MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
“A Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração – Lei 13492/2017”

Secretaria de Gestão
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ACORDO
DE COOPERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Edital de Chamamento Público nº 026/2016

Chamada Pública 02/2019

–

Processo nº 4.268/2019

-

Página: 1

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
“A Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração – Lei 13492/2017”

Secretaria de Gestão
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

CONCESSÃO DO USO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE OLIVEIRA MAFRA
(CAMPO DO SALGUEIRO) PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE
CAMPO COM A CONTRAPARTIDA DA MANUTENÇÃO CONSTANTE DO CAMPO

Porto Ferreira – SP 2019

Chamada Pública 02/2019

–

Processo nº 4.268/2019

-

Página: 2

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
“A Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração – Lei 13492/2017”

Secretaria de Gestão
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

EDITAL Nº 26/2019
CHAMADA PÚBLICA 02/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA por
intermédio da Secretária Municipal de Esportes e Lazer
com esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, o
presente Edital de Chamamento Público visando à
seleção de organização da sociedade civil interessada
em celebrar acordo de cooperação que tenha por
objeto a concessão do uso do Estádio Municipal José
de Oliveira Mafra (Campo do Salgueiro) para a prática
da modalidade de Futebol de Campo com a
contrapartida da manutenção constante do campo
1.

PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

1.1. A finalidade do presente chamamento público é a seleção de propostas de Plano

de Trabalho oriundas de pessoas jurídicas, de direito privado, sem fins
lucrativos, para a celebração de parceria com a Prefeitura do Município de Porto
Ferreira, visando a formalização de um Acordo de Cooperação para a
consecução de finalidade de interesse público e recíproco que não envolve a
transferência de recursos financeiros a OSC, conforme condições estabelecidas
neste edital e seus anexos.

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

de 2014 alterada pela Lei 13.204 de 14 de dezembro de 201, e pelos demais
normativos aplicáveis, além das condições previstas neste edital.

1.3. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação.
2.

OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO

2.1. O acordo de cooperação terá por objeto a concessão do uso do Estádio Municipal

José de Oliveira Mafra (Campo do Salgueiro) para a prática da modalidade de
Futebol de Campo com a contrapartida da manutenção constante do campo.
Ressalte-se que a administração do campo continuará sob a responsabilidade
da Secretaria de Esportes e Lazer, que manterá suas escolinhas às segundas,
terças e quartas-feiras, nos períodos da manhã e tarde. Além disso, aos finais
de semana o campo também poderá ser cedido aos munícipes interessados, de
acordo com prévia programação.

2.2. Objetivos específicos da parceria:

a)

b)
c)

Manter o campo devidamente organizado e apropriado para a prática do Futebol de
Campo para todos aqueles que fazem uso. A manutenção do campo deverá
abranger poda, demarcação, irrigação, além da aquisição dos produtos necessários.
Oferecer uma melhor qualidade de ambiente para os praticantes da modalidade que
agem em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer.
Gerar mais atividades oferecendo novas oportunidades a população de Porto
Ferreira.
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3. JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Esportes e Lazer através de termo de fomento oferece para a
população gratuitamente aulas de Futebol de Campo no Estádio Municipal José de
Oliveira Mafra, porém, as aulas são oferecidas apenas 3 vezes por semana, sendo que
os restantes dos dias o espaço fica ocioso. A manutenção do Campo é sempre um
problema para a Prefeitura de Porto Ferreira, devido ao tamanho do espaço e a
necessidade constante de realizar reparos, nem sempre a Secretaria de Esportes e
Lazer dispões de dotação e simultaneamente a Secretaria de Desenvolvimentos,
Obras e Meio Ambiente de pessoal e maquinário. Consequentemente o campo se
encontra boa parte do ano em condições precárias de uso de nossos alunos e
professores.
4.

PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

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

consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº
13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não
distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados,
doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos
ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do
seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por
meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de
1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou
social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de
trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores
rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as
capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de
cunho social; ou
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente
religiosos.
4.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências:

a) 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,
b)

bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

REQUISITOS
COOPERAÇÃO
5.

