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EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2018 - UASG 510178

Nº Processo: 35393000161201768.
PREGÃO SRP Nº 3/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 11671812000185.
Contratado : DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO -LTDA.
Objeto: Aquisição de diversos materiais de consumo de expediente
para atender as necessidades da Superintendência Regional Sudeste I.
Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº
123/2006 e Lei nº 8.666/1993. Vigência: 12/03/2018 a 12/06/2018.
Valor Total: R$10.000,00. Fonte: 250570202 - 2018NE800056. Data
de Assinatura: 12/03/2018.

(SICON - 14/03/2018) 512006-57202-2018NE800034

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2018

O Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria INSS/SR-I nº
207/2017, em atendimento ao disposto na alínea "b" do inciso XII
do artigo 30 do Decreto 5450/2005, torna público o resultado de
julgamento do Pregão Eletrônico em referência, cujo objeto é o
registro de preços para aquisições futuras de suprimentos de
informática para atender às necessidades da Superintendência
Regional Sudeste I e unidades a ela vinculadas no Estado de São
Paulo. Declara-se vencedoras do certame as empresas: DIGITAL
DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ:
03.452.072/0001-68 para os itens: 03, 04, 05, 07 e 08 no total
estimado de R$ 5.455,65 (cinco mil mil, quatrocentos e cinqenta
e cinco reais e sessenta e cinco centavos); JF COMÉRCIO DE
CARTUCHOS LTDA - ME, CNPJ: 08.262.348/0001-69 para os
itens: 09, 10, 11, 12, 13 e 14 no total estimado de R$ 34.490,30
(trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e trinta
centavos); CORPRINT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ:
21.346.509/0001-60 para os itens: 01, 02, 24, 25, 26 e 27 no total
estimado de R$ 88.418,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e
dezoito reais). JPG DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE
INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 22.308.223/0001-53 para os
itens: 15, 16 e 17 no toal estimado de R$ 88.865,08 (oitenta e
cinco reais, oitocentos e sessenta e cinco centavos); MICROSENS
LTDA, CNPJ: 78.126.950/0011-26 para os itens: 18, 21, 22 e 23
no total estimado de R$ 4.126.199,00 (quatro milhões, cento e
vinte e seis mil, cento e noventa e nove reais). Valor global do
certame: R$ 4.340.428,03 (quatro milhões, trezentos e quarenta
mil, quatrocentos e vinte e oito reais e três centavos).

ANDRÉ ROCHA MARINHO

(SIDEC - 14/03/2018) 512006-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - A -
EM SÃO PAULO - CENTRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2018 - UASG 511325

Nº Processo: 35460000332201627.
PREGÃO SRP Nº 1/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 04910736000158.
Contratado : D. C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE -
PRODUTOS EIRELI. Objeto: Aquisição de material de consumo -

tipo água mineral natural acondicionada em galões de 20 litros
para atender a GEXSPC e unidades subordinadas. Fundamento
Legal: Lei nº 10520/2002, lei Complementar nº 123/2006 e Lei nº
8666/93. Vigência: 08/03/2018 a 08/09/2018. Valor Total:
R$38.377,50. Fonte: 250570202 - 2018NE800049. Data de
Assinatura: 08/03/2018.

(SICON - 14/03/2018) 512006-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - BAURU

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2018 - UASG 511367

Nº Processo: 35378000010201889.
DISPENSA Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 67629840000199.
Contratado : CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS -LTDA..
Objeto: Aquisição de peças para quatro elevadores localozados na
Agência da Previdência Social em Bauru e na Gerência Executiva
do INSS em Bauru. Fundamento Legal: Inciso II do art. 24 da Lei
8.666/93. Vigência: 01/03/2018 a 01/04/2018. Valor Total:
R$2.758,00. Fonte: 250570202 - 2018NE800067. Data de
Assinatura: 01/03/2018.

(SICON - 14/03/2018) 512006-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - OSASCO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2017 - UASG 511397

Nº Processo: 35664000179201641.
PREGÃO SRP Nº 6/2016. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09027395000190.
Contratado : LCC MOVEIS EIRELI -.Objeto: Aquisição de material
permanente da linha de divisórias e estantes para atender as
necessidades da Gerência Executiva em Osasco e unidades
vinculadas. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Decreto 5450/2005 e
Lei 8666/1993 e alterações. Vigência: 08/12/2017 a 06/04/2018. Valor
Total: R$2.017,80. Fonte: 118033908 - 2017NE800384. Data de
Assinatura: 08/12/2017.

(SICON - 14/03/2018) 512006-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B -
PRESIDENTE PRUDENTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2018 - UASG 511417

Nº Processo: 35415000243201626.
PREGÃO SRP Nº 6/2016. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 51920700000135.
Contratado : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE -
INFORMATICA LTDA.. Objeto: Aquisição de material de consumo
da linha de escritório - papel A4. Fundamento Legal: Lei 10520/02,
Lei Compl. 123/2006, Lei 8666/93 e demais normas pertinentes.
Vigência: 05/02/2018 a 05/06/2018. Valor Total: R$28.605,00. Fonte:
118033908 - 2017NE800450. Data de Assinatura: 05/02/2018.

(SICON - 14/03/2018) 512006-57202-2018NE800034

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
SUL EM FLORIANÓPOLIS

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM CANOAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2018 - UASG 510921

Nº Processo: 35247000307201739.
PREGÃO SRP Nº 3/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09449195000126.
Contratado : RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E-
SUPRIMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo
(papel A4). Fundamento Legal: Lei 10520/02 e Decreto 5450/05.
Vigência: 28/02/2018 a 28/08/2018. Valor Total: R$26.760,00. Fonte:
250570202 - 2018NE800063. Data de Assinatura: 28/02/2018.

(SICON - 14/03/2018) 512006-57202-2018NE800034

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2017 - UASG 510921

Nº Processo: 35247000082201731 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com
fornecimento de materiais, de forma continua, e de auxiliar de
serviços gerais por demanda a serem executados nas dependências da
Gerência Executiva do INSS em Canoas/RS e demais Unidades a ela
vinculadas, conforme disposto neste Edital e seus Anexos. Total de
Itens Licitados: 00002. Edital: 15/03/2018 de 08h00 às 12h00 e de
13h00 às 17h00. Endereço: Av Inconfidencia, 778 Marechal Rondon
- CANOAS - RS ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 5 1 0 9 2 1 - 0 5 - 2 - 2 0 1 7 .
Entrega das Propostas: a partir de 15/03/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/03/2018 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIS CANDIDO RODRIGUES DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 14/03/2018) 512006-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM FLORIANÓPOLIS
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 8/2018 - UASG 510170

Número do Contrato: 16/2010.
Nº Processo: 35346000022200485.
DISPENSA Nº 9/2010. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO -SOCIAL. CPF Contratado: 53853024904. Contratado :
IVO LUI RABELO -.Objeto: 8º Termo Aditivo ao Contrato nº
16/10 objetivando a prorrogação do prazo de vigência do contrato
por mais um período de 12 (doze) meses, referente a locação do
imóvel onde está instalada a APS de Alfredo Wagner/SC.
Fundamento Legal: Inciso X do art.24 da Lei 8.666/93 e
alterações. Vigência: 02/03/2018 a 02/03/2019. Valor Total:
R$31.458,72. Fonte: 250570202 - 2018NE800072. Data de
Assinatura: 02/03/2018.

(SICON - 14/03/2018) 512006-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM PELOTAS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
LEILÃO PÚBLICO INSS/GEX/PEL Nº 1/2018

A Comissão constituída pelo Servidor Leiloeiro designado
através da PORTARIA INSS/GEX/PEL/RS Nº 006, de 15/02/2018, e
servidores convocados para o evento, após encerrada a sessão do
Leilão INSS/GEX/PEL nº 01/2018, em 14/03/2018, torna público o
resultado do mesmo, fazendo constar que não acorreram licitantes
para a aquisição do imóvel objeto do certame, constante do Processo
nº 35346.000018/2018-12 da Rua Revocata de Mello nº 120, Centro,
Rio Grande/RS, sendo o mesmo declarado DESERTO.

