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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2018 
 

Processo nº 23109.003234/2018-33 
 
Chamamento Público para seleção de projetos apresentados por 
Organizações Sociais da Sociedade Civil (OSC), vinculadas ao Sistema Nacional 
do Desporto, interessadas em celebrar um Acordo de Cooperação com a 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que vise alcançar investimentos em 
obras de infraestrutura esportiva e equipamentos em médio e longo prazo 
para o desenvolvimento do Centro Desportivo da Universidade Federal de 
Ouro Preto (CEDUFOP). 
 
A UFOP torna público o presente Edital de Chamamento Público visando 
seleção de projetos apresentados por Organizações Sociais da Sociedade 
Civil (OSC), vinculadas ao Sistema Nacional do Desporto, interessadas em 
celebrar Acordo de Cooperação destinado a Implementação de Projeto 
destinado à Reestruturação, Modernização e Revitalização do Complexo 
Esportivo do Centro Desportivo da Universidade Federal de Ouro Preto 
(CEDUFOP), por meio da doação de obras, reformas e a execução das 
atividades/calendários esportivos que visem o incentivo das práticas 
esportivas, conforme termos e condições definidas neste Edital e no Plano de 
Trabalho. 
 
1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a 
celebração de um Acordo de Cooperação, com vistas à consecução de finalidade 
de interesse público e recíproco que consiste na implementação do Projeto 
destinado à Reestruturação, Modernização e Revitalização do Complexo 
Esportivo do Centro Desportivo da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 
por meio de obras, reformas e execução das atividades/calendários esportivos, 
conforme Termo de Referência. 
 

1.1. Da organização da sociedade civil (OSC), integrante do Sistema 
Nacional do Desporto, conforme condições estabelecidas neste Edital. 
 
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de 
julho de 2014, pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e pelos demais 
normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital. 
 
1.3. Será selecionada apenas uma proposta por organização observada a 
ordem geral de classificação e a disponibilidade orçamentária para a 
celebração do acordo de cooperação, de acordo com os objetivos contidos no 
item 2 e 3 do presente edital. 
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1.4. Após a seleção da melhor proposta, a OSC será convocada para 
apresentar à comissão de seleção, os projetos arquitetônicos e 
complementares das novas instalações do CEDUFOP, com exceção da 
reforma dos vestiários do ginásio principal, cujos projetos já se encontram 
anexados a esse edital. 
 
2. OBJETO DO ACORDO DE COOPEAÇÃO 
 
2.1 – O Acordo de Cooperação terá por objeto a implementação do Projeto 
destinado à Reestruturação, Modernização e Revitalização do complexo 
esportivo do Centro Desportivo da Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), por meio de obras, reformas e execução das atividades/calendários 
esportivos, estritamente de acordo com o disposto no Plano de Trabalho, 
tendo como objetivos: 
 

a) Potencializar a sua atuação como Órgão de planejamento, promoção, 
administração e coordenação acadêmica das políticas institucionais de 
educação física, esporte, recreação e lazer da UFOP; 
 

b) Apoiar o CEDUFOP na promoção de ações acadêmicas, ensino de 
graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão em educação física, esporte, 
lazer e recreação; 
 

c) Apoiar o CEDUFOP no desenvolvimento das suas finalidades 
acadêmicas, culturais, esportivas e de lazer, ampliando sua capacidade de 
administrar e gerenciar todas as instalações e equipamentos de educação 
física, esporte, lazer e recreação e outros meios disponíveis em seu espaço 
físico; 
 

d) Potencializar a atuação do CEDUFOP junto a Comunidade como núcleo 
de orientação, aplicação e renovação de métodos e técnicas relacionadas 
com as atividades físicas, esportivas, de lazer e recreativas, buscando 
qualificar as ações de seus usuários por meio de processos educativos, do 
ensino, da pesquisa, da extensão, treinamento esportivo em diferentes níveis 
e da prestação de serviços. 
 
3. DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
3.1 - O Acordo de Cooperação terá como objetivos específicos à execução de 
obras e reformas de infraestrutura esportiva, execução de 
atividades/calendários esportivos, conforme disposto a seguir: 
 
a) Doação de obras de infraestrutura esportiva que permitam a construção 
de um complexo de equipamentos esportivos, a construção de um bloco de 
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laboratórios compartilhados de ciências do esporte, do cercamento do 
CEDUFOP, reforma dos vestiários e sanitários do Ginásio Poliesportivo do 
CEDUFOP, conforme se segue: 
 

1.   Doação de obras de infraestrutura esportiva de modalidade 
olímpica em conformidade com as orientações das Confederações 
esportivas nacionais para eventos esportivos de porte regional e 
nacional, considerando a construção de no mínimo 8 (oito) quadras e 
demais obras de circulação, acessibilidade, cercamento, iluminação e 
integração às edificações pré-existentes; 
 
2.   Construção de estruturas esportivas nas dimensões oficiais 
homologadas pela respectiva Confederação Brasileira, com todos os 
equipamentos e acessórios necessários ao desenvolvimento de 
competições oficiais nos períodos diurno e noturno, conforme 
orientações contidas nos devidos Termos de Compromisso para 
realização de competições oficiais em diferentes níveis. 

 
3.   Construção de um bloco de laboratórios de ciência do esporte, 
nas dimensões suficientes para abrigar, de forma compartilhada, os 
laboratórios de fisiologia do exercício, biomecânica, psicologia do 
esporte, avaliação física, metodologias de ensino dos esportes, 
imunologia do exercício, e demais dependências de sala de análises 
técnicas e táticas, bancadas secas e molhada, sanitários masculino e 
feminino, além de dois gabinetes compartilhados para atendimentos 
diversos.  
 
4.   Reforma dos vestiários e sanitários do Ginásio Poliesportivo do 
CEDUFOP, conforme anexos 5, 6, 7 e 8. 

 
5.   Cercamento das edificações acrescentadas e integração ao 
parque esportivo do CEDUFOP. 

 
 
3.2 - O acordo de cooperação terá, como objetivos específicos a execução de 
ações para o desenvolvimento de: 

 
a) Preparação de atletas da base ao alto rendimento (detecção, formação, 

preparação e destreinamento do atleta; realização de treinamentos e 
intercâmbios);  

b) Organizar e promover competições;  
c) Organizar, promover e gerenciar capacitações de equipes técnicas 

interdisciplinares; 
d) Aquisição de materiais e equipamentos esportivos;  
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e) Preparação de atletas e equipes de representação em diversos níveis 
em competições locais, regionais, nacionais e internacionais, vinculadas 
às modalidades dos Programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos;  

f) Planejar e realizar treinamentos e intercâmbios de consultores, técnicos 
e atletas da área; 

g) Participar de competições;  
h) Capacitação de recursos humanos para o esporte de alto rendimento 

(apoio à organização, realização e participação em cursos, seminários, 
congressos, conferências, eventos de transmissão de conhecimento no 
âmbito do esporte, intercâmbios e outros ligados ao desenvolvimento de 
estudos e da prática do esporte de alto rendimento); 

i) Organização e realização de eventos esportivos (organização e 
realização de competições esportivas locais, regionais, nacionais e 
internacionais). 

j) Implantação e desenvolvimento de ações de preparação de atletas de 
alto rendimento (detecção, formação, preparação e destreinamento do 
atleta; realização de treinamentos e intercâmbios; participação em 
competições; capacitação de equipes técnicas interdisciplinares e 
aquisição de materiais e equipamentos esportivos);  

k) Implantação e desenvolvimento de ações de preparação de atletas e 
equipes de representação em diversos níveis em competições locais, 
regionais, nacionais e internacionais, vinculadas às modalidades dos 
Programas dos Jogos Olímpicos e ou Paralímpicos;  

l) Realização de treinamentos e intercâmbios; participação em 
competições; capacitações de equipes técnicas interdisciplinares e 
aquisição de materiais e equipamentos esportivos; 

m)  Capacitação de recursos humanos para o esporte de alto rendimento 
(apoio à organização, realização e participação em cursos, seminários, 
congressos, conferências, eventos de transmissão de conhecimento no 
âmbito do esporte, intercâmbios e outros ligados ao desenvolvimento de 
estudos e da prática do esporte de alto rendimento); 

n) Organização e realização de eventos e competições esportivas locais, 
regionais, nacionais e internacionais. 