E

IMPEDIMENTOS

PARA

A

CELEBRAÇÃO

DO

ACORDO

DE

5.1. Para a celebração do acordo de cooperação, a OSC deverá atender aos seguintes

requisitos:

a) Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades
e finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do
instrumento a ser pactuado (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
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as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014);
b) Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente
que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da
Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da
entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014) Estão dispensadas
desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§
2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014);
c) Ser regida por normas de organização interna que prevejam,
expressamente, escrituração de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV,
Lei nº 13.019, de 2014);
d) Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1
(um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de
2014);
e) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da
parceria ou de natureza semelhante, comprovada no momento da apresentação do
plano de trabalho;
f) Deter capacidade técnica e operacional 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 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);
g) Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de
contribuições, de dívida ativa e trabalhista, (art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019,
de 2014);
h) Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro
civil ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de
sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34,
caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014);
i) Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como
relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com
endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de
cada um deles e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, caput, incisos V e VI, da
Lei nº 13.019, de 2014);
j) Comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de
cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação
(art. 34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014);
k) Atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a
OSC se tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei
nº 13.019, de 2014);
l) Declaração, sob as penas da lei, de que a OSC não está impedida de celebrar
qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se
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submete às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações;
m) Declaração, emitida pelos dirigentes da OSC, informando que nenhum dos
dirigentes é membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o segundo grau, sendo considerados:
a) membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice
Prefeito e Secretários Municipais;
b) membros do Poder Legislativo: Vereadores;
c) membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores);
n) declaração, sob as penas da lei, de que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz;
o) Comprovante de inscrição nos conselhos
correspondentes de atuação, quando for o caso.

municipais

das

áreas

5.2. Ficará impedida de celebrar acordo de cooperação a OSC que:

a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja
autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019,
de 2014);
Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente
celebrada (art. 39,
caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);
c) Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 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);
b)

d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5
(cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados
os débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela
rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre
recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);
e) Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública,
com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a
sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso
V, da Lei nº 13.019, de 2014);
f) Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal
ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos
últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou
g) Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias
tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
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qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que
tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo
em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha
sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992
(art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014).
6.

COMISSÃO DE SELEÇÃO

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

presente chamamento público, tendo sido constituída na forma da Portaria nº 683, de
27 de outubro de 2017.
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).
A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a
continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro
impedido deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação
equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27,
§§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014).
6.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar

assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.

6.3. 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 prazos da lei 8.666
ETAPA
1
2
3
4
5

DESCRIÇÃO DA ETAPA
Publicação do Edital de Chamamento Público.
Envio das propostas pelas OSCs.
Etapa competitiva de avaliação das propostas pela
Comissão de Seleção.
Divulgação do resultado preliminar.
Interposição

de

recursos contra o
preliminar.

resultado

6

Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

7

Apresentação da documentação de habilitação
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ETAPA

DESCRIÇÃO DA ETAPA

8

Análise dos recursos pela Comissão de Seleção

9

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

Datas
14/06/2019
5 (cinco) dias úteis após
prazo final de
apresentação das
contrarrazões aos
recursos
26/06/2018

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.
7.2.1. A

Comissão
documentos de

de Seleção providenciará a publicação

da

aceitação dos

habilitação, na imprensa oficial do Município de Porto Ferreira podendo as OScs que
participam do chamamento interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sendo
os demais interessados intimados também pela impressa oficial a apresentar, caso
queiram , contrarrazões em igual prazo.
7.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.
7.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do

Município de Porto Ferreira na internet e no Diário Oficial do Município.
7.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs

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

identificação da instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta
–Chamamento Público nº 02/2019 e entregues contendo dois (2) envelopes distintos
e fechados, um contendo a documentação relativa à HABILITAÇÃO e outro relativo à
PROPOSTA TÉCNICA ambos com identificação distinta no seguinte endereço: Praça
Cornélio Procópio, nº 90 – Centro – CEP 13.660-015 – Porto Ferreira/SP, das 09:00h ás
16:00h.
7.4.2. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será

recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem
explícita e formalmente solicitados pela administração pública municipal.

7.4.3. 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, a última enviada conforme item 7.4.2 deste edital.
7.4.4. Observado o disposto no item 7.5.3 deste Edital, as propostas deverão conter,

no mínimo, as seguintes informações:

a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o
projeto proposto;
b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores
que aferirão o cumprimento das metas;
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b) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas;
7.4.5. A proposta técnica deverá ser compatibilizada com os elementos a serem

avaliados no julgamento conforme tabela 2 do item 7.5.4

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.

