ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ 03.648.540/0001-74
MINUTA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 001/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0608/2021
Entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO – MT.

Órgão Interessado

Prefeitura Municipal de Diamantino através da Secretaria Municipal de
Administração.

Tipo
Critério de
Julgamento
Referência final de
preços
Regime de
Execução

Menor Preço

Endereço e
Códigos de
comunicação
Comissão do
Chamamento
Público

Legislação de
Regência

1 -OBJETO

Menor Preço por Item. / Melhor Proposta
Orçamentos formais/radar-TCE
Indireta.
Av. Desembargador Joaquim P. F. Mendes, 2287, Jardim Eldorado -CEP:
78.400-000
Fone: (65) 3336 6400
E-mail: licitacao@diamantino.mt.gov.br;
sec.administracao@diamantino.mt.gov.br
Comissão do Chamamento Público

Leis nº 13.019/2014 e todas as suas alterações; Lei 13.204/2015 Regula e
Estabelece o Regime Jurídico das Parcerias entre a Administração Publica e
as Organizações da Sociedade Civil.

Selecionar e contratar entidade de direito privado sem fins lucrativos,
qualificada como Organização Social Civil (OSC), para elaboração de
projetos e captação de recursos em todas as âmbito Municipal, Estadual e
Federal, tanto no Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como a gestão
dos projetos referente a contratação deste objeto, assessoria juntos aos
Órgão situados no município de Cuiabá-MT, tais como, Assembléia
Legislativa de Mato Grosso – AL/MT, Associação Matogrossense dos
Municípios – AMM e por fim junto as Secretarias Estaduais do Governo do
Estado de Mato Grosso, consultoria para elaboração de parecer técnico
quando solicitado por uma das Secretarias da Prefeitura Municípal de
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Diamantino-MT.
1.1. Elaborar projetos, fazer a captação do recurso e a gestão dos projetos
de caráter educacional, cultural, nas áreas de pesquisa, ao turismo, para
restauração e preservação de centro histórico e monumentos históricos,
o esporte e lazer, gestão de espaços públicos culturais como museus,
pontos de cultura, teatros, centro cultural, eventos culturais,
documentários, entre outros projetos culturais, tais como Eventos,
Shows, Feiras e Exposições, projetos voltados para a valorização de
comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, projetos para o
desenvolvimento sustentável do meio rural, agricultura familiar e
regularização fundiária, projetos voltados para preservação do meio
ambiente, bem como de restauração de área degradada e educação
ambiental, como notadamente na sua área de atuação, no município de
Diamantino/MT, conforme especificações contidas no Plano de
Trabalho (Anexo III).
1.3 A OSC selecionada poderá fazer captação de apoiadores e/ou
patrocinadores, com a devida ciência e autorização da Prefeitura
Municipal de Diamantino - MT, mas desde que os recursos captados
sejam integralmente revertidos para a realização do objeto descritos nos
projetos onde obtiverem êxitos nos patrocínios, com ampliação das
metas previstas e conseqüente prestação de contas.
1.4 Sugestão de possíveis projetos a serem executados pela OSC
selecionadas: Projeto Mais Visão; Plano de Desenvolvimento
Sustentável de Turismo; Construção das etapas das ciclovia do Novo
Diamantino; Portifólio e Letreiro na Estrada da Cidade; Monumento
histórixo e culturais em praças e rotatórias da Cidade; Ampliação do
Mirante da Escadaria; Revitalização do Rio Diamantino; Feira
Municipa (Evento Anual); Cartão Cidadão (Bolsa Família Municipal);
Psicologia Positiva nas escolas; Aniversário da Cidade; Natal da
Cidade; Eventos Esportivos; Etnoturismo; Reforma de Praças; Reforma
de Ginásios Esportivos; Construção de Creche; Trevos da Avenida
Desembargador JPF Mendes.

2- DA GESTÃO

2.1 – A OSC interessada deverá comprovar experiência no mínimo em
04 (quatro) segmentos dentre as 08 (oito) áreas citadas no objeto
deste chamamento público:
1- Educação
2 – Cultura
3 - Turismo
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4 – Meio Ambiente
5 – Patrimonio Histórico
6 – Esporte e Lazer
7 – Agricultura Familiar
8 – Regularização Fundiária
2.2

-A Comissão de Monitoramento e Avaliação reunir-se-á
ordinariamente a cada 6 (seis) meses, ou extraordinariamente quando
houver necessidade a partir de convocação antecipada, cabendo-lhe a
elaboração de relatório a ser apresentado a Prefeitura Municipal de
Diamantino – MT sobre a execução do Termo de Colaboração objeto
deste chamamento público.

2.3 - A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá incluir, em seus
relatórios, sugestões e recomendações relativas à revisão e
renegociação das condições e obrigações pactuadas no Termo de
Colaboração, sempre que julgar necessário e desde que em comum
acordo entre as partes, levando-se em consideração o que foi
produzido.
2.4 - A OSC selecionada é obrigada a informar a Prefeitura Municipal de
Diamantino - MT, imediatamente ao acontecido ou a partir de seu
conhecimento, por meio da Comissão de Monitoramento e Avaliação,
quaisquer ocorrências ou fatos que envolvam o objeto deste
chamamento e demais elementos de propriedade do Município ou de
onde serão realizados os projetos.

3.1 O processo de seleção da OSC será realizado por uma comissão de
Seleção, composta por servidores da Prefeitura Municipal de
Diamantino – MT, designado pelo Secretário de Administração que
encaminhará para o setor de licitação, onde deverá ser publicado nos
seguintes sítios:
https://www.diamantino.mt.gov.br/
e
https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/?e=429
3 – DO PROCESSO
3.2 Constituem anexos do presente edital, dele sendo parte integrante,
SELETIVO
independentemente de sua transcrição.
3.3 A OSC interessada protocolará, no ato de inscrição, Portfólio,
Currículo(s) do(s) Diretor(es) (Anexo II) e Plano de Trabalho (Anexo
III).
3.4 Os demais Anexos exigidos neste Edital, para a qualificação técnica,
bem como toda a documentação necessária à habilitação (jurídica e
fiscal), em envelope único, opaco, devidamente fechado, que será
etiquetado no Protocolo da Comissão do Chamamento Público da
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Prefeitura Municipal de Diamantino/MT.
3.5 Os envelopes só serão abertos, as folhas e documentos numerados e
rubricados pela Comissão de Seleção.
3.6 O processo seletivo será composto de uma única fase para qualificação
técnica e habilitação jurídica e fiscal.
3.7 Os prazos estabelecidos para o processo seletivo estão especificados no
cronograma abaixo:

CRONOGRAMA
Publicação
do
Edital de Chamamento no
site da Prefeitura Municipal de Diamantino/MT:
https://www.diamantino.mt.gov.br/ e também
no Diario Oficial Eletrônico dos Municipios –
Mato Grosso, DOEM-MT:
https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/
?e=429
Período para Inscrições das OSCs
propostas.

e das

Avaliação Técnica e Habilitação Jurídica e Fiscal
Publicação do Resultado Preliminar da Seleção
nos sítios
https://www.diamantino.mt.gov.br/e
https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/
?e=429
Prazo Para Recurso do Resultado Preliminar
Análise dos Recursos
Publicação do Resultado Final do Chamamento
Público nos Sítios:
https://www.diamantino.mt.gov.br/
e
https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/
?e=429

28/05/2021

31/05/2021 A
07/06/2021

5 DIAS ÚTEIS
PUBLICAÇÃO 01
DIA
APÓS
A
AVALIAÇÃO
TECNICA
5 DIAS UTEIS
2 DIAS UTEIS
01 DIA O PRAZO
DE RECURSO

3.8 Todas as publicações serão feitas no sítio oficial da Prefeitura
Municipal de Diamantino - MT https://www.diamantino.mt.gov.br/ no
Diario Oficial Eletrônico dos Municipios – Mato Grosso, DOEM-MT
https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/?e=429
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3.9 A inscrição e a apresentação de recursos deverão ser endereçadas à
Comissão de Seleção do Chamamento Público 001/2021 e
protocoladas na Prefeitura Municipal de Diamantino – MT, localizado
Avenida Joaquim P. F. Mendes, Nº 2211 – Centro, Bairro Jardim
Eldorado, CEP 78.400.000 Fone (65) 3336 6400, no horário de
expediente vigente, não sendo permitido o recebimento de
documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.

4.1 A OSC interessada protocolará, no ato de inscrição, Portifólio,
Currículo(s) do(s) Diretor(es) conforme o Anexo II deste edital de
chamamento público e principais colaboradores, Plano de Trabalho
(Anexo III) e demais Anexos exigidos neste Edital, para a qualificação
4 – CONTEÚDO E
técnica, bem como toda a documentação necessária à habilitação
DA FORMA DE
(jurídica e fiscal), em envelope único, opaco, devidamente fechado,
APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA
que será etiquetado no Protocolo da Prefeitura Municipal de
Diamantino-MT.
4.2 Os envelopes só serão abertos, as folhas e documentos numerados e
rubricados pela Comissão de Seleção.

