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xadrez, atletismo e atletismo para atleta com deficiência intelectual, basquetebol,
handebol, futsal, natação, tênis de mesa, judô, voleibol e vôlei de praia, contando com
atletas na faixa etária de 12 a 14 anos, além do presidente de delegação, chefe de
missão, médico, fisioterapeuta, jornalista e desportista destacado, totalizando 222
membros.
2.3. O objeto proposto deverá guardar consonância com os objetivos
específicos para a realização do XXV Jogos Sulamericanos, quais sejam:
Organizar a delegação brasileira, para participar do XXV Jogos Sulamericanos
Escolares, no período de 15 de novembro a 15 de dezembro de 2019, no Paraguai.
Desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes.
Promover o congraçamento entre os estudantes brasileiros e estrangeiros,
estimulando a prática do esporte, visando ao desenvolvimento da personalidade integral
do jovem.
Contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social,
autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania por
meio do esporte.
2.4. Do público-alvo (beneficiados):
Tabela 1

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Quarto Termo Aditivo ao contrato 102/2015. Partes: CEASAMINAS e PRODEMGE. Objeto:
Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, a partir de 15.10.2019.
Reduzir o valor do contrato previsto no terceiro aditivo em R$3.021, 84 (três mil e vinte e
um reais e oitenta e quatro centavos), referente ao desconto que a PRODEMGE concedeu
à CEASAMINAS. Valor: Estimado para este Termo Aditivo é R$35.076,00, para o período de
sua vigência. Data da assinatura: 19/07/2019.

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS
DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Primeiro Termo Aditivo nº 435/77-2064-1907-05-080-01-2 ao Contrato nº 435/772064-1804-05-080-01-2, Por Dispensa de Licitação (Artigo 29 inciso V. Processo CEAGESP:
435/1977. Objeto: Permissão remunerada de uso de imóvel localizado nas dependências
do ETSP, no EDSED III. Objeto do Primeiro Termo Aditivo e reti-ratificaçção nº 435/772064-1907-05-080-01-2: a Retificação da Cláusula Terceira do Contrato Primitivo, a
prorrogação do período de vigência contratual, os valores mensal e global do período e
reajuste e a convalidação administrativa. Permissionária: BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ Nº
.000.000/0663-70. Valor global de 1.212.000,00 (um milhão, duzentos e doze mil reais) nos
termos da cláusula quinta. Vigência: 01 (um) ano a partir de 14/12/2019. Data de
Assinatura: 02/08/2019.
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2.5. O montante de recursos destinados à consecução dos objetos da parceria
que trata este Edital será decorrente de previsão expressa na Lei Orçamentária
Anual/LOA de 2019, a Ação Orçamentária 20JP - Desenvolvimento de Atividades e Apoio
a Projetos e Eventos de Esporte, Educação, Lazer, Inclusão Social e Legado Social prevista no Plano Plurianual 2016-2019. O valor total previsto para a realização do objeto
da presente Chamada Publica é de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil
reais).
2.6. Do montante a ser disponibilizado por este Ministério para o atendimento
do objeto proposto, caberá à entidade distribuí-los entre os itens financiáveis, descritos
na planilha abaixo, em consonância com os preços praticados no mercado.
Tabela 2

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 24/2018
Processo nº 023/2017.
Esta Licitação é regida pela Lei nº 13.303, de 30/06/2016. Objeto: Permissão
Remunerada de Uso de área de terreno anexa a PBCF (Praça da Batata, Cebola e Flores)
no Entreposto Terminal de São Paulo, destinada a instalação de recursos de infra-estrutura
e equipamentos, para recepção e transmissão de sinais de comunicação, viabilizando a
prestação de serviço de telecomunicações, conforme descrição constante no ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. A Presidência da CEAGESP, homologou e adjudicou o objeto do
processo licitatório acima referido para a licitante vencedora: Z - SITES LOCAÇÕES DE
IMÓVEIS LTDA, CNPJ Nº 10.222.755/0001-94, com o valor do lance de R$ 45.000,00. Os
autos do processo estão com vista franqueada aos interessados.

.

RICARDO YUTAKA YAMADA
Presidente da Comissão
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 12/2018
Processo nº 037/2018.
Esta Licitação é regida pela Lei nº 13.303, de 30/06/2016. Objeto: Atribuição de
áreas vagas no Entreposto de São José do Rio Preto, conforme descrição constante no
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Fica marcada a data de 23/08/2019, às 14hs30, para a
sessão para convalidação de proposta comercial, do Procedimento Licitatório acima
referido.
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RICARDO YUTAKA YAMADA
Presidente da Comissão

.

ITENS
Transporte Aéreo Nacional para Delegação Brasileira.
Hospedagem da Delegação na cidade de concentração da Delegação Brasileira.
Hidratação da Delegação Brasileira durante o período de concentração.
Transporte Aéreo Internacional para Delegação Brasileira.
Contratação de Recursos Humanos relacionados à Delegação Brasileira.
Seguro Viagem da Delegação Brasileira.
Kit passeio para a Delegação Brasileira.
Kit competição para os atletas.
Locação de ônibus nacional para Delegação Brasileira (Transfer).
Locação de automóvel/van para serviços da Delegação Brasileira no Paraguai
Hospedagem da Delegação em Assunção, Paraguai (local de realização dos jogos).
Material promocional.
Contratação de 02 Coordenadores - Equipe gestora.

