2016);
7.5.7.3. Que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do Decreto nº
8.726, de 2016);
7.5.7.4. Com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela
Comissão de Seleção à luz da estimativa realizada na forma do §8º do art. 9º
do Decreto nº 8.726, de 2016, e de eventuais diligências complementares,
que ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta, inclusive à luz
do orçamento disponível.
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.
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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),
(E), (D), (F), (G) e (C). 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.
7.5.10. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a
mais adequada ao valor de referência constante do chamamento público,
levando-se em conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e
os resultados previstos em relação ao valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº
13.019, de 2014).
7.6. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A administração
pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção no Diário
Oficial do Município e em página do sítio oficial do(a) Prefeitura Municipal
de Primavera do Leste na internet por meio da página eletrônica primaveradoleste.mt.gov.br, 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, sendo requisitos para a interposição do recurso administrativo:
A)Formalização mediante requerimento escrito e protocolado, no qual o
recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo
juntar os documentos que julgar conveniente;
B) Interposição do recurso perante a autoridade que seja competente para
apreciá-lo;
C) Apresentar legitimidade para a interposição do recurso;
D) Correto endereçamento do recurso;
E) Protocolização no prazo legalmente estabelecido, dez dias contados a
partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.
7.7.1. Nos termos do art. 18 do Decreto nº 8.726, de 2016, os participantes
que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar
recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado da
publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão
(art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999). Não será conhecido recurso interposto
fora do prazo.
7.7.2. O recurso deverá ser protocolado no setor as Comissões e direcionados a Gerência de Convênios, situada na Rua Maringá, 444, bairro Centro,
CEP 78850-000, Primavera do Leste/MT – Fone (66) 3498-3333.
7.7.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
7.7.4. Interposto recurso, a administração pública dará ciência, preferencialmente por meio do Diário Oficial do Município de Primavera do Leste,
para que os interessados apresentem suas contrarrazões no prazo de 05
(cinco) dias corridos, contado da data da ciência.
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 05 (cinco) dias corridos, contados do fim do prazo para
recebimento das contrarrazões, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o
recurso ao Presidente da Comissão de Seleção, com as informações necessárias à decisão final.
7.8.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 15 (quinze) 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, o órgão ou a entidade pública municipal deverá homologar
e divulgar no Diário Oficial e no seu sítio eletrônico oficial, as decisões
recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção (art. 19
do Decreto nº 8.726, de 2016).
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
as exigências deste Edital, a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste
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:
Tabela 3
ETAPA
1

2

DESCRIÇÃO DA ETAPA
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.
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 no Diário
Oficial de Primavera do Leste.

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 Prefeitura Municipal de Primavera do Leste
convocará a OSC selecionada para, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a
partir da convocação, apresentar o seu plano de trabalho (art. 25 do Decreto
nº 8.726, de 2016) 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, e arts. 26 e 27
do Decreto nº 8.726, de 2016).
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 IV – Modelo de Plano de Trabalho e V – Referências para Colaboração.
8.2.2. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
8.2.2.1. 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;
8.2.2.2. A forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que
demandarão atuação em rede;
8.2.2.3. A descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
8.2.2.4. A definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem
utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
8.2.2.5. A previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas
na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto;
8.2.2.6. Os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso;
8.2.2.7. As ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.
8.2.3. A previsão de receitas e despesas deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os
preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza,
para cada item, podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas, atas de registro de preços
vigentes ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.
No caso de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no
mínimo, 03 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e o fornecedor específico. Para
comprovar a compatibilidade de custos de determinados itens, a OSC poderá,
se desejar, utilizar-se de ata de registro de preços vigente, consultando e
encaminhando atas disponíveis no Portal de Compras de Primavera do Leste.
8.2.4. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no
mesmo prazo acima de 15 (quinze) dias corridos, 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:
8.2.4.1. Ato constitutivo, Estatuto Social em vigor, registrado em cartório;
8.2.4.2. Ata da eleição de sua atual diretoria;
8.2.4.3. Cédula de Identidade e CPF do representante legal da entidade;
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8.2.4.4. Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
8.2.4.5. Prova de regularidade fiscal – Tributos Federais;
8.2.4.6. Prova de regularidade fiscal – Tributos Estaduais;
8.2.4.7. Prova de regularidade fiscal – Tributos Municipais;
8.2.4.8. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, através do Certificado de Regularidade de Situação – CRS;
8.2.4.9. Certidão negativa de falência e concordata, expedida, no máximo,
até 60 (sessenta) dias antes da apresentação da proposta;
8.2.4.10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;
8.2.4.11. Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do último exercício, vedada à substituição por Balancetes ou Balanço provisórios.
8.2.4.12. 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:
8.2.4.13. Instrumentos de parceria firmados com órgãos ou entidades da
administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras
organizações da sociedade civil;
8.2.4.14. Currículo dos principais profissionais que integram o corpo de
funcionários da OSC responsáveis pelo projeto de atividades;
8.2.4.15. 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.
8.2.4.16. Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o
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 Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da
Entidade;
8.2.4.17. Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação;
8.2.4.18. Declaração do representante legal da OSC com informação de que
a organização e seus 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 VI – Declaração da Não
Ocorrência de Impedimentos;
8.2.4.19. Declaração do representante legal da OSC sobre a existência de
instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a previsão
de contratar ou adquirir com recursos da parceria, conforme Anexo II –
Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;
8.2.4.20. Declaração do representante legal da OSC de que trata o art. 27 do
Decreto nº 8.726, de 2016, conforme Anexo III – Declaração do Art. 27 do
Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade;
8.2.4.21. Declaração de contrapartida em bens e serviços, quando couber,
conforme Anexo VIII – Declaração de Contrapartida.
8.2.5. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de
negativas, no caso das certidões previstas nos incisos 8 e 10 logo acima.
8.2.6. A critério da OSC, os documentos previstos nos incisos IV e V logo
acima poderão ser substituídos pelo extrato emitido pelo Serviço Auxiliar de
Informações para Transferências Voluntárias - Cauc, quando disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (art. 26,
§3º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
8.2.7. As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as certidões previstas
nos incisos I8 e 10 logo acima que estiverem vencidas no momento da
análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente (art. 26, §4º, do
Decreto nº 8.726, de 2016).
8.2.8.O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento
dos requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados na Secretaria de
Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, destinado ao setor de Gerência de
Convênios, situada na Rua Maringá, 444, bairro Centro, CEP 78850-000,
Primavera do Leste/MT – Fone (66) 3498-3333.
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 Prefeitura Municipal de Primavera do Leste
deverá consultar o setor de licitações e contratos administrativos, bem como
a assessoria jurídica para verificação de inadimplência junto ao poder público órgão municipal