5.1 Para a qualificação técnica, a OSC interessada deverá comprovar,
mediante cópias do seu Estatuto Social e da sua última Ata de
Eleição de seus diretores.

a) Experiência prévia na realização, com projetos executados, do objeto
5–DA
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

da parceria ou de natureza semelhante, com comprovada
experiência de no mínimo em 04 (quatro) segmentos dentre as 08
(oito) áreas citadas no objeto deste chamamento público, sendo elas:

1- Educação
2 – Cultura
3 - Turismo
4 – Meio Ambiente
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5 – Patrimonio Histórico
6 – Esporte e Lazer
7 – Agricultura Familiar
8 – Regularização Fundiária

b) Capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das
atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas,
através de demonstrativos de prévia aprovação técnica ou parecer
técnico da entidade contratante, sejam elas na esfera Municipal,
Estadual e Federal, bem como projetos executados em parcerias
com a iniciativa privada.
c) A OSC deverá, ainda, preencher Portifólio dos projetos já executados,
conforme Anexo II, juntamente com o Parecer Técnico que
comprove as atividades já realizadas, conforme o item 5.1.a.
5.2 Deverá, também, apresentar a Proposta, elaborada com base nas
condições estabelecidas neste Edital de Chamamento Público, em
via numerada e rubricada, sem emendas ou rasuras.
5.3 Somente depois de encerrada a etapa de qualificação técnica, a
Comissão de Seleção procederá à verificação da documentação de
habilitação jurídica e fiscal.

6.0. O processo de habilitação jurídica, de regularidade fiscal, de
qualificação

econômico-financeira

e

técnica

compreende

a

apresentação dos documentos a seguir relacionado. Os documentos
6–DA
HABILITAÇÃO
JURÍDICA
E
FISCAL

deverão ser numerados na ordem a seguir apresentada e capeados por
uma relação dos mesmos.
6.1. Da Habilitação.
6.1.1. Cópia do Ato constitutivo ou estatuto social em vigor.
6.1.2. Ata da eleição de sua atual diretoria.
6.1.3. Cópia de um Documento com Foto e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do representante legal da
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entidade.
6.1.4. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ).
6.2. Regularidade Fiscal
6.2.1. Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal.
6.2.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço(FGTS).
6.2.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).
6.2.4. Declaração, cumprindo com o disposto no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
6.2.5. Declaração que não possui dirigentes, gerentes, sócios ou
componentes

do

quadro

técnico

que

sejam

servidores

da

administração direta ou indireta da Prefeitura Municípal de
Diamantino/MT, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e
oitenta) dias anteriores à data deste chamamento público, nos termos
do inciso III do art. 9º da Lei Federal no 8.666/93.5.4.
6.3. Outras Comprovações
6.3.1 Declaração subscrita por representante legal do proponente,
elaborada em papel timbrado, atestando que inexiste impedimento
legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.
6.3.2 Apresentação de Atestado de Visita Técnica emitida pela
Prefeitura Municipal de Diamantino.
6.3.3 Declaração de que não está omissa no dever de prestar contas de
contratos de gestão anteriormente celebrados.
6.3.4 Declaração de que não teve contas julgadas irregulares ou
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer ente
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federativo, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos.
6.4

Não poderá participar do chamamento público a Organização

Social que:
6.4.1. Esteja omissa no dever de prestar contas de contratos de gestão
anteriormente celebrados;
6.4.2. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período
que durar a penalidade: a) suspensão de participação em licitação e
impedimento de contratar com o órgão ou entidade supervisora; e b)
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública; c) tenha tido contas julgadas irregulares ou
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer ente
federativo, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos.
6.4.3 A não apresentação da documentação indicada no item de
habilitação ou a sua apresentação fora do prazo de validade implicará
a desclassificação da Organização Social do processo seletivo.
6.5 Na hipótese da OSC selecionada não atender aos requisitos exigidos
na documentação de habilitação, aquela imediatamente mais bem
classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria
nos termos da proposta apresentada, desde que cumpridos os
referidos requisitos.
6.6 Fica reservado, à Comissão de Seleção, o direito de promover
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do
processo de seleção.
6.7 Caso todas as propostas de trabalho sejam INABILITADAS, a
Comissão de Seleção poderá fixar, às OSC‟s participantes, o prazo
de até 15 (quinze) dias corridos para a apresentação de nova
documentação.
7 - DA SELEÇÃO E
DOS CRITÉRIOS
TÉCNICOS DE
ANÁLISE E
AVALIAÇÃO DAS
OSC’s

7.1 A análise e a avaliação serão conduzidas pela Comissão de Seleção
em única fase.
7.2 A entidade selecionada será aquela que apresentar a maior
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pontuação no seguinte somatório:

PONTUAÇÃO
MÍNIMA

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

PORTIFÓLIO

6

40

Análise qualitativa dos projetos

0

10

2

10

2

10

2

10

CRITÉRIOS

apresentados em cada segmento.
Conforme o item 2.1.
Análise qualitativa dos projetos
sob a ótica do perfil e público
alvo atendido.
Tempo de trabalho da Instituição
(pontos por ano de atuação
comprovado)
Números

totais

de

projetos

realizados (pontos por projetos
executados).

7.3 A classificação far-se-á pela ordem decrescente da pontuação
obtida, sendo considerada selecionada a que alcançar a maior nota final.
7.4 Será desconsiderada, para efeito de julgamento, proposta que
contenha vantagem não prevista no Edital.
7.5 Serão, também, desconsideradas as propostas:
a) que não tenham apresentados todos os documentos básicos listados
neste Edital, observadas as datas de validade;
b) que estiverem com pendências relativas à prestação de contas, ou
com contas reprovadas em quaisquer convênios/termos, anteriormente
firmados, com algum órgão Federal, Estadual ou Municipal;
c) que tenham, em suas relações anteriores com as entidades citadas no
item b, incorrido em pelo menos uma das seguintes condutas:
I - omissão no dever de prestar contas;
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II - descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de
repasse ou termos de parceria;
III - desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;
IV - ocorrência de dano ao erário;
V - prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos
de repasse ou termos de parceria;
VI - que não atendam aos itens deste Edital e seus Anexos.
7.6 Será DESCLASSIFICADA a entidade cuja proposta não atenda às
especificações técnicas constantes no presente Edital e seus Anexos.
7.7 A OSC que obtiver pontuação inferior a 20,00 (vinte) pontos totais
será DESCLASSIFICADA.
7.8 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Comissão
de Seleção procederá à verificação dos documentos que comprovem o
atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos previstos no inciso V
do artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014.
7.9 Na hipótese da OSC selecionada não atender aos requisitos exigidos
no inciso V do artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, àquela
imediatamente melhor classificada será convidada a aceitar a celebração
de parceria nos termos ofertados pela concorrente desqualificada.
7.10 Caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, proceder-se-á à
verificação dos documentos que comprovem o atendimento dos
requisitos previstos no inciso V do artigo 33 da Lei Federal nº
13.019/2014.
7.11 Após a análise e a avaliação de acordo com os critérios definidos
neste Edital, a Comissão de Seleção emitirá parecer das propostas
encaminhadas e divulgará o resultado final do processo no Diario
Oficial Eletrônico dos Municipios – Mato Grosso, DOEM-MT:
https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/?e=429 e
prefeitura

municipal

de

no site da

Diamantino/MT:

https://www.diamantino.mt.gov.br/

7.12 A Comissão de Seleção de Chamamento Público analisará
eventuais recursos apresentados pelas OSC’S no prazo de até 5 (cinco)
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dias, em observância à legislação federal.
7.13 Após a análise do recurso, o Secretário Municipal de
Administração, homologará o certame e publicará o resultado final no
Diario Oficial Eletrônico dos Municipios – Mato Grosso, DOEM-MT:
https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/
prefeitura

municipal

e

de

no site da
Diamantino/MT:

https://www.diamantino.mt.gov.br/

8.1 A convocação ocorrerá no ato de homologação do resultado final da
fase de seleção, e será reforçada por meio da divulgação no Diario
Oficial Eletrônico dos Municipios – Mato Grosso, DOEM-MT:
https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/?e=429 e
Prefeitura

Municipal

de

no site da

Diamantino/MT:

https://www.diamantino.mt.gov.br/
8.2 A Prefeitura Municipal de Diamantino - MT chamará a OSC
selecionada, para à celebração do Termo de Colaboração, em
8 - DA ETAPA DE
CONVOCAÇÃO

observância à Lei Federal 13.019/2014.
8.3 A OSC selecionada terá 72 (setenta e duas) horas, contados da data
da chamada prevista no item 8 .1, para realizar o cadastro do Plano de
Trabalho do projeto na Secretária Municipal de Administração do
município de Diamantino/MT, visando celebrar o Termo de
Colaboração.
8.4 A Prefeitura Municipal de Diamantino – MT, através da Secretária
de

Adminstração,

bem

como

da

Comissão

de

Seleção de Chamamento Público, zelará pela instrução processual com
vistas à parceria, acompanhamento, avaliação e prestação de contas.