2.6.1. No que tange ao item - Material promocional - trata-se de objetos que
remetem à simbologia do Brasil, cuja distribuição tem como fundamento manter os
costumes e tradições existentes nos jogos esportivos, além do gesto de apreço e estima
ao país anfitrião.
2.6.2. Quanto a equipe gestora, mencionada na Tabela 2, a Organização da
Sociedade Civil deverá contratar 2 (dois) Coordenadores para auxiliar à Delegação
Brasileira tanto no deslocamento (Brasil/Paraguai e Paraguai/Brasil) quanto no
acompanhamento da equipe durante o período de realização dos jogos no país-sede
(Assunção, Paraguai).
2.7. 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 2019.
2.8. Os recursos previstos no item 2.5 deverão estar em consonância com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2.9. Eventuais alterações no valor previsto no item 2.5 serão divulgados no
sítio institucional do Ministério da Cidadania - www.esporte.gov.br.
2.10 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 à correta execução financeira.
3. JUSTIFICATIVA
3.1. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Brasil é membro do Conselho
Sulamericano de Desporto Escolar - CONSUDE, organização intergovernamental que visa
à melhoria de políticas e programas, ao desenvolvimento e à proteção da atividade física
e do desporto em seus Estados-membros - países da América do Sul.
3.2. Entre os objetivos propostos pelo CONSUDE estão o de promover
mecanismos de cooperação bilateral, multilateral e regional entre os países-membros;
patrocinar competições esportivas; promover o intercâmbio de recursos bibliográficos, de
informações e de experiências; promover a cooperação entre as partes para o
desenvolvimento da cultura física, da recreação e do esporte para todos; promover a
harmonização das leis desportivas dos Estados-membros; promover a ética e o fair play
no esporte sulamericano; estimular cada governo a ditar sua Política Nacional de Esporte,
Educação Física e Recreação como estratégia nacional de desenvolvimento econômico e
social; implementar centros esportivos de alto desempenho, a fim de elevar o nível
competitivo internacional, de forma que haja um enriquecimento mútuo entre todos os
países signatários.
3.3. O Conselho Sulamericano do Desporto Escolar - CONSUDE promove,
anualmente, jogos internacionais para estudantes de 12 a 14 anos, contemplando as
categorias feminina e masculina, nas modalidades de xadrez, atletismo e atletismo para
atleta com deficiência intelectual, basquetebol, handebol, futsal, natação, tênis de mesa,
judô, voleibol e vôlei de praia.
3.4. Restou acordado entre os Estados-membros que a realização do XXV
Jogos Sulamericanos acontecerá na cidade de Assunção, no Paraguai, entre os dias 15 de
novembro a 15 de dezembro de 2019.
3.5. A Constituição Federal/CF, 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 ao lazer. E, sob essa premissa, a tarefa do Ministério da Cidadania 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 esporte escolar é uma das espécies do desporto educacional, conforme
disposto pela Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 e pelo Decreto nº 7.984, de 08 de
abril de 2013 e é praticado pelos estudantes com talento esportivo no ambiente escolar,
visando à formação cidadã, referenciado nos princípios do desenvolvimento esportivo e
do desenvolvimento do espírito esportivo, podendo contribuir para ampliar as
potencialidades para a prática do esporte de rendimento e promoção da saúde.
3.8. O esporte escolar pode ser praticado em competições, eventos,
programas de formação, treinamento, complementação educacional, integração cívica e
cidadã, podendo ser realizado por instituições privadas que desenvolvam programas
educacionais.