Rio Grande-RS, 14 de março de 2018.
DÉLCIO BLACK

Servidor Leiloeiro Designado

SECRETARIA DE AVALIAÇÃO E GESTÃO
DA INFORMAÇÃO

RETIFICAÇÃO

No D.O.U de 23 de fevereiro de 2018, seção 3, pág. 149, do
Extrato de Execução Descentralizada entre SAGI e UFC, onde se lê:
"Termo de Execução Descentralizada nº 06/2017, leia-se: Termo de
Execução Descentralizada nº 06/2018".

RETIFICAÇÃO

No D.O.U de 13 de março de 2018, seção 3, pág. 91, do
Extrato de Execução Descentralizada entre SAGI e UFPE, onde se lê:
"Termo de Execução Descentralizada nº 10/2017, leia-se: Termo de
Execução Descentralizada nº 10/2018".

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência
Social, em cumprimento da exigência prevista nos parágrafos 3º e
4º, Artigo 26 da Lei nº 9.784, de 29.01.99, convoca os abaixo
nomeados a retirar e atender a notificação referente à pendência na
prestação de contas de recursos transferidos pelo FNAS, que se
encontra sob a guarda da Coordenação de Prestação de Contas,
situada no Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS, Trecho 03,
Lote 01, Guará - CEP: 70.610-635 - BRASÍLA/DF. O não
atendimento no prazo de 05 dias, contados da data de publicação
deste, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial:

Nº 077/2018 - Denilson Alberto da Cruz,
CPF:563.395.506-49, Ex-Prefeito Municipal de Ressaquinha/MG,
Ofício nº 192/2018/MDS/SNAS/DEFNAS/CGPC/CAPC-RFF (SEI
n° 1370112 ), processo nº. 71001.029579/2014-34.

Nº 078/2018 - Manoel Adail Amaral Pinheiro, CPF:
137.996.732-53, Ex-Prefeito Municipal de Coari/AM, Ofício nº
279/2018/MDS/SNAS/DEFNAS/CGPC/CAPC-RFF (SEI
n°1450305 ), processo nº. 71001.013958/2013-21.

Brasília-DF, 14 de março de 2018.
DULCELENA ALVES VAZ MARTINS

Diretora Executiva

Ministério do Esporte

AUTORIDADE DE GOVERNANÇA DO LEGADO
OLÍMPICO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Espécie: Termo de Autorização de Uso nº 68/2018. PROCESSO
SEI nº: 58021.000004/2018-67. ORGÃO AUTORIZANTE:
Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO, CNPJ nº
27.702.127/0001-0. ENTIDADE AUTORIZADA: Federação de
Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro - FJJRJ, CNPJ nº
30.034.706/0001-35. OBJETO: Uso das instalações da Arena
Carioca 1 do Parque Olímpico da Barra para realização do evento
"Campeonato Helio Gracie de Jiu-Jitsu". VIGÊNCIA: 16/03/2018 a
19/03/2018. CONTRAPARTIDA: não haverá contrapartida,
conforme fundamentado no respectivo termo. SIGNATÁRIOS:
Autorizante: Pedro Paulo Ribeiro Gomes Sotomayor, CPF nº
099.101.947-40, Autorizada: Carlos Robson Gracie, CPF sob o n.
584.528.857-68. DATA DE ASSINATURA: 08/03/2018.
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SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE, EDUCAÇÃO, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2018

O Ministério do Esporte, por intermédio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS), 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 na Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, 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 organização da delegação brasileira e viabilização de sua participação no XI Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em julho de 2018, na cidade de São
Tomé, em São Tomé e Príncipe.

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 União, por intermédio do Ministério do Esporte, 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.

2. Será selecionada apenas uma proposta por organização de sociedade civil, observada a ordem geral de classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do termo de colaboração.OBJETO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO

2.1. O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio da Administração Pública Federal para viabilizar suporte financeiro para o desenvolvimento do esporte escolar através da organização da
delegação brasileira e viabilização de sua participação no XI Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em julho de 2018, na cidade de São Tomé, em São Tomé e Príncipe, nas
modalidades de: Futebol de 11 (feminino/masculino); Vôlei de Praia (feminino/masculino); Atletismo e Atletismo para pessoas com deficiência (feminino/masculino); Taekwondo (feminino/masculino); Basquetebol 3x3
(feminino), contando com atletas na faixa etária de 16 a 19 anos.

2.2. Objetivos específicos da parceria:
a)Organizar e viabilizar a participação delegação brasileira que será composta por 46 estudantes/atletas, 11 Técnicos/Guias, 04 Árbitros, 09 oficiais, 05 Apoios Médicos, 02 Chefias de Delegação, 01 Comissão

Permanente dos Jogos, 01 Convidado de honra, 01 Comunicação Social, totalizando 79 integrantes;
b)Disponibilizar, em São Tomé e Príncipe, para Competição de Voleibol de Praia, dos seguintes profissionais: 01 profissional para desenvolver o Curso de Formação de Árbitros, 01 profissional para desenvolver

o curso de Formação de Treinadores, 01 profissional para Coordenação de Arbitragem da Competição de Voleibol e 08 árbitros; e
c)Fornecer para o atendimento à modalidade de Voleibol de Praia, em São Tomé e Príncipe, os seguintes materiais: 08 placas de Formação de Ordem de jogador nº 1 e 2; 08 placares de manual de pontos;

50 bolas oficiais de competição; 08 marcadores manuais de pontuação para mesa; 08 bandeirolas para Juízes de pontuação para mesa; 08 rede para alta competição e respectivos acessórios de campo de linhas; 30 apitos
para árbitros; 30 cartões de penalização (amarelo e vermelho); modelo de boletim de jogos de formato aprovado FIVB e 30 equipamentos para equipe de arbitragem. Importa destacar que estes materiais devem ser
disponibilizados, no local de realização dos jogos, com antecedência a realização do evento.

2.5. O objeto proposto deverá guardar consonância com os objetivos específicos para a realização do XI Jogos Desportivos da CPLP, quais sejam:
a) Organizar a delegação brasileira, para participar do XI Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a serem realizados na cidade de São Tome, no período de 14 a 21 de julho de

2018;
b) Desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes; promover o congraçamento dos estudantes brasileiros com os de outros países, estimulando a prática do esporte, visando o

desenvolvimento da personalidade integral do jovem;
c) Contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania através do esporte, e
2.6. Do público-alvo (beneficiados): Tabela 1

. Modalidade Público-alvo Faixa etária

. Futebol de 11, vôlei de praia, atletismo, atletismo para pessoas com deficiência, taek-
wondo, basquetebol 3x3.

masculino, feminino e pessoas com deficiência (conforme modalidade escolhida) 15 à 19 anos

2.7. As propostas devem estar de acordo com uma das diretrizes estabelecidas pela Ação Orçamentária 20JQ, que abarca "Promoção e apoio a eventos de esporte e lazer, de caráter educacional (inclusive
científico e acadêmico) e de participação, inclusive os de criação nacional, identidade cultural, natureza comunitária e interdisciplinar; viabilização da participação em eventos que possibilitem a iniciação e a vivência
esportiva; ampliação do acesso ao esporte a todas as faixas etárias por meio do apoio a eventos de esporte e lazer; estruturação e apoio ao desenvolvimento de uma política de esporte estudantil articulando as ações
voltadas à formação esportiva (múltiplas vivências); iniciação esportiva e competições estudantis compreendendo modalidades praticadas com a finalidade de contribuir para integração dos praticantes na plenitude da
vida social, na promoção da saúde e da educação e na preservação do meio ambiente".

2.8. O montante de recursos destinados à consecução dos objetos da parceria que trata neste Edital será decorrente de previsão expressa na Lei Orçamentária Anual/LOA de 2018, a Ação Orçamentária 20JQ
- Realização e Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Inclusão Social - prevista no Plano Plurianual 2016-2019. O valor total previsto para a realização do objeto da presente Chamada Publica é de R$ 1.600.000,00
(um milhão e seiscentos mil reais).

2.9. Do montante a ser disponibilizado por este Ministério para o atendimento do objeto proposto, caberá à entidade distribuí-los nos itens financiáveis, descritos na planilha abaixo, em consonância com os
preços praticados no mercado.