9
DAS
CONDIÇÕES
PARA
ASSINATURA DO
TERMO
DE

9.1 Para celebração e assinatura do Termo de Colaboração é
imprescindível a observância aos artigos 33 a 38 da Lei 13.019/2014,
bem como dos seguintes itens:
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COLABORAÇÃO

9.1.1 Parecer Técnico Favorável, ou no caso de parecer com
condicionante, o devido atendimento às condicionantes elencadas;
9.1.2 Parecer Jurídico favorável, ou no caso de parecer com
recomendações, o devido atendimento das recomendações apontadas.
9.1.3 Disponibilidade orçamentária e financeira;
9.1.4 Cumprimento de todas as etapas deste Edital;
9.1.5 Inexistência de pendências documentais ou ajustes referentes à
proposta de parceria.

10.1 Para a celebração do Termo de Colaboração, após a finalização do
Processo de Seleção, a OSC selecionada deverá apresentar:
I - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de
contribuições e de dívida ativa;
II - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro
civil ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações;
III - documento que evidencie a situação das instalações e as condições
materiais da OSC selecionada, quando essas instalações e condições
forem necessárias para a realização do objeto pactuado;
10-DAS
OBRIGAÇÕES
DA OSC

IV - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
V - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com
endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número
de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, de cada um deles;
VI - cópia de documento que comprove que a OSC vencedora funciona
no endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ, da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;
VII - cumprir as demais determinações da Lei Federal nº 13.019/2014,
inclusive com relação à Prestação de Contas;
VII - executar o Plano de Trabalho, conforme aprovado;
IX - assinar o Termo de Colaboração, conforme Minuta do Termo de
Colaboração AnexoVI deste instrumento.
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11.1 Prazo de vigência do presente Termo será de 12 (Doze) meses, a
11 - DO PRAZO DE
EXECUÇÃO

partir da data de assinatura deste instrumento; podendo ser prorrogado
pelo mesmo tempo, de ofício, quando houver retardamento na liberação
dos recursos financeiros, limitado ao exato período do atraso verificado

12 - DO VALOR DO
TERMO DE
COLABORAÇÃO

12.1 O valor de referência mensal para a realização do objeto deste Edital
será de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) mensal, cujo o valor global
será de R$ 564.000,00 (Quinhentos e sessenta e quatro mil reais).
13.1 A colaboração constante no presente Edital será custeada por meio
de recursos da Prefeitura Municipal de Diamantino – MT/Secretaria
Municipal de Adminisração conforme a seguinte dotação
orçamentária:

SECRETARIA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

13 - DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNIC
EDUCAÇÃO E CULTURA

DOTAÇÃO

COD.
RED.

09.001.04.122.0002.20044.3390390000.01
00000000

1072

02.001.04.122.0002.20002.3390400000.
0100000000

35

04.001.04.122.0002.20004.3390390000.
0100000000

127

05.001.12.361.0016.10096.3390300000.
0101000000
05.001.12.361.0016.10096.3390390000.
0101000000
05.003.12.361.0095.10091.3390300000.
0115000000
05.003.12.361.0095.10091.3390390000.
0115000000
05.003.12.361.0095.10092.3390300000.
0125000000
05.003.12.361.0095.10092.3390300000.
0130061000
05.003.12.361.0095.10092.3390390000.
0125000000
05.003.12.361.0095.10092.3390390000.
0130061000
05.003.12.362.0095.10093.3390390000.
0115000000
05.001.12.361.0016.10096.3390300000.
0101000000
05.001.12.361.0016.10096.3390390000.
0101000000

245
246
323
324
325
326
327
328
332
255
259
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SEC MUNIC DE ESPORTE
LAZER E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E MEIO

08.001.27.813.0002.20041.3390390000.
0100000000

1031

03.001.04.122.0002.20003.3390390000.
0100000000

63

14.1 O acompanhamento, a avaliação da execução e a prestação de
contas do Termo de Colaboração firmado devem guardar observância à
Lei Federal nº 13.019/2014.
14.2 Caberá à Comissão de Monitoramento e Avaliação deste Edital,
designada em Portaria, o acompanhamento, a avaliação da execução e a
14 - DA
PRESTAÇÃO DE
CONTAS

aprovação da prestação de contas do Termo de Colaboração.
14.3 A OSC selecionada se compromete a cumprir a proposta na forma
em que foi aprovada, salvo alterações com anuência prévia do órgão
gestor desta seleção pública.
14.4 As obrigações, deveres e direitos da OSC selecionada, o prazo para
entrega dos projetos, os procedimentos para alteração parcial do Plano
de Trabalho aprovado, se for o caso, e as informações e documentos
deverão constar da prestação de contas e estão regulamentados na Lei
13.019/2014.

15.1 O Termo de Colaboração deverá ser executado em estrita
observância às cláusulas avençadas e às normas pertinentes,
principalmente no que dispõe a Lei 13.019/2014, sendo vedado:
I - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público integrante de
15 - DAS SANÇÕES,
IMPEDIMENTOS E
VEDAÇÕES

quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta
ou indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas
hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
II - alterar o objeto do Termo de Colaboração;
III - utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para
finalidade diversa da estabelecida constante do Plano de Trabalho;
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IV - realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
V - efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento,
salvo se expressamente autorizado pela autoridade concedente
competente, e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido
durante a vigência do instrumento pactuado;
VI - transferir recursos para clubes, associações de servidores ou
quaisquer entidades congêneres.
15.2 Não receberão recursos as entidades classificadas que estiverem
em débito com Tributos Federais e Estaduais.
15.3 Não serão atendidas solicitações de reavaliação por preenchimento
equivocado do requerimento.
15.4 Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria, a
OSC que:
I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja
autorizada a funcionar no território nacional;
II - esteja com pendência no dever de prestar contas de parceria
anteriormente celebrada;
III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público,
ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma
esfera governamental em que será celebrado este termo de colaboração,
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros,
bem como a parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau;
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos
últimos cinco anos, exceto se:
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os
débitos eventualmente imputados;
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso
com efeito suspensivo;
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que
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durar a penalidade:
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar
com a administração;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
c) a prevista no inciso II do artigo 73 da Lei 13.019/2014;
d) a prevista no inciso III do artigo 73 da Lei 13.019/2014;
VI - 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;
VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:
a) 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;
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a
inabilitação;
b) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem
os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do artigo 12 da Lei no
8.429, de 2 de junho de 1992.
§ 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de
novos recursos no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os
casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de
prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e
fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da
Administração Pública, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º Em qualquer das hipóteses previstas, persiste o impedimento para
celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao
erário, pelo qual seja responsável a Organização da Sociedade Civil ou
seu dirigente.
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§ 3º Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2º, não
serão considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de
repasses pela Administração Pública ou que tenham sido objeto de
parcelamento, se a Organização da Sociedade Civil estiver em situação
regular no parcelamento.
§ 4º A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de
parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam
constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado
que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de
fomento ou no acordo de Colaboração simultaneamente como dirigente
e administrador público.
§ 5º Não são considerados membros de Poder os integrantes de
conselhos de direitos e de políticas públicas.
17.5 É vedada a celebração de parcerias previstas nesta Lei que tenham
por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação
das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de
polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado.
17.6 Ressalvado o disposto no artigo 3º e no parágrafo único do artigo
84 da Lei 13.019/2014, serão celebradas nos termos desta Lei as
parcerias entre a Administração Pública e as entidades referidas no
inciso I do artigo 2º.

16.1 A concessão do apoio financeiro não gera vínculo de qualquer
natureza ou relação de trabalho com a Prefeitura Municipal de
16 - DAS
DISPOSIÇÕES
GERAIS

Diamantino-MT.

16.2 A documentação que contenha vício de qualquer natureza ou a
inobservância

a

qualquer

vedação

deste

Edital

ensejará

a

DESCLASSIFICAÇÃO da OSC participante em qualquer momento do
certame.
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16.3

O

ônus

da

participação

neste

Edital

é

de

exclusiva

responsabilidade da entidade interessada.

16.4 A candidatura apresentada com ausência de informações exigidas
neste Edital será DESCLASSIFICADA.

16.5

Eventuais

participação,

irregularidades

constatadas

a

relacionadas
qualquer

aos

tempo,

requisitos

de

implicarão

a

INABILITAÇÃO do projeto.
16.6 A OSC selecionada será a única responsável pela veracidade da
proposta e de eventuais documentos encaminhados, isentando a
Prefeitura Municipal de Diamantino-MT de qualquer responsabilidade
civil ou penal.

16.7 Caso seja necessário, a Prefeitura Municipal de Diamantino-MT
poderá realizar ajustes no estabelecido neste Edital, por meio de
publicação em seu sítio oficial; e caso o ajuste venha a afetar, de
qualquer modo, a formulação das propostas, será reaberto o prazo das
inscrições.
16.8 Os casos omissos serão apurados e encaminhados à apreciação da
Comissão de Seleção, cabendo à Prefeitura Municipal de DiamantinoMT a decisão terminativa, no Diario Oficial Eletrônico dos Municipios
– Mato Grosso, DOEM-MT:
https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/?e=429 no site da
Prefeitura Municipal de Diamantino/MT:
https://www.diamantino.mt.gov.br/
16.9 Caberá à Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, mediante
Portaria do Secretario Municipal de Administração, no prazo de até 30
(trinta) dias após a assinatura do Termo de Colaboração, designar
oficialmente a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Execução
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do Termo de Colaboração e seu respectivo Gestor, objeto deste Edital,
composta por 3 (três) representantes do referido Órgão, nos termos do
inciso XI do artigo 2º da Lei nº 13.019/2014.
16.10 A homologação do resultado deste Chamamento Público não gera
qualquer direito de celebração da parceria à OSC selecionada.
16.11 Os casos omissos e as dúvidas relativas a este Edital somente
serão dirimidas pela Comissão de Seleção de Chamamento Público,
através do endereço eletrônico https://www.diamantino.mt.gov.br,
tendo como assunto da mensagem Edital de Chamamento Público de
Diamantino-MT.
16.12 Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I – Modelo de Atestado de Visita Técnica
ANEXO II – Quadro-resumo de Portifólio da OSC e Curriculo
ANEXO III – Plano de Trabalho
ANEXO IV – Declaração de Reconhecimento de Inteiro Teor
ANEXO V – Declaração de Responsabilidade
ANEXO VI – Minuta do Termo de Colaboração
ANEXO VII – Termo de Referência

DIAMANTINO-MT,

Alfredo de Araújo Granja Filho
Secretaria Municipal de Administração

Manoel Loureiro Neto
Prefeito de Diamantino –MT

28 de MAIO de 2021.
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ANEXO I

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

REF.: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2021

Atesto, para fins de participação no EDITAL DE

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º

001/2021/ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO/MT.
l

em

epígrafe,

que

a

Organização

Social

____________________________________________________________, com sede na
______________________________________________________________________e
inscrita no CNPJ sob o N.º:___________________________________________, realizou
Visita Técnica na Prefeitura Municipal de Diamantino/MT, levantando as informações
necessárias para a participação neste chamamento público, inclusive quanto ao objeto deste
chamamento público, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento
impeditivo da formulação da Proposta de Trabalho ou do perfeito cumprimento do futuro
Termo de Gestão e Parceria.

Atenciosamente,

Diamantino/MT, _____________ de ________________________ 2021.

_____________________________________
ALFREDO DE ARAÚJO GRANJA FILHO
Secretario de Administração
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ANEXO II

QUADRO-RESUMO DE PORTFÓLIO DA OSC
TEMPO DE ATUAÇÃO NO MERCADO:
EVENTOS REALIZADOS
Nº

NOME DO
PROJETO

DESCRIÇÃO
DO
PROJETO

ANO DE
PARECER
PERFIL DO
REALIZAÇÃO TÉCNICO CONTRATANTE

CUSTO
ESTIMADO
(R$)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...
*incluir quantas linhas forem necessárias

Instruções de Preenchimento:

1. Nome do Projeto: preencher com a quantidade de projetos que entender elevantes;
2. Descrição dos Projetos: características e objetivos gerais do projeto;
3. Área de Atuação: local onde o projeto foi executado
4. Perfil do Contratante: Governo (GOV) ou evento privado (EP).

LOCAL DE
REALIZAÇÃO
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ANEXO III

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

NOME DA ENTIDADE - Indicar o nome da entidade interessada na execução do Plano
de Trabalho.
C.N.P.J. - Indicar o número de inscrição da entidade interessada no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica.
ENDEREÇO - Indicar o endereço completo da entidade interessada (rua/avenida, número,
complemento, bairro).
MUNICÍPIO - Mencionar o nome da cidade onde esteja situada a entidade interessada.
UF - Mencionar a sigla da unidade da federação à qual pertença a cidade indicada.
CEP - Mencionar o código do endereçamento postal da cidade mencionada.
DDD/TELEFONE - Registrar o código DDD e o número do telefone onde esteja situada a
entidade interessada.
NOME DO RESPONSÁVEL - Registrar o nome do responsável pela entidade
interessada.
CPF - Registrar o número da inscrição do responsável pela entidade interessada no
Cadastro de Pessoas Físicas.
PERÍODO DE MANDATO: Registrar o período de mandato do responsável pela
entidade interessada.
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR - Registrar o número da carteira de identidade do
responsável pela entidade interessada, sigla do órgão expedidor e unidade da federação.
CARGO - Registrar o cargo do responsável pela entidade interessada.
ENDEREÇO - Indicar o endereço completo do responsável pela entidade interessada
(rua/avenida, número, complemento, bairro).
CEP - Registrar o código do endereçamento postal de domicílio do responsável pela
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entidade interessada.
2.

DADOS DA PROPOSTA

NOME DO PROJETO - Indicar o nome do projeto a ser executado.
PRAZO DE EXECUÇÃO - Indicar o prazo para a execução das atividades e o
cumprimento das metas.
PÚBLICO-ALVO - Indicar o público que será beneficiado com a parceria.
OBJETO DA PARCERIA - Descrever o produto final do objeto da parceria.
DIAGNÓSTICO - Descrever, com clareza e sucintamente, o diagnóstico da realidade que
será objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa
realidade e as atividades ou metas a serem atingidas.
3 - PLANO DE APLICAÇÃO
Refere-se à utilização de recursos financeiros para manutenção e custeio, elaboração de
projetos e contratação de técnicos responsáveis por cada área de atuação.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO EDITAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO/MT Nº 001/2021 E SEUS
ANEXOS

Edital de Chamamento Público nº 001/2021

Pela presente DECLARAÇÃO, torno público, para o fim que se especifica, que
CONHEÇO o inteiro teor do Edital de Chamamento Público da Prefeitura Municipal de
Diamantino-MT nº 001/2021, de seleção de Organização da Sociedade Civil para
elaboração de projetos, assessoria, consultoria e capção de recursos, conjuntamente com a
Secretarias e Prefeitura Municipal de Diamantino-MT.

Declaro, ainda, que me proponho a prestar fielmente os serviços descritos nas propostas
apresentadas, entendendo que as mesmas têm validade por 2 (dois) anos consecutivos, a
partir da data de abertura da seleção.

Declaro, por fim, que conheço todas as leis e normas jurídicas que respaldam este Edital,
em especial a Lei Federal n° 13.019/2014.

Diamantino/MT,

de ___________________________ de 2021.

(nome, e assinatura do representante legal da Pessoa Jurídica)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Na

qualidade

de

representante

..................................................................................., estabelecido(a)

legal
no

da
endereço

......................................................................................
.................................................................................,
..............................................................,
município

de

bairro

nº

................,

complemento

.....................................................,

......................................................................................../..........., CEP:

......................................., inscrito(a) no CNPJ sob o nº .................................................,
declaro, para os devidos fins, que estou ciente da legislação de regência deste Edital,
especialmente no que tange à utilização dos recursos e da documentação a ser apresentada
na prestação de contas; e anexo, à Plano de Trabalho, os documentos exigidos na
legislação vigente.
Declaro, ainda, que todos os documentos estão sendo apresentados em fotocópias, ou em
que afirmo conferirem com os documentos originais.
Comprometo-me a receber, aplicar e prestar contas dos recursos concedidos pela
Prefeitura Municipal de Diamantino de Mato Grosso, na forma de Transferência
Voluntária, no prazo determinado pela legislação vigente.

Para maior clareza, firmo a presente.

Diamantino-MT, _________________ de ___________________________de 2021.
Nome completo do responsável legal
CPF nº:
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ANEXO VI

MINUTA DO TERMO CONTRATUAL DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT

CLÁUSULA I – DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES E REPRESENTANTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MATO GROSSO, por
intermédio

da

PREFEITURA

SECRETARIA
MUNICIPAL

MUNICIPAL
DE

DE

DIAMANTINO,

ADMINISTRAÇÃO
inscrita

no

DA

CNPJ

nº

03.648.540/0001-74, com sede na Avenida J. P. F. Mendes, nº 2211, bairro Centro, CEP
78.400.000, nesta Capital, neste ato representada pelo Secretário de Administração do
Município de Diamantino/MT, Alfredo de Araújo Granja Filho, brasileiro, casado,
portador da cédula de identidade

RG nº 0341510-4 SSP/MT, inscrito no CPF nº

045.960.211-04, residente e domiciliado na Rua Joaquim Pereira da Silva Junior Nº 698,
Quadra H, Jardim Tropical

- Bairro: Buriti, CEP 78.400.000, em Diamantino/MT,

nomeado pelo Portaria n° 002/2021, publicado no D.O.E. em 05 de janeiro de
de

outro lado

o

2021, e

(a) .................................................................................,

inscrito (a) no CNPJ nº ............................................................................, com endereço
na

Rua/Avenida................................................................................................,

complemento ....................................................,

Bairro

nº.......,

..................................................

..............................................., CEP ................................................, no Município de
........................................................., no Estado de ...................................................,
com Estatuto registrado em ............. de ................................................. de .................,
às fls .............., livro ....................., número ..................., no Cartório de
........................................................., da Comarca de .................n°..................................,
neste ato representado(a) por ................................................................................
................................................................................, brasileiro(a), (estado civil),
(profissão), portador(a) da cédula de identidade RG nº ..............................................
SSP/..........., inscrito no CPF sob o nº................................................................. .
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CLÁUSULA II – DA LEGISLAÇÃO
Este Termo de Colaboração se sujeita à legislação em vigor, especialmente na Lei Federal
n° 13.019/2014.