8.3.2. A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste 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 (art.
25, §2º, do Decreto nº 8.726, de 2016). Para tanto, a Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste poderá solicitar a realização de ajustes no plano de
trabalho, nos termos do §3º do art. 25 do mesmo Decreto.
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 na forma da
Etapa 1 da fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos
documentos na forma desta Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido,
sucessivamente, obedecida a ordem de classificação.
8.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário.
8.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados
ou constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do
fato e instada a regularizar sua situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria (art. 28 do Decreto nº 8.726, de
2016).
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 15(quinze) dias corridos, contados da data de
recebimento da solicitação apresentada (art. 25, §§ 3º e 4º, do Decreto nº
8.726, de 2016).
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 pelo órgão ou entidade
pública municipal, da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia
dotação orçamentária para execução da parceria.
8.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da
parceria (art. 25, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
8.5.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1
da fase de celebração 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 (art. 26, §5º, do Decreto nº 8.726, de
2016).
8.6. Etapa 5: Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário
Oficial de Primavera do Leste. 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. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO
9.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao
presente Edital são assim provenientes:
9.1.1. Dotação orçamentária referente ao ano de 2018.
08
Secretaria Municipal de AssistênÓrgão
cia social
08.00.02
Fundo Municipal de assistência
Und. Orçamensocial
tária
08.002
Fundo municipal de assistência
Unidade execusocial
tora
08.244.0024Convênio com entidades assistenFuncional
2.120
ciais sem fins lucrativos - FMAS
programática
0814
Subvenções Sociais
Ficha
Despesa/fonte

3.3.50.43.00 999

Subvenções Sociais

9.2. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela da despesa, a ser transferida pela administração pública
municipal nos exercícios subsequentes, será realizada mediante registro
contábil e deverá ser formalizada por meio de certidão de apostilamento do
instrumento da parceria, no exercício em que a despesa estiver consignada
(art. 24, parágrafo único, e art. 43, §1º, inciso II, ambos do Decreto nº 8.726,
de 2016).
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9.3. O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 36.000,00 (Trinta
e seis mil reais), divididos em 12 meses.
9.4.
O valor de referência para a realização do objeto do termo de
colaboração será decorrente com a necessidade de acomodação, sendo paga
a quantia de R$ 500 (quinhentos reais), por idoso acomodado, conforme
disposto no Anexo V – Referências para Colaboração.
9.5.
As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 33 e 34 do Decreto nº
8.726, de 2016.
9.6.
Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em
geral efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o disposto nos incisos
XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts.
35 a 42 do Decreto nº 8.726, de 2016. É recomendável a leitura integral
dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente,
que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções
cabíveis.
9.7.
Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação
de seu objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas
no plano de trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014):
9.7.1. Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria,
compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições
sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo
terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos
sociais e trabalhistas;
9.7.2. Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos
casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;
9.7.3. Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a
proporção em relação ao valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria
jurídica, contador, água, energia, dentre outros);
9.7.4. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à
consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que
necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais, no qual o
bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e a OSC deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, assim
como a definição clara de titularidade dos bens e os respectivos destinos a
serem dados aos bens adquiridos, de acordo com o art. 35, §5º, art. 36, art.
42 da Lei nº 13.019/2014.
9.8. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à
parceria, 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, ressalvadas as
hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias
da União.
9.9. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública por ocasião
da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art.
52 da Lei nº 13.019, de 2014.
9.10. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que
caracterizadas a oportunidade e conveniência administrativas. A seleção de
propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento de
parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo
ao repasse financeiro.
10. CONTRAPARTIDA
10.1.
Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada de
acordo com o art. 35, §1º, da Lei nº 13.019/2014, que determina que quando
o valor global for igual ou inferior a 600 mil reais, não poderá ser exigida
contrapartida em bens ou serviços e que em chamamento público para termo
de colaboração não se deve exigir contrapartida financeira.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio oficial do(a)
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste na internet por meio da página
eletrônica primaveradoleste.mt.gov.br, com prazo de 30 (trinta) dias para a
apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.
11.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência
mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio das propostas por petição
dirigida ou protocolada no endereço informado no subitem 7.4.1 deste
Edital. A resposta às impugnações caberá a Comissão de Seleção.
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: convenios@pva.mt.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 Prefeitura Municipal de Primavera do Leste 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.
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:
11.9.1 Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
11.9.2. Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;
11.9.3. Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e
Relação dos Dirigentes da Entidade;
11.9.4. Anexo IV – Modelo de Plano de Trabalho;
11.9.5. Anexo V – Referências para Colaboração;
11.9.6. Anexo VI – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
11.9.7. Anexo VII – Minuta do Termo de Colaboração;

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

(MODELO)

ANEXO I
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 002/2018 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.

Primavera do Leste/MT, ____ de ______________ de 20___.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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(MODELO)
ANEXO II
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea
“c”, da Lei nº 13.019, de 2014, c/c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº
8.726, de 2016, que a [identificação da organização da sociedade civil –
OSC]:
Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento
das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas.
OU
Pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições
materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
OU
Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento
das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos
da parceria outros bens para tanto.
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações
acima, conforme a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.
Primavera do Leste/MT, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

(MODELO)
ANEXO III
DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726, DE 2016,
E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da
sociedade civil – OSC], nos termos dosarts. 26, caput, inciso VII, e 27do
Decreto nº 8.726, de 2016, 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 federal; 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);
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

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 federal; (b) servidor ou empregado público, inclusive
aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou
entidade da administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 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.
Primavera do Leste/MT, ____ de ______________ de 20___.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO IV
PLANO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
I. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE
(CONVENENTE/EXECUTOR)
1. Nome do proponente:
2. CNPJ:
3. Endereço completo:
4. Município:
5. CEP:
6. DDD/Telefone:
7. Fax:
8. E-mail:
II. IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE
PROPONENTE
9. Nome do Dirigente:
10. CPF nº:
11. Nº RG/Data/Órgão Expedidor:
12. Cargo:
13. Endereço residencial completo:
14. Município:
15. CEP:
16. DDD/Telefone:
17. E-mail:

DADOS DO PROJETO
TÍTULO DA PROPOSTA
XXXXXXXX
APRESENTAÇÃO
XXXXXXXX
OBJETIVOS
GERAL:
ESPECÍFICO:
JUSTIFICATIVA
XXXXXXXX
METAS
XXXXXXXX
RESULTADOS ESPERADOS

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 federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

XXXXXXXX
PÚBLICO-ALVO
XXXXXXXX
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EQUIPE TÉCNICA
FUNÇÃO

QUANT

NOME

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO E METODOLOGIA

Data

ESTRATÉGIA DE AÇÃO
Local

Ação

Informações

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES/AÇÃO

2017

ETAPA/ATIVIDADE

MAR

PRÉ-PRODUÇÃO

PRODUÇÃO

PÓS-PRODUÇÃO

ABR

MAI

JUN

DEAD LINE

JUL

AGO

SET

OUT

Início

Término
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2017 - 2018

ETAPA/ATIVIDADE

DEAD LINE

NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN Início Término
PRÉ-PRODUÇÃO

PRODUÇÃO

PÓS-PRODUÇÃO

ORÇAMENTO
(Aqui deverão ser detalhadas todas as despesas necessárias para que o projeto seja realizado);

DESCRIÇÃO
PRÉ-PRODUÇÃO:

SUB-TOTAL R$
PRODUÇÃO:

SUB-TOTAL R$
DIVULGAÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO:

SUB-TOTAL R$
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO:

SUB-TOTAL R$
IMPOSTOS/RECOLHIMENTO/SEGUROS R$ 0,00
SUB-TOTAL R$
TOTAL R$

UNIDADE

QUANT.

OCORRÊNCIA

VLOR. UNIT.

VLOR. TOTAL
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(MODELO)
ANEXO VII
MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO Nº 010/2018

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Ano:

2017 - 2018

Mar Abr Mai Jun
-

Jul
-

Ago
-

Set
-

Out Nov Dez
-

Jan
-

Fev
-

ANEXO V
REFERÊNCIAS PARA COLABORAÇÃO
Dos valores
O termo de colaboração é no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) mensais
por idoso acomodado, pelo período em que permanecer na instituição.
Recebimento a partir da segunda parcela só serão realizados após prestação de
contas e aprovação da parcela anterior de acordo com a lei 13.019 de 2014.
A instituição deverá suprir as seguintes necessidades/exigências mínimas de
acomodação, moradia, alimentação, higienização, vestuário, cuidados e
atenção básica a saúde.