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

julgamento apresentados no quadro a seguir:
Tabela 2

Pontuação
Máxima

Critério de Julgamento
Até 2 anos (1,0 pt)
De 2 anos e 1 dia a 4 anos (1,5pts)
De 4 anos e 1 dia a 10 anos (2pts)

A- Tempo de Funcionamento

Pontuação
Máxima

Critério de Julgamento
Até 40 atletas (1,0pt)
De 41 até 80 atletas (1,5pts)
Acima de 81 atletas(2,0pts)

B- Quantidade de atletas a serem atendidos

Até 2 categorias (1pt)
De 3 a 4 categorias (1,5pts)
C- Quantidade de categorias a serem atendidas(faixa etária)
A partir de 5 categorias
(2pts)

Não atendimento (0pt)
Atendimento Satisfatório
(1pt)
Atendimento Pleno (2pt)

2,0
Pontuação
Máxima

Critério de Julgamento
Até 2 (1pt)
De 3 a 4 (1,5pts)
5 ou mais 2pts)

Quantidade de profissionais disponíveis

2,0
Pontuação
Máxima

Critério de Julgamento
D- Experiência com administração pública

2,0
Pontuação
Máxima

Critério de Julgamento

E-

2,0

Pontuação Máxima Global

2,0

10,0

7.5.5. A falsidade de informações nas propostas, 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. Serão eliminadas aquelas propostas cuja pontuação total for inferior a 4,0
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(quatro) pontos;
7.5.7.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.
7.5.8.No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com

base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação
de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida,
sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), (C) e (E).
7.5.9.Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a

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

7.6. Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase recursal após
a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.
7.6.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão

apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 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.
7.6.2. Interposto recurso, a plataforma eletrônica dará ciência dele para os demais

interessados para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado imediatamente após
o encerramento do prazo recursal, apresentem contrarrazões, se desejarem. Caso a
plataforma esteja indisponível para essa finalidade, a administração pública dará
ciência, preferencialmente por meio eletrônico, para que os interessados apresentem
suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da ciência.
7.7

Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

7.7.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.
7.7.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do fim do prazo para recebimento das
contrarrazões.
7.7.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias úteis, 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.
7.7.4. 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.
7.7.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
7.8 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 federal deverá homologar e divulgar, no seu sítio eletrônico oficial.
7.8.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27,
§6º, da Lei nº 13.019, de 2014).
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7.8.2. 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 administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e
convocá-la para iniciar o processo de celebração.
8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO
8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do

instrumento de parceria:
8.1.2. Minuta do Acordo de Cooperação
Tabela 3
ETAPA

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.

1

2

3

Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.
Análise do plano de trabalho.
Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se
necessário.

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

e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que
não incorre nos impedimentos (vedações) legais.
Para a celebração da parceria, a administração pública municipal convocará a OSC
selecionada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da convocação, apresentar
o seu plano de trabalho e a documentação exigida para comprovação dos requisitos
para a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts.
28, caput, 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019, de 2014).
8.2.1. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo
com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;
b) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
c) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados
para a aferição do cumprimento das metas;
d) 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. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo

acima de 5 (cinco) dias úteis, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos
incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de
hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão
verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos:
I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as
exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014;
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II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ,
emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo;
III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou
de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e
operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa da União;
V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço CRF/FGTS;
VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
VII - 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.
VIII - cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por
ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação;
IX - 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 II – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
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.A administração pública municipal examinará o plano de trabalho apresentado
pela OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem
classificada que tenha sido convocada.
8.3.2.Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as
informações já apresentadas na proposta pela OSC, observados os termos e as
condições constantes neste Edital;
8.3.3. 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.
8.3.4. 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.
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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 5 (cinco) dias corridos, sob pena de não
celebração da parceria;
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 5 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da solicitação
apresentada;
8.5.

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

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, as designações do gestor da
parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação.
8.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria;
8.5.3. No período entre a apresentação da documentação 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.
8.6. Etapa 5: Publicação do extrato do termo de cooperação no Diário Oficial Local. O
acordo de cooperação 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.

DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da prefeitura

do município de Porto Ferreira na internet (www.portoferreira.sp.gov.br);

9.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima

de 10 (dias) dias da data-limite para envio das propostas, de forma eletrônica, pelo
e-mail licitacoes@portoferreira.sp.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no
endereço informado no subitem 7.4.1 deste Edital. A resposta às impugnações caberá
a Comissão de Seleção.
9.2.1.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 licitacoes@portoferreira.sp.gov.br: Os esclarecimentos serão
prestados pela Comissão de Seleção.
9.2.2. 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.
9.2.3. 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
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formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
1)
O Município de Porto Ferreira resolverá os casos omissos e as situações não
previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que
regem a administração pública.
2) 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.
3)
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.
4)
A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para
participar deste Chamamento Público.
5)
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.
6) O presente Edital terá vigência de 12 meses a contar da data da homologação do
resultado definitivo, podendo ser prorrogado por mais 12 meses nos termos da Lei.
7) Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo II – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
Anexo III – Termo de responsabilidade Patrimonial;
Anexo IV – Minuta de Acordo de Cooperação.
Porto Ferreira, de 03 de abril de 2019

RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA
Prefeito
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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
.........../20....... e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da
Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados
durante o processo de seleção.