CLÁUSULA III – DO CHAMAMENTO PÚBLICO
Edital de Chamamento Público nº 001/2021 – Prefeitura Municipal de Diamantinno Secretaria Municipal de Administração-MT.

CLÁUSULA IV – DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto a contratação de Organização da Sociedade Civil – OSC
para elaboração de projetos, assessoria juntos aos Órgão situados no município de CuiabáMT, tais como, Assembléia Legislativa de Mato Grosso – AL/MT, Associação
Matogrossense dos Municípios – AMM e por fim junto as Secretarias Estaduais do
Governo do Estado de Mato Grosso, consultoria para elaboração de parecer técnico quando
solicitado por uma das Secretarias da Prefeitura do Municípal de Diamantino-MT e
captação de recursos no âmbito Estadual e Federal, tanto no Executivo, Legislativo ou
Judiciário, desenvolver projetos de caráter educacional, cultural, desenvolver projetos nas
áreas de pesquisa, desenvolver projetos voltados ao turismo, projetos para restauração e
preservação de centro histórico e monumentos históricos, bem como projetos voltados para
o esporte e lazer, projetos voltados para gestão de espaços públicos culturais como museus,
pontos de cultura, teatros, centro cultural, eventos culturais, documentários, entre outros
projetos culturais, projetos voltados para desenvolvimento sustentável e valorização de
comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas,

projetos para o desenvolvimento

sustentável do meio rural, agricultura familiar e regularização fundiária, entre outros
projetos que possam visar o desenvolvimento rural, organização legal de assentamentos,
projetos voltados para preservação do meio ambiente, bem como de restauração de área
degradada e educação ambiental, como notadamente na sua área de atuação, no município
de Diamantino/MT.
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CLÁUSULA V – DO RECURSO
O presente Termo será firmado no valor mensal de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil
reais), cujo valor global será de R$ 564.000,00 (Quinhentos e sessenta e quatro

mil

reais).
CLÁUSULA VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos destinados à execução do objeto deste Termo correrão por conta do orçamento
das Secretarias Municipais de Administração, Esporte Lazer e Turismo,Gabinete do
Prefeito, Agricultura Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente e de Infra Estrutura,
assim discriminados:

1072
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

09.001.04.122.0002.20044.3390390000.0100000000
35

GABINETE DO PREFEITO

02.001.04.122.0002.20002.3390400000.0100000000

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

04.001.04.122.0002.20004.3390390000.0100000000

SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO
E CULTURA

SEC MUNIC DE ESPORTE
LAZER E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E MEIO

127

05.001.12.361.0016.10096.3390300000.0101000000
05.001.12.361.0016.10096.3390390000.0101000000
05.003.12.361.0095.10091.3390300000.0115000000
05.003.12.361.0095.10091.3390390000.0115000000
05.003.12.361.0095.10092.3390300000.0125000000
05.003.12.361.0095.10092.3390300000.0130061000
05.003.12.361.0095.10092.3390390000.0125000000
05.003.12.361.0095.10092.3390390000.0130061000
05.003.12.362.0095.10093.3390390000.0115000000
05.001.12.361.0016.10096.3390300000.0101000000
05.001.12.361.0016.10096.3390390000.0101000000

245
246
323
324
325
326
327
328
332
255
259

08.001.27.813.0002.20041.3390390000.0100000000

1031

03.001.04.122.0002.20003.3390390000.0100000000
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CLÁUSULA VII – DA VIGÊNCIA
Prazo de vigência do presente Termo será de 12 (Doze) meses, a partir da data de
assinatura deste instrumento; podendo ser prorrogado pelo mesmo tempo, de ofício,
quando houver retardamento na liberação dos recursos financeiros, limitado ao exato
período do atraso verificado.
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CLÁUSULA VIII – DAS OBRIGAÇÕES
1 - A Secretaria Municipal de Administração se compromete a:
I - Proceder ao monitoramento, supervisão do desempenho da OSC e à avaliação da
execução deste Termo;
II - prover a OSC com os meios necessários à execução do objeto deste Termo de
Colaboração, repassando recursos financeiros para o custeio das atividades previstas,
conforme estabelecido no Edital de Chamamento Público nº 001/2021;
III - publicar o extrato do Termo de Colaboração no Diario Oficial Eletrônico dos
Municipios – Mato Grosso, DOEM-MT:
https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/ e no site da prefeitura municipal de
Diamantino https://www.diamantino.mt.gov.br/, no prazo de até 20 (vinte) dias, a
contar do 5º (quinto) dia útil ao mês subsequente de sua assinatura;
IV - receber e analisar a Prestação de Contas do presente Termo;
V - prorrogar, de ofício, a vigência deste Termo, quando houver atraso na liberação dos
recursos;
2 - A OSC se compromete:
I - executar os serviços descritos e caracterizados na proposta, cumprindo as metas a
serem atingidas, nos prazos previstos, conforme os termos e Anexos do Edital nº
001/2021, parte integrante deste instrumento, em consonância com as demais cláusulas
e condições estabelecidas neste Termo;
II - manter, durante a vigência deste Termo, em compatibilidade com as obrigações a
serem assumidas e com as exigências do Edital nº 001/2021 e seus Anexos, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas;
III - assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos serviços
contratados, conforme dispõe a legislação em vigor, o Edital nº 001/2021 e o presente
Termo;
IV - utilizar a conta bancária, aberta especificamente para este Termo, sendo somente
nela permitidos créditos e saques para pagamentos de despesas como manutenção e
custeio, elaboração de projetos, bem como pareceres técnico quando solicitado pelas
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Secretarias Municipais da Prefeitura de Diamantino-MT, assessoramento junto a
Assembleia Legilativa de Mato Grosso – ALMT, Associação Matogrossense dos
Municípios e Secretarias Estaduais do Governo do Estado de Mato Grosso.
V- prestar contas dos recursos repassados a Secretaria Municipal de Administração.
VI - fornecer, prontamente, todas as informações e esclarecimentos porventura
solicitados pela Secretaria de Administração do Município, por intermédio da Comissão
de Monitoramento e Avaliação, relativamente às atividades, operações, contratos,
documentos e registros contábeis referentes a este Termo.
VII - fazer constar, em todo material de apresentação e divulgação das ações, o apoio
institucional do Prefeitura Municipal de Diamantino, estado de Mato Grosso, sendo
vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal
de autoridades ou servidores públicos.
VIII - contratar pessoal para a execução das atividades previstas neste Termo,
responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do objeto desta avença e observando os limites e critérios legais
para despesa com a remuneração e vantagem de qualquer natureza de dirigente e
empregado.
IX - assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução deste Termo.
X - observar o fiel cumprimento de todas as leis federais, estaduais e municipais
vigentes, ou que venham a entrar em vigor, relacionadas à execução dos serviços
constantes neste Termo.
XI - atender aos usuários (ou consumidores) dos serviços com dignidade e respeito, de
modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços
e observando-se a legislação especial de proteção ao idoso, a criança, ao adolescente e
ao portador de deficiência.
XII - prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados, via ofícios e/ou email
endereçados para a OSC vencedora deste Chamamento Público.

CLÁUSULAS IX – DAS ALTERAÇÕES
I - O presente Termo poderá ser alterado mediante análise de desempenho da qualidade
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e resultados alcançados, bem como dos valores financeiros inicialmente pactuados,
desde que prévia e devidamente justificado, após parecer favorável da Comissão de
Monitoramento e Avaliação e autorização do Secretário de Administração de
Dimantino-MT.
II - Poderá, também, ser alterado para acréscimos ou supressões nas obrigações, desde
que devidamente justificados e anteriores ao término da vigência.
III - Os valores de repasses financeiros também poderão ser revistos em razão dos
índices inflacionários, após parecer favorável da Comissão de Monitoramento e
Avaliação e autorização do Secretário de Administração de Diamantino.
IV - As alterações, de que tratam os itens acima, deverão ser formalizadas por Termo
Aditivo, devendo ser respeitados o interesse público e o objeto deste instrumento.
CLÁUSULA X – DO MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃO
Monitoramento e Avaliação, instituída mediante Portaria do Secretário Municipal
de Administração.
I - O monitoramento do presente Termo será efetuado pela Comissão.
II - A Comissão de Monitoramento e Avaliação procederá à verificação periódica do
desenvolvimento das atividades e do retorno obtido pela OSC com a aplicação dos
recursos sob sua gestão, elaborando relatórios circunstanciados e encaminhando-os aos
órgãos competentes para fiscalização.
III - A Comissão de Monitoramento e Avaliação apresentará ao Secretário de
Administração do Município, parecer conclusivo sobre a avaliação do desempenho da
OSC ao final de cada exercício, apresentando sugestões e recomendações, inclusive
quanto à revisão e à renegociação das obrigações pactuadas, sempre que julgar
necessário.
IV - O Secretário Municipal de Administração ou a Comissão de Monitoramento e
Avaliação poderá requerer a qualquer momento, relatório pertinente às ações
desenvolvidas, especialmente àquelas relativas às metas e ações prioritárias, contendo
comparativo dos objetivos propostos com os resultados alcançados.
V - As condições do Termo poderão ser revistas, de comum acordo entre as partes, para
introdução de ajustes ou estabelecimento de novas metas e indicadores de desempenho,
levando-se em conta o relatório produzido pela Comissão de Monitoramento e
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Avaliação.
VI - Quadrimestralmente, a Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá
encaminhar ao Secretário Municipal de Administração relatório analítico das atividades
desenvolvidas.
CLÁUSULA XI – DA FISCALIZAÇÃO
I - A supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação das ações de fiscalização do
presente Termo serão realizados por servidor da Secretaria Municipal de Administração,
designado através da publicação de portaria específica para esse fim, na data de publicação
do Extrato do presente Termo de Colaboração.
CLÁUSULA XII – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
I - A OSC deverá apresentar a prestação de contas parcial quadrimestralmente, através de
relatórios analíticos das atividades desenvolvidas.
II - A Prestação de Contas Final – que é a demonstração consolidada da execução física e
financeira do Termo de Colaboração para se aferir se o objeto pactuado foi efetivamente
cumprido pela OSC – deverá ser apresentada no prazo de 90 (noventa) dias após o término
da vigência deste instrumento, devendo ser registrado seu recebimento na Secretaria de
Administração

de

Diamantino

-

MT,

por

email

conforme

segue

sec.administracao@diamantino.mt.gov.br que sera fornecida pelo Município e física
(impressa) com protocolo de entrega.
CLÁUSULA XIII – DA RESCISÃO
I - O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo por acordo entre as partes ou
administrativamente, independentemente das demais medidas legais cabíveis, nas seguintes
situações;
II - Por acordo entre as partes, reduzido a termo, tendo em vista o interesse público;
III - Se houver alterações do estatuto da OSC que implique em modificação que prejudique
a execução do presente instrumento;
IV - Pela superveniência de norma legal ou evento que torne material ou formalmente
inexequível o presente instrumento, com comunicação prévia de 60 (sessenta) dias;
V - Em caso de rescisão unilateral por parte da OSC, ressalvada a hipótese de
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inadimplemento da Secretaria de Administração, aquela se obriga a continuar prestando os
serviços contratados pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, contados da denúncia
do Termo de Colaboração.
CLÁUSULA XIV – DA OMISSÃO
I - Os casos omissos, excepcionais, assim como as dúvidas surgidas em decorrência do
presente Termo serão dirimidos administrativamente, mediante acordo entre as partes em
Termo Aditivo, se necessário, como também pelas normas de Direito Público e, em última
instância, pela autoridade judiciária competente.
CLÁUSULA XV – DO FORO
I - Fica eleito o Foro da Comarca de Diamantino/MT, com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para a solução de toda e qualquer controvérsia que surgir
durante a execução do presente Termo.
CLÁUSULA XVI – DA PUBLICAÇÃO
I - O presente Termo de Colaboração terá o seu extrato publicado no Diario Oficial
Eletrônico dos Municipios – Mato Grosso, DOEM-MT:
https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/?e=429 e no site da prefeitura municipal
de Diamantino/MT: https://www.diamantino.mt.gov.br/.
E por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo-subscritas.

Diamantino-MT, XX de Maio de 2021.

ALFREDO DE ARAÚJO GRANJA FILHO
Secretario de Administração

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito de Diamantino-MT
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ANEXO VII
TERMO DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

I – INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A CONTRATAÇÃO
1 – ÓRGÃO:
Prefeitura Municipal de Diamantino
2 – UNIDADE GESTORA:
Secretaria de Administração
3 – UNIDADE SOLICITANTE:
Gabinete do Secretario

3 – DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DE
INVESTIMENTO:

( X ) Contratação de serviços / Consultoria /
Assessoria/Organização Civil-OSC
( ) Equipamento de T.I
( ) Bens de Consumo
( ) Material Permanente
( ) Outros

II – FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
1 – OBJETO SINTÉTICO:
Contratação de Instituição especializada em elaboração de projetos, nas seguintes áreas:
Educação; Cultura; Turismo; Meio Ambiente; Patrimonio Histórico; Esporte e Lazer;
Agricultura Familiar; Regularização Fundiária.
Sugestão de possíveis projetos a serem executados pela OSC selecionada: Projeto Mais Visão;
Plano de Desenvolvimento Sustentável de Turismo; Construção das etapas das ciclovia do Novo
Diamantino; Portifólio e Letreiro na Estrada da Cidade; Monumento histórico e culturais em
praças e rotatórias da Cidade; Ampliação do Mirante da Escadaria; Revitalização do Rio
Diamantino; Feira Municipal (Evento Anual); Cartão Cidadão (Bolsa Família Municipal);
Psicologia Positiva nas escolas; Aniversário da Cidade; Natal da Cidade; Eventos; Esportivos;
Etnoturismo; Reforma de Praças; Reforma de Ginásios Esportivos; Construção de Creche; Trevo
da Avenida Desembargador JPF Mendes.
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A OSC participante demostrará experiência ao mínimo em quatro destes setores da econômia.
Experiência e competência na captação de recursos em todas as esferas (Municipal, Estadual e
Federal), quanto nas esferas Executiva, Legislativa e Judiciário) e/ou iniciativa privada.
Prestar assessoria ao município de Diamantino na capital Cuiabá quando necessário, tudo
referente ao objeto desta contratação.
Prestar Consultoria ao Município de Diamantino por meio de diagnóstico e processos,
identificar soluções e então, recomendar melhorias, tudo referente ao objeto desta contratação.
Gestão dos projetos referente as contratações deste objeto.

2 – JUSTIFICATIVA:

A Prefeitura Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, pensando em uma administração
mais moderna e ágil, entende que a realização do Chamamento Pùblico para as Organizações
Sociais Civis – OSC’s possibilita auxilia-la e atende-la nas diversas necessidades pedidas pela
população Diamantinense, conforme supracitado no objeto deste Edital de Chamamento Público
nº 001/2021, tudo conforme Lei nº 13.019/2014, art. 17 do Marco Regulatório.
3 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
A CONTRATAÇÃO É ORIUNDA DE VERBA DE CONVÊNIO :
( X ) NÃO
( ) SIM – Nº DO CONVÊNIO

SECRETARIA

DOTAÇÃO

COD. RED.

09.001.04.122.0002.20044.3390390000.0100000000

1072

02.001.04.122.0002.20002.3390400000.0100000000

35

04.001.04.122.0002.20004.3390390000.0100000000

127

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
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SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO E
CULTURA

SEC MUNIC DE ESPORTE LAZER E
TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E MEIO

05.001.12.361.0016.10096.3390300000.0101000000
05.001.12.361.0016.10096.3390390000.0101000000
05.003.12.361.0095.10091.3390300000.0115000000
05.003.12.361.0095.10091.3390390000.0115000000
05.003.12.361.0095.10092.3390300000.0125000000
05.003.12.361.0095.10092.3390300000.0130061000
05.003.12.361.0095.10092.3390390000.0125000000
05.003.12.361.0095.10092.3390390000.0130061000
05.003.12.362.0095.10093.3390390000.0115000000
05.001.12.361.0016.10096.3390300000.0101000000
05.001.12.361.0016.10096.3390390000.0101000000

245
246
323
324
325
326
327
328
332
255
259

08.001.27.813.0002.20041.3390390000.0100000000

1031

03.001.04.122.0002.20003.3390390000.0100000000
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4 – ESPECIFICIDADE, QUANTIDADE E ESTIMATIVA DE CUSTO:
ITEM

Código
TCE-MT

ESPECIFICAÇÃO
Serviços

UNIDADE DE
FIRNECIMENTO

QUANTIDADE

VALOR
ESTIMADO
MENSAL

VALOR ANUAL
ESTIMADO

Mês
Código: 1092

12

R$ 4.000,00

48.000,00

Unidade
Código: 1

12

R$ 4.500,00

54.000,00

Mês
Código: 1092

12

13.000,00

156.000,00

Técnicos

Profissionais
Especializados
Consultoria,

em
Assessoria,

Elaboração de Projetos e
01

411252-0

Captação de Recursos para
convênios,
estaudais,

federais,
quanto

esferas

nas

Executiva,

Legislativo e Judiciária e
ou iniciaativa privada
Consultoria, Assessoria,
Elaboração de Projetos e
Captação de Recursos na
02

364533-9

área da Cultura ,
Patrimonio
Histórico,Educação,
Esporte e Lazer, e Turismo
Consultoria, Assessoria,
Elaboração de Projetos e

03

329205-3

Captação de Recursos na
área da Agricultura
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Consultoria, Assessoria,
Elaboração de Projetos e
04