 
4. Cada OSC/Entidade poderá apresentar apenas uma proposta, conforme 
descrição contida no item 2.1, de modo que a seleção dos projetos observará 
a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração 
do Acordo de Cooperação. 
 
 
5. JUSTIFICATIVA 
 

5.1 A celebração do Acordo de Cooperação regulado por este Edital visa 
possibilitar ao CEDUFOP em parceria Organizações Sociais da Sociedade 
Civil (OSC), vinculadas ao Sistema Nacional do Desporto, visando à 
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ampliação, revitalização e fortalecimento da infraestrutura esportiva da 
infraestrutura de equipamentos em médio e longo prazo. O CEDUFOP 
pretende continuar garantindo o acesso da comunidade local/regional a este 
importante patrimônio, constituído pelo seu parque de instalações 
esportivas, construído ao longo destes mais de trinta anos de atividade sob 
sua coordenação direta. Dessa forma, como gestor do parque de instalações 
e equipamentos esportivos o CEDUFOP busca, atualmente, alternativas 
para garantir a ampliação e modernização deste patrimônio, bem como sua 
sinergia com Organizações Sociais da Sociedade Civil (OSC), vinculadas ao 
Sistema Nacional do Desporto, considerando suas infraestruturas e 
equipamentos para que possa avançar na constituição de um centro de 
referência para o desporto olímpico, na formação de seus alunos e nos 
serviços à nossa comunidade nos campos da educação física, do esporte, 
do lazer e das práticas das atividades físicas. 

 
5.2  METAS: 

 
Anualmente, deverão ser aferidas as metas de desenvolvimento da ação pelo 
CEDUFOP, através da verificação da realização das seguintes ações: 
a) No mínimo 3 (três) eventos anuais de capacitação para acadêmicos e 

profissionais no desenvolvimento das atividades propostas; 
b) No mínimo 2 (dois) eventos anuais de caráter cultural envolvendo 

acadêmicos e profissionais participantes das atividades e toda a 
equipe organizadora da proposta; 

c) No mínimo 3 (três) eventos esportivos regionais anuais que envolvam 
os atletas de modalidade olímpica envolvendo atletas de diferentes 
níveis de desenvolvimento; 

d) No mínimo 2 (dois) eventos esportivos oficiais anuais em nível 
estadual, envolvendo atletas de modalidade olímpica, envolvendo 
atletas de diferentes níveis de desenvolvimento; 

e) No mínimo 1 (um) evento esportivo internacional anual, envolvendo 
atletas profissionais e ou aspirantes em modalidade olímpica, 
envolvendo atletas de diferentes níveis de desenvolvimento; 
 
 

6. DAS CONDIÇÕES PARA A CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 
 

6.1 A administração pública federal convocará a organização da sociedade civil 
selecionada para, no prazo de quinze dias, apresentar o seu plano de trabalho, 
que deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:  

I. a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o 
nexo com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas; 

II. a forma de execução das ações; 
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III. a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;  
IV. a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados 

para a aferição do cumprimento das metas; 
V. a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na 

execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a 
discriminação dos custos indiretos necessários à execução do objeto; 

VI. os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e 
VII. as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso, na 

forma do art. 38.  

6.2 A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso V do caput deverá 
incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos 
apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da 
mesma natureza, tais como cotações, tabelas de preços de associações 
profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de 
informação disponíveis ao público.  

6.3 Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as 
informações já apresentadas na proposta, observados os termos e as 
condições constantes no edital. 

6.4 Para fins do disposto no § 2º, a administração pública federal poderá solicitar 
a realização de ajustes no plano de trabalho, observados os termos e as 
condições da proposta e do edital.  