Tabela 2

. ITENS

. Transporte Aéreo Nacional para Delegação Brasileira

. Hospedagem da Delegação em hotel indicado pelo Evento

. Transporte Aéreo Internacional para Delegação Brasileira

. Contratação de Pessoal da Delegação Brasileira

. Seguro Viagem da Delegação Brasileira

. Aquisição de Uniforme para a Delegação Brasileira

. Taxa de inscrição do País

2.9.1. Caberá ainda à entidade, a aquisição dos materiais descritos no item 2.2, alínea "c" do respectivo Edital.
2.9.2. Os recursos descritos acima, para execução do objeto, poderão ser suplementados, se necessário, desde que este Ministério disponha de recursos do orçamento Geral da União referente ao exercício de

2018.
2.9.5. Os recursos previstos no item 2.6 deverão estar em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2.9.6. Eventuais alterações no valor previsto no item 2.6 serão divulgados no sítio institucional do Ministério do Esporte, www.esporte.gov.br.
2.9.7. A execução do objeto e seus objetivos será analisada quando do envio da prestação de contas no Sistema de Gestão de Convênio e Contratos de Repasse - SICONV, no que se refere ao cumprimento

do objeto e correta execução financeira.
3. JUSTIFICATIVA
3.1.Inicialmente cumpre esclarecer que o Brasil é membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP, Organização Internacional criada em 17 de julho de 1996, com sede em Lisboa, Portugal,

e constituída pelos seguintes Estados Membros (Países): Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tome e Príncipe e Timor-Leste.
3.2.A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa tem como principais objetivos a cooperação de seus membros em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa,

agricultura, administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e comunicação social, e a materialização de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa.
3.3.A fim de dar cumprimento aos objetivos proposto, regularmente a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa realiza evento multidesportivo envolvendo todos os seus membros, sendo que a primeira

edição dos jogos realizou-se em 1992, na cidade de Lisboa/Portugal; a segunda edição em 1995, na cidade de Bissau/Guine-Bissau; a terceira, em 1997, na cidade de Maputo/Moçambique; a quarta, em 2002, na cidade
da Praia, em Cabo Verde; a quinta edição, em 2005, realizada em Luanda/Angola; a sexta, em 2008, Rio de Janeiro/Brasil; a sétima no ano de 2010, em Maputo/Moçambique; a oitava, em 2012, na cidade de
Mafra/Portugal; a nona, em 2014, na cidade de Luanda/Angola e a décima no ano de 2016, em Sal/Cabo Verde.

3.4Restou acordado entre os estados membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que a décima primeira edição dos jogos desportivos seria realizada na cidade de São Tomé, em São Tomé e
Príncipe entre os dias 17 a 22 de julho de 2018.

3.5.A Constituição Federal no art. 217 determina como obrigação do Estado destinar recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional.
3.6.Assim, constitui, portanto, dever do Estado garantir à sociedade, independente da condição socioeconômica de seus distintos segmentos, o acesso ao esporte e lazer. E, sob esta premissa, a tarefa do

Ministério do Esporte é de formular Políticas Públicas, assegurando os direitos sociais fundamentais a todos os cidadãos com qualidade, equidade e universalidade, esforçando-se para o crescimento do esporte no
País.

3.7.O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações, quais sejam: desporto educacional ou esporte-educação, desporto de participação e desporto de rendimento. Neste sentido,
conforme disposto pela Lei nº 9.615/2008 e o Decreto nº 7.894/2013, desporto educacional é a manifestação de desporto praticada pelos estudantes com talento esportivo, evitando-se a seletividade, a
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania, referenciado nos princípios do desenvolvimento esportivo,
podendo contribuir para ampliar as potencialidades para a prática do esporte de rendimento e promoção da saúde.



Nº 51, quinta-feira, 15 de março de 2018 123ISSN 1677-70693

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 00032018031500123

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3.8.Dessa forma, com fundamento na legislação supra, foi
firmado compromisso de participação do Brasil na décima primeira
edição dos Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), a ser realizada no período 17 a 22 de julho de
2018, na cidade São Tomé, em São Tomé e Príncipe, contemplando
as seguintes modalidades: Futebol de 11 (feminino/masculino); Vôlei
de Praia (feminino/masculino); Atletismo e Atletismo para pessoas
com deficiência (feminino/masculino); Taekwondo
(feminino/masculino); e Basquetebol 3x3 (feminino).

3.9O Brasil contará com uma delegação constituída por: 46
atletas; 11 técnicos/guias; 04 árbitros; 09 oficiais; 05 médicos de
apoio das respectivas modalidades; 02 chefias de delegação; 01
comissão permanente dos jogos; 01 convidado de honra e 01
profissional de comunicação social, totalizando 79 (setenta e nove)
integrantes.

3.10.E mais, o Brasil se comprometeu, ainda, a contribuir
com a realização dos Jogos disponibilizando, na cidade sede dos
jogos: 01 profissional responsável pela coordenação da

arbitragem da competição de Voleibol de Praia, 08 árbitros,
02 profissionais que ministrarão cursos de formação, bem como,
fornecendo os materiais esportivos que serão utilizados nas
competições de Voleibol de Praia.

3.11.Com efeito, o presente edital visa atender o
compromisso firmado pelo governo brasileiro junto à Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa de promover e facilitar a
disseminação do esporte em seus Estados Membros e com os
organismos internacionais, visando a melhoria da legislação, da
organização, das políticas e programas de extensão, da promoção, do
desenvolvimento e proteção atividade física e do esporte.

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", da Lei nº 13.019/2014 (com redação dada
pela Lei nº 13.204/2015):

c)a)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.

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

c)a)b) estar habilitada no Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse - SICONV, no endereço eletrônico,
w w w. c o n v e n i o s . g o v. b r ;

c)a)c) 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;

c)a)d) contemple todas as ações previstas no item 2 e
encontre-se em consonância com as atividades elencadas nas
diretrizes constantes no item 2.4;

c)a)e) informar 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;

c)a)f) adequar a proposta aos objetivos da política, do plano,
do programa ou da ação em que se insere a parceria;

c)a)g) descrever a realidade objeto da parceria e o nexo entre
essa realidade e a atividade ou projeto proposto e

c)a)h) adequar a proposta ao valor de referência constante do
Edital, com menção expressa ao valor global da proposta.

4.5. Não é permitida a atuação em rede.
5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A

CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
5.1. Somente poderão formalizar parceria com o Ministério

do Esporte as entidades privadas sem fins lucrativos, inclusive
federações estaduais, que cumprirem todos os requisitos estabelecidos
no art. 18 e 18-A da Lei nº 9.615/1998, em conjunto com a Portaria
ME nº 224, de 18 de setembro de 2014, publicada no Diário Oficial
da União de 19/09/2014.

5.2. Para tanto, as entidades deverão encaminhar com
antecedência toda a documentação requerida pela Portaria ME nº 224,
de 18 de setembro de 2014, para análise do Ministério do Esporte
(Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social),
caso não figurarem na relação de Entidades que cumprem tal
exigência à época da formalização.

5.5. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC
deverá atender aos seguintes requisitos:

c)a)i) 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
13.019/2014);

c)a)j) 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 13.019/2014, e
cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade
extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019/2014);

c)a)k) 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 13.019/2014);

c)a)l) possuir, no momento da apresentação do plano de
trabalho, no mínimo 3 (três) anos 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
13.019/2014);

c)a)m) 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 8.726/2016 (art. 33, caput, inciso V, alínea "b", da
Lei nº 13.019/2014, e art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº
8.726/2016);

c)a)n) possuir instalações e outras condições materiais para o
desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação ou
aquisição com recursos da parceria, a ser atestado mediante
declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo II -
Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. 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
13.019/2014, e art. 26, caput, inciso X e §1º, do Decreto nº
8.726/2016);

c)a)o) 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 8.726/2016. 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
13.019/2014, e art. 26, caput, inciso III e §1º, do Decreto nº
8.726/2016);

c)a)p) apresentar certidões de regularidade fiscal,
previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida ativa e
trabalhista, na forma do art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º a 4º,
do Decreto nº 8.726/2016 (art. 34, caput, inciso II, da Lei nº
13.019/2014, e art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º a 4º, do Decreto
nº 8.726/2016);

c)a)q) 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 13.019/2014);

c)a)r) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente
atual, bem como relação nominal atualizada dos dirigentes da
entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone, endereço de
correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
de cada um deles, conforme Anexo III - Declaração do Art. 27 do
Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade (art.
34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019/ 2014, e art. 26, caput,
inciso VII, do Decreto nº 8.726/2016);

c)a)s) 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 13.019/2014, e art. 26, caput, inciso VIII, do Decreto nº
8.726/2016);

c)a)t) 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 13.019/2014).

