Setor de Convênios e Prestação de Contas
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-3078
e-mail:convenios@bataguassu.ms.gov.br

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019
Chamamento Público para fins de selecionar Organizações da Sociedade Civil localizadas
neste Município para celebração de Termo de Fomento para, em regime de mútua
colaboração, a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, de acordo com a
Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto nº 005 de 03/01/2019.

O Prefeito do Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, Pedro Arlei Caravina,
no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 13.019/2014 e suas
alterações e Decreto nº 005 de 03/01/2019, torna público às Organizações da Sociedade Civil
interessadas, que através deste, realiza o Chamamento Público, visando a seleção de Entidades
sem fins lucrativos, para firmar parceria por meio de Termo de Fomento, nos termos e condições
estabelecidas neste Edital.
1 – DO OBJETO
1.1 – Formalização de Parceria, através de Termo de Fomento, com Organizações da Sociedade
Civil para execução de atividades de transporte coletivo de estudantes que cursam Nível
Superior ou Técnico residentes em Bataguassu para subsidiar o deslocamento intermunicipal,
em regime de mútua cooperação com a administração pública, no exercício de 2019, que
apresentarem Plano de Trabalho que atenda ao objeto a ser pactuado:
Item Área

Descrição do Objeto

01

Auxílio
financeiro
a
estudantes que cursam
Nível Superior ou Técnico
residentes em Bataguassu
para
subsidiar
o
deslocamento
intermunicipal para Pres.
Prudente/SP
e
Três
Lagoas/MS.

Educação

Distância
Valor
Valor máximo
Máxima de máximo por proposta/ano
atendimento km
R$ 408.240,00
291 km (ida
e volta)

210 dias
letivos/ano

R$ 2,40 para Ex.
cálculo
ônibus
valor
210diasXkmX
2,40
X
nº
veículo ônibus
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2 – DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos disponibilizados são provenientes da Prefeitura Municipal de Bataguassu Educação, na seguinte dotação orçamentária:
501.12.364.502.2019-33.50.41
3 - DA PROPOSTA
A proposta deverá conter:
3.1 - Plano de Trabalho
Deverá constar no Plano de Trabalho, de acordo com o Art. 25 do Decreto nº 005/2019:
I – 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;
II – a forma de execução das ações;
III – a descrição de metas quantitativas e mesuráveis a serem atingidas;
IV – a definição dos indicadores, documentos e dos outros meios a serem utilizados para a
aferição do cumprimento das metas;
V – 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 indiretos,
necessários à execução do objeto;
VI – os valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso;
VII – as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.
3.2 – Demais documentos:
- Lista dos Alunos contendo: Nome, endereço, Documento de Identidade RG ou CPF e telefone.
- Etinerário a ser percorrido com a respectiva quilometragem;
- Documentos do veículo de transporte e motorista: Certificado de Registro e Licenciamento, Auto
de Inspeção (vistoria do Detran), Apólice de Seguro de condutor e de passageiros, Carteira
Nacional de Habilitação do Motorista, Curso de Formação de Condutor de Transporte Coletivo,
Certidão Negativa do registro de distribuição criminal do motorista e Certidão Negativa de
infrações de trânsito.
3.3 - A documentação de proposta deverá ser protocolada, em envelope fechado contendo na parte
externa/frente os seguintes dados:
Edital de Chamamento Público nº. 001/2018
ENVELOPE DE PROPOSTA
Nome da Proponente:
Endereço:
Telefone para contato:
CNPJ nº
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3.4 – A Administração Municipal reserva-se no direito de não autorizar o valor solicitado pela
OSC, tendo em vista a análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação, bem como se
ultrapassar a disponibilidade financeira e orçamentária do Município, sendo vedados, valores
acima do máximo permitido.

4 - PRAZOS, LOCAL E CRONOGRAMA:
4.1 – Os interessados deverão apresentar todos os documentos elencados no item 3 deste Edital até
às 17 horas do dia 07 de Março de 2019, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Bataguassu/MS, sito na Rua Dourados, nº 163, não sendo aceitos documentos enviados por meio
de correspondência, de acordo com o seguinte cronograma:

CRONOGRAMA
AÇÃO
DATA/PRAZO
Publicação do edital no site da Prefeitura Municipal de
05/02/2019
Bataguassu – www.bataguassu.ms.gov.br
Impugnação do Edital
12/02/2019
Entrega do Plano de Trabalho e Lista dos Alunos.
Até 07/03/2019 das 08h às 12h
e da 14h às 17h
Divulgação das Propostas contempladas com parecer da 12/03/2019
Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação
Recurso: apresentação e análise
19/03/2019
Homologação do resultado final
20/03/2019
Publicação do resultado final
20/03/2019
Convocação para apresentação de documentos para celebração
21/03/2019
da Parceria (Item 6 do Edital)
4.2 – Para esclarecimentos e orientações as OSC deverão entrar em contato pelo fone (67) 35415111 ou dirigir-se ao Setor de Convênios da Prefeitura Municipal de Bataguasu/MS.
4.3
– A efetivação do credenciamento dar-se-á somente quando da apresentação de todos os
documentos enumerados no item 3 , sendo que a falta de qualquer um deles resultará na
inabilitação da entidade para a formalização da parceria.
4.4
– Qualquer cidadão ou Organização da Sociedade Civil interessada é parte legítima para
impugnar o presente Edital de Chamamento por irregularidade na aplicação da Lei nº
13.019/2014, devendo protocolar o pedido até cinco dias úteis a contar de sua publicação, devendo
a Administração julgar e responder à impugnação em até cinco dias úteis do respectivo protocolo.
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4.5
– As impugnações ao presente Edital de Chamamento Público deverão ser protocolizadas
durante o horário de expediente da Prefeitura, das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs,
na Rua Dourados, nº 163.

5 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
5.1 – A Administração Municipal designará a Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação,
que analisará os documentos propostos pelas organizações da sociedade civil e apreciará todos os
Projetos e Planos de Trabalho, se necessário solicitar informações adicionais, realizar visitas
técnicas, estabelecendo prazo para que as organizações se manifestem por escrito quanto ao
solicitado, a fim de selecionar, monitorar e avaliar as entidades que atenderam os requisitos
previstos na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações.
5.2 – A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório.
5.3 – Serão classificadas as propostas em conformidade com o grau de adequação aos objetivos
específicos da política das parcerias, do plano de trabalho ou das diretrizes para a elaboração do
plano de trabalho – Anexo deste Edital, da ação em que se insere o objeto da parceria e ao valor de
referência constante no item 1 deste Edital, sendo que a Comissão de Seleção classificará as
organizações da sociedade civil que atingirem, no mínimo, de 60 pontos, conforme critérios de
avaliação e pontuação da proposta constantes no quadro abaixo:
REQUISITO

Análise do valor proposto

Análise da
Caracterização Técnica
da Proposta

CRITÉRIO
O valor é compatível com as metas/etapas da
Proposta e nos termos deste Edital.
- Não é compatível = 0 ponto;
- Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 8 pontos;
- Compatível = 9 a 20 pontos
A descrição da realidade apresentada na Proposta
possui nexo com a atividade ou projeto proposto.
- Não apresenta nexo = 0 ponto;
- Demonstra o nexo de maneira razoável/mediano =
1 a 7 pontos;
- Demonstra o nexo de maneira detalhada e
compreensível = 8 a 15 pontos.
A Proposta apresenta ações/atividades coerentes
com o plano de trabalho ou das diretrizes para a
elaboração do plano de trabalho.
- Não é compatível = 0 ponto;
- Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 7 pontos;
- Compatível = 8 a 15 pontos

PONTUAÇÃO
0 a 20

0 a 15

0 a 15
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A Proposta apresenta ações/atividades coerentes
coma ação em que se insere o objeto da parceria
- Não é compatível = 0 ponto;
- Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 7 pontos;
- Compatível = 8 a 15 pontos
A Proposta apresenta ações/atividades possíveis de
serem executadas.
- Não descreve as ações/atividades que serão
executadas pelo projeto/atividade = 0 ponto;
- Descreve ações/atividades com execução
razoável/mediano = 1 a 5 pontos;
- Descreve ações/atividades de maneira detalhada,
compreensível e perfeitamente executáveis = 6 a 10
pontos.
A Proposta apresenta ações/atividades adequadas
aos objetivos específicos da política das parcerias.
- Não é compatível = 0 ponto;
- Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 7 pontos;
- Compatível = 8 a 15 pontos
O prazo de execução é compatível com as
metas/etapas/ações da Proposta.
- Não é compatível = 0 ponto;
- Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 5 pontos;
- Compatível = 6 a 10 pontos.