Local-UF,

de

de 20 .

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

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 acordo de cooperação, 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;
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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.

Local-UF,

de

de 20 .

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO III
Termo de Responsabilidade Patrimonial Unidade: xxxxxxxxxxxxxx
Resp. Unid.: xxxxxxxx
Local:
“ Nos termos do Artigo 94 e parágrafo único da Lei nº 4320/64, assumo total
responsabilidade pelos bens (materiais permanentes) discriminados neste termo e
colocados sob minha guarda, a partir desta data, respondendo pelas faltas, danos e
outros prejuízos que esses bens eventualmente vier a sofrer.”

Qtd. Patrimônios

Data :

/

Valor Total

/

Assinatura :

Chefia :
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ANEXO IV – MINUTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº ..../2019

Processo Administrativo nº XXXX/XXXX
Pelo presente, de um lado, o MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.º 45.339.363/0001-94, com sede na Praça Cornélio Procópio,
90 – Centro, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, neste ato representado
pelo
Senhor
RÔMULO
LUÍS
DE
LIMA
RIPA,
de
outro
lado,
a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
doravante
denominada
simplesmente
como
Organização da Sociedade Civil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob
n.º
xxxxxxxxxxxxxxxxx,
situado
na
Rua
xxxxxxxxxxxxxxx ,
x x x x x x x x x x x x x / S P , C E P x x x x x x x x x x x x x , representada por seu responsável
legal, o Senhor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o
nº xxxxxxxxxxxxxx, celebram este Acordo de Cooperação com fundamento na Lei
Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
O presente Acordo de Cooperação tem por objeto a concessão do uso do Estádio
Municipal José de Oliveira Mafra (Campo do Salgueiro) para a prática da modalidade
de Futebol de Campo com a contrapartida da manutenção constante do campo,
conforme Plano de Trabalho anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA– DA VIGÊNCIA
2.1 – O presente Acordo de Cooperação vigorará por ....... (....) meses de .../..../........
a 31/12/2019, podendo ser rescindido ou se houver interesse de ambas as partes
poderá ser prorrogado até o limite de 5(cinco) anos, por termo aditivo a qualquer
tempo, com as respectivas condições, eventuais reajustes, sanções e delimitações de
responsabilidades, desde que comunicado por escrito, com no mínimo 60 (sessenta)
dias de antecedência.
2.2 – A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização
da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à
administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
3.1 – A prestação de contas deverá ser entregue fisicamente na Secretaria de
Esportes e Lazer, conforme Anexo I do presente termo e encaminhará para aprovação
do Conselho Municipal de Esportes referente a prestação de contas apresentada.
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CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1 – São obrigações do MUNICÍPIO:
4.1.1 – Analisar, através Secretaria de Esportes e Lazer, a prestação de contas
apresentada pela organização da sociedade civil, nos moldes previstos na Lei Federal
nº 13.019/14.
4.1.2 – Disponibilizar para a OSC o uso do Estádio Municipal José de Oliveira Mafra 2
(duas) vezes por semana a ser combinado (preferencialmente quintas e sextas-feiras),
além de um período no final de semana (sábado pela manhã ou domingo, de acordo
com a prévio cronograma).
4.1.3 – Disponibilizar as chaves dos portões de entrada e dos vestiários para que a OSC
possa providenciar uma cópia
4.1.4 – Proceder, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer, o monitoramento
e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, inclusive com a realização de
visita(s) in loco, e eventualmente procedimentos fiscalizatórios em conjunto com
o Gestor da Parceria.
4.1.5 – Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação das ações objeto do
presente Acordo de Cooperação, submetendo-o à Comissão de Monitoramento e
Avaliação designada, nos termos do art. 59 da Lei Federal n.º 13.019/2014, que o
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação
de contas devida pela organização da sociedade civil.
4.1.2.1 – Através do gestor da parceria:
4.1.2.2 – acompanhar e fiscalizar a execução a parceria;
4.1.2.3 – informar à Secretária de Esportes e Lazer a existência de fatos que possam
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades, bem
como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas
detectados;
4.1.2.4 – emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final,
levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e
avaliação de que trata o artigo 59 da Lei Federal nº 13.019/2014 e a cláusula
antecedente;