5.6. Faz-se obrigatório também, para a análise e celebração
do Termo de Colaboração no SICONV, no momento da formalização
da parceira, que estejam preenchidas as abas "Dados", "Programas",
"Projeto Básico/Termo de Referência", "Cronograma Físico",
"Cronograma de Desembolso" e "Plano de Aplicação Detalhado" e
"Anexos", observados, ainda, os prazos estabelecidos por este Edital,
devendo guardar conformidade com a proposta e o Projeto Técnico
aprovados nesta seleção.

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

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não
esteja autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, caput,
inciso I, da Lei nº 13.019/2014);

b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria
anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso II, da Lei nº
13.019/2014);

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 13.019/2014, e art. 27, caput, inciso I e §§ 1º
e 2º, do Decreto nº 8.726/2016);

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 13.019/2014);

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 13.019/2014, ou com a
sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019/2014 (art. 39,
caput, inciso V, da Lei nº 13.019/2014);

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 13.019/2014); 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 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 8.429/1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº
13.019/2014).

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a

processar e julgar o presente chamamento público, constituído por
meio de portaria a ser publicado em meio oficial de comunicação,
assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de
cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da
administração pública.

6.2. A Comissão será constituída por 3 (três) membros da
SNELIS, sendo eles preferencialmente: Coordenador Geral de Lazer e
Inclusão Social, Coordenador Geral de Esporte e Educação e
Coordenador Geral de Análise de Propostas.

6.5. 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 12.813/2013 (art.
27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019/2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto
nº 8.726/2016).

6.6. 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 13.019/2014, e art. 14, §§ 1º e 2º,
do Decreto nº 8.726/2016).

6.7. Esta comissão irá processar e julgar previamente às
etapas de validação e de classificação das propostas. E sua instância
superior, designada para apreciação do mérito dos eventuais recursos,
será concentrada na pessoa do Secretário Nacional de Esporte,
Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte.

6.8. O órgão ou a entidade pública federal poderá estabelecer
uma ou mais comissões de seleção, observado o princípio da
eficiência, conforme o §2º do art. 13, do Decreto nº 8.726/2016.

6.9. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção
poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja
membro desse colegiado.

6.25. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer
tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e
documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para
esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser
observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da
transparência.
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7. DA FASE DE SELEÇÃO
7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:

. E TA PA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas

. 1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 15/03/2018

. 2 Envio das propostas pelas OSCs.
(30 dias, conforme art. 26 da Lei 13.0191/14 e art. 11 do Decreto 8.726/16).

15/03/2018 a 14/04/2018

. 3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 15/04/2018 a
24/04/2018

. 4 Divulgaçãodoresultadopreliminardas propostas/entidades classificadas. 27/04/2018

. 5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar. (5 dias conforme art. 18 do Decreto 8.726). 02/05/2018

. 6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 07/05/2018

. 7 Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). 11 / 0 5 / 2 0 1 8

7.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019/2014) e a não ocorrência de impedimento para a celebração da parceria
(art. 39 da Lei nº 13.019/2014) 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
13.019/2014.

7.5. Em razão da conveniência e oportunidade, os prazos estabelecidos para as análises de propostas e recursos pela SNELIS, e respectiva publicação do resultado, a qualquer momento, poderão ser alterados,
observando os prazos legais e respeitando os prazos que tenham tido a sua contagem iniciada. Serão divulgados no sítio institucional do Ministério do Esporte www.esporte.gov.br, eventuais alterações.

7.6. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.
7.4.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Ministério do Esporte na internet www.esporte.gov.br e na plataforma eletrônica do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos

de Repasse - SICONV, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.
.5.Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs
1.As propostas serão apresentadas pelas OSCs, por meio da plataforma eletrônica do SICONV, e deverão ser cadastradas e enviadas para análise, até às 23h59min. do dia 07 de maio de 2018, horário de

Brasília.
7.5.1.1 As propostas deverão ser cadastradas no programa SICONV 5100020180011, bem como enviadas para análise, ou seja, o status da proposta no SICONV deverá estar "propostas cadastrada e enviada

para análise".
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 federal.
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 para análise no SICONV.
4.Observado o disposto no item 7.6.3 deste Edital, as propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:
g)a)a)a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto;
g)a)a)b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas;
g)a)a)c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e
g)a)a)d) o valor global.
5.Somente serão avaliadas as propostas que, além de cadastradas, estiverem com status da proposta "enviada para análise" no SICONV, até o prazo limite de envio das propostas pelas OSCs constante da Tabela

3.
.6.Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.
6.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.A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 3 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.
8.As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos na Tabela 4 abaixo.
9.A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios, escalas e pesos estabelecidos no quadro abaixo:
Tabela 4:

. CRITÉRIOS ESCALA PESO

. a) Quantidade de competições escolares multiesportivas de âmbito nacional em que a proponente par-
ticipou.

0 1 2 3 4 2

. b) Quantidade de competições escolares multiesportivas internacionais em que a proponente participou. 0 1 2 3 4 2

. c) Adequação da proposta ao valor de referência constante do Edital, com menção expressa ao valor
global da proposta.

0 1 2 3 4 2

. d) Organização de eventos esportivos internacionais. 0 1 2 3 4 3

. e) Abrangência territorial. 0 1 2 3 4 3

7.6.5.Para o entendimento dos critérios e escalas elencados na Tabela 4, ficam estabelecidos os seguintes conceitos e escalas para cada critério em questão:
a) Quantidade de competições escolares multiesportivas de âmbito nacional em que a proponente participou.
Conceito: Deverá ser levada em consideração a capacidade técnica da proponente, atestada pela viabilização da participação de estudantes em competições nacionais.
Escala:
0 (Nenhum evento)
1 (entre 1 e 5)
2 (entre 5 e 10)
3 (entre 10 e 15)
4 (mais de 15).
b) Quantidade de competições escolares multiesportivas internacionais em que a proponente participou.
Conceito: Deverá ser levada em consideração a capacidade técnica da proponente, atestada pela viabilização da participação de estudantes em competições internacionais.
Escala:
0 (Nenhum evento)
1 (entre 1 e 5)
2 (entre 5 e 10)
3 (entre 10 e 15)
4 (mais de 15).
c) Adequação da proposta ao valor de referência constante do Edital, com menção expressa ao valor global da proposta.
Conceito: Será avaliado se os valores referência constante do Edital, com menção expressa ao valor global da proposta.
Escala:
0 (o valor apresentado é superior em mais de 10% do que o valor de referência)
1 (o valor apresentado é superior em até 10% do que o valor de referência)
2 (o valor apresentado é inferior em até 5% do que o valor de referência)
3 (o valor apresentado é inferior em até de 10% do que o valor de referência)
4 (o valor apresentado é inferior em mais de 10% do que o valor de referência).
d) Organização de eventos esportivos internacionais.
Conceito: Deverá ser levada em consideração a capacidade técnica da proponente, atestada pela quantidade de eventos esportivos internacionais que a proponente organizou.
Escala:
0 (Nenhum evento)
1 (entre 1 e 2)
2 (entre 3 e 5)
3 (entre 6 e 10)
4 (mais de 10)
e) Abrangência territorial.
Conceito: Neste tópico será avaliada a amplitude das ações da proponente quanto a sua atuação, visto que a delegação é composta de estudantes de diferentes regiões do país.
Escala:
0 (apenas em uma região da federação)
1 (apenas em duas regiões da federação)
2 (apenas em três regiões da federação)
3 (apenas em quatro regiões da federação)
4 (em todas as regiões da federação).
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7.6.6.A comprovação de exercício poderá ser efetuada por meio da apresentação de documentos e informações referentes a outros instrumentos similares celebrados com órgãos e entidades da Administração
Pública, relatórios de atividades desenvolvidas, declarações de conselhos de políticas públicas, secretarias municipais ou estaduais responsáveis pelo acompanhamento da área objeto da parceria, e/ou do Comitê
Olímpico do Brasil (COB), Comitê Paralímpico do Brasil (CPB) e Confederação Brasileira de Clubes (CBC), entre outras.

7.6.7.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.

7.6.8.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.

7.6.9. Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;
b) que recebam nota "zero" nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (E); 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);

c) que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do Decreto nº 8.726, de 2016); ou
d) 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.
7.6.10.As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela 4, 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.
7.6.11.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) e (D). Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade com mais tempo de constituição
e, em último caso, a questão será decidida por sorteio.

7.6.12.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 13.019/2014).

.7.Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar.
1.A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial do Ministério do Esporte na internet (www.esporte.gov.br) e na plataforma eletrônica do SICONV

ou de outra plataforma eletrônica única que venha a substituí-lo (art. 17 do Decreto nº 8.726/2016), iniciando-se, assim, o prazo para recurso.
.8.Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.
2.Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.
3.Nos termos do art. 18 do Decreto nº 8.726/2016, 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).
4.Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. Considera-se, para a interposição dos recursos, horário de Brasília.
5.Os recursos serão protocolados fisicamente no Ministério do Esporte diretamente no Protocolo deste, no seguinte endereço: Setor de Indústrias Gráficas - SIG, quadra 04, lote 83, Edifício Capital Financial

Center - Bloco C, Subsolo I - sala S01 CEP: 70.610 - 440, Brasília- DF, de 8h00 as 18h00, horário de Brasília. Os recursos também deverão ser enviados via correio eletrônico para o e-mail:
recurso.cplp2018@esporte.gov.br, com o título "Recurso CPLP 2018", anexando documento assinado pelo dirigente ou gestor máximo ou representante legal comprovadamente constituído, contendo os itens contestados
e as respectivas razões, justificativas, argumentações e fundamentações.

6.É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os devidos custos.
.9.Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção
7.Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará
8.Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias corridos, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso à autoridade superior, na pessoa do

Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, para análise e decisão, com as informações necessárias à decisão final.
9.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.

10.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.

11.O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
.10.Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).
1.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, as decisões recursais

proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção (art. 19 do Decreto nº 8.726/ 2016).
2.A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019/2014).
3.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
2.A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria:
Tabela 5

. E TA PA DESCRIÇÃO DA ETAPA

. 1 Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos
impedimentos (vedações) legais.

. 2 Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho.

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

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

. 5 Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial da União.

3.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.

8.2.1 Para a celebração da parceria, a administração pública federal 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 8.726/2016) 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 13.019/2014,
e arts. 26 e 27 do Decreto nº 8.726/2016).

.2.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 13.019/2014, e o art. 25 do Decreto nº 8.726/2016), observado o Anexo IV - Modelo de Proposta de Trabalho, que estará disponível no sitio do Ministério do Esporte na internet
( w w w. e s p o r t e . g o v. b r ) .

.3.O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;
b) a forma de execução das ações;
c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
d) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
e) 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;
f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e
g) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.
.4.Ademais, no que tange ao objeto da proposta, deverá detalhar:
g)a)a)a) o histórico da entidade;
g)a)a)b) a estrutura organizacional da entidade;
g)a)a)c) o(s) objetivo(s);
g)a)a)d) a(s) meta(s) qualitativa(s) e quantitativa(s);
g)a)a)e) o método para consecução do(s) objetivo(s) e meta(s);
g)a)a)f) as ações inerentes ao escopo da proposta e suas fases de execução;
g)a)a)g) os beneficiários diretos;
g)a)a)h) a relevância para o esporte escolar;
g)a)a)i) as estratégias de comunicação;
g)a)a)j) a relação dos recursos humanos que atuarão diretamente no desenvolvimento e na execução do plano de trabalho;
g)a)a)k) o método e os responsáveis pelo controle e o monitoramento das ações propostas;
g)a)a)l) a relevância do legado do objeto proposto;
g)a)a)m) os resultados esperados;
g)a)a)n) as justificativas para itens específicos e excepcionais necessários ao entendimento da proposta, quando necessário;
g)a)a)o) a memória de cálculo dos custos de cada item de despesa do projeto; e
g)a)a)p) cronograma detalhado da execução do projeto.
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.5.A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea "e"
do item 8.2.3. deste Edital 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, 3 (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
do Governo Federal
( h t t p : / / w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / g e s t o r- d e -
compras/consultas-1).

.1.As cotações deverão apresentar em seu conteúdo:
a) descrição completa e detalhada do serviço e/ou

equipamento/material a ser adquirido, que deverá estar em
conformidade com o Projeto Técnico/Plano de Aplicação
Detalhado;

b) prazo de validade, respeitado o limite máximo de 90
(noventa) dias contados até a inserção dos mesmos no SICONV;

c) o nome, endereço e CNPJ do fornecedor,
d) data de emissão e
e) valor do bem ou serviço.
.2.Nas despesas com hospedagens, a entidade poderá

apresentar pesquisa de preço no mercado, nas seguintes opções:
e)a)a)a)a) três orçamentos de agências de turismo distintas,

em papel timbrado;
e)a)a)a)b) três orçamentos de hotéis distintos, em papel

timbrado; ou
e)a)a)a)c) três cotações de website de serviços distintos, com

identificação dos hotéis pesquisados.
.3.Além da obrigatoriedade de cumprir os preceitos dos itens

anteriores, tais documentos deverão ainda conter:
e)a)a)a)d) a(s) data(s) de entrada e saída dos hóspedes;
e)a)a)a)e) a(s) localidade(s) em que se dará a locação;
e)a)a)a)f) o(s) tipo(s) de apartamento(s);
e)a)a)a)g) o número de diárias; e
e)a)a)a)h) classificação do hotel.
.4.Nas despesas com passagens aéreas, a entidade poderá

apresentar pesquisa de preço no mercado, nas seguintes opções:
a) três orçamentos de agências distintas, contendo no mínimo

um preço por destino;
b) três orçamentos de companhias aéreas diferentes em papel

timbrado; ou
c) três cotações de website de serviços distintos, com a

identificação das companhias pesquisadas.
.5.Os documentos comprobatórios deverão conter ainda:
c)a)a)a)a) data(s) de emissão do(s) bilhete(s);
c)a)a)a)b) o(s) trecho(s); e
c)a)a)a)c) a(s) data(s) de embarque e desembarque.
.6.Quando não se mostrar possível apresentar pesquisas de

preço de empresas da região onde será executado o objeto, ou não for
possível apresentar três propostas de preços, a entidade proponente
deverá apresentar justificativa no SICONV (Aba Anexos), para
análise pela área técnica desta SNELIS.

.7.A entidade deverá indicar o menor valor dos orçamentos
obtidos, com exceção das passagens aéreas, que poderão apresentar o
valor médio dos 3 (três) orçamentos.

.8.As entidades proponentes deverão evitar a inclusão de
cotações de preços, para comprovação dos custos dos itens de
despesas, que se enquadrem nas seguintes ocorrências:

a) de empresas do mesmo grupo econômico;
b) de empresas com participação societária cruzada;
c) de empresas pertencentes ou com participação societária

de parentes de dirigentes ou funcionários da entidade;
d) com o mesmo endereço, telefone e CNPJ; e
e) com incompatibilidade entre o objeto social e a inscrição

na Receita Federal da empresa com o serviço ou fornecimento de
material relacionado à respectiva cotação.

8.2.6 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 13.019/2014, 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
13.019/2014;

II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC
existe há, no mínimo, três anos com cadastro ativo;

III - comprovantes de experiência prévia na realização do
objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no
mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser
admitidos, sem prejuízo de outros:

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades
da administração pública, organismos internacionais, empresas ou
outras organizações da sociedade civil;

b) relatórios de atividades com comprovação das ações
desenvolvidas;

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de
conhecimento realizadas pela OSC ou a respeito dela;

d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre
outros;

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica
no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto
da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos,
instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil,
movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos,
comissões ou comitês de políticas públicas; ou

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior
pela OSC;

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, conforme Anexo III - Declaração do Art. 27 do Decreto nº
8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade;

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 13.019/2014, as
quais deverão estar descritas no documento, conforme modelo no
Anexo V

- Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
X - 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; e

XI- declaração do representante legal da OSC de que trata o
art. 27 do Decreto nº 8.726/2016, conforme Anexo III - Declaração
do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da
Entidade.

8.2.7.Serão consideradas regulares as certidões positivas com
efeito de negativas, no caso das certidões previstas nos incisos IV, V
e VI logo acima.

8.2.8.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 8.726/2016).

8.2.9.As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as
certidões previstas nos incisos IV, V e VI logo acima que estiverem
vencidas no momento da análise, desde que estejam disponíveis
eletronicamente (art. 26, §4º, do Decreto nº 8.726/2016).

8.2.10O plano de trabalho e os documentos comprobatórios
do cumprimento dos requisitos impostos nesta Etapa serão
apresentados pela OSC selecionada, por meio da plataforma
eletrônica do SICONV.

.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.

8.3.1 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.

2.No momento da verificação do cumprimento dos requisitos
para a celebração de parcerias, a administração pública federal deverá
consultar o Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos
Impedidas - CEPIM, o SICONV, o Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, o Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal -
CADIN, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -
CEIS, o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON e o Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para verificar se há informação
sobre ocorrência impeditiva à referida celebração.

3.A administração pública federal examinará o plano de
trabalho apresentado pela OSC selecionada ou, se for o caso, pela
OSC imediatamente mais bem classificada que tenha sido
convocada.

4.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 8.726/2016). Para
tanto, a administração pública federal poderá solicitar a realização de
ajustes no plano de trabalho, nos termos do §3º do art. 25 do mesmo
Decreto.

5.Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019/2014, 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.

6.Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº
13.019/2014, 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.

.4.Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de
documentação, se necessários.

.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 8.726/2016).

.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 8.726/2016).

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

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 federal, as designações do gestor da
parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia
dotação orçamentária para execução da parceria.

2.A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à
celebração da parceria (art. 25,

§5º, do Decreto nº 8.726/2016).
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.

4.A OSC deverá comunicar alterações em seus atos
societários e no quadro de dirigentes, quando houver (art. 26, §5º, do
Decreto nº 8.726/2016).

.6.Etapa 5: Publicação do extrato do termo de colaboração no
Diário Oficial da União.

5.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
13.019/2014).

9. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR
PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO

2.Os créditos orçamentários necessários ao custeio de
despesas relativas ao presente Edital são provenientes da funcional
programática 27.812.2035.20JQ.

3.Os recursos destinados à execução das parcerias de que
tratam este Edital serão decorrente de previsão expressa na Lei
Orçamentária Anual/LOA de 2018, a Ação Orçamentária 20JQ -
Realização e Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Inclusão Social -
prevista no Plano Plurianual 2016-2019.
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4.O valor total de recursos disponibilizados, bem como o
valor de referência para a realização do objeto do termo de
colaboração será de 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais)
no exercício de 2018. O exato valor a ser repassado será definido no
termo de colaboração, observada a proposta apresentada pela OSC
selecionada.

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 13.019/2014, e nos arts. 33
e 34 do Decreto nº 8.726/2016.

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
13.019/2014, e nos arts. 35 a 42 do Decreto nº 8.726/2016. 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.

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
13.019/2014):

a) 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;

b) diárias referentes a deslocamento e hospedagem (com
pensão completa) nos casos em que a execução do objeto da parceria
assim o exija;

c) 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);
e

d) aquisição dos bens de consumo elencados na alínea "c" do
item 2.2.

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 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 ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União.

9.Não serão cobertas despesas com:
a) taxa de administração, gerência ou similar;
b) festividades, comemorações, coffee break e coquetéis;
c) gastos exclusivamente de responsabilidade da

proponente;
d) alimentação, exceto quando necessário e fundamentado ou

quando já contemplada na diária de hotel;
e) transferência de recursos para clubes de servidores,

associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres;
f) pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que

tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista,
por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou
assemelhados;

g) pagamento de diárias e passagens a agente público da
ativa;

h) concessão, ainda que indireta, de qualquer benefício,
vantagem ou parcela de natureza indenizatória a agentes públicos com
a finalidade de atender despesas relacionadas à moradia, hospedagem,
transporte ou atendimento de despesas com finalidade similar, seja
sob a forma de auxílio, ajuda de custo ou qualquer outra
denominação;

i) obras ou reformas que venham a constituir patrimônio;
j) gastos superiores ao limite máximo de 20% (vinte por

cento) com custos indiretos necessários à execução do objeto;
k) outras despesas não autorizadas pela legislação vigente.
10.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 13.019/2014.

11.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. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.O presente Edital será divulgado em página do sítio

eletrônico oficial do Ministério do Esporte na internet
(www.esporte.gov.br) e na plataforma eletrônica do Sistema de
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, com prazo
mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado
da data de publicação do Edital.

13.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
editalcplp2018@esporte.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada
no endereço informado no subitem 7.8.4 deste Edital. A resposta às
impugnações caberá à Secretaria Nacional de Esporte, Educação,
Lazer e Inclusão Social (SNELIS/ME).

10.2.1. 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: editalcplp2018@esporte.gov.br

10.2.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não
suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às
impugnações e os esclarecimentos serão juntados nos autos do
processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta
por qualquer interessado.

10.2.3. 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.

10.3. A Comissão de Avaliação de Projetos da Secretaria
Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social
(SNELIS/ME) resolverá os casos omissos e as situações não previstas
no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios
que regem a administração pública.

10.4. 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.

10.5. 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 13.019/2014.

10.6. A administração pública não cobrará das entidades
concorrentes taxa para participar deste Chamamento Público.

10.7. 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.

10.8. A SNELIS/ME não se responsabiliza por erros do
sistema SICONV, pelo envio online da documentação exigida, por
problemas com o serviço de entrega de correspondência, pelo tempo
de análise das Unidades Cadastradoras, por falta de energia elétrica,
por casos fortuitos ou de força maior, bem como pelas inscrições que
apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos e os
conseqüentes prejuízos ao atendimento do disposto neste Edital, em
especial os prazos definidos.

10.9. As entidades privadas sem fins lucrativos deverão
apresentar, além da documentação legal, planejamento de recursos
utilizados para a consecução do objeto.

10.10. Os instrumentos celebrados terão sua eficácia
condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da
União, que será providenciada pelo concedente, no prazo de até vinte
dias a contar de sua assinatura.

10.11. Quando necessário, a SNELIS/ME poderá solicitar às
entidades privadas sem fins lucrativos, a qualquer momento, outros
documentos complementares à proposta.

10.12. As entidades privadas sem fins lucrativos prestarão
contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de
até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria.

10.13. Quando necessário e de acordo com as características
do objeto da parceria, deverão ser observadas medidas de
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e
idosos de acordo com as características objeto da parceria e em
conformidade com as Leis nos 13.146/2015 e 10.741/2003.

10.14. Para o presente termo de colaboração não está
prevista a aquisição de bens permanentes, mas, em havendo posterior
autorização dessa administração, deverão ser observados os
normativos previstos no artigo 23 do Decreto no 8.726/2016, onde se
consideram bens remanescentes equipamentos e materiais
permanentes adquiridos com recursos da parceria, necessários à
consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

10.15. Os bens remanescentes adquiridos com recursos
transferidos poderão, a critério do Ministério do Esporte, ser doados
quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para
assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto na
legislação vigente.

10.16. Os bens doados ficarão gravados com cláusula de
inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para o
fomento do desporto educacional de caráter social, sob pena de
reversão em favor da Administração.

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

Anexo I - Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo II - Declaração sobre Instalações e Condições

Materiais;
Anexo III - Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726/2016

e Relação dos Dirigentes da Entidade;
Anexo IV - Modelo de Proposta de Trabalho;
Anexo V - Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;

e Anexo VI - Minuta do Termo de Colaboração.

LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA
Secretário

(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 .........../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)

(MODELO)
ANEXO II

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES
M AT E R I A I S

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.

Local-UF, ____ 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 dos arts. 26, caput, inciso VII, e 27 do 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 ex-
pedidor e CPF

Endereço residencial,
telefone e e-mail

.

.

.

.

.

.

.

Ņão 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;

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.

Local-UF, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

PROPOSTA DE TRABALHO
ANEXO IV

FIQUE ATENTO: Este roteiro de elaboração de Proposta de Trabalho tem por objetivo subsidiar
a apresentação de propostas para o desenvolvimento das ações desta SNELIS.

Os textos indicados no presente roteiro, quando aparentes, são instruções/orientações para a
elaboração deste documento, ou seja, são comentários no intuito de subsidiar a elaboração. Após o
preenchimento adequado não se esqueça de excluir as instruções/orientações.

. 1.6.1 Formas de contribuição com o Projeto (pode ser assinalada mais de uma alternativa):

. (...) Assistência Técnica

. (...) Recursos Humanos

. (...) Infraestrutura. Especifique:

. (...) Outras contribuições. Especifique:

. 1.7 COORDENADOR GERAL DO PROJETO (Sob responsabilidade da Entidade, conforme termo de compromisso)

. Nome:

. E-mail:

. Telefone de Contato com DDD: (...) (...)

. 1.8 CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL

. Sim: (....) Não: (....)

. HISTÓRICO:

Descrever os programas/projetos (sociais e/ou esportivos) que a entidade proponente já
desenvolveu. Pode ser em parceria com outro órgão ou com recursos próprios.

Obs.: Demonstrar capacidade técnica semelhante ao objeto proposto.

2. DADOS GERAIS DA PROPOSTA DE TRABALHO
Os dados gerais da proposta devem ser transcritos neste documento e, no Sistema de Convênios do
Governo Federal, na aba "Dados".

. 2.1 OBJETO (Identificação do Evento)

. Descrever objetivamente o evento de apoio às ações educacionais, esportivas ou de lazer que será desenvolvido.

Ex: Apoio à realização do (a) Nome do Evento, no Município/Estado de XXXXXX/XX.

. 2.2 JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA (Art. 16, II, da Portaria Interministerial n° 424/2016)
A justificativa deve também ser inserida no SICONV (aba: dados; campo: justificativa)

. Este campo deve responder a seguinte questão: Por que executar este Evento? Ressaltar os seguintes aspectos:

A justificativa deve conter os seguintes temas:
5. Caracterização dos Interesses Recíprocos;
6. O impacto ou benefícios previstos do Evento e as transformações positivas e duradouras

esperadas;
7. Diagnóstico do Problema (causas, consequências, indicadores, estatísticas, dentre outros)

.

8. 9. A relevância ou resultados do Evento em relação aos beneficiários e sua influência sobre
o público alvo;

10. Detalhar as características dos locais de intervenção - fornecer breve descrição sobre a
área geográfica em que o projeto estará inserido, como características demográficas, socioeconômicas;
ambientais e culturais da população.

11. Demais informações consideradas importantes para o julgamento do mérito;
12. Constituição da região no que diz respeito ao índice de criminalidade, saneamento básico,

família, postos de saúde,
. 13. escolas, outros que possam contribuir com a visão geral das localidades;

14. Descrição da realidade dos locais de implementação do projeto;
15. Práticas sociais comuns da localidade que será implantado o projeto (festas,

comemorações, eventos);
16. Infraestrutura esportiva disponível (espaços: sala, quadra, ginásio esportivo, piscina, pista

de atletismo, dentre outros) que será utilizada durante a execução do projeto.

. 2.3 METAS DE ATENDIMENTO DO PROJETO - PÚBLICO-ALVO

. O Projeto tem como público-alvo o atendimento de XX ...

. Público Direto:

. Público Indireto:

. 2.4 OBJETIVO GERAL

. O objetivo geral deve ser descrito em uma única frase, apresentando claramente (O quê? Como? Para quê?) as ações (verbo no

infinitivo) a serem desenvolvidas durante todo período de vigência da parceria, ou seja, o objetivo deve começar com um verbo no

infinitivo, respondendo as três questões citadas e apresentando o que se pretende alcançar.

Obs.: Identifique o benefício mais amplo que as ações do Evento irá propiciar ao público
alvo.

. 2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

. Os objetivos específicos devem contemplar claramente (O quê? Como? Para quê?) as unidades temáticas, as atividades esportivas e

complementares, de modo a respeitar a gradualidade destes.

Exemplo:
a) Promover atividades esportivas, culturais e de lazer que atendam aos anseios das

comunidades ribeirinhas, respeitando as

1. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROPONENTE

. 1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA PROPOSTA DE TRABALHO

. CNPJ da Instituição:

. Nome da Instituição:

. Número da Proposta (SICONV):

. Nome do Dirigente:

. Telefone de Contato com DDD: (...) (...)

. E-mail:

. 1.2 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

. Nome:

. E-mail:

. Telefone de Contato com DDD: (...) (...)

. 1.3 LOCALIDADE - Índice de Desenvolvimento Humano

. IDH: Escala:

. Fonte: Ano de Referência:

. 1.4 POPULAÇÃO - Característica demográfica da localidade

. Nº de Habitantes: Homens: Mulheres:

. Fonte: Ano de Referência:

. 1.5 CADASTRO DE ENTIDADES PARCEIRAS

(Informar os parceiros, quando houver, existentes especificando sua relação e contribuição
com o projeto)
. Nome:

. E-mail:

. Telefone de Contato com DDD (...) (...)

. Endereço:

. Município: UF: CEP:

. Nome do Dirigente/Representante:

. Cargo do Dirigente/Representante:
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. b) especificidades locais e do público-alvo;

c) Fortalecer a integração da comunidade local a partir do desenvolvimento das atividades
propostas;

d) Promover a integração entre as vilas, povoados e municípios circunvizinhos a partir da
realização de eventos esportivos,
. e) festivas e feiras de artesanatos.

Obs.: Estes objetivos referem-se às etapas intermediárias que deverão ser cumpridas no curso
do projeto. Portanto, devem estar necessariamente vinculados ao seu objetivo geral.

. 2.6 METAS E ETAPAS DA REALIZAÇÃO DO PROJETO

. META - 1

Planejamento e Organização do Evento
E TA PA S
2.1. Recursos humanos; (exemplo)
2.2. Divulgação; (Preferencialmente - Contrapartida)

. 2.3. Material Esportivo; (exemplo)
META - 2
Desenvolvimento e Execução do Evento
E TA PA S
1. Locação de Montagem de equipamentos; (exemplo);
2. Transporte; (exemplo)

. Obs.: Apresentar de forma geral quais as metas e etapas a serem executadas.

. 2.7 CRONOGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO

. Detalhar a programação, informando as datas e atividades para execução do Evento;
(O cronograma é a distribuição, no tempo, das principais atividades previstas. Constitui um

instrumento essencial de gestão e, por isso, deve ser elaborado com critério.
Relacione as principais atividades do Evento, indicando os prazos de início e conclusão de

cada etapa. Considerando o prazo
. de vigência do convênio, use o mês como unidade do cronograma);

Obs.: Observar o período de vigência do convênio, uma vez que, a estruturação e a execução
do evento devem ocorrer dentro do período descrito abaixo
. Exemplos:
. Estruturação do
Projeto

Mês 01 (ou data ou pe-
ríodo)

Mês 02 (ou data ou pe-
ríodo)

Mês 03 (ou data ou pe-
ríodo)

. Processo Licita-
tório

. Homologação e
Contratação

. Execução

. Prestação de
contas

3. INFORMAÇÕES DO PROJETO/EVENTO

. 3.1 METODOLOGIA DO PROJETO/EVENTO

. Descrever como será realizado o evento (oficinas/modalidades).

Descreva a maneira como as atividades serão implementadas, incluindo os principais
procedimentos, as técnicas e instrumentos a serem empregados.

Obs.: Informar a necessidade dos itens apresentados.

. 3.2 REUNIÃO DE PLANEJAMENTO

. Reuniões semanais/quinzenais com o RH, discussões acerca dos problemas da prática pedagógica, entre outras ações relacionadas com

a realização dos eventos, buscando a melhoria do processo.

. 3.3 PROGRAMAÇÃO

. Nome do Evento:

. Descrição:

. Data do Evento: Tu r n o :

. Local:

. Espaços

Físicos Disponíveis:

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça

. (...) Pátio (...) Piscina

. (...) Ginásio (...) Clube

. (...) Espaço Privado
Qual?__________________

(...) Outro
Qual? ________________

. 3.3.1 Quantidade de participantes neste evento

. Direto: Indireto: To t a l :

.

. 3.3.2 Quanto à abrangência (origem dos participantes)

. (...) Local

. (...) Regional

. (...) Nacional

.

. Faixa etária Categorias Qtd.

. (...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)

. (...) Jovens (15 a 24 anos)

. (...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)

. (...) Idosos (a partir de 60 anos)

. (...) Pessoas portadoras de necessidades especiais (lim-
itação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na
distribuição acima)

.

. 3.3.3 Inscrição dos participantes

. (...) Escolas

. (...) Em centros comunitários

. (...) Na sede da entidade proponente

. (...) Na sede de entidades parceiras

. (...) Pela internet. Especifique

. (...) Outros. Especifique

.

. 3.3.4 Quanto à dimensão do Projeto

. (...) Evento Educacional

. (...) Evento de Participação

. 3.4 RELAÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO/CONSUMO

. ORIENTAÇÃO: Descrever os itens e quantidade de material necessário para o desenvolvimento do
projeto. Ressalta-se que a estimativa deve prever a aquisição em quantidade e qualidade satisfatórios
para execução da ação proposta.

. 3.4.1 Lista de Material para os Eventos

. Nº Modalidade Material com es-
pecificação

Quantidade Memória de Cálculo do
Quantitativo (justificar o
porquê da quantidade)

. 01

. 02

. 03

. 04

. 05

. 06

. 07

. 08

. 3.4.2 UNIFORMES (quando houver)

. ORIENTAÇÃO: Descrever os itens e quantidade de uniformes para o desenvolvimento das ativi-
dades. Ressalta-se que a estimativa deve prever a aquisição em quantidade e qualidade satisfatórios
para execução do Evento.

. 3.4.3 LISTA DE UNIFORME

. Nº Ve s t i m e n t a Especificações Quantidade Memória de Cálculo do Quantitativo

(justificar o porquê da quantidade)

. 01

. 02

. 03

. 3.5 DIVULGAÇÃO

. A entidade proponente deverá detalhar como será realizada a divulgação do projeto: período previsto, metodologia, instrumentos

utilizados, dentre outros no intuito de demonstrar que o material de divulgação previsto é necessário/suficiente.

. 3.5.1 Detalhe como ocorrerá a divulgação das ações do Projeto (pode ser assinalada mais de uma alternativa):

(...) Carros ou bicicletas de som
(...) Cartazes
(...) Faixas ou banners
(...) Jornais
(...) Panfletos

. (...) Rádio

(...) Televisão
(...) Internet. Especifique:

___________________________________________________________
(...) Outros. Especifique:

____________________________________________________________
________________________________________________________
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. 3.5.2 Em quais locais ocorrerá a divulgação do Projeto (pode ser assinalada mais de uma alternativa):

(...) Escolas
(...) Posto de saúde
(...) Comércios
(...) Associações

. (...) Igrejas

(...) Outros. Especifique:
____________________________________________________________

. 3.6 IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

. A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de placas, banners, faixas ou outra forma similar previamente

acordada com a SNELIS/ME, observando-se os padrões estabelecidos no Manual de Aplicação do Ministério do Esporte para fins

de divulgação.

. 3.7 ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PELO PROPONENTE (A entidade proponente deve selecionar as estratégias de

monitoramento e avaliação das ações previstas nesta Proposta de Trabalho).

. (...) Consultas aos participantes do Evento.

. (...) Reuniões com os responsáveis pelo Evento.

. (...) Outras opções. Especifique

. 3.8 EQUIPE DE TRABALHO

. ITEM FUNÇÃO QTD PERFIL CARGA HO-

RÁRIA

. 01 Coordenador Geral (Sob respon-

sabilidade da Entidade)

01 Profissional cedido pelo Proponente com experiência

na execução de projetos/programas ou eventos.

40h

. 02

. 03

. 04

. 3.8.1 ATRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO

. FUNÇÃO AT R I B U I Ç Ã O

. Coordenador Geral Coordenar a fase de estruturação do projeto; monitorar as atividades desenvolvidas a fim de garantir

a boa execução do objeto pactuado; dialogar constantemente com o interlocutor SICONV, bem como,

auxiliar os demais profissionais na execução das atividades por ele desenvolvidas; acompanhar e

monitorar de forma periódica as atividades desenvolvidas no projeto; e assegurar a visibilidade do

projeto, utilizando as orientações de identificação visual do Governo Federal/ Ministério do Esporte.

.

.

.

.

. 3.9 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

. Valor do Concedente R$

. Valor do Convenente - Contrapartida (exceto para instituições federais R$

. 3.9.1 VIGÊNCIA DO PROJETO

. Inicial: Final:

. 3.10 CONTRAPARTIDA

. Indicar, quando houver, a contrapartida oferecida e a forma de mensuração. No caso de não disponibilizar?, citar o amparo legal

referente.

. 3.11 RESULTADOS ESPERADOS

. Detalhar os resultados esperados com a execução do evento e quais serão os instrumentos de avaliação. Recomendamos que os

resultados esperados sejam passíveis de mensuração.

. 3.12 Forma de Prestação de Contas do Cumprimento do Objeto

. Indicar como será realizada a prestação de contas, conforme art. 59 da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 424/2016.

________________, _____ de ___________ de 2018.
_________________________________________________
Assinatura do Dirigente

(MODELO)
ANEXO V

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.

Local-UF, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

Ministério do Meio Ambiente

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2018 - UASG 443001

Nº Processo: 02501000205201815 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de serviços de tradução nas espécies não juramentada
e juramentada, assim como serviços de tradução simultânea e
sussurrada, em atendimento as demandas da Agência Nacional de
Águas - ANA. Total de Itens Licitados: 00013. Edital: 15/03/2018
de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h30. Endereço: Setor Policial
Sul Area 5 Quadra 3 Bloco b Sala 233 Asa Sul - BRASILIA - DF
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/443001-05-9-2018.
Entrega das Propostas: a partir de 15/03/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/03/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

VIRGILIO DE AZEVEDO MAIA FILHO
Pregoeiro

(SIDEC - 14/03/2018) 443001-44205-2018NE800001

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO,

FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATOS DE APOSTILAMENTOS

Processo nº 02501.000732/2016-50; Espécie: Apostilamento ao
Termo de Parceria nº 003/2016/ANA - SICONV nº 838283/2016;
Concedente: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ nº
04.204.444/0001-08; Convenente: ASSOCIAÇÃO
MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS
DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ABHA, CNPJ nº
06.536.989/0001-39; Objeto: incluir os dados orçamentários e a nota
de empenho no SICONV, com o objetivo de liberar os recursos
financeiros; Fundamentação legal: Art. 10, Cap. IV, da Portaria
Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, do MP, MF e
CGU; Unidade Gestora/Gestão: 443001/44205; Funcional
Programática: 18.544.2084.20WI.0001; Fonte: 0183; Natureza da
Despesa: 3.3.50.41; Nota de Empenho: 2018NE800178, de 6/3/2018,
no valor de R$ 608.143,22; Data da assinatura: 14/3/2018; Assina:
Christianne Dias Ferreira - Diretora-Presidente da ANA.

Processo nº 02501.001026/2017-14; Espécie: Apostilamento ao
Termo de Colaboração nº 01/2017/ANA - SICONV nº 852262/2017;
Concedente: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ nº
04.204.444/0001-08; Convenente: ASSOCIAÇÃO

MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS
DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ABHA, CNPJ nº
06.536.989/0001-39; Objeto: incluir os dados orçamentários e a nota
de empenho no SICONV, com o objetivo de liberar os recursos
financeiros; Fundamentação legal: Art. 10, Cap. IV, da Portaria
Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, do MP, MF e
CGU; Unidade Gestora/Gestão: 443001/44205; Funcional
Programática: 18.544.2084.20WI.0001; Fonte: 0183; Natureza da
Despesa: 3.3.50.41; Nota de Empenho: 2018NE800174, de 5/3/2018,
no valor de R$ 848.383,45; Data da assinatura: 14/3/2018; Assina:
Christianne Dias Ferreira - Diretora-Presidente da ANA.

Processo nº 02501.002128/2014-04; Espécie: Apostilamento ao
Termo de Parceria nº 001/2015/ANA - SICONV nº 817049/2015;
Concedente: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ nº
04.204.444/0001-08; Convenente: AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SERIDÓ - ADESE,
CNPJ nº 04.634.516/0001-49; Objeto: incluir os dados
orçamentários e a nota de empenho no SICONV, com o objetivo de
liberar os recursos financeiros; Fundamentação legal: Art. 10, Cap.
IV, da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016,
do MP, MF e CGU; Unidade Gestora/Gestão: 443001/44205;
Funcional Programática: 18.544.2084.20WI.0001; Fonte: 0183;
Natureza da Despesa: 3.3.50.41; Nota de Empenho: 2018NE800170,
de 5/3/2018, no valor de R$ 537.214,69; Data da assinatura:
14/3/2018; Assina: Christianne Dias Ferreira - Diretora-Presidente
da ANA.