0 a 15

0 a 10

0 a 15

0 a 10

Total da pontuação 100 pontos

5.4 – Será obrigatoriamente justificada, na ata de julgamento, a seleção de proposta que não for a
mais adequada aos valores de referência previsto no item 1 deste edital.
5.5 – Será utilizado como critério de desempate a entidade que tiver maior tempo de
funcionamento no Município.
5.6 – A Comissão de Seleção, para julgamento e classificação das propostas, poderá solicitar a
manifestação das áreas técnica e jurídica.
5.7 – A Comissão de Seleção avaliará todas as propostas entregues dentro do prazo estabelecido
neste Edital.
5.8 – Após o julgamento das propostas estas serão ordenadas conforme a ordem de sua
classificação, conforme a pontuação obtida, devendo o resultado preliminar do processo de
seleção ser divulgado no sítio eletrônico oficial do Município, na data/período designado no
preâmbulo deste edital.
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5.9 – As Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar recurso contra o resultado
preliminar, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da publicação da decisão, à Comissão de
Seleção.
5.10 – Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição de recurso, a
autoridade competente se manifestará sobre a homologação do resultado do processo de seleção.
5.11 – A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da
parceria.
5.12 – A convocação para formalizar parceria seguirá a ordem de classificação e o número de
projetos que serão beneficiados dependerá da disponibilidade orçamentária e financeira do
Município.
5.13 – Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, e após a
convocação para celebração da parceria a administração pública procederá à verificação dos
documentos que comprovem o atendimento pela organização da sociedade civil selecionada dos
requisitos previstos no item 6 deste Edital.
6 - DA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA
6.1 – Documentação Obrigatória:
Para a celebração da parceria, a Administração Pública convocará a organização da sociedade civil
selecionada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, apresentar os documentos mencionados no item
6.2 deste Edital, em atendimento ao Art. 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019/2014.
6.2 – A Organização da Sociedade Civil convocada para celebração de parceria, deverá apresentar
os documentos abaixo elencados no Setor de Convênios da Prefeitura, sito à Rua Dourados, nº
163, no horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h (Brasília).
I – Cópia do Estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências
previstas no art. 33 da Lei nº 13.019/2014 e registro da Ata da atual Diretoria;
II - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil
existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo;
III – Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria de natureza
semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos,
sem prejuízos de outros:
a) Instrumentos de parceria firmados com órgãos e com entidades da Administração Pública,
organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
b) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas, devidamente
comprovadas;
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c) Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela
organização da sociedade civil ou a respeito dela;
d) Currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, quais sejam de
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
e) Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de
atividades ou de projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante,
emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade
civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos comissões ou comitês
de políticas públicas; ou
f) Prêmios de relevância recebidas no País ou no exterior pela organização da sociedade civil.
IV – CPF, Cédula de Identidade e comprovante de residência do representante legal;
V – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal;
VI – Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
VII – Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal;
VIII - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
IX – Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho (CNDT);
X – 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 membro;
XI – Certidão contendo o nome do contador responsável pela entidade, com CPF e
Registro no Conselho de Contabilidade;
XII – Declaração de existência de instalações e de capacidade administrativa, técnica e
gerencial para execução ou manutenção das ações previstas no plano de trabalho;
XIII – Comprovante de abertura de Conta Corrente específica;
XIV – Declaração de que os dirigentes da entidade não são agentes políticos;
XV – Declaração de que a Entidade atende os requisitos do Art. 33 da Lei nº 13.019/2016,
para celebração da parceria.
XVI– Declaração de que a Entidade não tem como dirigente 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;
XVII– Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona
no endereço por ela declarado;
XVIII – Declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização
não incorre em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019/2014;
IXX – Declaração do representante legal da OSC, de que não contratará, para prestação de
serviços, servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão
ou
função de confiança, 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 e na lei de diretrizes orçamentárias;
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XX – Declaração do representante legal da OSC, de que não serão remunerados, a
qualquer título, com os recursos repassados: membro de Poder ou do Ministério Público ou
dirigente de órgão ou de entidade da Administração Pública Estadual; servidor ou empregado
público, inclusive àquele 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 terceiro
grau, ressalvadas as hipóteses
previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias; 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 de ocultação de bens, direitos e valores.
6.3 – O Gestor da Parceria verificará o cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria,
caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados nos termos do item 6.1 deste
Edital, ou quando as certidões referidas nos incisos VI a X do item 6.1 deste Edital estiverem com
prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a OSC
será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, regularizar a documentação, sob pena de não
celebração da parceria.
6.4 – Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos
exigidos no item 6.1 deste Edital, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser
convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada.
6.5 – Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do item 6.4 deste Edital aceite
celebrar a parceria, proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento
aos requisitos previstos no item 6.1 deste edital.
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 – As obrigações da Organização da Sociedade Civil e do Município e demais regramentos para
a execução da parceria, inclusive no que diz respeito a prestação de contas, constarão nos
respectivos Termos de Fomento em consonância com os dispositivos da Lei 13.019/2014 e suas
alterações.
7.2 – Em caso de desistência da Organização da Sociedade Civil em celebrar o Termo de Fomento
a qualquer tempo após a entrega da documentação solicitada neste edital de chamamento público,
essa intenção deverá ser manifestada por escrito através de ofício devidamente assinado pelo
responsável da organização proponente, explicando as razões que conduziram a essa decisão.
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7.3 – Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, Avaliação e
Monitoramento.
7.4 – Todos os atos deste Chamamento Público, bem como o Edital e seus anexos, serão
publicados no site do Município www.bataguassu.ms.gov.br e no Diário Oficial do Município.