4.1.2.5 – Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e
dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo
encerramento, e os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos
envolvidos na parceria oriunda do presente Termo de Fomento.
4.2 – São obrigações da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
4.2.1 – A OSC selecionada assumirá a responsabilidade de realizar a manutenção
frequente do Campo de Futebol do Estádio Municipal José de Oliveira Mafra. Essa
manutenção inclui:
a) Aparar o gramado constantemente.
b) Realizar o devido controle de pragas no gramado.
c) Preservar e cuidar da área do gol, onde normalmente o gramado costuma se
desgastar com maior intensidade.
d) Retocar constantemente as linhas que delimitam o espaço de jogo.
e) Fazer uma única cópia das chaves referente aos portões de entrada e dos
vestiários para uso exclusivo de um responsável selecionado pela OSC em Plano
de Trabalho. Sobre nenhuma hipótese essa chave deve ser transferida ou
encaminhada para outra pessoa.
4.2.2 – Executar as ações previstas no plano de trabalho aprovado em consonância
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com a legislação pertinente, observando os critérios de qualidade técnica e os prazos
previstos.
4.2.3 – Prestar ao MUNICÍPIO, através da Secretaria de Esportes e Lazer todas as
informações e esclarecimentos necessários durante o processo de monitoramento e
avaliação das atividades do projeto.
4.2.4 – Promover, no prazo a ser estipulado pelo MUNICÍPIO, quaisquer adequações
apontadas no processo de monitoramento e avaliação.
4.2.5 – Apresentar à Secretaria de Esportes e Lazer, nos prazos e nos moldes por ela
estabelecidos, os relatórios das atividades executadas.
4.2.6 – Relatar todo fato relevante e quaisquer fatos que comprometam a correta
execução das metas e objetivos traçados.
4.2.7 – Realizar a prestação de contas física conforme Anexo I;
4.2.8 – Manter em seus arquivos os documentos originais que compuseram a
prestação de contas, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente
ao da prestação das mesmas.
4.2.9 – Comunicar por escrito, com prazo de no mínimo 60 (sessenta) dias de
antecedência, eventuais pretensões de alterações no objeto, forma de execução ou
intenção de denúncia da parceria.
4.2.10 – Garantir o livre acesso dos agentes da administração pública municipal, do
controle interno e do Tribunal de Contas, aos documentos e às informações
relacionadas ao presente Termo, bem como aos locais de execução do respectivo
objeto.
4.2.11 – Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos
estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com a
administração pública, nos termos do artigo 11 e seu parágrafo único da Lei Federal
nº 13.019/2014.
4.2.12 – Responsabilizar-se por todos os equipamentos que lá se encontram, sob pena
de ressarcimento aos cofres públicos, inclusive em casos de depredação.
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
5.1 - Este convênio poderá ser aditado, por acordo entre as partes, no caso de
adequação por parte do MUNICÍPO ou suplementação de seu valor.
5.2 – O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de metas,
mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.
CLÁUSULA SEXTA – DA RENÚNCIA E RESCIÇÃO
O presente acordo poderá ser rescindido amigavelmente, ou denunciado por qualquer
dos partícipes, mediante notificação prévia efetivada com antecedência mínima de
90 (noventa) dias, e será rescindido por infração legal ou descumprimento de suas
cláusulas, procedendo-se ao competente acerto de contas.
§1º A Prefeitura Municipal de Porto Ferreira poderá assumir ou transferir a
responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar
a sua descontinuidade.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA INALIENABILIDADE E IMPENHORABILIDADE DOS BENS
A COOPERADA não poderá, durante o prazo de vigência deste acordo, alienar ou
onerar, sob qualquer forma, os equipamentos adquiridos com os recursos oriundos
deste acordo, e/ou pelos quais está responsável em decorrência desse acordo;
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Parágrafo único - Nos casos de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção por qualquer
outro motivo do presente acordo ou, ainda, na hipótese de dissolução da COOPERADA,
o imóvel, os equipamentos e utensílio serão restituídos integralmente ao Município,
nas mesmas condições em que foram recebidos.
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Porto Ferreira para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
da execução deste Termo.
E por estarem certas e ajustadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e
forma.
Porto Ferreira,

de

de 2019.

RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA
CPF: 350.575.978-33
ÓRGÃO PÚBLICO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXXXXXXXXX
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

TESTEMUNHAS:
Nome
CPF:
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