Ministério da Cidadania
GABINETE DO MINISTRO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2019
PROCESSO Nº 71000.017564/2019-48
OBJETO: SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTA PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETO VOLTADO
AO CUMPRIMENTO DA AGENDA GOVERNAMENTAL DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS DE
ESPORTE ESCOLAR - EXERCÍCIO DE 2019.
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PREÂMBULO
O Ministério da Cidadania, por intermédio da Secretaria Especial do Esporte 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 objetivo desenvolver competições de
esporte educacional, mediante a organização da delegação brasileira e viabilização de sua
participação no XXV Jogos Sulamericanos Escolares, no período de 15 de novembro a 15
de dezembro de 2019, na cidade de Assunção, no Paraguai.
1. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de proposta
para a celebração de parceria com a União, por intermédio do Ministério da Cidadania
representada pela Secretaria Especial 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.
1.3. 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.
2. 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 por intermédio da organização da delegação brasileira e viabilização
de sua participação no XXV Jogos Sulamericanos Escolares, no período de novembro a
dezembro de 2019, na cidade de Assunção, no Paraguai, nas modalidades de: xadrez,
atletismo e atletismo para atleta com deficiência intelectual, basquetebol, handebol,
futsal, natação, tênis de mesa, judô, voleibol e vôlei de praia, contando com atletas na
faixa etária de 12 a 14 anos.
2.2. Objetivos específicos da parceria:
Organização da atual delegação brasileira, que representará o Brasil no XXV
Jogos Sulamericanos, no período de novembro a dezembro de 2019, na cidade de
Assunção, no Paraguai, a qual contemplará as equipes esportivas das modalidades de
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3.9. Dessa forma, com fundamento na legislação supra, foi firmado
compromisso de participação do Brasil na XXV edição dos Jogos Sulamericanos, a ser
realizada no período 15 de novembro a 15 de dezembro de 2019, na cidade Assunção,
no Paraguai, contemplando as seguintes modalidades: xadrez, atletismo e atletismo para
atleta com deficiência intelectual, basquetebol, handebol, futsal, natação, tênis de mesa,
judô, voleibol e vôlei de praia.
3.10. Em razão da necessidade de observância dos princípios da
economicidade e eficiência, previstos no art. 37 da CF, deverá haver a contratação de
uma equipe multidiscilinar única (1 Presidente de Delegação, 1 Chefe de Missão, 2
Médicos, 2 Fisioterapeutas, 1 Jornalista e 1 Desportista Destacado) para todas as
modalidades esportivas participantes das agendas.
3.11. A contratação de equipes multidisplinares para cada uma das
modalidades esportivas, quais sejam: xadrez, atletismo e atletismo para atleta com
deficiência intelectual, basquetebol, handebol, futsal, natação, tênis de mesa, judô,
voleibol e vôlei de praia, implicaria contratações excessivas, gerando um aumento
desnecessário de custos para a Administração Pública, pois ao invés de ter apenas uma
equipe multidisciplinar em quantitativo suficiente para atender a todos os atletas
participantes do evento, haveria a contratação de 11 equipes multidisciplinares
independentes, uma equipe para cada umas 11 modalidades esportivas.
3.12. O Brasil contará com uma delegação constituída por 222 profissionais:
168 atletas; 27 Técnicos e 27 Delegados, entre estes: 01 da modalidade de xadrez, 02 de
atletismo, 02 de basquetebol, 02 de handebol, 02 de futsal, 02 de voleibol, 02 de
natação, 01 tênis de mesa, 02 de judô, 02 de vôlei de praia, 01 de atletismo deficiência
intelectual, 01 Presidente de Delegação, 01 Chefe de Missão, 02 médicos, 02
fisioterapeutas, 01 jornalista, 01 desportista destacado.
3.13. Com efeito, o presente edital visa atender o compromisso firmado pelo
governo brasileiro em desenvolver competições de esporte educacional, mediante a
organização da delegação brasileira, e viabilização de sua participação no XXV Jogos
Sulamericanos Escolares, visando à melhoria da legislação, da organização, das políticas e
dos 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", "b" e "c", da Lei
nº 13.019/2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204/2015):
a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não
distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados,
doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou
líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu
patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio
da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro
de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou
social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de
trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores
rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas
para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social;
ou
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente
religiosos.
4.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes
exigências:
a) estar habilitada no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
- SICONV, no endereço eletrônico, www.convenios.gov.br;
b) declarar, conforme modelo constante no Anexo I - declaração de Ciência e
Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e em
seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados durante o processo de seleção;
c) 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;
d) adequar a proposta aos objetivos da política, do plano, do programa ou da
ação em que se insere a parceria; e
e) descrever a realidade objeto da parceria e o nexo entre essa realidade e
a atividade ou projeto proposto.
4.3. Não é permitida a atuação em rede.
5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO
5.1. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos
seguintes requisitos:
a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades
e finalidades de relevância pública e social, 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);
b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente
que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido
a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº
13.019/2014, cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta
(art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019/2014);
c) ser regida por normas de organização interna que prevejam,
expressamente, escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade
e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº
13.019/2014);
d) 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);
e) 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);
f) 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);
g) 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);
h) 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);
i) 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);
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j) 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 8.726/2016, 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);
k) 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);
l) 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).
5.2. Faz-se obrigatório também, para a análise e celebração do Termo de
Colaboração no SICONV, 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.
5.3. 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, membros de Poder ou do Ministério
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal, estendendose 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, pessoas 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, a ser constituída por meio de portaria, devidamente
publicada em meio oficial de comunicação, previamente à etapa de avaliação das
propostas, sendo 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 da Coordenação Geral de Lazer e Inclusão Social,
Coordenador e Chefe de Divisão da Coordenação Geral de Análise e Alcance do
Objeto
6.3. 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).
6.4. 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).
6.5. A Secretaria Nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social 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.
6.6. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
6.7. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para
verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser
observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
7. DA FASE DE SELEÇÃO
7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:
Tabela 3
ETAPA
DESCRIÇÃO DA ETAPA
PRAZOS
1
Publicação do Edital de Chamamento Público.
19/08/2019
2
Envio das propostas pelas OSCs. (conforme art. 26 19/08/2019
a
da Lei nº 13.019/14 e art. 11 do Decreto nº 18/09/2019
8.726/16).
3
Etapa competitiva de avaliação das propostas pela 19/09/2019
Comissão de Seleção.
4
Divulgação
do
resultado
preliminar
das 25/09/2019
propostas/entidades classificadas.
5
Interposição de recursos contra o resultado 25/09/2019
a
preliminar. (conforme art. 18 do Decreto nº 30/09/2019
8.726/16).
6
Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
01/10/2019
7
Homologação e publicação do resultado definitivo 04/10/2019
da fase de seleção, com divulgação das decisões
recursais proferidas (se houver).
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), o disposto no art. 28 da Lei nº 13.019/2014.
7.3. 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 retificados, observando os prazos legais e respeitando os
prazos que tenham tido a sua contagem iniciada. Eventuais alterações serão divulgadas
no sítio institucional do Ministério da Cidadania - www.esporte.gov.br.
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7.4 Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.
7.4.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do
Ministério da Cidadania - 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.
7.5 Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs.
7.5.1. 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 18/09/2019 horário de Brasília.
7.5.2. As propostas deverão ser cadastradas no programa SICONV
5500020190065, bem como enviadas para análise, ou seja, o status da proposta no
SICONV deverá ser "proposta/plano de trabalho enviado para análise".
7.5.3. 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.
7.5.4. 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.
7.5.5. Observado o disposto no item 7.6.3 deste Edital, as propostas deverão
conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou
o projeto proposto;
b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores
que aferirão o cumprimento das metas;
c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas;
d) o valor global;
e) contemple todas as ações previstas no item 2 e encontre-se em
consonância com as atividades elencadas nas diretrizes constantes no item 2.5; e
f) adequar a proposta ao valor de referência constante do Edital, com menção
expressa ao valor global da proposta.
7.5.6. Somente serão avaliadas as propostas que, além de cadastradas,
estiverem com status da proposta "enviado para análise" no SICONV, até o prazo limite
de envio das propostas pelas OSCs constante da Tabela 3.
7.6 Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de
Seleção.
7.6.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de
Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o
julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total
independência técnica para exercer seu julgamento.
7.6.2. 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.
7.6.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de
julgamento estabelecidos na Tabela 4 abaixo.
7.6.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos
critérios, escalas e pesos estabelecidos no quadro abaixo:
Tabela 4
.