Bataguassu/MS, 04 de Fevereiro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal
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MINUTA DO TERMO DE FOMENTO (SUJEITO A ALTERAÇÕES)
TERMO DE FOMENTO N°: ______/2019.
PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU E A
ENTIDADE _____________________, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, pessoa
jurídica, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.576.220/0001-56, estabelecida nesta cidade,
na Rua Dourados, 163, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. PEDRO
ARLEI CARAVINA, portador da cédula de identidade RG nº __________ e do CPF nº
__________,
doravante
denominada
CONCEDENTE
e
do
outro
____________________________, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº _____________,
estabelecida nesta cidade, na _____________________ nº _________, no Município de
Bataguassu/MS,
neste
ato
representado
por
seu
(sua)
Presidente,
_____________________,
portador
do
RG
nº
______________,
CPF
nº
______________________, doravante denominada PROPONENTE, resolvem celebrar o
TERMO DE FOMENTO, com fundamento no Chamamento Público nº 001/2019, na Lei
Federal nº 13.019 de 31 de Julho de 2.014 e suas alterações e Decreto nº 005 de 03
de Janeiro de 2.019, diante das seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Fomento tem por objeto ______________________________,
conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO
2.1 - O presente Termo de Fomento terá como gestor da Proponente o sr
________________, portador do CPF: nº ____________, que se responsabilizará, de
forma solidária, pela execução das atividades e cumprimento das metas
pactuadas na parceria.
2.2 – A Concedente nomeia como gestor do presente Termo de Fomento o (a) SR
(a) ____________________, ______________, portador (a) do RG nº ______________ e do
CPF nº ________________, conforme Portaria Municipal nº _____, de ___ de ____ de
..............
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS
I – SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:
a) Fornecer os recursos para a execução do objeto;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo;
c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, antes e durante a
vigência do objeto;
d) promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma
de Desembolso contido no Plano de Trabalho em conta bancária específica
indicada pela Proponente;
e) aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas
necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos;
f) notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Bataguassu;
g) publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município;
h) receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;
i) elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência,
economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar se
houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art.
59 da Lei de nº 13.019 de 3/07/2014;
II – SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:
a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Fomento;
b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que
necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto;
c) Permitir livre acesso do Gestor, dos membros da Comissão de Monitoramento e
Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas
correspondentes aos processos, aos documentos e às informações referentes a este
Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;
d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e
de pessoal, conforme o caso;
e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento
do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública
pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou
restrição à sua execução e manter os comprovantes arquivados;
f) Identificar o número deste Termo de Fomento no corpo dos documentos da
despesa realizada;
g) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma
da legislação aplicável, mediante procedimento da fiscalização da Administração
Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência.
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h) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado
no cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias aos princípios
fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados
na execução deste Termo de Fomento e deixar de adotar as medidas saneadoras
eventualmente apontadas pela Administração Pública.
i) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação
dos profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e
coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras
entidades, congêneres ou não;
j) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade,
prazos e os custos previstos;
k) comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais eletrônicas ou recibo de
autônomo (RPA), com a devida identificação do Termo de Parceria, ficando
vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente
prestados, comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os
custos praticados ou ajustados de forma a permitir a conferência atinente à
regularidade dos valores pagos;
l) aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE exclusivamente no objeto
constante na Cláusula Primeira;
m) comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o
presente instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras relacionadas
aos recursos do presente termo nesta conta bancária.
n) não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição
para a execução do objeto.
o) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das
aplicações correspondentes até 31 de janeiro do exercício seguinte;
p) comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas
as metas quantitativas e atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de
Trabalho;
q) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados
corretamente conforme o Plano de Trabalho.
r) Efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio da
entidade, para aquisição de materiais e serviços.
s) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a
prestação de contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua
regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e
Federal;
t) comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente,
assim como alterações em seu Estatuto.
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CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL
4.1 - A contratação de empregados para a execução do objeto, quando pagos
integralmente com recursos desta parceria deverá obedecer ao princípio da
legalidade, impessoalidade e da publicidade, mediante a realização de processo
seletivo simplificado de provas e ou provas e títulos se a natureza do cargo exigir.
4.2 - Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de
quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e o pessoal que a PROPONENTE utilizar
para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.
CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
5.1 - Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no
presente exercício, a CONCEDENTE transferirá a PROPONENTE, de acordo com o
cronograma de execução, o valor de R$ ________________ (________________).
5.2 - As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento
orçamentário e a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível ao
cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo
deste objeto poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.
CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS
6.1 - Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser
depositados na conta específica da PROPONENTE, vinculada ao objeto, na
Agência nº____, no Banco____, na Conta Corrente nº____, e aplicados no mercado
financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização.
6.2 – Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento,
enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:
a) em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a
previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; e
b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado
aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua aplicação estiver prevista
para prazos menores.
6.3 Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao
fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa física ou jurídica, inclusive dos empregados,
vedado usar cheques para saque ou quaisquer pagamentos.
6.4 Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item
6.2 poderão ser utilizados pela Proponente desde que não haja desvio de finalidade
do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento.
6.5 A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os
rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa execução dos recursos.
6.6 – A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a
Proponente a participar de novos Termos de Fomento, acordos ou ajustes com a
Administração Municipal.
PREFEITURA DE BATAGUASSU - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100 Fax: (67) 3541-5101 - CEP 79780-000 - CNPJ 03.576.220/0001-56
www.bataguassu.ms.gov.br