0002887

Captação de Recursos na

Mês
Código: 1092

12

15.000,00

180.000,00

Mês
Código: 1092

12

10.500,00

126.000,00

área do Meio Ambiente
Consultoria, Assessoria,
Elaboração de Projetos e
05

438183-1

Captação de Recursos
visando a Regularização
Fundiária

TOTAL MENSAL ESTIMADO

47.000,00

TOTAL ANUAL ESTIMADO

564.000,00

5 – FORMA E PRAZO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
5.1 – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
I – Como condição de operação imediata e tendo em vista a celeridade nas realizações do serviço
do objeto deste Termo de Referência, a OSC selecioanada se apresentará imadiatamente a contar
da data da publicação para o inícios dos trabalho, tudo conforme as demandas das Secretarias
Municipais da Prefeitura de Diamantino.
II - A Prefeitura Muncipal de Diamantino ou Secretarias, necessariamente terá que informar seus
pedidos (conforme o objeto desde Edital) as OSC atrás de documentos oficias como Ofícios e/ou
email eletrônico oficias de cada instituição.
5.2 – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

5.2.1 DO PRAZO E HORÁRIOS
I – Prazo de vigência do presente Termo será de 12 (Doze) meses, a partir da data de assinatura
deste instrumento; podendo ser prorrogado pelo mesmo tempo, de ofício, quando houver
retardamento na liberação dos recursos financeiros, limitado ao exato período do atraso
verificado;
II – Após a assinatura a OSC deverá iniciar os serviço imediatamente, conforme demanda;
III – Os serviço deverão ser executados de acordo com os horários estipulado pela Prefeitura;
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5.3 ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

I - Elaboração de projetos para diversas áreas de atuação são elas: Educação; Cultura; Turismo;
Meio Ambiente;Saúde Pública;Assistência Social; Patrimonio Histórico; Esporte e Lazer;
Agricultura Familiar; Regularização Fundiária, demonstrando experiências no mínimo em quatro
segmentos.
II - Captação de recursos (Estaduais e Federais, quanto nas esferas Executiva, Legislativa e
Judiciário) e/ou iniciativa privada.
III - Prestar assessoria a de Diamantino na capital Cuiabá quando necessário, tudo referente ao
objeto desta contratação.
Prestar Consultoria ao Município de Diamantino por meio de diagnóstico e processos, identificar
soluções e então, recomendar melhorias, tudo referente ao objeto desta contratação.

6 – DA FORMA DE PAGAMENTO:
6.1 Constatando-se qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, qualquer outra circunstancia
que desaconselhe o seu pagamento, o prazo constante no item acima fluirá a partir da respectiva
data de regularização;
6.2 O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda
da sede ou domicílio do credor;
b) prova de regularidade junto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do
Estado da sede ou domicílio do credor;
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando o Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso for solidário na obrigação.
6.3 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;
6.4 O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem bancária a
ser depositada em conta corrente, no valor correspondente, data fixada de acordo com a legislação
para pagamento vigente no âmbito do Estado do Mato Grosso, após a apresentação da nota
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fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante;
6.5 A OSC deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número e nome do banco, agência e
número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;
6.6 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem
implicará aceitação definitiva do fornecimento;
6.7 A Prefeitura de Diamantino não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da
operação de factoring;
6.8 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da Contratada;

6.9 O pagamento será efetuado à OSC até o 30° (trigésimo) dia da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo seu recebimento, obedecendo ao cronograma de
desembolso previsto.

6.10 Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a
atualização monetária.

7 – FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO:
7.1 A OSC se obriga a fornecer os serviços imediatamente após a assinatura do contrato.

8 – OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL

8.1 Os serviços contratados deverão ser prestados de acordo com a necessidade da Prefeitura
Municipal de Diamantino;

8.2 Os serviços deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à
Prefeitura Municipal de Diamantino otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à
qualidade dos serviços e à satisfação da OSC.
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8.3 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

8. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução do serviço,
inclusive considerados os casos de greve ou paralização de qualquer natureza;

8.5 Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Diamantino qualquer alteração ocorrida
no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

8.6 Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação exigidas;

8.7 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e
expressa autorização da Prefeitura Municipal de Diamantino, se for o caso;

8.8 Manter absoluto sigilo quanto às informações pertinentes aos serviços que deverão ser
executados, vedada sua divulgação, sem permissão expressa da Prefeitura Municipal de
Diamantino;
8.9 Efetuar os serviços em dias úteis e de segunda a sexta, conforme solicitação do
órgão/entidade municipal CONTRATANTE;
9 – OBRIGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

9.1 Pagar a importância correspondente aos serviços no prazo contratado;

9.2 Não efetuar pagamento à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária;
9.3 Exercer a fiscalização dos serviços por pessoas designadas – Fiscal do Contrato/Preposto;
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9.4 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais à
contratada, inclusive permitindo ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega, quando for
o caso, desde que observadas às normas de segurança;

9.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações
assumidas pela Contratada;

9.6 Notificar a ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL - OSC de qualquer alteração ou irregularidade
encontrada na execução do contrato;

9.7 Efetuar o pagamento à OSC, nas condições estabelecidas neste contrato e em edital.
10 – VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável, contados a partir
da data da assinatura, adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários.
11 – DA FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
11.1 A fiscalização será exercida por servidor designado pelo Contratante, o qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do presente contrato.

12 - DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
E DEMAIS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO ANEXADOS AOS AUTOS:
Declaro estar ciente de todas as aplicações administrativas, cíveis e criminais pelas informações
prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a
responsabilidade.

Elaborado por:

Nome: RAQUEL VALERIA SIQUEIRA PINHO
Cargo administrativo: AGENTE ADMINISTRATIVO
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Revisador por:

Nome: ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO
Cargo administrativo: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Validação e aprovação pela Unidade Requisitante:

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal de Diamantino

Diamantino - MT XX de maio de 2021.
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INDICAÇÃO DO GESTOR, FISCAL E SUPLENTE DE CONTRATO

Serão designados por meio de Portaria, os responsáveis abaixo para efetuarem o
acompanhamento e eventual fiscalização:

Nome: Juçarara Ramos Magalhães
CPF: 65223870182
Fiscal de Contrato

Cargo: Assessor de Expediente e Atos
Lotação: Gabinete do Prefeito
E-mail: jussara.rm@hotmail.com
Telefone: 65 9 9904 9278

Nome: Odair de Souza Barbosa
CPF: 65186079120
Gestor do Contrato

Cargo: Coordenador II
Lotação: Secretaria de Administração
E-mail:
Telefone: 65 9 9954 9806
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TERMO DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

I – INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A CONTRATAÇÃO
1 – ÓRGÃO:

3 – DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DE

Prefeitura Municipal de Diamantino

INVESTIMENTO:

2 – UNIDADE GESTORA:

( X ) Contratação de serviços / Consultoria /

Secretaria de Administração

Assessoria/Organização Civil-OSC
( ) Equipamento de T.I

3 – UNIDADE SOLICITANTE:

( ) Bens de Consumo

Gabinete do Secretario

( ) Material Permanente
( ) Outros

II – FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
1 – OBJETO SINTÉTICO:
Contratação de Instituição especializada em elaboração de projetos, nas seguintes áreas:
Educação; Cultura; Turismo; Meio Ambiente; Patrimônio Histórico; Esporte e Lazer;
Agricultura Familiar; Regularização Fundiária.

Sugestão de possíveis projetos a serem executados pela OSC selecionada: Projeto Mais Visão;
Plano de Desenvolvimento Sustentável de Turismo; Construção das etapas das ciclovia do Novo
Diamantino; Portfólio e Letreiro na Estrada da Cidade; Monumento histórico e culturais em
praças e rotatórias da Cidade; Ampliação do Mirante da Escadaria; Revitalização do Rio
Diamantino; Feira Municipal (Evento Anual); Cartão Cidadão (Bolsa Família Municipal);
Psicologia Positiva nas escolas; Aniversário da Cidade; Natal da Cidade; Eventos; Esportivos;
Etnoturismo; Reforma de Praças; Reforma de Ginásios Esportivos; Construção de Creche; Trevo
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da Avenida Desembargador JPF Mendes.

A OSC participante demonstrará experiência ao mínimo em quatro destes setores da economia.
Experiência e competência na captação de recursos em todas as esferas (Municipal, Estadual e
Federal), quanto nas esferas Executiva, Legislativa e Judiciário) e/ou iniciativa privada.
Prestar assessoria ao município de Diamantino na capital Cuiabá quando necessário, tudo
referente ao objeto desta contratação.
Prestar Consultoria ao Município de Diamantino por meio de diagnóstico e processos, identificar
soluções e então, recomendar melhorias, tudo referente ao objeto desta contratação.
Gestão dos projetos referente as contratações deste objeto.

2 – JUSTIFICATIVA:
A Prefeitura Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, pensando em uma administração
mais moderna e ágil, entende que a realização do Chamamento Publico para as Organizações
Sociais Civis – OSC’s possibilita auxilia-la e atende-la nas diversas necessidades pedidas pela
população Diamantinense, conforme supracitado no objeto deste Edital de Chamamento Público
nº 001/2021, tudo conforme Lei nº 13.019/2014, art. 17 do Marco Regulatório.