6.5 O prazo para realização de ajustes no plano de trabalho será de quinze dias, 
contado da data de recebimento da solicitação apresentada à organização da 
sociedade civil na forma do § 3º.  

6.6 A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 
  

7. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
 
a) Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), 
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 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;  
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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.  
 
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;  

 

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

a) Estar habilitada no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 
Repasse – SICONV, no endereço eletrônico www.convenios.gov.br; 
 

b) Declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência 
e Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas 
no Edital e seus anexos, bem como que se responsabilizam pela 
veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados 
durante o processo de seleção. 

 
c) Não será permitida a atuação em rede. 
 
 
8. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 
8.1 Para a celebração do Acordo de Cooperação, a OSC/Entidade deverá 
atender aos seguintes requisitos: 
 

a) Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades 
e finalidades de relevância pública e social voltadas à prática ou 
administração do esporte, bem como compatíveis com o objeto do instrumento 
a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 
13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as sociedades 
cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 
 

b) Ser regida por normas de organização interna que prevejam 
expressamente que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza 
que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, 
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei 
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nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as sociedades 
cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 
 

c) Ser regida por normas de organização interna que prevejam, 
expressamente, escrituração de acordo com os princípios fundamentais de 
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, 
inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014); 
 

d) Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 01 
(um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de 
documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com 
base Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, 
alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014); 
 

e) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 
parceria ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser 
comprovada no momento da apresentação do plano de trabalho e na forma 
do art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016 (art. 33, caput, inciso 
V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso III, do Decreto 
nº 8.726, de 2016); 
 

f) Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento 
do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, 
alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com recursos da 
parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal da 
OSC/Entidade, conforme Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições 
Materiais. Não será necessária a demonstração de capacidade prévia 
instalada, sendo admitida a aquisição de bens e equipamentos ou a 
realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do 
objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, 
de 2014, e art. 26, caput, inciso X e §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016); 
 

g) Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto 
da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na 
forma do art. 26,caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016. Não será 
necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a 
contratação de profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a 
realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do 
objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, 
de 2014, e art. 26, caput, inciso III e §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016); 
 

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

i) Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro 
civil ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de 
sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 
34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014); 
 

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

k) Comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio 
de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de 
locação (art. 34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, 
inciso VIII, do Decreto nº 8.726, de 2016); 
 

l) Atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a 
OSC se tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, 
§3º, Lei nº 13.019, de 2014); 
 

m) Apresentar certificação válida de que cumpre os requisitos para 
recebimento de recursos públicos federais, conforme Art. 18 e 18-A e seguintes, 
da Lei nº 9.615/98; e 
 

n) Apresentar Planejamento Financeiro que demonstre as fontes e os valores 
dos recursos públicos (ou incentivados) a serem recebidos e a destinação 
prevista (apoio/projeto/programas/seleção/evento). 
 
8.2 Ficará impedida de celebrar o Acordo de Cooperação a entidade que: 
 

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

b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 
celebrada (art. 39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014); 
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c) Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério 
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em 
relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas 
autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os 
integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, caput, 
inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 27, caput, inciso I e §§ 
1º e 2º, do Decreto nº 8.726, de 2016); 
 

d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 
(cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e 
quitados os débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista 
a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver 
pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, 
inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014); 
 

e) Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão 
de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, 
com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, 
ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 
39, caput, inciso V, 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 (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, 
de 2014); ou 
 

g) Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias 
tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 
(oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada 
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto 
durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de 
improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III 
do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da 
Lei nº 13.019, de 2014); 
 
9. COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
9.1 - Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar 
o presente chamamento público, a ser constituída na forma de Portaria, 
previamente à etapa de avaliação das propostas. 
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9.2 - Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha 
participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente 
Edital, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de 
qualquer OSC/Entidade participante do chamamento público, ou cuja atuação 
no processo de seleção configure conflito de interesse, nos termos da Lei nº 
12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, 
e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016). 
 
9.3 - 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, e art. 
14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016). 
 
9.4 - Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse 
colegiado. 
 
9.5 - 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. 
 
10. DA FASE DE SELEÇÃO 
 
10.1 A fase de seleção observará as seguintes etapas: 
Tabela 1 
 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA PRAZO 

01 Publicação do Edital de Chamamento 
Público 

19/07/2018  

02 Período para envio das propostas 19/07/2018 até 
18/08/2018 

03 Etapa competitiva de avaliação das 
propostas pela Comissão de Seleção 

10 dias 
19/08 a 28/08/18 

04 Divulgação do resultado preliminar 30/08/2018 

05 Prazo para interposição de recursos 05 dias 
31/08 a 04/09/18 

06 Análise dos recursos interpostos 03 dias 
05/09 a 07/09/18 
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07 

Publicação do resultado final das 
Propostas Selecionadas, com divulgação 
das decisões recursais proferidas (se 
houver). 

 
08/09/2018 

 
10.2 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)/Entidade(s) selecionada(s) 
(mais bem classificada/s), nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014. 
 
11. Etapa 01: Publicação do Edital de Chamamento Público. 
 
11.1 - O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da 
UFOP na internet (www.ufop.br), no Diário Oficial da União (DOU) e 
disponível também no site (http://gecon.ufop.br/), com prazo mínimo de 30 
(trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de 
publicação do Edital. 
 
12. Etapa 02: Data final para envio das propostas. 
 
12.1 - As propostas serão apresentadas pelas OSCs/Entidades, via correio no 
endereço (Universidade Federal de Ouro Preto, Gerência de Contratos e 
Convênios (GECON) situada no Centro de Convergência, Campus 
Universitário, s/n, Bairro Morro do Cruzeiro, CEP 35.400-000, Ouro Preto 
Minas Gerais), e deverão ser postadas no correio, via sedex, até o dia 
correspondente a 30 dias após a publicação do presente Edital. 
 
12.2 - Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra 
será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos 
que não forem explícita e formalmente solicitados pela administração pública 
federal. 
 
12.3 - Cada OSC/Entidade poderá apresentar apenas uma proposta. Caso 
venha a apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada 
apenas a última proposta enviada para análise.  
 
12.4 - Observado o disposto nos itens 7.5.3 e 7.5.4 deste Edital, as propostas 
deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: 
 
a) Os dados da experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de 
objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica 
e operacional; 
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b) A descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o 
projeto proposto; 
 
c) As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores 
que aferirão o cumprimento das metas; 
 
d) Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e 
 
e) O valor global. 
 
12.5 - Somente serão avaliadas as propostas que, chegarem à GECON, até o 
prazo limite de envio das propostas pelas OSCs/Entidades constante da 
Tabela 1. As informações mínimas a que se refere o item 7.4.4 deverão ser 
inseridas no “Projeto Básico/Termo de Referência” da proposta. 
 
13 - Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela 
Comissão de Seleção. 
 
13.1 - Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de 
Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSCs/Entidades 
concorrentes. A análise e julgamento de cada proposta serão realizados pela 
Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu 
julgamento. 
 
13.2 - A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela abaixo 
para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado 
preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de 
forma devidamente justificada, por até mais 30 (trinta) dias. 
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CRITÉRIOS DE 

JULGAMENTO 

 

PONTUAÇÃO 

 

PESO 

PONT. 

MÁX. 

I. Capacidade Técnica da OSC no que pese a 

captação de recursos junto a diferentes fontes de 

financiamento, bem como de promoção das ações 

desportivas visando dinamizá-las. 

4 Grau pleno da descrição  

3 

 

12 
2 Grau satisfatório da descrição 

0 Não atendimento ou o atendimento insatisfatório 

II. Adequação da proposta aos objetivos da chamada 

Pública. 

4 Grau pleno da descrição  

2 

 

12 2 Grau satisfatório da descrição 

0 Não atendimento ou o atendimento Insatisfatório 

III. Adequação da proposta ao valor do teto previsto na 

subclásula 23. 

4 Adequada  

2 

 

08 0 Inadequada 

IV. Informações sobre ações a serem executadas, 

metas a serem atingidas, indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas e prazos para a execução das 

ações e para o cumprimento das metas. 

 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

implica na eliminação da proposta, por força do art. 

16, §2º, incisos II e III, do Decreto nº 8.726, de 2016. 

4 Grau pleno da descrição  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

12 

2 Grau satisfatório da descrição 

 

0 

 

Não atendimento ou o atendimento insatisfatório 

V. Adequação da proposta aos objetivos da política, do 

plano, do programa ou da ação em que se insere a 

parceria. 

 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

implica a eliminação da proposta, por força do caput 

do art. 27 da Lei nº 13.019, de 2014, c/c art. 9º, §2º, 

inciso I, do Decreto nº 8.726, de 2016. 

4 Grau pleno da descrição  

2 

 

 

 

 

12 

 

 

 

2 Grau satisfatório da descrição 

 

0 

 

Não atendimento ou atendimento insatisfatório 

VI. Descrição da realidade objeto da parceria e do 

nexo entre essa realidade e a atividade ou projeto 

proposto. 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

implica eliminação       da proposta, por força do art. 

16, §2º, inciso I, do Decreto nº 8.726, de 2016. 

4 Grau pleno da descrição   

2 Grau satisfatório da descrição 

0 Não atendimento ou atendimento insatisfatório 2 12 
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13.3 - Caso ocorra empate, a ordenação dos projetos se dará considerando a 
maior pontuação nos critérios, II; I; III; e IV, na ordem que se apresentam. 
 
13.4 - 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. 
 
14 - Serão eliminadas aquelas propostas: 
 

a)  Cuja pontuação for inferior a 40% do total possível; 
 

b)  Que não contenham 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; e 
os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; ou 
 

c)  Que não contenham valor global ou o montante estiver acima do teto 
previsto nos itens 9.5 e 9.6 deste Edital (valor total de recursos 
disponibilizados) 
 
15 - Etapa 04: Divulgação do resultado preliminar. 
 
15.1 - A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de 
seleção na página do sítio oficial da UFOP na internet (www.ufop.br) e no site 
da GECON (gecon.ufop.br), (art. 17 do Decreto nº 8.726, de 2016), iniciando-
se o prazo para recurso. 
 
16 - Etapa 05: Prazo para interposição de recursos. 
 
a) Nos termos do art. 18 do Decreto nº 8.726, de 2016, os participantes que 
desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso 
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contado da publicação da 
decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 
9.784, de 1999). Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. 
 
b) Os recursos serão apresentados via correio no endereço (Universidade 

Federal de Ouro Preto, Gerência de Contratos e Convênios (GECON) 
situada no Centro de Convergência, Campus Universitário, s/n, Bairro 
Morro do Cruzeiro, CEP 35.400-000, Ouro Preto Minas Gerais), ou nesse 
mesmo endereço presencialmente devendo a GECON emitir um protocolo 
de entrega.  
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c) 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. 
d) Interposto recurso, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado 
imediatamente após o encerramento do prazo recursal, apresentem 
contrarrazões, se desejarem. A administração pública dará ciência, 
preferencialmente por meio eletrônico, para que os interessados apresentem 
suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da data da 
ciência. 
 
17- Etapa 06: Análise dos recursos interpostos. 
 
17.1 Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará. 
 
a) Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua 
decisão no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do fim do prazo para 
recebimento das contrarrazões. 
 
b) A decisão final do recurso, devidamente motivada pela comissão, deverá 
ser proferida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado do 
recebimento do recurso. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, 
podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, 
serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta 
decisão. 
 
c) 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. 
 

 O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
18 - Etapa 07: Publicação do resultado final das Propostas Selecionadas, 
com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). 
 
18.1.1 - Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem 
interposição de recurso, o órgão ou a entidade pública federal deverá 
homologar e divulgar, no seu sítio eletrônico oficial, as decisões recursais 
proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção (art. 19 do Decreto 
nº 8.726, de 2016). 
 
18.1.2 - homologação não gera direito para a OSC/Entidade à celebração da 
parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de 2014). 
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18.1.3 - pós o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única 
entidade com proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas às 
exigências deste Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento 
ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração. 
 
19. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 
 
19.1 - Fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do 
instrumento de parceria: 
 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

 
01 

Convocação da OSC/Entidade 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. 

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

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

04 Parecer de órgão técnico e assinatura do Acordo de 
Cooperação. 

05 Publicação do extrato do Acordo de Cooperação no Diário Oficial 
da União. 

 
19.2 - Etapa 01: Convocação da OSC/Entidade 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. 
 
19.3 - Para a celebração da parceria, a UFOP convocará a OSC/Entidade 
selecionada para, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir da 
convocação, apresentar o seu plano de trabalho (art. 25 do Decreto nº 8.726, 
de 2016) e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a 
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts.   
28, caput,33, 34 e 39 da Lei nº 13.019, de 2014, e arts. 26 e 27 do Decreto nº 
8.726, de 2016). 
 
19.4 - Por meio do plano de trabalho, a OSC/Entidade 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. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016), 
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observadas as Diretrizes e o Modelo para Elaboração da Proposta e do Plano 
de Trabalho a serem disponibilizados no sítio eletrônico da UFOP. 
 
19.5 - O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos 
(art. 25 do Decreto nº 8.726/2016): 
 
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) definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados 
para a aferição do cumprimento das metas; 
 
e) A previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na 
execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a 
discriminação dos custos diretos e indiretos necessários à execução do 
objeto; 
 
f) Os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso;  
 
g) As ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso; 
 
 h) Obrigações e responsabilidades de cada uma das partes; 
 
i) Obrigatoriedade de manutenção dos recursos do convênio em conta 
bancária específica; 
 
j) Vigência e possibilidade de prorrogação e de rescisão; 
 
k) Forma de acompanhamento da execução do objeto; 
 
l) Definição do modo como será realizado o controle finalístico da execução 
do objeto 
 
m) Forma e prazo de prestação de contas; 
 
n) Destinação dos bens remanescentes adquiridos com recursos do convênio; 
 
19.6 - A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do item 
8.2.3 deste Edital deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da 
compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no 
mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item 
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(descritos com suas características detalhadas), podendo ser utilizadas 
cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações 
especializadas, atas de registro de preços vigentes ou quaisquer outras fontes 
de informação disponíveis ao público. No caso de cotações, a OSC/Entidade 
deverá apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 3 (três) fornecedores 
diferentes, preferencialmente onde será executado o objeto (contendo CNPJ, 
endereço, telefone, valor unitário e valor total), sendo admitidas cotações de 
sítios eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e o fornecedor 
específico. Para comprovar a compatibilidade de custos de determinados 
itens, a OSC/Entidade poderá, se desejar, utilizar-se de ata de registro de 
preços vigente, consultando e encaminhando atas disponíveis no Portal de 
Compras do Governo Federal 
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br/gestor-de-compras/consultas-1). 
 
19.7 - Quando não se mostrar possível apresentar cotação de preço de 
empresas da região onde será executado o objeto, ou não for possível 
apresentar três propostas de preços, a entidade proponente deverá 
apresentar justificativa, para análise pela área técnica desta SNEAR. 
 
19.8 - Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC/Entidade 
selecionada, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias corridos, deverá comprovar 
o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos 
incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da 
Lei nº 13.019, 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/Entidade existe há, no mínimo, três anos 
com cadastro ativo; 
 
III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria 
ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade 
técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 
 
a) Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da 
administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras 
organizações da sociedade civil; 
 
b) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 
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c) Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento 
realizadas pela OSC ou a respeito dela; 
 
d) Currículos profissionais de integrantes da OSC/Entidade, 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/Entidade; 
 
IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União; 
 
V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
CRF/FGTS; 
 
VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
 
VII - relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC/