PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2019
O MUNICÍPIO DE LAVRAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 18.244.376/0001-07, com sede na Av. Sylvio Menicucci, nº 1.575,
Bairro Kennedy, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, neste ato representada pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO
E
MOBILIDADE URBANA, Sra. Cíntia Cristina Fernandes, portadora do CPF n°
886.260.916-72 e da Carteira de Identidade M - 6.488.977, o uso de suas atribuições
legais e nos termos do Decreto Municipal n° 13.784, de 02 de janeiro de 2017, torna
público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO visando celebrar
ACORDO DE COOPERAÇÃO com Organizações da Sociedade Civil – OSC’s,
regendo-se pelo que estabelece a Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014,
regulamentado pelo Decreto Municipal n° 14.415, de 04 de maio de 2017 e demais
legislações aplicáveis, seguido para tanto as diretrizes a seguir:
CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 391, de 07 de novembro de 2019, que
dispõe sobre a Concessão de Direito Real de Uso de Bem Público Municipal;
RESOLVE tornar público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO,
destinado à seleção de Organizações da Sociedade Civil para a consecução de finalidade
de interesse público e recíproco envolvendo o compartilhamento de recurso patrimonial
da administração municipal, descrito neste edital.
1 - DO OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
1.1 - O presente Edital tem por objeto Chamamento Público de Organização da
Sociedade Civil, para celebração de parceria com o Município de Lavras, em regime de
mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco,
mediante o desenvolvimento de atividades que visam o cumprimento de interesse social
em área urbana, especificamente a administração de pátio para estacionamento de
caminhões.
1.2 - A parceria será formalizada mediante assinatura de ACORDO DE
COOPERAÇÃO, cuja minuta está no Anexo VII deste Edital.
1.3 - Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação.
1.4 – Não haverá repasse de recursos pela Administração Pública Municipal por se
tratar de um Acordo de Cooperação, mas haverá o compartilhamento patrimonial de
terreno urbano situado no lugar denominado Santa Cruz, no Loteamento Centro
Empresarial de Lavras, com área de 4.023, 20m2, parte de uma área maior de
12.933,25m2, devidamente registrado junto ao Serviço Registral de Imóveis de Lavras.
2 – DA JUSTIFICATIVA
Um dos grandes problemas urbanos, comum às cidades de médio e grande porte,
é o excesso de veículos nas áreas centrais, provocando congestionamentos e poluição
ambiental, impactando na saúde e qualidade de vida das pessoas.
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A política de implantação de estacionamento de caminhões permite organizar a
parada destes veículos, através da alocação dos mesmos em um local estratégico. Dessa
forma, torna-se necessário estabelecer parâmetros no intuito de organizar o fluxo de
caminhões que circulam no Município de Lavras. O intuito é oferecer espaço para o
desenvolvimento de atividades da Organização da Sociedade Civil que possa realizar os
procedimentos de gerenciamento dos veículos.
Ocorre que a permanência de tais veículo nas vias públicas acarreta diversos
transtornos sociais, dentre eles, dificuldades quanto à mobilidade de transportes
coletivos e individuais, o deslocamento da população, o acesso à garagens individuais, o
funcionamento de estabelecimentos privados, a deterioração do pavimento asfáltico e do
patrimônio público municipal, mormente por tratar-se de veículos automotores de
transporte de carga, de grande porte.
Registre-se que a adversidade narrada já é fato reconhecido pela gestão
municipal, notadamente através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana, motivo pelo qual vem sendo
reunidos os melhores esforços para a busca de alternativas, diretas e indiretas.
Nesse sentido, o uso do espaço público permitirá que a Organização da
Sociedade Civil selecionada administre o pátio para estacionamento de caminhões,
reduzindo, demasiadamente, a permanência de tais veículos nos logradouros públicos
municipais, quando em inatividade, e resolvendo adversidades fáticas que, há anos,
perpetuam no Município. Justifica-se, assim, o presente Chamamento Público, em
conformidade com o art. 8°, §5°, inciso I, do Decreto Municipal n° 14.415/2017.
3 – DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
3.1 - Poderão participar deste Edital organizações da sociedade civil, assim
consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº
13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
a) Entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre
os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros
eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos,
isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos
mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução
do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo
patrimonial ou fundo de reserva;
b) As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e
renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou
capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; ou
c) As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse
público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.
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3.2 - Para participar deste Edital, a OSC deverá declarar, conforme modelo constante no
Anexo I - Declaração de Ciência e Concordância, que está ciente e concorda com as
disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se responsabiliza pela
veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o
processo de seleção.
3.3. Não é permitida a atuação em rede.
4 – DOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO
ACORDO DE COOPERAÇÃO
4.1 - Para celebração do Acordo de Cooperação, a OSC deverá atender aos seguintes
requisitos:
a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e
finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do
instrumento a ser pactuado;
b) em caso de sociedade cooperativa, deve 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
c) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de
contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 28, caput, incisos V a VIII,
do Decreto Municipal n° 14.415/2017;
d) 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;
e) 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. 29 do Decreto nº 14.415, de 2017, e
Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 28, inciso IX, do Decreto Municipal nº
14.415, de 2017);
f) 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;
g) atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se
tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019,
de 2014);
4.6 - Ficará impedida de celebrar o acordo de cooperação a OSC que:
a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a
funcionar no território nacional;
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b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal, estendendo-se a
vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria
natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros
de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas;
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;
e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com a
sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção
prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014;
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;
g) tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido
julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão
ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada
responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos
incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
5 – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
5.1 - A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o
presente chamamento público, a ser constituída na forma de ato específico, previamente
à etapa de avaliação das propostas.
5.2 - A Comissão de Seleção será composta sempre por, no mínimo, 03 (três)
integrantes, sendo que sua composição terá sempre um número ímpar;
5.3 - A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a
continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido
deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à
do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei
nº 13.019, de 2014);
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5.4 - Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
5.5 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.
6 – FASE DE SELEÇÃO
6.1 Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a
celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência de
impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) é
posterior à etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível apenas
da(s) OSC(s) selecionada(s), nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014.
6.2 Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público
6.2.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura
Municipal de Lavras, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das
propostas, contado da data de publicação do Edital.
6.3 Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs
6.3.1 As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado e com identificação
da instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de
Chamamento Público n° 002/2019.”, e entregues pessoalmente para a Comissão de
Seleção, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio
e Mobilidade Urbana, situada na Av. Sylvio Menicucci, n° 1575, Bairro Kennedy, na
cidade de Lavras/MG, no período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de
publicação deste edital.
6.3.2 Na hipótese do subitem anterior, a proposta, em uma única via impressa, deverá
ter todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo
representante legal da OSC proponente. Também deve ser entregue uma cópia em
versão digital (CD ou pen drive) da proposta.
6.3.3 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.
6.3.4 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
conforme item 6.3.1 deste Edital.
6.3.5 Observado o disposto no item 6.4.3 deste Edital, as propostas deverão conter, no
mínimo, as seguintes informações:
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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.
6.4 Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de
Seleção
6.4.1 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.
6.4.2 A Comissão de Seleção terá o prazo de 5 (cinco) dias para conclusão do
julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção,
cabendo a prorrogação por igual período.
6.4.3 As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento
estabelecidos na Tabela 1 abaixo, observado o contido no Anexo V – Referências para
Colaboração.
6.4.4 A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de
julgamento apresentados no quadro a seguir:
Tabela 1
Critérios de
Julgamento
(A) Informações sobre
ações a
serem executadas;
metas a serem
atingidas; indicadores
que
aferirão o
cumprimento das
metas; prazos para a
execução
das ações e para o
cumprimento
das metas.
(B) Adequação da
proposta aos objetivos
da política, do plano,
do programa ou da
ação em que se insere
a parceria

Metodologia de Pontuação

Pontuação Máxima
por Item

- Grau pleno de atendimento (4,0
pontos)
- Grau satisfatório de atendimento (2,0)
- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório (0,0).
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 14.415, de 2017.

4,0

- Grau pleno de adequação (2,0 pontos)
- Grau satisfatório de adequação (1,0)
- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório do requisito de adequação
(0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste

2,0
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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 14.415, de
2017.
(C) Descrição da
- Grau pleno da descrição (1,0 ponto)
realidade objeto da - Grau satisfatório da descrição (0,5)
parceria e do nexo entre - O não atendimento ou o atendimento
essa realidade e a
insatisfatório (0,0).
atividade ou projeto OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
proposto
critério implica eliminação da proposta,
por força do art. 16, §2º, inciso I, do
Decreto nº 14.415, de 2017.
(D) Capacidade
técnico operacional da
- Grau pleno de capacidade técnico
instituição
operacional (3,0 pontos);
proponente, por meio
- Grau satisfatório de capacidade
de
técnicooperacional (1,0);
experiência
- O não atendimento ou o atendimento
comprovada no
insatisfatório do requisito de capacidade
portfólio de
técnico operacional.
realizações na gestão
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
de atividades ou
critério implica eliminação da proposta,
projetos
por falta de capacidade técnica e
relacionados ao objeto
operacional da OSC (art. 33, caput,
da
inciso V, alínea “c”, da Lei nº
parceria ou de
13.019/14).
natureza
semelhante
Pontuação Máxima Global

1,0

3,0

10,0

6.4.5 A falsidade de informações nas propostas, deverá acarretar 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.
6.4.6 O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao
critério de julgamento - capacidade técnico-operacional da instituição proponente,
informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es), local
ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que
julgar relevantes. A comprovação documental de tais experiências dar-se-á nas Etapas 1
a 3 da fase de celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das
experiências ensejará as providências indicadas no subitem anterior.
6.4.7 Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (D) ou ainda
7

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA

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
c) que estejam em desacordo com o Edital.
6.4.8 As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo
com a pontuação total obtida com base na Tabela 1, 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.
6.4.9 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base
na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de
igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente,
nos critérios de julgamento (B) e (D). Caso essas regras não solucionem o empate, será
considerada vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a
questão será decidida por sorteio.
6.5 Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar.
6.5.1 A Administração Pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção
no Diário Oficial do Município de Lavras e na página do sítio oficial da Prefeitura
Municipal de Lavras (http://www.lavras.mg.gov.br/), iniciando-se o prazo para recurso.
6.6 Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase
recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.
6.6.1 As Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar recurso contra o resultado
do processo de celebração à Comissão encarregada do referido procedimento, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da publicação da decisão, ao colegiado que a
proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.
6.6.2 Os recursos serão apresentados através de Petição Simples, subscrita pela (o)
responsável legal da OSC recorrente ou por Procurador devidamente constituído,
endereçada à Comissão de Seleção e protocolada na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana.
6.6.3 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.
6.7 Etapa 6: Divulgação dos recursos apresentados contra o resultado preliminar
6.7.1 Interposto recurso, a Administração Pública publicará o resultado preliminar no
Diário Oficial do Município de Lavras (DOM).
6.8 Etapa 7: Prazo para apresentação das contrarrazões com defesa dos
proponentes em relação ao resultado dos recursos
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6.8.1 Os proponentes poderão apresentar contrarrazões, se assim desejarem, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, contado da data da publicação do resultado preliminar no Diário
Oficial do Município de Lavras.
6.8.2 A Administração Pública encaminhará aos interessados, através de e-mail, cópias
das petições recursais, para que, apresentem contrarrazões se desejarem.
6.9 Etapa 8: Análise final pela Comissão de Seleção dos recursos e das
contrarrazões apresentadas.
6.9.1 Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.
6.9.2 Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do fim do prazo para recebimento das
contrarrazões, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso ao Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana,
com as informações necessárias à decisão final.
6.9.3 A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado do recebimento do recurso. A motivação
deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de pareceres anteriores, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta
decisão.
6.9.4 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.
6.9.5 O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
6.10 Etapa 9: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção,
com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).
6.10.1 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de
recurso, a Administração Pública deverá homologar e divulgar no Diário Oficial do
Município de Lavras e na página do sítio oficial da Prefeitura Municipal de Lavras
(http://www.lavras.mg.gov.br/), as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo
do processo de seleção.
6.10.2 A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27,
§6º, da Lei nº 13.019, de 2014).
6.10.3 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.
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7 DA FASE DE CELEBRAÇÃO
7.1 A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento
de parceria:
Tabela 2
ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA
Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e
1
comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e
de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.
Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria.
2
Análise do plano de trabalho.
Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se
3
necessário.
Parecer de órgão técnico e assinatura do acordo de cooperação.
4
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município - PGM
5
Publicação do extrato do acordo de cooperação no Diário Oficial do
6
Município de Lavras.
7.2 Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de
trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Para a celebração
da parceria, a administração pública municipal convocará a OSC selecionada para, no
prazo de 10 (dias) dias úteis a partir da convocação, apresentar o seu plano de trabalho
(art. 27 do Decreto nº 14.415, de 2017) e a documentação exigida para comprovação
dos requisitos para a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos
legais (arts. 28, caput, 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019, de 2014, e arts. 28 e 29 do Decreto
nº 14.415, de 2017).
7.2.1 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, de 2014, e
o art. 27 do Decreto nº 14.415, de 2017), observados os Anexos IV – Modelo de Plano
de Trabalho e V – Referências para Colaboração.
7.2.2 O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a
atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;
b) a forma de execução das ações;
c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
d) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a
aferição do cumprimento das metas.
7.2.3 Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo
acima de 10 (dez) dias úteis, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos
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no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do
caput do art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que
incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por
meio da apresentação dos seguintes documentos:
I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências
previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014;
II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido
no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar
que a OSC existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo;
III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de
objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e
operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
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 - Certidão de Quitação Plena dos Tributos Municipais;
VIII - 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. 29 do Decreto nº 14.415, de 2017, e
Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 28, inciso IX, do Decreto Municipal nº
14.415, de 2017);
IX - cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela
declarado, como conta de consumo ou contrato de locação;
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X - declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e
seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº
13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento, conforme modelo no
Anexo VI – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
XI - declaração do representante legal da OSC de que trata o art. 29 do Decreto nº
14.415, de 2017, conforme Anexo III – Declaração do Art. 29 do Decreto nº 14.415, de
2017, e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 28, inciso IX, do Decreto Municipal nº
14.415, de 2017); e
7.2.4 Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no
caso das certidões previstas nos incisos IV, V, VI e VII logo acima.
7.2.5 As OSC’s ficarão dispensadas de reapresentar as certidões previstas nos incisos IV,
V, VI e VII logo acima que estiverem vencidas no momento da análise, desde que
estejam disponíveis eletronicamente (art. 30, do Decreto Municipal n° 14.415, de 2017).
7.2.6 O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos
requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada. Tais
documentos deverão ser entregues pessoalmente no endereço informado no item 6.3.1
deste Edital.
7.3 Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano
de trabalho. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração
pública, do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da
parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e que cumpre demais exigências
descritas na Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a análise do plano de trabalho.
7.3.1 No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de
parcerias, a administração pública municipal deverá verificar se há informação sobre
ocorrência impeditiva à referida celebração.
7.3.2 A administração pública municipal examinará o plano de trabalho apresentado
pela OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classificada
que tenha sido convocada.
7.3.3 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. 27, §2º, do Decreto
Municipal n° 14.415, de 2017). Para tanto, a administração pública municipal poderá
solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho, nos termos do §§ 3º e 4° do art. 27
do mesmo Decreto.
7.3.4 Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC
selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração,
incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem
classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da
proposta por ela apresentada.
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7.3.5 Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC
convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da fase de
celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na forma desta
Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de
classificação.
7.4 Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se
necessário.
7.4.1 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constado
evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada de fato e instada a regularizar
sua situação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de não celebração da parceria
(art. 30, do Decreto Municipal n° 14.415, de 2017).
7.4.2 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 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da solicitação apresentada
(art. 27, §§ 3º e 4º, do Decreto Municipal n° 14.415, de 2017).
7.5 Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do acordo de cooperação.
7.5.1 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 municipal, as designações do gestor
da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação.
7.5.2 A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria (art.
27, § 5°, do Decreto Municipal n° 14.415, de 2017).
7.5.3 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.
7.5.4 A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em seus atos
societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver (art. 28, §3°, do Decreto
Municipal n° 14.415, de 2017).
7.6 Etapa 5: Parecer jurídico da Procuradoria Geral Municipal (PGM).
7.6.1 A manifestação jurídica da Procuradoria Geral Municipal se deterá acerca da
possibilidade de celebração da parceria (art. 35, VI, da Lei Federal n° 13.019, de 2014).
7.7 Etapa 6: Publicação do extrato do acordo de cooperação no Diário Oficial do
Município de Lavras.
7.7.1 O acordo de cooperação somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do
respectivo extrato no meio oficial de publicidade da administração pública (art. 38 da
Lei nº 13.019, de 2014).
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8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura
Municipal de Lavras, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das
propostas, contado da data de publicação do Edital.
8.2 Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com prazo de 05 (cinco) dias
úteis contados de sua publicação, por meio de petição dirigida ou protocolada no
endereço informado no subitem 6.3.1 deste Edital. A resposta às impugnações caberá à
Comissão de Seleção.
8.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados
nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta
eletrônica por qualquer interessado.
8.4 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.
8.5 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e
Mobilidade Urbana resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente
Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração
pública.
8.6 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou
anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a
indenização ou reclamação de qualquer natureza.
8.7 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções
administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive
para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da
falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à
rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o
art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.
8.8 A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar
deste Chamamento Público.
8.9 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.
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8.10 O presente Edital terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da
homologação do resultado definitivo.
8.11 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo II – Declaração sobre trabalho de menores;
Anexo III – Declaração do Art. 29 do Decreto nº 14.415, de 2017, e Relação dos
Dirigentes da Entidade (art. 28, inciso IX, do Decreto Municipal nº 14.415, de 2017);
Anexo IV – Modelo de Plano de Trabalho;
Anexo V – Referências para Colaboração;
Anexo VI – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
Anexo VII – Minuta do Acordo de Cooperação; e

Município de Lavras (MG), 03 de dezembro de 2019.

_____________________________
Cíntia Cristina Fernandes
Secretária Municipal

15

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro para os devidos fins, que a [identificação da organização da sociedade civil –
OSC], com sede na ..........................................., n° ..........., C.N.P.J n° ....................., está
ciente e concorda com as disposições previstas neste Edital e seus anexos, bem como
que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos
apresentados durante o processo de seleção.

Lavras-MG, ____ de ______________ de 20___.

_______________________________________________
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO II
DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade
civil – OSC], por intermédio de seu representante legal [nome do representante da
OSC], portador(a) da Cédula de Identidade n° _______________ e inscrito no CPF sob
o n° __________________, que a OSC não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo, a partir dos 14
anos, na condição de aprendiz.

Lavras-MG, ____ de ______________ de 20___.

_______________________________________________
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DO ART. 29 DO DECRETO Nº 14.415, DE 2017, E RELAÇÃO
DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE (ART. 28, INCISO IX, DO DECRETO
MUNICIPAL Nº 14.415, DE 2017)
Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da
sociedade civil – OSC], nos termos dos artigos 28, inciso IX e 29, do Decreto Municipal
n° 14.415, de 2017, que:
 Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou
do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração
pública federal; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: a
presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam
constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e
justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de
parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº
13.019, de 2014);

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Nome do dirigente e
cargo que ocupa na OSC

Carteira de identidade, órgão Endereço residencial,
expedidor e CPF
telefone e e-mail

 Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança,
de órgão ou entidade da administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
 Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a)
membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública federal; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que
exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração
pública federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e
na lei de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes
contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os
quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores.
Lavras-MG, ____ de ______________ de 20___.
______________________________________________
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO IV
MODELO DE PLANO DE TRABALHO
1 – DADOS CADASTRAIS
Nome da Organização da Sociedade Civi (OSC)

C.N.P.J.

Endereço
Cidade

U.F.

C.E.P.

Email da OSC

DDD/Telefone
Site da OSC

1.2 DADOS DO DIRIGENTE DA OSC
Nome do Dirigente
C.I./Órgão Expedidor

C.P.F.
Cargo

Função

Endereço

C.E.P.

Email

DDD/Telefone

2- DADOS DE INSCRIÇÕES/ REGISTROS/TÍTULOS
Órgão
Especificação
Número
Registro de Estatuto
- Cartório

-

CNPJ/Receita
Federal

-

Validade
-

Conselhos
Municipais
Conselhos Estaduais

Utilidade Pública
Municipal

-

Utilidade Pública
Estadual

-

Utilidade Pública
Federal

-

3- REPRESENTAÇÃO LEGAL (DIRETORIA)
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3.1 PERÍODO DE MANDATO: _____/_____/_________ a _____/_____/______
3.2 COMPOSIÇÃO
Nome
Cargo
Completo

Endereço
Completo

4 – CONSELHO FISCAL
Nome Completo
Endereço Completo

Email

RG

CPF

Email

RG

CPF

5 – OUTRO PARTÍCIPE
Município:
C.N.P.J.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
18.244.376/0001-07
Endereço
Av. Silvio Menicucci, 1575, Bairro Kennedy
Cidade
U.F.
C.E.P.
DDD/Telefone
Municipal
Lavras
M.G.
37.200-000
3694.4000
Nome do Administrador Público
C.P.F.
Cíntia Cristina Fernandes
886.260.916-72
C.I./Órgão Expedidor
Cargo
Função
M-6.488.977
Endereço
C.E.P.
Lavras/MG
37.203.696
Nome do Gestor de Parcerias
C.P.F.
C.I./Órgão Expedidor
Endereço
Lavras/MG

Cargo

Função
C.E.P.
37.200-000

6 – DESCRIÇÃO DO PROJETO OU ATIVIDADE
Título do Projeto ou Atividade:
Período de Execução
Administração de
pátio para A Concessão de Direito Real de Uso se dará pelo prazo
estacionamento de caminhões
de 20 (vinte) anos, a contar da data de publicação do
Acordo de Cooperação.
7 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Destina-se a Concessão de Direito Real de Uso do terreno urbano situado no lugar
denominado Santa Cruz, no “Loteamento Centro Empresarial de Lavras”, no Município de La
vras em favor de Organização da Sociedade Civil selecionada no Edital de Chamamento
Público n° 002/2019/MROSC.
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8 – OBJETIVOS
8.1 OBJETIVO GERAL
Corresponde ao produto final que o projeto quer atingir. Deve ser claro, coerente e sucinto
8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O QUE SE QUER ATINGIR, ATINGINDO AS CAUSAS DO PROBLEMA
Correspondem às ações que se propõe a executar, dentro de um determinado período de
tempo; representam a finalidade do projeto em questão. Devem estar bem relacionados com o
título, com o contexto do projeto, mantendo o foco.

9 – JUSTIFICATIVA
Citar o (s) motivo (s) que levou a propor o projeto, ressaltando a importância do mesmo,
contextualizando os problemas a que se propõe resolver e/ou minimizar

10 – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DO OBJETO
Como foram identificados os problemas (se ocorreu por demanda do público alvo, estudo de
áreas de risco, etc.)

11 – PROPOSTA DE AÇÃO
11.1 METAS
(O QUE QUEREMOS, PARA QUE O QUEREMOS E QUANDO O QUEREMOS)
Estão ligadas aos objetivos específicos e indicam resultados parciais a serem atingidos; neste
caso, podem e devem ser bastante concretos expressando quantidades e qualidades dos
objetivos, ou quanto será feito. A definição das metas com elementos quantitativos e
qualitativos é conveniente para avaliar os avanços. Obs: Cada objetivo específico pode ter
uma ou mais metas. Quanto melhor dimensionada estiver uma meta, mais fácil será definir os
indicadores que permitirão evidenciar seu alcance.
12311.2 ATIVIDADES/AÇÕES
Listar as atividades a serem desenvolvidas de forma clara e objetiva
(CARGA HORÁRIA/ PERÍODO)
12311.3 METODOLOGIA
Explicar passo a passo o conjunto de procedimentos e as técnicas a serem utilizadas,
que articulados numa seqüência lógica, possam permitir atingir os objetivos do projeto.
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11.4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
(Especificar as atividades a serem desenvolvidas, com seus referidos meses, através de
um quadro/tabela facilitando a visualização geral das atividades.)
ATIVIDADES/AÇÕES

1

2

3

4

5

MESES
6 7 8

9

10

11

1
2
3
4
5
12 – INFRAESTRUTARA DA OSC
12.1 RECURSOS HUMANOS
(Descrever as Categorias Profissionais e se são remunerados, voluntários e/ou
estagiários)
NOME
FUNÇÃO
VÍNCULO

12.2 INSTALAÇÕES FÍSICAS
12.3 EQUIPAMENTOS
12.4 MOBILIÁRIOS
13 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:
Descrever a metodologia proposta para o acompanhamento das ações através de
instrumentais

14 – INDICADORES DE RESULTADOS:
(AVALIA SE O OBJETIVO GERAL FOI ALCANÇADO)
Quais instrumentos serão utilizados para medir se os resultados foram alcançados.
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15 – PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO
Não se aplica em virtude de celebração de Acordo de Cooperação.
15.2 TOTAL DA PARCERIA
Não se aplica em virtude de celebração de Acordo de Cooperação.
16 – ETAPAS/PARTICIPAÇÃO DOS PARTÍCIPES
6.1. Obrigações da OSC:
a)
b)
c)
d) elaborar e apresentar ao Município de Lavras, prestação de contas do adimplemento do
seu objeto;
6.2. Obrigações do Município
a)
b) analisar e aprovar o Plano de Trabalho;
c) divulgar as ações integradas entre o MUNICÍPIO e a OSC através dos meios de
comunicação existentes no Município;
d) coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução deste convênio;
17 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Não se aplica em virtude de celebração de Acordo de Cooperação.
18 – DECLARAÇÃO (Dirigente da OSC)
Declaro, como representante da Entidade, para fins do objeto da Parceria, junto ao Estado de
Minas Gerais e Município de Lavras, para os efeitos e sob penas da Lei, que inexiste qualquer
débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro estadual e municipal, conforme
certidões anexas (anexar certidões).
Lavras, ____de _____de 20___.

________________________________
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19 – DECLARAÇÃO (Administrador Público do Município de Lavras/MG)
Declaro, para fins junto ao Estado de Minas Gerais e Município de Lavras, para os efeitos e
sob penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o
tesouro estadual e municipal, órgão ou entidade da administração pública estadual e
municipal, que impeça a aplicação de recursos financeiros, oriundos das dotações consignadas
nesta Parceria, na forma deste Plano de Trabalho.
Lavras, ___ de _____ de 20___.
________________________________
Administrador Público do Município de Lavras
20 – PARECER TÉCNICO (Gestor de Parcerias do Município de Lavras/MG)
(Criar texto para o Parecer Técnico)
Lavras, ___ de _____ de 20___.
________________________________
Gestor de Parcerias do Município de Lavras
21 – APROVAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL (Secretário(a) Municipal)
Lavras, ___ de _____ de 20___.
________________________________
Secretaria Municipal de _________________ de Lavras
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ANEXO V
REFERÊNCIAS PARA COLABORAÇÃO
1 OBJETIVO
O presente termo de referência objetiva a parceria por meio de ACORDO DE
COOPERAÇÃO para a Concessão de Direito Real de Uso, para fins de cumprimento
de interesse social em área urbana, especificamente a administração de pátio para
estacionamento de caminhões.
2 OBJETO
O ACORDO DE COOPERAÇÃO terá por objeto o apoio da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana
mediante a Concessão de Direito Real de Uso do terreno urbano situado no lugar
denominado Santa Cruz, no “Loteamento Centro Empresarial de Lavras”, no Município
de Lavras, com área de 4.023,20 m2, parte de uma área maior de 12.833,25 m2,
devidamente registrado junto ao Serviço Registral de Imóveis de Lavras.
O objeto da referida parceria entre as partes visa a seleção de uma Organização
da Sociedade Civil para administração de pátio para estacionamento de caminhões,
reduzindo demasiadamente, a permanência de tais veículos nos logradouros públicos
municipais, quando em inatividade, e resolvendo adversidades fáticas que, há anos,
perpetuam no Município de Lavras.
3 CARACTERÍSTICAS
ACORDO DE COOPERAÇÃO a ser realizado através do EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2019, nos termos da Lei Federal n° 13.019, de
2014 e do Decreto Municipal n° 14.415, de 2017, mediante o compartilhamento de
recurso patrimonial da administração municipal, de propriedade do Município de
Lavras.
4 FINALIDADE E JUSTIFICATIVA
A finalidade precípua do presente Edital é de compartilhar recurso patrimonial
da administração municipal, com vistas ao cumprimento de interesse social em área
urbana.
Nesse sentido, cumpre ressaltar que Concessão de Direito Real de Uso trata-se
de espécie de contrato pelo qual a Administração transfere o uso remunerado ou gratuito
de terminado terreno público a particular, como direito real resolúvel, para que dele se
utilize em fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou
qualquer outra exploração de interesse social em áreas urbanas.
O amparo legal da Concessão de Direito Real de Uso é a Lei Orgânica do
Município de Lavras que prevê a possibilidade da alienação de bens municipais,
conforme a seguir transcrito:
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Art. 14 – A alienação de bens municipais, sempre subordinada à
existência de interesse público devidamente justificado, será precedida
de avaliação e obedecerá às seguintes normas.
§ 1º - O Município, preferencialmente à venda ou doação de bens
imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante
autorização legislativa (grifo nosso)

Dessa forma, salienta-se que a Lei Complementar n° 391, de 7 de novembro de
2019 dispõe sobre a Concessão de Direito Real de Uso do Imóvel, sendo o fundamento
para realização do presente Edital de Chamamento Público.
Um dos grandes problemas urbanos, comum às cidades de médio e grande porte,
é o excesso de veículos nas áreas centrais, provocando congestionamentos e poluição
ambiental, impactando na saúde e qualidade de vida das pessoas.
A política de implantação de estacionamento de caminhões permite organizar a
parada destes veículos, através da alocação dos mesmos em um local estratégico. Dessa
forma, torna-se necessário estabelecer parâmetros no intuito de organizar o fluxo de
caminhões que circulam no Município de Lavras.
O intuito é oferecer espaço para o desenvolvimento de atividades da
Organização da Sociedade Civil que possa realizar os procedimentos de gerenciamento
dos veículos supracitados.
5 VIGÊNCIA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
Estima-se o prazo de vigência da Parceria em 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado a
critério da Administração Municipal, desde que preenchidos os requisitos legais e as
condições exaradas no presente Edital de Chamamento Público e no Acordo de
Cooperação que formalizará a respectiva parceria.
6 METAS
A) Organizar o fluxo de caminhões que circulam no Município de Lavras;
B) Reduzir o excesso de veículos nas áreas centrais;
C) Reduzir, demasiadamente, a permanência e circulação de caminhões acima de 15
(quinze) toneladas nas vias públicas do Município;
D) Estimular a preservação da pavimentação viária e patrimônio de particulares que
sofrem com a deterioração de seu estado devido ao trânsito de veículos pesados;
E) Melhorar a vida urbana, facilitando os deslocamentos e assegurando o acesso das
pessoas às suas casas, ao trabalho, aos serviços de lazer, de maneira confortável, segura,
eficiente e acessível;
F) Estimular a manutenção do sistema de sinalização viária, através da preservação de
placas que podem ser danificadas por caminhões;
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H) Estimular a educação para o trânsito, abordando campanhas educativas de forma a
conscientizar cidadãos.
7 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Não haverá repasse de recursos pela administração pública, mas haverá
compartilhamento de recurso patrimonial do Município de Lavras, nos moldes
estabelecidos neste edital.
8 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO ACORDO DE
COOPERAÇÃO
O gestor responsável pela fiscalização da parceria a ser celebrada com a entidade
vencedora do certame será designado na forma de Portaria emitida pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana.
9 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A OSC elaborará e apresentará ao Município de Lavras, prestação de contas do
adimplemento do seu objeto nos termos estabelecidos no ACORDO DE
COOPERAÇÃO, em conformidade com o Decreto Municipal n° 14.415, de 2017.

_______________________________________________________
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e
Mobilidade Urbana
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 28, inciso XI, do Decreto Municipal
n° 14.415, de 04 de maio de 2017, que a [identificação da organização da sociedade
civil – OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art.
39, da Lei n° 13.019, de 2014. Nese sentido, a citada entidade:










Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no
território nacional;
Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
Não tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de
órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual
será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente vedação não se aplica às
entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora
referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo
vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como
dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014);
Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos,
observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei n°
13.019;
Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em
licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão temporária da
participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato
com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionada e, por
fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;
Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito)
anos e;
Não tem entre seus dirigentes 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); julgada
responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato
de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos inciso I, II e III, do
art.12, da Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992.

Lavras-MG, ____ de ______________ de 20___.

_______________________________________________
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO VII
MODELO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
ACORDO DE COOPERAÇÃO ______/2019
ACORDO DE COOPERAÇÃO MEDIANTE EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2019 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAVRAS, COM
INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA, E A
ORGANIZAÇÃO
DA
SOCIEDADE
CIVIL,
____________ (NOME DA ENTIDADE DA SOCIEDADE
CIVIL SELECIONADA).

O MUNICÍPIO DE LAVRAS pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob
o nº 18.244.376/0001-07, com sede nesta cidade, na Av. Silvio Menicucci, nº1.575,
Bairro Kennedy, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO
E
MOBILIDADE URBANA, Sra. Cíntia Cristina Fernandes, portadora do CPF n°
886.260.916-72 e da Carteira de Identidade M - 6.488.977, o uso de suas atribuições
legais e nos termos do Decreto Municipal n° 13.784, de 02 de janeiro de 2017, e a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, _________________, CNPJ n°
_________________, situada na _________________ (endereço completo), neste ato
representado pelo seu Presidente (ou representante legal), Senhor(a)
_________________, RG n° _________________, CPF n° _________________,
denominada simplesmente OSC, e ambos em conjunto denominados PARCEIROS,
com fundamento no artigo 2°, inciso VIII-A, da Lei Federal n° 13.019, de 2014, no
Decreto Municipal n° 14.415, de 2017 e na Lei Complementar n° 391, de 2019,
resolvem de comum acordo, celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO,
consoante o PROCESSO ADMINISTRATIVO N° ______/2019/MROSC e mediante
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, decorrente do processo de Chamamento
Público n° 002/2019, tem por objeto o apoio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana por meio de
Concessão de Direito Real de Uso do terreno situado no lugar denominado Santa Cruz,
no Loteamento Centro Empresarial de Lavras, no Município de Lavras, para
administração de pátio para estacionamento de caminhões.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
Não haverá repasse de recursos pela administração pública, mas haverá
compartilhamento de recurso patrimonial do Município de Lavras, nos moldes
estabelecidos neste edital.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA
3.1 Este instrumento terá vigência de 20 (vinte) anos a contar data da sua publicação no
Diário Oficial do Município de Lavras, podendo ser prorrogado a critério da
Administração Pública Municipal;
3.2 Findo o prazo estabelecido para a Concessão de Direito Real de Uso, a OSC se
obriga a devolver o imóvel tempestivamente e as benfeitorias então realizadas e
existentes, incorpor-se-ão ao patrimônio público municipal, independentemente de
qualquer indenização ou ato formalizador.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES
4.1 O MUNICÍPIO obriga-se a:
4.1.1 Acompanhar a execução da parceria e zelar pelo cumprimento do disposto neste
instrumento, na Lei Federal n° 13.019, de 2014, Decreto Municipal n° 14.415, de 2017
e demais atos normativos aplicáveis;
4.1.2 Publicar o extrato desta parceria no Diário Oficial do Município (DOM) e
respectivas alterações, se for o caso
4.1.3 Adotar as medidas administrativas com vistas ao ressarcimento de danos
provocados ao bem disponibilizado, quando for o caso.
4.1.4 Realizar vistorias periódicas do bem disponibilizado em virtude da Parceria.
4.2 A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL obriga-se a:
4.2.1 Manter funcionários em número suficiente para o cumprimento dos serviços
objeto deste termo;
4.2.2 Responder por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a
incidir sobre o imóvel objeto deste Acordo de Cooperação;
4.2.3 Manter a estrutura física necessária e de qualidade para a execução do objeto
pactuado no Plano de Trabalho, parte integrante e indissociável deste instrumento;
4.2.4 Zelar pela qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência,
eficácia e efetividade social em suas atividades, assegurando a correção de quaisquer
irregularidades;
4.2.5 Prestar informações aos munícipes e quaisquer interessados sobre o caráter
público das ações realizadas em decorrência dessa parceria, quando for o caso;
4.2.6 Permitir a supervisão, fiscalização, monitoramento e avaliação do MUNICÍPIO
sobre a execução do objeto da parceria, garantindo o acesso de agentes da administração
pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos,
documentos e informações relativos a esta parceria, e aos locais de execução do objeto
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4.2.7 Comunicar quaisquer alterações em seus atos societários e em seu quadro de
dirigentes, quando houver, em até trinta dias da data de registro no órgão competente;
4.2.8 Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos
investimentos decorrentes do ACORDO DE COOPERAÇÃO, de forma a possibilitar
a sua funcionalidade;
4.2.9 Manter sua habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária devidamente
regularizada durante toda a vigência da parceria
CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS
Integra este instrumento, o Plano de Trabalho aprovado, proposto pela _________
(nome da entidade da sociedade civil selecionada), bem como toda documentação
técnica que dele resultou.
CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
6.1 A prestação de contas tem por objetivo o controle de resultados e deverá conter
elementos que permitam verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das
metas e dos resultados previstos;
6.2 A prestação de contas deverá ser apresentada no prazo de até 20 (vinte) dias após o
fim de cada exercício financeiro na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana, nos termos do art. 74, §1°, do
Decreto Municipal n° 14.415, de 2017;
6.3 A prestação de contas prevista no subitem anterior será realizada mediante
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, que deverá conter:
6.3.1 Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
6.3.2 Demonstração do alcance das metas;
6.3.3 Documentos de comprovação da execução das ações e do alcance das metas que
evidenciem o cumprimento do objeto, definidos no plano de trabalho como meios de
verificação, como listas de presenças, fotos, vídeos e outros;
6.3.4 Documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens ou
serviços, quando houver;
6.3.5 Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;
6.3.6 Justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.
6.4 O relatório de que trata o subitem 6.3 deverá fornecer elementos para avaliação:
6.4.1 dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
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6.4.2 do grau de satisfação do público - alvo, quando pesquisado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
7.1 As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador,
objetivando a gestão adequada e regular das parcerias, diante do que deverão
contemplar a análise das informações da parceria constantes da plataforma eletrônica e
da documentação técnica apresentada;
7.2 Cabe ao MUNICÍPIO DE LAVRAS exercer as atribuições de monitoramento e
avaliação do cumprimento do objeto da parceria podendo valer-se de recursos
tecnológicos e apoio técnico de terceiros, que será designado em ato próprio;
7.3 O MUNICÍPIO DE LAVRAS designará um gestor para realizar o
acompanhamento e fiscalização desta parceria, através de publicação no Diário Oficial
do Município de Lavras;
7.4 O MUNICÍPIO DE LAVRAS poderá designar técnicos responsáveis para subsidiar
o gestor da parceria em relação à análise dos relatórios de execução do objeto ou de
execução financeira, e ainda para a elaboração de seu relatório de monitoramento e
avaliação;
7.5 - O MUNICÍPIO DE LAVRAS designará, em ato específico, os integrantes da
comissão de monitoramento e avaliação para analisar os relatórios técnicos de
monitoramento e avaliação, que deverão ser por ela homologados.
7.6 - O gestor emitirá Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria e o
submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para homologação.
7.7 A execução da parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de
políticas públicas, sem prejuízo da fiscalização realizada pelo MUNICÍPIO DE
LAVRAS, pelos órgãos de controle e mecanismos de controle social previstos na
legislação.
CLÁUSULA OITAVA- DA DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL
É vedada a utilização dos equipamentos disponibilizados para fins de promoção da
OSC ou de seus representantes, sendo que toda e qualquer ação de divulgação ou
publicidade alusivas a este ACORDO DE COOPERAÇÃO ou sua execução deverá
atender às orientações e diretrizes adotadas oficialmente pelo sistema de comunicação
da Administração Pública.
CLÁUSULA NONA- DA DENÚNCIA OU DA RESCISÃO
9.1 Fica facultada aos partícipes a denúncia do instrumento, a qualquer tempo, devendo
a outra parte ser comunicada no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, respeitadas as
obrigações assumidas com terceiros e saldados os compromissos entre os partícipes;
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9.2 O MUNICÍPIO DE LAVRAS poderá rescindir o instrumento da parceria em caso
de inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas ou o descumprimento do
disposto na Lei no 13.019/2014, garantida à OSC a oportunidade de defesa;
9.3 Constitui motivo para rescisão do ACORDO DE COOPERAÇÃO o
inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas pactuadas, particularmente quando
constatado o uso do bem cedido em desacordo com o disposto no Edital de
Chamamento Público n° 002/2019 e no Plano de Trabalho aprovado pelo MUNICÍPIO
DE LAVRAS; ou falta de apresentação da Prestação de Contas, nos prazos
estabelecidos;
9.4 A execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, com este
instrumento, com o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 ou nas disposições
normativas aplicáveis pode ensejar aplicação à OSC, garantida prévia defesa, das
sanções previstas nesses diplomas normativos;
9.5 O presente Acordo de Cooperação poderá resolver-se a qualquer tempo, caso a OSC
dê ao imóvel destinação diversa da estabelecida no art. 2°, da Lei Complementar n° 393,
de 2019 que diz respeito ao uso destinado para administração de pátio para
estacionamento de caminhões;
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Em caso de paralisação injustificada dos serviços objeto do presente termo poderá
o Município assumir ou transferir a responsabilidade pela sua execução;
10.2 Os casos omissos e os que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas
serão resolvidos administrativamente entre as partes de acordo com a legislação
pertinente;
10.3 É expressamente vedada a cessão, a subconcessão ou transferência, total ou parcial,
dos direitos decorrentes da concessão a terceiros, bem como sua sublocação total ou
parcial, fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução deste, sem prévia e
expressa anuência do Município de Lavras, sob pena de rescisão e cominação de
penalidade aplicável à espécie, de pleno direito, independente de notificação judicial;
10.4 Não logrando êxito na tentativa de conciliação e solução administrativa, fica eleito
o foro da comarca de Lavras/MG para dirimir os conflitos decorrentes deste
Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
10.5 E, por estarem acordados com os termos dessa parceria as partes firmam em 3
(três) vias de igual teor e forma o presente instrumento.
Prefeitura Municipal de Lavras, em _______ de ________ de 2.019.
SECRETÁRIO MUNICIPAL
1. Nome:
CPF:

REPRESENTANTE LEGAL
2. Nome:
CPF:
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