CRITÉRIOS

Quantidade de competições escolares multiesportivas
de âmbito nacional em que a proponente participou.
Quantidade de competições escolares multiesportivas
internacionais em que a proponente participou.
Estrutura organizacional da proponente no que tange
aos recursos humanos aptos e qualificados para
desenvolver o objeto.
Organização de eventos esportivos internacionais.
Abrangência territorial.
Informações sobre ações a serem executadas, metas a
serem atingidas, indicadores que aferirão o
cumprimento das metas e prazos para a execução das
ações e para o cumprimento das metas.
OBS.: A atribuição de nota "zero" neste critério implica
eliminação da proposta, por força do art. 16, §2º,
incisos II e III, do Decreto nº 8.726/2016.
Adequação da proposta aos objetivos da política, do
plano, do programa ou da ação em que se insere a
parceria.
OBS.: A atribuição de nota "zero" neste critério implica
a eliminação da proposta, por força do caput do art.
27 da Lei nº 13.019, de 2014, c/c art. 9º, §2º, inciso I,
do Decreto nº 8.726/2016.
Descrição da realidade objeto da parceria e do nexo
entre essa realidade e a atividade ou projeto
proposto.
OBS.: A atribuição de nota "zero" neste critério implica
eliminação da proposta, por força do art. 16, §2º,
inciso I, do Decreto nº 8.726/2016.
Adequação da proposta ao valor de referência
constante do Edital, com menção expressa ao valor
global da proposta.
OBS.: A atribuição de nota "zero" neste critério NÃO
implica a eliminação da proposta, haja vista que, nos
termos de colaboração, o valor estimado pela
administração pública é apenas uma referência, não um
teto

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Escala:
0 (somente o presidente da delegação)
1 (presidente e chefe de delegação)
2 (presidente, chefe de delegação e médicos)
3 (presidente, chefe de delegação, médicos e fisioterapeutas)
4 (presidente, chefe de delegação, médicos, fisioterapeutas, jornalista e
desportista destacado)
7.6.9 Organização de eventos esportivos internacionais.
7.6.9.1 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)
7.6.10. Abrangência territorial.
7.6.10.1. Conceito: neste tópico, será avaliada a amplitude das ações da
proponente quanto à 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)
7.6.11. Informações sobre ações a serem executadas, metas a serem atingidas,
indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos para a execução das ações
e para o cumprimento das metas.
7.6.11.1. Obs: A atribuição de nota "zero" neste critério implica eliminação da
proposta, por força do art. 16, §2º, incisos II e III, do Decreto nº 8.726/2016.
Escala:
0 (O não atendimento ou o atendimento insatisfatório)
2 (Grau satisfatório de atendimento)
4 (Grau pleno de atendimento)
7.6.12. Adequação da proposta aos objetivos da política, do plano, do
programa ou da ação em que se insere a parceria.
7.6.12.1. Obs: A atribuição de nota "zero" neste critério implica a eliminação
da proposta, por força do caput do art. 27 da Lei nº 13.019/2014, c/c art. 9º, §2º, inciso
I, do Decreto nº 8.726/2016.
Escala:
0 (O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do requisito de
adequação)
1 (Grau satisfatório de adequação)
2 (Grau pleno de adequação)
7.6.13. Descrição da realidade objeto da parceria e do nexo entre essa
realidade e a atividade ou projeto proposto.
7.6.13.1. Obs: A atribuição de nota "zero" neste critério implica eliminação da
proposta, por força do art. 16, §2º, inciso I, do Decreto nº 8.726/2016.
Escala:
0 (O não atendimento ou o atendimento insatisfatório)
0,5 (Grau satisfatório da descrição)
1 (Grau pleno da descrição)
7.6.14. Adequação da proposta ao valor de referência constante do Edital,
com menção expressa ao valor global da proposta.
7.6.14.1. Obs: A atribuição de nota "zero" neste critério NÃO implica a
eliminação da proposta, haja vista que, nos termos de colaboração, o valor estimado pela
administração pública é apenas uma referência, não um teto.
Escala:
0 (O valor global proposto é superior ao valor de referência)
0,5 (O valor global proposto é igual ou até 10% (dez por cento), exclusive,
mais baixo do que o valor de referência)
1 (O valor global proposto é, pelo menos, 10% (dez por cento) mais baixo do
que o valor de referência)
7.6.15. 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.
7.6.16. A falsidade de informações nas propostas implicará a eliminação da
proposta, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a
instituição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para
apuração do cometimento de eventual crime.
7.6.17. 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), (D), (F), (G)
ou (H); 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
8.726/2016);
c) que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do Decreto nº
8.726/2016); ou 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 8.726/2016, e de eventuais diligências complementares, que ateste a inviabilidade
econômica e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.
7.6.18. 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.
7.6.19. 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), (F) e
7.6.20. 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).
7.7. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar.
7.7.1. A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de
seleção na página do sítio oficial do Ministério da Cidadania 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), iniciandose, assim, o prazo para recurso.
7.8. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.
7.8.1. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do
processo de seleção.
7.8.2. 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 9.784/1999).
7.8.3. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. Considera-se, para
a interposição dos recursos, horário de Brasília.
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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:
7.6.6. Quantidade de competições escolares multiesportivas de âmbito
nacional em que a proponente participou.
7.6.6.1. 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)
7.6.7. Quantidade de competições escolares multiesportivas internacionais em
que a proponente participou.
7.6.7.1. 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)
7.6.8. Adequação da proposta ao valor de referência constante do Edital, com
menção expressa ao valor global da proposta.
7.6.8.1. Conceito: será avaliada a capacidade da proponente de contratação
da equipe multidisciplinar.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019081900008
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7.8.4. Os recursos serão apresentados por meio da plataforma eletrônica do
SICONV. Se a plataforma estiver indisponível, a administração pública deverá, antes da
abertura do prazo recursal, divulgar a nova forma de apresentação do recurso, inclusive
com indicação, se for o caso, do local.
7.8.5. Interposto recurso, dar-se-á ciência dele, preferencialmente por meio
eletrônico, para os demais interessados para que, no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contado da data da ciência, apresentem contrarrazões, se desejarem.
7.8.6. 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.
7.9. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
7.9.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.
7.9.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua
decisão no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do fim do prazo para recebimento
das contrarrazões, 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 da Cidadania, para análise e decisão, com as informações necessárias à
decisão final.
7.9.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida
no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A
motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo
recurso contra esta decisão.
7.9.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do
órgão ou entidade responsável pela condução do processo de seleção.
7.9.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
7.10. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de
seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas.
7.10.1. 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).
7.10.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria
(art. 27, §6º, da Lei nº 13.019/2014).
7.10.3. 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
8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do
instrumento de parceria:
Tabela 5
.