Setor de Convênios e Prestação de Contas
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-3078
e-mail:convenios@bataguassu.ms.gov.br

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado
monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na
forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:
a) inexecução do objeto;
b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;
c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente
instrumento, ainda que em caráter de emergência.
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1 - Prestar contas de forma parcial a cada bimestre, e de forma integral das
receitas e despesas até 90 dias a partir do término de vigência do Termo de
Fomento segundo a Lei nº 13.019/2014, e de acordo com os critérios e indicações
exigidos pela CONCEDENTE, com elementos que permitam ao Gestor da parceria
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a
comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, destacados nos
relatórios de execução do objeto e de execução financeira, bem como entregar
balanço patrimonial, balancete analítico anual, demonstração de resultado do
exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos da Entidade
parceira, segundo as normas contábeis vigentes, tendo a administração pública
150 dias para apreciar a Prestação de Contas.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
Este Instrumento tem sua vigência de ___/___/____ até ___/___/____, contados a
partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES
Fica ainda proibido à PROPONENTE:
a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;
b)
integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo
concedente;
c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;
d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa
de administração;
e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o
objeto deste Termo de Fomento;
f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;
g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;
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h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior
ressarcimento;
i) Realizar despesas com: A) Multas, juros ou correção monetária, inclusive
referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes
de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros, bem
como verbas indenizatórias; B) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho
e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo
ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal; C) Pagamento de pessoal contratado pela
organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei
13019/2014; D) Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a
instalação de novas estruturas físicas;
j) pagamento de despesa bancária.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 - O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos
partícipes a qualquer momento, ficando as partes responsáveis pelas obrigações
decorrentes do tempo de vigência.
11.2 – Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o
descumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando
constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano
de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento
apresentado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE
TRABALHO
Este Termo de Fomento poderá ser alterado ou ter modificação no Plano de
Trabalho, de comum acordo entre as partes, mediante proposta devidamente
formalizada e justificada por meio de TERMO DE ADITAMENTO.
Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia
apreciação da CONCEDENTE e aprovação do Gestor deste Instrumento, ficando
vedada a alteração total do objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Bataguassu para esclarecer as dúvidas de
interpretações deste Instrumento que não possam ser resolvidas
administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 que
não foram mencionados neste instrumento.
14.2 - E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas
estabelecidas, as partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também subscrevem.
Bataguassu/MS., ................de ............de 2018.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal
CONCEDENTE

...............................................
Presidente Entidade
PROPONENTE

PREFEITURA DE BATAGUASSU - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100 Fax: (67) 3541-5101 - CEP 79780-000 - CNPJ 03.576.220/0001-56
www.bataguassu.ms.gov.br