3 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
A CONTRATAÇÃO É ORIUNDA DE VERBA DE CONVÊNIO :

( X ) NÃO
( ) SIM – Nº DO CONVÊNIO

SECRETARIA

DOTAÇÃO
09.001.04.122.0002.20044.3390390000.0100000000

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

COD.
RED.
1072
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02.001.04.122.0002.20002.3390400000.0100000000

35

04.001.04.122.0002.20004.3390390000.0100000000

127

05.001.12.361.0016.10096.3390300000.0101000000
05.001.12.361.0016.10096.3390390000.0101000000
05.003.12.361.0095.10091.3390300000.0115000000
05.003.12.361.0095.10091.3390390000.0115000000
05.003.12.361.0095.10092.3390300000.0125000000
05.003.12.361.0095.10092.3390300000.0130061000
05.003.12.361.0095.10092.3390390000.0125000000
05.003.12.361.0095.10092.3390390000.0130061000
05.003.12.362.0095.10093.3390390000.0115000000
05.001.12.361.0016.10096.3390300000.0101000000
05.001.12.361.0016.10096.3390390000.0101000000

245
246
323
324
325
326
327
328
332
255
259

08.001.27.813.0002.20041.3390390000.0100000000

1031

03.001.04.122.0002.20003.3390390000.0100000000

63

GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO
E CULTURA

SEC MUNIC DE ESPORTE LAZER
E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E MEIO

4 – ESPECIFICIDADE, QUANTIDADE E ESTIMATIVA DE CUSTO:
ITEM

Código
TCE-MT

ESPECIFICAÇÃO
Serviços

UNIDADE DE
FIRNECIMENTO

QUANTIDADE

VALOR
ESTIMADO
MENSAL

VALOR ANUAL
ESTIMADO

Mês
Código: 1092

12

R$ 4.000,00

48.000,00

Unidade
Código: 1

12

R$ 4.500,00

54.000,00

Técnicos

Profissionais
Especializados
Consultoria,

em
Assessoria,

Elaboração de Projetos e
01

411252-0

Captação de Recursos para
convênios,
estaudais,

federais,
quanto

esferas

nas

Executiva,

Legislativo e Judiciária e
ou iniciaativa privada
Consultoria, Assessoria,
Elaboração de Projetos e
Captação de Recursos na
02

364533-9

área da Cultura ,
Patrimonio
Histórico,Educação,
Esporte e Lazer, e Turismo
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Consultoria, Assessoria,
Elaboração de Projetos e
03

329205-3

Captação de Recursos na

Mês
Código: 1092

12

13.000,00

156.000,00

Mês
Código: 1092

12

15.000,00

180.000,00

Mês
Código: 1092

12

10.500,00

126.000,00

área da Agricultura
Consultoria, Assessoria,
Elaboração de Projetos e
04

329205-3

Captação de Recursos na
área do Meio Ambiente
Consultoria, Assessoria,
Elaboração de Projetos e

05

438183-1

Captação de Recursos
visando a Regularização
Fundiária

TOTAL MENSAL ESTIMADO

47.000,00

TOTAL ANUAL ESTIMADO

564.000,00

5 – FORMA E PRAZO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
5.1 – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
I – Como condição de operação imediata e tendo em vista a celeridade nas realizações do serviço
do objeto deste Termo de Referência, a OSC selecionada se apresentará imediatamente a contar
da data da publicação para o inícios dos trabalho, tudo conforme as demandas das Secretarias
Municipais da Prefeitura de Diamantino.

II - A Prefeitura Municipal de Diamantino ou Secretarias, necessariamente terá que informar seus
pedidos (conforme o objeto desde Edital) as OSC atrás de documentos oficias como Ofícios e/ou
email eletrônico oficias de cada instituição.
5.2 – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
5.2.1 DO PRAZO E HORÁRIOS
I – Prazo de vigência do presente Termo será de 12 (Doze) meses, a partir da data de assinatura
deste instrumento; podendo ser prorrogado pelo mesmo tempo, de ofício, quando houver
retardamento na liberação dos recursos financeiros, limitado ao exato período do atraso
verificado;
II – Após a assinatura a OSC deverá iniciar os serviço imediatamente, conforme demanda;
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III – Os serviço deverão ser executados de acordo com os horários estipulado pela Prefeitura;
5.3 ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:
I - Elaboração de projetos para diversas áreas de atuação são elas: Educação; Cultura; Turismo;
Meio Ambiente; Patrimônio Histórico; Esporte e Lazer; Agricultura Familiar; Regularização
Fundiária, demonstrando experiências no mínimo em quatro segmentos.
II - Captação de recursos (Estaduais e Federais, quanto nas esferas Executiva, Legislativa e
Judiciário) e/ou iniciativa privada.
III - Prestar assessoria a de Diamantino na capital Cuiabá quando necessário, tudo referente ao
objeto desta contratação.
Prestar Consultoria ao Município de Diamantino por meio de diagnóstico e processos, identificar
soluções e então, recomendar melhorias, tudo referente ao objeto desta contratação.

6 – DA FORMA DE PAGAMENTO:
6.1 Constatando-se qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, qualquer outra circunstancia que
desaconselhe o seu pagamento, o prazo constante no item acima fluirá a partir da respectiva data
de regularização;

6.2 O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda
da sede ou domicílio do credor;
b) prova de regularidade junto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do
Estado da sede ou domicílio do credor;
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando o Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso for solidário na obrigação.

6.3 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;
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6.4 O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem bancária a
ser depositada em conta corrente, no valor correspondente, data fixada de acordo com a legislação
para pagamento vigente no âmbito do Estado do Mato Grosso, após a apresentação da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante;

6.5 A OSC deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número e nome do banco, agência e
número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

6.6 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem
implicará aceitação definitiva do fornecimento;

6.7 A Prefeitura Municipal de Diamantino não efetuará pagamento de título descontado, ou por
meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da
operação de factoring;

6.8 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da Contratada;

6.9 O pagamento será efetuado à OSC até o 30° (trigésimo) dia da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo seu recebimento, obedecendo ao cronograma de
desembolso previsto.

6.10 Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a
atualização monetária.
7 – FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO:
7.1 A OSC se obriga a fornecer os serviços imediatamente após a assinatura do contrato.

8 – OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL
8.1 Os serviços contratados deverão ser prestados de acordo com a necessidade da Prefeitura

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ 03.648.540/0001-74
Municipal de Diamantino;

8.2 Os serviços deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à
Prefeitura Municipal de Diamantino otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à
qualidade dos serviços e à satisfação da OSC.

8.3 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

8.4 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução do
serviço, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

8.5 Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Diamantino qualquer alteração ocorrida
no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

8.6 Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação exigidas;

8.7 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e
expressa autorização da Prefeitura Municipal de Diamantino, se for o caso;

8.8 Manter absoluto sigilo quanto às informações pertinentes aos serviços que deverão ser
executados, vedada sua divulgação, sem permissão expressa da Prefeitura Municipal de
Diamantino;

8.9 Efetuar os serviços em dias úteis e de segunda a sexta, conforme solicitação do
órgão/entidade municipal CONTRATANTE;
9 – OBRIGAÇÃO DA PREFEITURA DE DIAMANTINO ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
9.1 Pagar a importância correspondente aos serviços no prazo contratado;
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9.2 Não efetuar pagamento à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária;
9.3 Exercer a fiscalização dos serviços por pessoas designadas – Fiscal do Contrato/Preposto;

9.4 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais à
contratada, inclusive permitindo ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega, quando for
o caso, desde que observadas às normas de segurança;

9.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações
assumidas pela Contratada;

9.6 Notificar a ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL - OSC de qualquer alteração ou irregularidade
encontrada na execução do contrato;

9.7 Efetuar o pagamento à OSC, nas condições estabelecidas neste contrato e em edital.
10 – VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável, contados a partir
da data da assinatura, adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários.
11 – DA FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
11.1 A fiscalização será exercida por servidor designado pelo Contratante, o qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do presente contrato.

12 - DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
E DEMAIS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO ANEXADOS AOS AUTOS:
Declaro estar ciente de todas as aplicações administrativas, cíveis e criminais pelas informações
prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a
responsabilidade.
Elaborado por:
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Nome: RAQUEL VALERIA SIQUEIRA PINHO
Cargo administrativo: AGENTE ADMINISTRATIVO
Revisador por:

Nome: ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO
Cargo administrativo: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Validação e aprovação pela Unidade Requisitante:

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal de Diamantino

Diamantino - MT XX de maio de 2021.
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INDICAÇÃO DO GESTOR, FISCAL DE CONTRATO
Serão designados por meio de Portaria, os responsáveis abaixo para efetuarem o
acompanhamento e eventual fiscalização:

Fiscal de Contrato

Gestor do Contrato

Nome: Juçarara Ramos Magalhães
CPF: 65223870182
Cargo: Assessor de Expediente e Atos
Lotação: Gabinete do Prefeito
E-mail: jussara.rm@hotmail.com
Telefone: 65 9 9904 9278
Nome: Odair de Souza Barbosa
CPF: 65186079120
Cargo: Coordenador II
Lotação: Secretaria de Administração
E-mail:
Telefone: 65 9 9954 9806