.

.

.

.

.

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.
f) Nas despesas com hospedagens, a entidade poderá apresentar pesquisa de
preço no mercado, nas seguintes opções:
g) três orçamentos de agências de turismo distintas, em papel timbrado;
h) três orçamentos de hotéis distintos, em papel timbrado; ou
i) três cotações de website de serviços distintos, com identificação dos hotéis
pesquisados.
j) Além da obrigatoriedade de cumprir os preceitos dos itens anteriores, tais
documentos deverão ainda conter:
k) o(s) tipo(s) de apartamento(s);
l) a(s) localidade(s) em que se dará a locação;
m) a(s) data(s) de entrada e saída dos hóspedes;
n) o número de diárias; e
o) classificação do hotel.
8.2.6. 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.
d) Os documentos comprobatórios deverão conter ainda:
e) data(s) de emissão do(s) bilhete(s);
f) o(s) trecho(s); e
g) a(s) data(s) de embarque e desembarque.
8.2.7. 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 Secretaria.
8.2.8. 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.
8.2.9. 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.
8.2.10. 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 8.726/2016, 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
8.726/2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade.
8.2.11. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de
negativas, no caso das certidões previstas nos incisos IV, V e VI logo acima.
8.2.12. 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).
8.2.13. 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).
8.2.14. O 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.
8.3. Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de
trabalho.

ETAPA
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.

8.2. Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de
trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de
que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.
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).
8.2.2. 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 da Cidadania na internet
(www.esporte.gov.br).
8.2.3. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os elementos abaixo
descritos, bem como, no que tange ao objeto da proposta, os seguintes itens:
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;
g) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso;
h) o histórico da entidade;
i) a estrutura organizacional da entidade;
j) o(s) objetivo(s);
k) a(s) meta(s) qualitativa(s) e quantitativa(s);
l) o método para consecução do(s) objetivo(s) e meta(s);
m) as ações inerentes ao escopo da proposta e suas fases de execução;
n) os beneficiários diretos;
o) a relevância para o esporte escolar;
p) as estratégias de comunicação;
q) a relação dos recursos humanos que atuarão diretamente no
desenvolvimento e na execução do plano de trabalho;
r) o método e os responsáveis pelo controle e o monitoramento das ações
propostas; a relevância do legado do objeto proposto;
s) os resultados esperados;
t) as justificativas para itens específicos e excepcionais necessários ao
entendimento da proposta, quando necessário;
u) a memória de cálculo dos custos de cada item de despesa do projeto; e
v) cronograma detalhado da execução do projeto.
8.2.4. 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 (http://www.comprasgovernamentais.gov.br/gestor-de-compras/consultas-1).
8.2.5. As cotações deverão apresentar em seu conteúdo:
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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.
8.3.2. 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.
8.3.3. 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.
8.3.4. 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.
8.3.5. 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.
8.3.6. 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.
8.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação,
se necessários.
8.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados
ou constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada
a regularizar sua situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não
celebração da parceria (art. 28 do Decreto nº 8.726/2016).
8.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho
enviado pela OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC
deverá fazê-lo em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de recebimento da
solicitação apresentada (art. 25, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 8.726/2016).
8.5. Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de
colaboração.
8.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das
providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de
trabalho, a emissão do parecer técnico pelo órgão ou entidade pública federal, as
designações do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de
prévia dotação orçamentária para execução da parceria.
8.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da
parceria (art. 25, §5º, do Decreto nº 8.726/2016).
8.5.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1
da fase de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a
informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da
parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para
celebração.
8.5.4. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no
quadro de dirigentes, quando houver (art. 26, §5º, do Decreto nº 8.726/2016).
8.6. Etapa 5: Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial
da União.
8.6.1. 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
9.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao
presente Edital são provenientes da funcional programática 27.812.2035.20JP - plano
nacional 0001.
9.2. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este
Edital serão decorrente de previsão expressa na Lei Orçamentária Anual/LOA de 2019, a
Ação Orçamentária 20JP - Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos e Eventos
de Esporte, Educação, Lazer, Inclusão Social e Legado Social - prevista no Plano Plurianual
2016-2019.
9.3. O valor total de recursos disponibilizados, bem como o valor de
referência para a realização do objeto do termo de colaboração será de R$ 1.800.000,00
(um milhão oitocentos mil reais) no exercício de 2019. O exato valor a ser repassado será
definido no termo de colaboração, observada a proposta apresentada pela OSC
selecionada.
9.4. 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.
9.5. 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.
9.6. 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 no item 2.6.
9.7. 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.
9.8. 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;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019081900010

Nº 159, segunda-feira, 19 de agosto de 2019

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.
9.9. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos à administração pública por ocasião da conclusão, denúncia,
rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019/2014.
9.10 O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a
disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que
caracterizadas a oportunidade e conveniência administrativas. A seleção de propostas não
obriga a administração pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos
proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.
10. CONTRAPARTIDA
10.1. Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do
Ministério da Cidadania (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.
11.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência
mínima de 10 (dias) da data-limite para envio das propostas, de forma eletrônica, pelo
e-mail: editalsulamericano2019@cidadania.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/MC).
11.3. 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: editalsulamericano2019@cidadania.gov.br. A resposta às impugnações caberá
à Comissão de Seleção.
11.4. 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.
11.5. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos
pedidos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto
original, alterando–se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar
a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
11.6. A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social
(SNELIS/MC) resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital,
observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração pública.
11.7. 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 à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
11.8. 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.
11.9. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa
para participar deste Chamamento Público.
11.10. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer
outras despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira
responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio
ou indenização por parte da administração pública.
11.11. A SNELIS/MC 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 consequentes prejuízos
ao atendimento do disposto neste Edital, em especial os prazos definidos.
11.12. As entidades privadas sem fins lucrativos deverão apresentar, além da
documentação legal, planejamento de recursos utilizados para a consecução do objeto.
11.13. Os instrumentos celebrados terão sua eficácia condicionada à
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, que será providenciada pela
concedente, no prazo de até vinte dias a contar de sua assinatura.
11.14. Quando necessário, a SNELIS/MC poderá solicitar às entidades privadas
sem fins lucrativos, a qualquer momento, outros documentos complementares à
proposta.
11.15. 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.
11.16. 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 nº 13.146/2015 e 10.741/2003.
11.17. 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.
11.18. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão,
a critério do Ministério da Cidadania, ser doados quando, após a consecução do objeto,
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o
disposto na legislação vigente.
11.19. 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.
11.20. Constituem anexos do presente edital, publicados no site
http://www.esporte.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=50018:
Anexo I - Modelo da declaração de Ciência e Concordância;
Anexo II - Modelo da declaração sobre Instalações e Condições Materiais;
Anexo III - Modelo da declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726/2016 e
Relação dos Dirigentes da Entidade;
Anexo IV - Modelo da Proposta de Trabalho;
Anexo V - Modelo da declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; e
Anexo VI - Modelo da Minuta do Termo de Colaboração.
Em, 16 de Agosto de 2019
OSMAR GASPARINI TERRA
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Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 827924/2016 - CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Centro de Promoção Social CEPROSOM/SP - CNPJ nº. 51.482.339/0001-02. OBJETO: Constitui objeto do presente
Termo Aditivo, a Alteração da Clausula Quinta da vigência do Convênio 827924/2016
para 05/09/2020. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/000165 e o Centro de Promoção Social - CEPROSOM/SP - CNPJ nº. 51.482.339/0001-02PROCESSO: 71001.004177/2016-99. DATA DE ASSINATURA: 16/08/2019

SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO DE FUNDOS E TRANSFERÊNCIAS
DIRETORIA DE TRANSFERÊNCIAS DO ESPORTE E DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DE CONVÊNIO

Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 828019/2016 - CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Centro de Promoção Social CEPROSOM/SP - CNPJ nº. 51.482.339/0001-02. OBJETO: Constitui objeto do presente
Termo Aditivo, a Alteração da Clausula Quinta da vigência do Convênio 828019/2016
para 29/09/2020. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/000165 e o Centro de Promoção Social - CEPROSOM/SP - CNPJ nº. 51.482.339/0001-02PROCESSO: 71001.00541/2016-69. DATA DE ASSINATURA: 16/08/2019

ESPÉCIE: Convenio Nº 883143/2019, Nº Processo71000.014909/2019-10, Concedente
Ministério da Cidadania CNPJ: 05.756.246/0001-01, Convenente Município de Cabedelo/PB
CNPJ: 09.012.493/0001-54 - Objeto: Implantação e Desenvolvimento do Projeto Bom de
Bola, Bom de Nota, no Município de Cabedelo/PB, Valor Total R$ 308.017,72, Valor de
Contrapartida: R$ 10.772,72, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019
R$ 297.299,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800031, Valor: R$
297.299,00, PTRES: 162115, Fonte Recurso: 188, ND: 33.40.41, Vigência 15/08/2019 a
30/09/2020, Data da Assinatura 15/08/2019. Signatários: Concedente: WASHINGTON
STECANELA CERQUEIRA CPF: 665.170.791-49, Convenente: VITOR HUGO PEIXOTO
CASTELLIANO CPF: 839.733.544-72.

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 827931/2016 - CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Município d Barretos/SP CNPJ nº. 44.780.609/0001-04. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a
Alteração da Clausula Quinta da vigência do Convênio 827931/2016 para 31/10/2020.
PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65 e o Município
d Barretos/SP - CNPJ nº. 44.780.609/0001-04.- PROCESSO: 71001.004083/2016-10. DATA
DE ASSINATURA: 16/08/2019

EXTRATO DE CONVÊNIO
ESPÉCIE: Convenio Nº 883742/2019, Nº Processo 71000.015073/2019-62, Concedente
Ministério da Cidadania CNPJ: 05.756.246/0001-01, Convenente Município de Jataí/GO
CNPJ: 01.165.729/0001-80 - Objeto: Realização do Torneio de Pesca das Águas Thermais,
no Município de Jataí/GO, Valor Total 124.025,41, Valor de Contrapartida: R$ 300,00, Valor
a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R$ 123.725,41, Crédito
Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800032, Valor: R$ 123.725,41, PTRES: 162409, Fonte
Recurso: 188, ND: 33.40.41, Vigência 15/08/2019 a 30/01/2020, Data da Assinatura
15/08/2019. Signatários: Concedente: WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA CPF:
665.170.791-49, Convenente: VINICIUS DE CECÍLIO LUZ CPF: 777.584.391-87.

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 863200/2017 - CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Município de Caarapo/MS, CNPJ nº. 03.155.900/0001-04. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a
Alteração da Clausula Sexta do Valor e da Dotação Orçamentária no que concerne a
Contrapartida. O Valor total do Convênio será de R$ 125.000,00 com a Contrapartida
de R$ 25.000,00. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/000165. Município Caarapo/MS - CNPJ nº. 03.155.900/0001-04.- PROCESSO:
71001.0082551/2017-88. DATA DE ASSINATURA: 16/08/2019.

DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº. 787544/2013 - CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Município de Santo Antônio
do Leste/SP, - CNPJ nº. 04.217.362/0001-90. OBJETO: Constitui objeto do presente
Termo Aditivo, a Alteração da Clausula Terceira da vigência do Convênio 787544/2013
para 18/09/2020. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/000165 e o Município de Santo Antônio do Leste/SP, - CNPJ nº. 04.217.362/0001-90.
PROCESSO: 71001.023303/2013-61. DATA DE ASSINATURA: 16/08/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 550005
Número do Contrato: 54/2017. Nº Processo: 71000036232201709.
INEXIGIBILIDADE Nº 3/2017. Contratante: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO. CNPJ Contratado: 07402383000173. Contratado :
AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO -JORNALISTICA SOCIEDADE SIM. Objeto: O acréscimo
de 15 (quinze) acessos, mediante o desconto de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
anuais sobre o preço final, aos serviços do Contrato Administrativo nº 54/2017,
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado, tendo em
vista o disposto no art. 65, §1º, da Lei nº 8666/1993; a adequação da redação do item 15.1
do Termo de Referência, para refletir o acréscimo quantitativo realizado. Fundamento
Legal: Lei nº 8666/1993 . Valor Total: R$49.875,00. Fonte: 151000000 - 2019NE800017.
Data de Assinatura: 13/08/2019.

Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº. 826962/2016 - CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Município Mariana/MG CNPJ nº. 18.295.303/0001-44. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a
Alteração da Clausula Sexta do Valor e da Dotação Orçamentária no que concerne a
Contrapartida. O Valor total do Convênio será de R$ 310.800,00 com a Contrapartida
de R$ 60.800,00. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/000165. Município Mariana/MG - CNPJ nº. 18.295.303/0001-44.- PROCESSO:
71001.04075/2016-73. DATA DE ASSINATURA: 16/08/2019

(SICON - 16/08/2019) 550005-00001-2019NE000001

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 837411/2016 - CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Município de Guaratuba/PR,
- CNPJ nº. 76.017.474/0001-08. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a
Alteração da Clausula Quinta da vigência do Convênio 837411/2016 para 09/07/2020.
PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65 e o Município
de Guaratuba/PR, - CNPJ nº. 76.017.474/0001-08. PROCESSO: 71001.029908/2016-17.
DATA DE ASSINATURA: 08/07/2019

RETIFICAÇÃO
No 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4/2018, publicado
no D.O.U. de 13 de agosto de 2019, Seção 3, Pág. 06. Onde se lê: 3º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4/2018. Leia-se: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 4/2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº. 827830/2016 - CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Município de Petrópolis, CNPJ nº. 29.138.344/0001-43. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a
Alteração da Clausula Sexta do Valor e da Dotação Orçamentária no que concerne a
Contrapartida. O Valor total do Convênio será de R$ 152.042,95 com a Contrapartida
de R$ 52.042,95. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/000165. Município Petrópolis/RJ - CNPJ nº. 29.138.344/0001-43.- PROCESSO:
71001.004159/2016-15. DATA DE ASSINATURA: 16/08/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 423034
Número do Contrato: 10/2018. Nº Processo: 01469000250201842.
DISPENSA Nº 33/2018. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - -IBRAM. CNPJ
Contratado: 56977937000176. Contratado : RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL -LTDA.
Objeto: PRorrogação do prazo de vigencia por 02meses. Fundamento Legal: LEI 8666/93 .
Vigência: 24/07/2019 a 22/09/2019. Data de Assinatura: 22/07/2019.

Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 827912/2016 - CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Município de Petrópolis, CNPJ nº. 29.138.344/0001-43. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a
Alteração da Clausula Sexta do Valor e da Dotação Orçamentária no que concerne a
Contrapartida. O Valor total do Convênio será de R$ 223.304,23 com a Contrapartida
de R$ 23.304,23. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/000165. Município Petrópolis/RJ - CNPJ nº. 29.138.344/0001-43.- PROCESSO:
71001.004159/2016-15. DATA DE ASSINATURA: 16/08/2019

(SICON - 16/08/2019) 423002-42207-2019NE800024

MUSEU DA REPÚBLICA/PALÁCIO RIO NEGRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 343018

Número do Contrato: 2/2017. Nº Processo: 01437000362201790.
PREGÃO SISPP Nº 3/2017. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - -IBRAM. CNPJ
Contratado: 29722451000114. Contratado : PALLAZO SERVICOS ESPECIALIZADOS -LTDA.
Objeto: Prorrogação por mais 12 meses do prazo de vigência do Contrato Administrativo
nº2/2017, correspondente à prestação de serviços de jardinagem no âmbito do Palácio Rio
Negro. Fundamento Legal: Art.57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 01/09/2019 a
01/09/2020. Data de Assinatura: 15/08/2019.

Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº. 802246/2014 - CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Município de Guaçuí/ES, CNPJ nº. 27.174.135/0001-20. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a
Alteração da Clausula Terceira da vigência do Convênio 802246/2014 para 30/07/2020.
PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65 e o Município
de Guaçuí/ES, - CNPJ nº. 27.174.135/0001-20. PROCESSO: 71001.018555/2014-50. DATA
DE ASSINATURA: 29/07/2019

(SICON - 16/08/2019) 423002-42207-2019NE800200

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA NO AMAPÁ

Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº. 788336/2013 - CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Município de Maringá/PR, CNPJ nº. 76.282.656/0001-06. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a
Alteração da Clausula Terceira da vigência do Convênio 788336/2013 para 18/09/2020.
PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65 e o Município
de Maringá/PR, - CNPJ nº. 76.282.656/0001-06. PROCESSO: 71001.021583/2013-73.
DATA DE ASSINATURA:16/08/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 343041
Número do Contrato: 3/2018. Nº Processo: 01424000061201896.
CONVITE Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO
NACIONAL. CNPJ Contratado: 03500365000173. Contratado : E. S. NUNES COMERCIO E
SERVICOS -EIRELI. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato nº 03/2018 por mais 180
(cento e oitenta) dias consecutivos. Fundamento Legal: art. 57 §2º da Lei 8666/93 .
Vigência: 17/08/2019 a 13/02/2020. Data de Assinatura: 15/08/2019.

Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 842604/2016 - CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Município de
Manhumirim/MG, - CNPJ nº. 18.392.530/0001-98. OBJETO: Constitui objeto do presente
Termo Aditivo, a Alteração da Clausula Quinta da vigência do Convênio 842604/2016
para 13/09/2020. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/000165 e o Município de Manhumirim/MG, - CNPJ nº. 18.392.530/0001-98 PROCESSO:
71001.036978/2016-13. DATA DE ASSINATURA: 16/08/2019

(SICON - 16/08/2019) 343026-40401-2019NE800101

SUPERINTENDÊNCIA NO CEARÁ

EXTRATO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 840849/2016 - CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Município de Palma Sola/SC
- CNPJ nº. 83.028.639/0001-02. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a
Alteração da Clausula Quinta da vigência do Convênio 840849/2016 para 19/11/2020.
PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65 e o Município
de Palma Sola/SC, - CNPJ nº. 83.028.639/0001-02 PROCESSO: 71001.052162/2016-37.
DATA DE ASSINATURA: 16/08/2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº. 1/ 2019 (Processo
Administrativo 01496.000597/2018-68). A SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO CEARÁ
NOTIFICA o SR. FERNANDO MAGALHÃES FONTENELE, PORTADOR do CPF: 010.716.37304, residente e domiciliado à Rua Fontenele Sobrinho, Nº 1085, Centro - Viçosa do
Ceará/ CE, por ter infringido o disposto no Art. 17, do Decreto-Lei Nº 25/1937, ou seja,
aplicou textura e pintura com acabamento brilhoso na fachada do imóvel de sua
propriedade, localizado na área tombada a nível federal, bem como, sobre a aplicação
de multa no valor de R$ 246,36 (duzentos e quarenta e seis reais e trinta e seis
centavos). Ressalta o IPHAN/CE que concederá um prazo de 10 (dez) dias, ao
NOTIFICADO, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste
Edital, para, conforme o caso, apresentar Recurso, nos termos da Portaria IPHAN Nº
187/2010. O Recurso deverá ser apresentado na Sede do IPHAN localizada na Rua
Liberato Barroso, Nº 525 - Praça José de Alencar, Centro, Fortaleza/ CE, CEP 60.030-16.

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 827908/2016 - CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Município de Rio do Bom/PR
- CNPJ nº. 75.771.212/0001-71. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a
Alteração da Clausula Quinta da vigência do Convênio 827908/2016 para 16/11/2020.
PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65 e o Município
de Rio do Bom/PR, - CNPJ nº. 75.771.212/0001-71 PROCESSO: 71001.002415/2016-21.
DATA DE ASSINATURA: 16/08/2019
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019081900011

Nº 159, segunda-feira, 19 de agosto de 2019
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