Primavera do Leste/MT, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

(MODELO)
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, do
Decreto nº 8.726, de 2016, 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. 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);
 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
 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.
Primavera do Leste/MT, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

TERMO DE COLABORAÇÃO DE COOPERAÇÃO MÚTUA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
E A OSC XXXX.
O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, inscrito no CNPJ sob
o n.º 01.974.088/0001-05, com sede na Rua Maringá, 444, nesta cidade,
neste ato representado Prefeito Municipal Sr. XXXXXXXX, Nacionalidade,
Estado Civil, Profissão, portador da Cédula de Identidade nº RG 000000000
e CPF nº 000000000, residente e domiciliado na cidade de Primavera do
Leste-MT, doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro lado A OSC,
inscrita no CNPJ nº 000000000, com endereço, neste ato representada pelo
Presidente, XXXX, nacionalidade, estado civil, portador da Cédula de Identidade nº RG XXXXXXX e CPF nº XXXXXX, endereço, cidade, , doravante
denominada OSC, celebram o presente termo de colaboração mediante as
seguintes clausulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
O presente termo tem por finalidade a contratação de serviço continuo, de
acolhimento institucional de idosos com riscos de vulnerabilidade social, por
instituição especializada pelo período em que o idoso ali permanecer.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
Os conveniados se comprometem a convergirem esforços e a utilizarem
recursos materiais, humanos e financeiros com o propósito de cumprirem o
que prescreve o presente instrumento.
Constará como anexo deste termo de colaboração, o plano de trabalho,
datado e assinado, que dele será parte integrante e indissociável.
I - COMPETE À ASSOCIAÇÃO
a)Oferecer instalações físicas em condições de habilidade, higiene,
salubridade e segurança, com acessibilidade a todas as pessoas com
dificuldade de locomoção;
b)Selecionar e capacitar rigorosamente todos os profissionais que compõem
o quadro de pessoal da empresa e que iram trabalhar nos cuidados dos
idosos, exigindo boa conduta e demais referências, tendo funções
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
c)Deve apresentar quadro de recursos humanos (próprio ou terceirizado) que
garantam a atenção as necessidades dos idosos , e para fins de normatização,
o quadro funcional da contratada será classificado quanto o porte e grau de
dependência dos idosos, conforme art. 13 da Política Nacional das ILPI’s:
I-Pequeno porte de 15 a 20 idosos;
II-Médio porte de 21 a 60 idosos;
III-Grande porte acima de 60 idosos.
d)Recursos Humanos
e)Pelo menos 1 responsável técnico de nível superior da área da saúde
f)Profissionais cuidadores, sendo:
I-01 cuidador para cada 20 idosos com grau de dependência I;
II-01 para cada 10 idosos com grau de dependência II,
III- 01 para cada 06 idosos com grau de dependência III;
Por turno de trabalho.
g)01 Profissional para realizar atividades físicas e de lazer com os idosos,
preferencialmente um fisioterapeuta;
h)Profissionais para o serviço de limpeza e lavanderia
i)Profissional para preparo de alimentação
j)Proporcionar ambiente acolhedor, com respeito aos direitos dos idosos,
promovendo o desenvolvimento de atividade física, de socialização, de
interação intergeracionais, recreativas e culturais, estimulando a autonomia
dos idosos;
k)Selecionar e preparar os alimentos a serem oferecidos, visando garantir a
qualidade dos serviços contratados, bem como o melhor aproveitamento do
valor nutricional de cada alimento;
l)Manter registro individualizado e atualizado de cada idoso, em
conformidade com o estabelecido no art. 50, inciso XV, da lei nº 10.741 de
2003;

m)Encaminhar imediatamente o idoso ao serviço de saúde
caso de intercorrência médica ou acidente;

de referência em
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n)Providenciar transporte ou serviço de remoção caso seja necessário
encaminhar o idoso para o serviço médico de emergência.
o)Nomear encarregado responsável pelos serviços, que terá a obrigação de
reportar-se ao encarregado do acompanhamento dos serviços de contratante
e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas
detectadas, inclusive quanto á queda de qualidade do serviço contratado;
p)Comunicar a coordenação de Proteção Social Especial de Alta
Complexidade de toda e qualquer intercorrência que diz respeito ás
condições de súde, alterações comportamentais, acidentes, ou qualquer fato
de relevância sobre os idosos institucionalizados pela SEMAS;
q)Responsabilizar-se, integralmente, por danos causados aos empregados ou
a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação de serviços à
Prefeitura municipal de Primavera do Leste;
r)Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual
ou municipal, as normas internas da contratante;
s)Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/9,
consolidada.
II - COMPETE AO MUNICÍPIO:

a)Acompanhar, monitorar e avaliar constantemente as atividades realizadas
estabelecendo meios para a identificação do desenvolvimento e enriquecimento artístico, escolar, social e familiar dos envolvidos bem como para o
exercício da cidadania;
b)Fornecer, quando necessário, e após análise de necessidade real feita pelo
órgão gestor, ajuda de custo com hospedagens, transporte, alimentação e
material diverso para a participação dos instrutores em eventos cujos objetivos sejam de enriquecer o conhecimento cultural;
c)O repasse mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por idoso
acomodado, pelo tempo que lá ele permanecer.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
PARÁGRAFO ÚNICO – A OSC é responsável pela contratação dos funcionários, de acordo com as necessidades do termo de colaboração, bem
como o pagamento dos seus vencimentos e encargos sociais.
CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES DO CONVÊNIO E DA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
a)O valor do convênio varia de acordo com a demanda de idosos acolhidos,
sendo o valor de 500,00 (quinhentos reais) por idoso acomodado, repassado
pelo MUNICÍPIO mensalmente enquanto o idoso lá permanecer.
b)A despesa decorrente do repasse de recursos financeiros deste convênio
correrá à conta de dotações previstas na Lei Municipal no 1.508, de 16 de
dezembro de 2014, quais sejam para o repasse do recurso:
08
Secretaria Municipal de Assistência
Órgão
social
08.00.02
Fundo Municipal de assistência social
Und. Orçamentária
08.002
Fundo municipal de assistência social
Unidade
executora
08.244.0024- Convênio com entidades assistenciais
Funcional
2.120
sem fins lucrativos - FMAS
programática
0814
Ficha
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste convênio é do dia01 de Setembro de 2018 até o
dia 31 de Agosto de 2019, podendo ser prorrogado mediante vontade das
partes por mais 1 ano.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
ART.52 13.204/2015 + ART. 42 13.019/2014 XVI.
O prazo de vigência deste convênio é do dia 01 de Setembro de 2018 até o
dia 31 de Agosto de 2019, podendo ser prorrogado mediante vontade das
partes.
CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO
A publicação do extrato do presente convênio no DIOPRIMA correrá por
conta e ônus do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o fórum da comarca de Primavera do Leste para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução deste convênio.

E por estarem acordes com os termos deste convênio, as partes firmam-no
em 03 (três) vias de igual teor e forma e para todos os efeitos legais.
Primavera do Leste - MT, XX de XXXX de 2018.

xxxxxxxxxxxx
PREFEITO MUNICIPAL

XXXXXXXX
PRESIDENTE DA OSC

Testemunhas
________________________
Nome:
CPF
________________________
Nome:
CPF
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2018
SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL DE NATUREZA PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATIVIDADES DE
CULTURA TRADICIONAL E SUAS VERTENTES PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE FORMA GRATUITA
O Município de Primavera do Leste por intermédio da Secretaria Municipal
de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, com esteio na Lei nº 13.019, de
31 de julho de 2014, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e no Decreto Municipal nº1629, de 13 de janeiro de 2017, torna 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 de atividades de cultura tradicional e suas vertentes para adolescentes e jovens de forma gratuita.
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 Prefeitura Municipal de Primavera do
Leste por intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude,
por meio da formalização de termo de colaboração, para a consecução de
finalidade de interesse público e recíproco que envolve 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, pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e pelos demais
normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.
1.3. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do termo de colaboração.
2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
2.1. O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste para a execução de atividades de cultura
tradicional e suas vertentes de forma gratuita.
2.2. Objetivos específicos da parceria:
2.2.1. Contratar no mínimo 02 (dois) instrutores de atividades de cultura
tradicional e suas vertentes de forma gratuita;
2.2.2. Atender no mínimo 150 pessoas, principalmente crianças e jovens
munícipes;
2.2.3. Ter carga horária de 40 horas semanais;
2.2.4. Montagem de no mínimo 02 (dois) festivais públicos com as respectivas ações desenvolvidas e oriundas dos processos produzidos durante as
atividades de forma semestral;
2.2.5. Ofertar aulas semanalmente, com no mínimo 05 (Cinco) dias na semana para os interessados, com escala que possibilite uma ampla participação
possível de pessoas;
2.2.6. Participação nas atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e
Juventude ou quando solicitado pela mesma Secretaria;
3. JUSTIFICATIVA
3.1. Primavera do Leste é um município que recebe famílias de diversos
cantos e oriundas de diversas regiões do Brasil, impulsionadas pelo mercado
do agronegócio, pelo qual diversas culturas se entrelaçam fortalecendo
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novas perspectivas de contatos. Manifestações artísticas e culturais que
desenvolvam ações ligadas as artes integradas e as atividades tradicionais
dinamizam estes contatos e possibilitam que a criança e o jovem se integrem
de forma educacional/cultural, assim como um melhor desencadeamento de
sua socialização. Por isso, faz necessário um termo de colaboração com uma
organização da sociedade civil sediada em Primavera do Leste com experiência na prática de atividades de cultura tradicional e suas vertentes para
adolescentes e jovens, seguindo determinação da Lei Municipal 1.504 de 09
de dezembro de 2014, que versa sobre o Sistema Municipal de Cultura e da
Lei Municipal nº 1.597, de 11 de novembro de 2015, sobre o Plano Municipal de Cultura, que ministre semanalmente e que atenda a comunidade
interessada com atividades ligadas ao universo da cultura tradicional e suas
vertentes, dança tradicional, música, poesia, artesanato. Trabalhando com as
manifestações artísticas de maneira integrada. A OSC deve ter grande
conhecimento nas práticas culturas tradicionais com no mínimo 02 (dois)
profissionais experiência comprovada.
3.1.1 Cultura Tradicional é uma expressão que caracteriza um conjunto
de elementos culturais específicos da sociedade de uma nação ou região.
Trata-se de um conjunto de manifestações criadas por um grupo de pessoas
que têm uma participação ativa nelas. A cultura tradicional é de fácil generalização e expressa uma atitude adotada por várias gerações em relação a um
determinado problema da sociedade.

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
“4.1.1.”, “4.1.2.” ou “4.1.3.”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada
pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
4.1.1. 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 os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo
patrimonial ou fundo de reserva;
4.1.2. 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;
4.1.3. 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:
4.2.1. Não ter nenhuma irregularidade fiscal e de prestação de contas, caso o
proponente tenha celebrado qualquer termo de parceria anteriormente com o
poder público municipal;
4.2.2. 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, bem como que se responsabilizam pela
veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados
durante 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:
5.1.1 Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de
atividades e finalidades de relevância pública e social, bem como
compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado (art. 33, caput,
inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão
dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades
cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014).
5.1.2 Ser regida por normas de organização interna que prevejam
expressamente que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza
que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social
seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº
13.019, de 2014) Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as
sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014).

5.1.3. Ser regida por normas de organização interna que prevejam,
expressamente, escrituração de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput,
inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014).
5.1.4. 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).
5.1.6. Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da
parceria ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser
comprovada no momento da apresentação do plano de trabalho e na forma do
art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016 (art. 33, caput, inciso
V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso III, do
Decreto nº 8.726, de 2016).
5.1.7. Possuir condições materiais para o desenvolvimento do objeto da
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Não será necessária a
demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição de
bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço
físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V,
alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso X e §1º,
do Decreto nº 8.726, de 2016).
5.1.8. Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do
objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser
comprovada na forma do art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de
2016. Não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada,
sendo admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e
equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para
o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e
§5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso III e §1º, do Decreto
nº 8.726, de 2016).
5.1.9. Apresentar certidões de regularidade fiscal:
5.1.9.1. Ato constitutivo, Estatuto Social em vigor, registrado em cartório;
5.1.9.2. Ata da eleição de sua atual diretoria;
5.1.9.3. Cédula de Identidade e CPF do representante legal da entidade;
5.1.9.4. Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
5.1.9.5. Prova de regularidade fiscal – Tributos Federais;
5.1.9.6. Prova de regularidade fiscal – Tributos Estaduais;
5.1.9.7. Prova de regularidade fiscal – Tributos Municipais;
5.1.9.8. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, através do Certificado de Regularidade de Situação – CRS;
5.1.9.9. Certidão negativa de falência e concordata, expedida, no máximo,
até 60 (sessenta) dias antes da apresentação da proposta;
5.1.9.10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;
5.1.9.11. Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do último exercício, vedada à substituição por Balancetes ou Balanço provisórios.
5.1.10. 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); e
5.1.11. Ser sediada no município de Primavera do Leste;
5.2.
Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que:
5.2.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja
autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei
nº 13.019, de 2014);
5.2.2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente
celebrada (art. 39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);
5.2.3. Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do
Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração
pública federal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges,
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza,
sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados
membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas
públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e
art. 27, caput, inciso I e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
5.2.4. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos
5 (cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e
quitados os débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista
a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de
decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei
nº 13.019, de 2014);
5.2.5. Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com
suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de
2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art.
39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014);
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5.2.6. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da
Lei nº 13.019, de 2014);
5.2.7. Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias
tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos
8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto
durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de
improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III
do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII,
da Lei nº 13.019, de 2014).

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 no Diário Oficial do município e em
página do sítio eletrônico oficial do(a) Prefeitura Municipal de Primavera do
Leste na internet por meio da página eletrônica primaveradoleste.mt.gov.br,
com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas,
contado da data de publicação do Edital.
7.4.

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1. A presente seleção será conduzida por uma comissão de seleção será
formada por 1 (um) representante da Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e
Juventude, 1 (um) representante do Setor de Licitação e 1 (um) representante da Secretaria de Fazenda nomeados pela portaria 400/18 publicada no
Diário Oficial de Primavera do Leste Edição 1288
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 da Lei nº
12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de
2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016).
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, e art. 14,
§§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016).
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.

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 pelas OSCs até o
dia 20/08/2018 das 12h00min às 17:59h00min, com a inscrição “Proposta –
Edital de Chamamento Público nº 011/2018” e entregues pessoalmente no
setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, destinado
ao setor de convênios, Rua Maringá, 444, bairro Centro, CEP 78850-000,
Primavera do Leste/MT – Fone (66) 3498-3333 não sendo permitido o
recebimento dos Documentos de Habilitação e das Propostas fora do prazo
estabelecido neste Edital.
7.4.2.
Observado o disposto no item 7.5.3 deste Edital, as propostas
deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:
7.4.2.1. A descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade
ou o projeto proposto;
7.4.2.2. As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas;
7.4.2.3. Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das
metas;
7.4.2.4. O valor global.
7.4.3. A proposta, em via única e impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da OSC proponente. Também deve ser entregue uma cópia em
versão digital (CD ou pen drive) da proposta.
7.4.4. 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. DA FASE DE SELEÇÃO
7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:
Tabela 1
ETAPA

DESCRIÇÃO DA ETAPA

DATAS

1

Publicação do Edital de Chamamento
Público.

18/07/2018

2

Envio das propostas pelas OSCs.

18/07/2018
20/08/2018

7.4.5. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a
apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a
última proposta enviada para análise.
7.4.6. Não serão aceitas propostas enviadas por correios ou por qualquer
outro meio que não seja a entrega presencial na Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste como consta endereço no inciso no item 7.4.1.
a
7.5. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.

3

Etapa competitiva de avaliação das
propostas pela Comissão de Seleção.

27/08/2018

4

Divulgação do resultado preliminar.

04/09/2018

5

Interposição de recursos contra o resultado preliminar.

04/09/2018
11/09/2018

a

6

Análise dos recursos pela Comissão de
Seleção.

12/09/2018
19/09/2018

a

7

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

20/09/2018

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 até mais 30 (trinta) 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 V – 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:
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Critérios de
Julgamento
(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
(B) Análise de
ações e atividades realizadas e desenvolvidas no
município pela
OSC no que
tange ao objeto proposto;

Metodologia de Pontuação

- Grau pleno de atendimento (2,0 pontos)
- Grau satisfatório de atendimento (1,0
pontos)
- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
critério implica eliminação da proposta,
por força do art. 16, §2º, incisos II e III,
do Decreto nº 8.726, de 2016.

(E) Descrição
detalhada da
capacidade
técnicooperacional da
instituição
proponente, na
gestão de atividades ou
projetos relacionados ao
objeto da parceria ou de
natureza semelhante
(F) Currículo dos
profissionais
envolvidos na
proposta

2,0

(G) Estratégia de ação e
metodologia
detalhada da
execução do
objeto do
projeto

- Grau pleno de capacidade de descrição da metodologia (0,5).
- Grau pleno de capacidade de descrição da estratégia de ação (0,5).
- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório da descrição da estratégia
de ação e metodologia (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).

PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL
- Grau pleno de atividades/ações executadas (2,0 pontos)
- Grau satisfatório de atividades/ações
executadas (1,0pontos);
- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
critério implica eliminação da proposta,
por força do art. 16, §2º, incisos II e III,
do Decreto nº 8.726, de 2016.

(C) Descrição da
realidade objeto
- Grau pleno da descrição (1,0)
da parceria e do
- Grau satisfatório da descrição (0,5)
nexo entre essa
realidade e a ati- - O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório (0,0).
vidade ou projeto
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
proposto
critério implica eliminação da proposta,
por força do art. 16, §2º, inciso I, do Decreto nº 8.726, de 2016.
(D) Adequação da proposta ao valor de
referência
constante do
Edital, com
menção expressa ao valor global da
proposta

Pontuação
Máxima por
Item

2,0

1,0

- O valor global proposto é, pelo menos,
10% (dez por cento) mais baixo do que o
valor de referência (1,0);
- O valor global proposto é igual ou até
10% (dez por cento), exclusive, mais
baixo do que o valor de referência (0,5);
- O valor global proposto é superior ao
valor de referência (0,0).

1,0

- Grau pleno de capacidade de descrição
detalhada (2,0).
- Grau satisfatório de descrição detalhada
(1,0).
- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório do requisito de descrição
detalhada (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

- Currículo dos profissionais satisfatório
(1,0).
- O não atendimento do currículo dos
profissionais (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).

1,0

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:
7.5.7.1. Cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;
7.5.7.2. Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C),
(E), (F) ou (G); 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; os prazos para a
execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global proposto (art. 16, §2º, incisos I a IV, do Decreto nº 8.726, de 2016);
7.5.7.3. Que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do Decreto nº
8.726, de 2016);
7.5.7.4. Com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela
Comissão de Seleção à luz da estimativa realizada na forma do §8º do art. 9º
do Decreto nº 8.726, de 2016, e de eventuais diligências complementares,
que ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta, inclusive à luz
do orçamento disponível.
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),
(E), (D), (F), (G) e (C). 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.
7.5.10. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a
mais adequada ao valor de referência constante do chamamento público,
levando-se em conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e
os resultados previstos em relação ao valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº
13.019, de 2014).
7.6.
Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A administração
pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção no Diário
Oficial do Município e em página do sítio oficial do(a) Prefeitura Municipal
de Primavera do Leste na internet por meio da página eletrônica primaveradoleste.mt.gov.br, iniciando-se o prazo para recurso.

1,0

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. Nos termos do art. 18 do Decreto nº 8.726, de 2016, 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, ao colegiado que a
proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999). Não será conhecido
recurso interposto fora do prazo.

25

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 18 de Julho de 2018 • Edição 1289 • Ano XII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

7.7.2. O recurso deverá ser protocolado no setor as Comissões e direcionados a Gerência de Convênios, situada na Rua Maringá, 444, bairro Centro,
CEP 78850-000, Primavera do Leste/MT – Fone (66) 3498-3333.
7.7.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
7.7.4. Interposto recurso, a administração pública dará ciência, preferencialmente por meio do Diário Oficial do Município de Primavera do Leste,
para que os interessados apresentem suas contrarrazões no prazo de 05
(cinco) dias corridos, contado da data da ciência.
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 05 (cinco) dias corridos, contados do fim do prazo para
recebimento das contrarrazões, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o
recurso ao Presidente da Comissão de Seleção, com as informações necessárias à decisão final.
7.8.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 15 (quinze) 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, o órgão ou a entidade pública municipal deverá homologar
e divulgar no Diário Oficial e no seu sítio eletrônico oficial, as decisões
recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção (art. 19
do Decreto nº 8.726, de 2016).
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
as exigências deste Edital, a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste
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:
Tabela 3
ETAPA
1

DESCRIÇÃO DA ETAPA
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 no Diário
Oficial de Primavera do Leste.

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 Prefeitura Municipal de Primavera do Leste
convocará a OSC selecionada para, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a
partir da convocação, apresentar o seu plano de trabalho (art. 25 do Decreto
nº 8.726, de 2016) 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, e arts. 26 e 27
do Decreto nº 8.726, de 2016).
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 IV – Modelo de Plano de Trabalho e V – Referências para Colaboração.
8.2.2. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
8.2.2.1. 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;
8.2.2.2. A forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que
demandarão atuação em rede;
8.2.2.3. A descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
8.2.2.4. A definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem
utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
8.2.2.5. A previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas
na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto;
8.2.2.6. Os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso;
8.2.2.7. As ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.
8.2.3. A previsão de receitas e despesas deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os
preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza,
para cada item, podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas, atas de registro de preços
vigentes ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.
No caso de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no
mínimo, 03 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e o fornecedor específico. Para
comprovar a compatibilidade de custos de determinados itens, a OSC poderá,
se desejar, utilizar-se de ata de registro de preços vigente, consultando e
encaminhando atas disponíveis no Portal de Compras de Primavera do Leste.
8.2.4. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no
mesmo prazo acima de 15 (quinze) dias corridos, 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:
8.2.4.1. Ato constitutivo, Estatuto Social em vigor, registrado em cartório;
8.2.4.2. Ata da eleição de sua atual diretoria;
8.2.4.3. Cédula de Identidade e CPF do representante legal da entidade;
8.2.4.4. Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
8.2.4.5. Prova de regularidade fiscal – Tributos Federais;
8.2.4.6. Prova de regularidade fiscal – Tributos Estaduais;
8.2.4.7. Prova de regularidade fiscal – Tributos Municipais;
8.2.4.8. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, através do Certificado de Regularidade de Situação – CRS;
8.2.4.9. Certidão negativa de falência e concordata, expedida, no máximo,
até 60 (sessenta) dias antes da apresentação da proposta;
8.2.4.10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;
8.2.4.11. Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do último exercício, vedada à substituição por Balancetes ou Balanço provisórios.
8.2.4.12. 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:
8.2.4.13. Instrumentos de parceria firmados com órgãos ou entidades da
administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras
organizações da sociedade civil;
8.2.4.14. Currículo dos principais profissionais que integram o corpo de
funcionários da OSC responsáveis pelo projeto de atividades;
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8.2.4.15. 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.
8.2.4.16. Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o
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 Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da
Entidade;
8.2.4.17. Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação;
8.2.4.18. Declaração do representante legal da OSC com
informação de que a organização e seus 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 VI –
Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
8.2.4.19. Declaração do representante legal da OSC sobre a existência de
instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a previsão
de contratar ou adquirir com recursos da parceria, conforme Anexo II –
Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;
8.2.4.20. Declaração do representante legal da OSC de que trata o art. 27 do
Decreto nº 8.726, de 2016, conforme Anexo III – Declaração do Art. 27 do
Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade;
8.2.4.21. Declaração de contrapartida em bens e serviços, quando couber,
conforme Anexo VIII – Declaração de Contrapartida.
8.2.5. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de
negativas, no caso das certidões previstas nos incisos 8 e 10 logo acima.
8.2.6. A critério da OSC, os documentos previstos nos incisos IV e V logo
acima poderão ser substituídos pelo extrato emitido pelo Serviço Auxiliar de
Informações para Transferências Voluntárias - Cauc, quando disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (art. 26,
§3º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
8.2.7. As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as certidões previstas
nos incisos I8 e 10 logo acima que estiverem vencidas no momento da
análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente (art. 26, §4º, do
Decreto nº 8.726, de 2016).
8.2.8.O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento
dos requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados na Secretaria de
Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, destinado ao setor de Gerência de
Convênios, situada na Rua Maringá, 444, bairro Centro, CEP 78850-000,
Primavera do Leste/MT – Fone (66) 3498-3333.
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 Prefeitura Municipal de Primavera do Leste
deverá consultar o setor de licitações e contratos administrativos, bem como
a assessoria jurídica para verificação de inadimplência junto ao poder público órgão municipal
8.3.2. A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste 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 (art.
25, §2º, do Decreto nº 8.726, de 2016). Para tanto, a Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste poderá solicitar a realização de ajustes no plano de
trabalho, nos termos do §3º do art. 25 do mesmo Decreto.
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 na
forma da Etapa 1 da fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á à
verificação dos documentos na forma desta Etapa 2. Esse procedimento
poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de classificação.

8.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário.
8.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados
ou constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do
fato e instada a regularizar sua situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria (art. 28 do Decreto nº 8.726, de
2016).
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 15(quinze) dias corridos, contados da data de
recebimento da solicitação apresentada (art. 25, §§ 3º e 4º, do Decreto nº
8.726, de 2016).
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 pelo órgão ou entidade
pública municipal, da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia
dotação orçamentária para execução da parceria.
8.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da
parceria (art. 25, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
8.5.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1
da fase de celebração 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 (art. 26, §5º, do Decreto nº 8.726, de
2016).
8.6. Etapa 5: Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário
Oficial de Primavera do Leste. 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. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO
9.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao
presente Edital são assim provenientes:
9.1.1. Dotação orçamentária referente ao ano de 2018.
11
Secretaria Municipal de Cultura,
Órgão
Turismo, Lazer e Juventude
11003
Coordenadoria de Cultura e
Und. OrçamenJuventude
tária
11003
Coordenadoria de Cultura e
Unidade execuJuventude
tora
13.392.0028Convênios com Entidades PúbliFuncional
1.147
cas e Privadas
programática
1008
Subvenções Sociais
Ficha
Despesa/fonte

3.3.50.43.00

Subvenções Sociais

9.2. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela da despesa, a ser transferida pela administração pública
municipal nos exercícios subsequentes, será realizada mediante registro
contábil e deverá ser formalizada por meio de certidão de apostilamento do
instrumento da parceria, no exercício em que a despesa estiver consignada
(art. 24, parágrafo único, e art. 43, §1º, inciso II, ambos do Decreto nº 8.726,
de 2016).
9.3. O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais), divididos em 12 meses, a serem pagos trimestralmente no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada parcela.
9.4.
O valor de referência para a realização do objeto do termo de colaboração é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme disposto no
Anexo V – Referências para Colaboração. O exato valor a ser repassado será
definido no termo de colaboração, observada a proposta apresentada pela
OSC selecionada.
9.5.
As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48
da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 33 e 34 do Decreto nº 8.726, de 2016.
9.6.
Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados
com recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da
Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 35 a 42 do Decreto nº 8.726, de 2016. É recomendável a leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar,
futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as
sanções cabíveis.
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9.7. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de
seu objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no
plano de trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014):
9.7.1. Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria,
compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições
sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo
terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos
sociais e trabalhistas;
9.7.2. Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos
casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;
9.7.3. Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a
proporção em relação ao valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria
jurídica, contador, água, energia, dentre outros);
9.7.4. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à
consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que
necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais, no qual o
bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e a OSC deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, assim
como a definição clara de titularidade dos bens e os respectivos destinos a
serem dados aos bens adquiridos, de acordo com o art. 35, §5º, art. 36, art.
42 da Lei nº 13.019/2014.
9.8. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à
parceria, 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, ressalvadas as
hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias
da União.
9.9. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública por ocasião
da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art.
52 da Lei nº 13.019, de 2014.
9.10. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que
caracterizadas a oportunidade e conveniência administrativas. A seleção de
propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento de
parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo
ao repasse financeiro.
10. CONTRAPARTIDA
10.1.Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada de
acordo com o art. 35, §1º, da Lei nº 13.019/2014, que determina que quando
o valor global for igual ou inferior a 600 mil reais, não poderá ser exigida
contrapartida em bens ou serviços e que em chamamento público para termo
de colaboração não se deve exigir contrapartida financeira.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio oficial do(a)
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste na internet por meio da página
eletrônica primaveradoleste.mt.gov.br, com prazo de 30 (trinta) dias para a
apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.
11.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência
mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio das propostas por petição
dirigida ou protocolada no endereço informado no subitem 7.4.1 deste
Edital. A resposta às impugnações caberá a Comissão de Seleção.
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: convenios@pva.mt.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 Prefeitura Municipal de Primavera do Leste 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.
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, podendo ser prorrogado por mais até
(quarenta e oito meses) a critério da administração pública.
11.9. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
11.9.1 Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
11.9.2. Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;
11.9.3. Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e
Relação dos Dirigentes da Entidade;
11.9.4. Anexo IV – Modelo de Plano de Trabalho;
11.9.5. Anexo V – Referências para Colaboração;
11.9.6. Anexo VI – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
11.9.7. Anexo VII – Minuta do Termo de Colaboração;

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
(MODELO)
ANEXO I
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 10/2018 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.
Primavera do Leste/MT, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
(MODELO)
ANEXO II
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº
13.019, de 2014, c/c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016,
que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]:
 Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento
das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas.
OU
 Pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais
para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas.
OU
 Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento
das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da
parceria outros bens para tanto.
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações
acima, conforme a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.
Primavera do Leste/MT, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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(MODELO)
ANEXO III
DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726, DE 2016,
E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da
sociedade civil – OSC], nos termos dosarts. 26, caput, inciso VII, e 27do
Decreto nº 8.726, de 2016, 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 federal; 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);
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

II. IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE
PROPONENTE
9. Nome do Dirigente:
10. CPF nº:
11. Nº RG/Data/Órgão Expedidor:
12. Cargo:
13. Endereço residencial completo:
14. Município:
15. CEP:
16. DDD/Telefone:
17. E-mail:

DADOS DO PROJETO
TÍTULO DA PROPOSTA
XXXXXXXX
APRESENTAÇÃO
XXXXXXXX
OBJETIVOS
GERAL:
ESPECÍFICO:
JUSTIFICATIVA
XXXXXXXX
METAS
XXXXXXXX
RESULTADOS ESPERADOS
XXXXXXXX

 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 federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

PÚBLICO-ALVO
XXXXXXXX

 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 federal; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão
ou entidade da administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de
diretrizes orçamentárias; 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.

EQUIPE TÉCNICA

FUNÇÃO

QUANT

NOME

Primavera do Leste/MT, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

(MODELO)
ANEXO IV
PLANO DE TRABALHO
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
I. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE
(CONVENENTE/EXECUTOR)
1. Nome do proponente:
2. CNPJ:
3. Endereço completo:
4. Município:
5. CEP:
6. DDD/Telefone:
7. Fax:
8. E-mail:

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO E METODOLOGIA

ESTRATÉGIA DE AÇÃO
Data

Ação

Local

Informações
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES/AÇÃO
2018

DEAD LINE

ETAPA/ATIVIDADE
MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

Início

Término

PRÉ-PRODUÇÃO

PRODUÇÃO

PÓS-PRODUÇÃO

2018 - 2022

DEAD LINE

ETAPA/ATIVIDADE
NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN
PRÉ-PRODUÇÃO

PRODUÇÃO

PÓS-PRODUÇÃO

Início

Término
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ORÇAMENTO
(Aqui deverão ser detalhadas todas as despesas necessárias para que o projeto seja realizado);

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANT.

OCORRÊNCIA

VLOR. UNIT.

VLOR. TOTAL

PRÉ-PRODUÇÃO:

SUB-TOTAL R$
PRODUÇÃO:

SUB-TOTAL R$
DIVULGAÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO:

SUB-TOTAL R$
ADMINISTRAÇÃO/ACOMPANHAMENTO:

SUB-TOTAL R$
IMPOSTOS/RECOLHIMENTO/SEGUROS R$ 0,00
SUB-TOTAL R$
TOTAL R$

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Ano:

2018 - 2022

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ANEXO V
REFERÊNCIAS PARA COLABORAÇÃO
Dos valores
 O termo de colaboração é no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais) divididos em 12 meses.
 As parcelas serão trimestrais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
Recebimento a partir da segunda parcela só serão realizados após prestação
de contas e aprovação da parcela anterior de acordo com a lei 13.019 de
2014.
A instituição deverá suprir as seguintes necessidades/exigências:
* Contratar no mínimo 02 (dois) instrutores de atividades de cultura tradicional e suas vertentes para exerceram as atividades constantes no objeto deste
edital por um período mínimo de 40 (quarenta) horas semanais;
* Atender no mínimo 150 pessoas, principalmente crianças e jovens munícipes;
* Ter carga horária mínima de 40 horas semanais;
* Montagem de no mínimo 02 (dois) festivais públicos com as respectivas
ações desenvolvidas e oriundas dos processos produzidos durante as atividades de forma semestral;
* Ofertar aulas semanalmente, com no mínimo 05 (Cinco) dias na semana
para os interessados, com escala que possibilite uma ampla participação
possível de pessoas;
* Participação nas atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e
Juventude ou quando solicitado pela mesma Secretaria;

Primavera do Leste/MT, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

(MODELO)
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, do
Decreto nº 8.726, de 2016, 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. 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);
 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

 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.
Primavera do Leste/MT, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
(MODELO)
ANEXO VII
MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO Nº XX/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO DE COOPERAÇÃO MÚTUA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
E A OSC XXXX.
O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, inscrito no CNPJ sob
o n.º 01.974.088/0001-05, com sede na Rua Maringá, 444, nesta cidade,
neste ato representado Prefeito Municipal Sr. XXXXXXXX, Nacionalidade,
Estado Civil, Profissão, portador da Cédula de Identidade nº RG 000000000
e CPF nº 000000000, residente e domiciliado na cidade de Primavera do
Leste-MT, doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro lado A OSC,
inscrita no CNPJ nº 000000000, com endereço, neste ato representada pelo
Presidente, XXXX, nacionalidade, estado civil, portador da Cédula de Identidade nº RG XXXXXXX e CPF nº XXXXXX, endereço, cidade, , doravante
denominada OSC, celebram o presente termo de colaboração mediante as
seguintes clausulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
O edital objetiva-se em ofertar atividades de cultura tradicional e suas vertentes, dança tradicional, música, poesia, artesanato. Trabalhando com as manifestações artísticas de maneira integrada e de forma gratuita para crianças e
jovens.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
Os conveniados se comprometem a convergirem esforços e a utilizarem
recursos materiais, humanos e financeiros com o propósito de cumprirem o
que prescreve o presente instrumento.
Constará como anexo deste termo de colaboração, o plano de trabalho,
datado e assinado, que dele será parte integrante e indissociável.
I - COMPETE À ASSOCIAÇÃO
 Contratar no mínimo 02 (dois) instrutores de atividades de cultura
tradicional e suas vertentes para exerceram as atividades constantes no objeto
deste edital por um período mínimo de 40 (quarenta) horas semanais;
 Atender no mínimo 150 pessoas, principalmente crianças e jovens
munícipes;
 Ter carga horária mínima de 40 horas semanais;
 Montagem de no mínimo 02 (dois) festivais públicos com as respectivas
ações desenvolvidas e oriundas dos processos produzidos durante as
atividades de forma semestral;
 Ofertar aulas semanalmente, com no mínimo 05 (Cinco) dias na semana
para os interessados, com escala que possibilite uma ampla participação
possível de pessoas;
 Participação nas atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e
Juventude ou quando solicitado pela mesma Secretaria;
Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle
interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de
fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.
Prestar contas de cada parcela efetuada, conforme exigências da Lei
13.019/2014 e suas alterações.
II - COMPETE AO MUNICÍPIO:
a) Acompanhar, monitorar e avaliar constantemente as atividades realizadas
estabelecendo meios para a identificação do desenvolvimento e enriquecimento artístico, escolar, social e familiar dos envolvidos bem como para o
exercício da cidadania;
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b) Fornecer, quando necessário, e após análise de necessidade real feita pelo
órgão gestor, ajuda de custo com hospedagens, transporte, alimentação e
material diverso para a participação dos instrutores em eventos cujos objetivos sejam de enriquecer o conhecimento cultural;

XXXXXXXX
PREFEITO MUNICIPAL

c) O repasse trimestral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo
período de 12 (doze) meses a contar da assinatura deste Termo.

XXXXXXXX
PRESIDENTE DA OSC

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PROPOSTA ARTÍSTICOPEDAGÓGICA
Cabe a OSC de Primavera do Leste organizar os calendários de aulas, as
chamadas e preparar os conteúdos, como também sobre os métodos aplicados nas aulas. Cabe também a OSC a responsabilidade da escolha dos
trabalhos coreográficos a serem realizados nas aulas com os alunos.

Primavera do Leste - MT, XX de XXXX de 2018.

Testemunhas
________________________
Nome:
CPF
________________________
Nome:
CPF

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATIVIDADES
PARÁGRAFO ÚNICO – Caberá à OSC o desenvolvimento, organização e
aplicação de recursos e as responsabilidades legais pertinentes à realização
de quaisquer atividades que sejam de iniciativa própria da Associação.

IMPREV
PORTARIA N.º 256/2018

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
PARÁGRAFO ÚNICO – A OSC é responsável pela contratação dos funcionários, de acordo com as necessidades do termo de colaboração, bem
como o pagamento dos seus vencimentos e encargos sociais.
CLÁUSULA SEXTA – DOS VALORES DO CONVÊNIO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
a) O valor do convênio é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); sendo
repassado pelo MUNICÍPIO trimestralmente em 4 (quatro) parcelas no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada uma.
b) A despesa decorrente do repasse de recursos financeiros deste convênio
correrá à conta de dotações previstas na Lei Municipal no 1.508, de 16 de
dezembro de 2014, quais sejam para o repasse do recurso:
c)
11
Secretaria Municipal de Cultura,
Órgão
Turismo, Lazer e Juventude
11003
Coordenadoria de Cultura e JuvenUnd. Orçamentude
tária
11003
Coordenadoria de Cultura e JuvenUnidade executude
tora
13.392.0046Convênios Municipais Entidade
Funcional
1.331
Pública e Privadas
programática
0913
Subvenções Sociais
Ficha
Despesa/fonte

3.3.50.43.00

“Dispõe sobre a RETIFICAÇÃO da Portaria nº. 434/2017 que versa sobre
concessão do benefício de Aposentadoria por Idade a servidora Sra. Monica Maria de Oliveira Silva.”
O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições legais e;
Considerando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 40, §1º, III,
alínea “b” da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, c/c art. 12, inciso III, alínea “b” da Lei n.º 1.662 de 13 de
dezembro de 2016, que rege a previdência municipal, ATS conforme art. 81
da Lei Municipal n.º 679 de 25 de setembro de 2001, Lei Municipal n.º 704
de 20 de dezembro de 2001 que dispõe sobre a estruturação do plano de
cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos do poder executivo do
Município de Primavera e o ultimo reajuste concedido pela Lei nº. 1.675 de
25 de maio de 2017;
Resolve:
Art. 1º. Conceder o benefício de Aposentadoria por Idade, a Sra. Monica
Maria de Oliveira Silva, brasileira, portadora da cédula de identidade RG
n.º 0525436-1 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.º 363.008.291-20, servidora
efetiva no cargo de Gari I – 40h, Classe “D”, Nível “06”, devidamente
matriculada sob n. 301/1, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura,
com proventos proporcionais, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.02.00271P, até posterior deliberação.

Subvenções Sociais

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 19 de outubro de 2017, revogados as disposições
em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.

O prazo de vigência deste convênio é do dia 01 de Setembro de 2018 até o
dia 31 de Agosto de 2019, podendo ser prorrogado mediante vontade das
partes por até até (quarenta e oito) meses.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
ART.52 13.204/2015 + ART. 42 13.019/2014 XVI.
O prazo de vigência deste convênio é do dia 01 de Setembro de 2018 até o
dia 31 de Agosto de 2019, podendo ser prorrogado mediante vontade das
partes por até (quarenta e oito) meses.
CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO
A publicação do extrato do presente convênio no DIOPRIMA correrá por
conta e ônus do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o fórum da comarca de Primavera do Leste para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução deste convênio.
E por estarem acordes com os termos deste convênio, as partes firmam-no
em 03 (três) vias de igual teor e forma e para todos os efeitos legais.

Primavera do Leste - MT, 05 de julho de 2018.
RONAS ATAÍDE PASSOS
Diretor Executivo
Homologo:
LEONARDO TADEU BORTOLIN
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 257/2018
“Dispõe sobre a RETIFICAÇÃO da Portaria n. 429/2017 que versa sobre a
concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição a
servidora Sra. Adelaide da Costa Silva.”
O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições legais e;
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Considerando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 40, §1º, III,
alínea “a”, e § 5º da Constituição Federal com redação dada pela Emenda
Constitucional n.º 41/2003, c/c art. 12, inciso III, alínea “a”, § 3º da Lei n.º
1.662 de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a Previdência Social
dos Servidores Públicos de Primavera do Leste; Lei nº 704 de 20 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e
vencimentos dos servidores municipais; e último reajuste concedido pela Lei
nº. 1.675 de 25 de maio de 2017, que dispõe sobre a Revisão Geral Anual da
Remuneração dos Servidores do Município de Primavera do Leste, referente
ao exercício de 2017;

Resolve:

Art. 1º. Conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a Sra. Adelaide da Costa Silva, brasileira, casada, portadora da cédula
de identidade RG n.435887 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.º 488.569.83168, efetiva no cargo de Professora Pedagoga – 30 h, Classe “C”, Nível
“30_4”, devidamente matriculada sob n. 2653/1, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, com proventos pela integralidade da média
aritmética, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º
2017.04.00021P, até posterior deliberação.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos a partir de 10 de outubro de 2017, revogados as disposições em
contrário.

Hino
O Hino de Primavera do Leste foi feito logo após a
emancipação e criação do Município de Primavera
do Leste (MT), no ano de 1986, sendo apresentado
á comunidade no dia 13 de maio (data de aniversário da cidade) de 1987.
Letra: Manoel João Braff - 1986
Música: Manoel João Braff - 1986
Primavera de clima inconteste
Tua vida está cheia de esperança
No progresso o teu povo sempre avança,
Premiado pelos bens que tu nos deste.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Primavera do Leste - MT, 09 de julho de 2018.

Estribilho:
RONAS ATAÍDE PASSOS
Diretor Executivo
Homologo:

Salve, salve! Primavera do Leste.
Deleitosa estação primaveril,

LEONARDO TADEU BORTOLIN
Prefeito Municipal

Separando as águas do Brasil,
Tu espraias o altiplano em campo agreste.
Terra de luz, terra de amor,
De tudo produz, a linda flor.
E a vida reluz, na linda flor.

Primavera do Leste em ti me assento,
Ó rainha de plagas virginais,
Em teus campos vicejam cereais,
Destacada provedora de alimentos.

Sobranceira do chão desta planura,
Das vertentes dos rios, sul e norte
Tuas terras tratadas desta sorte
Recompensam quem explora a agricultura.

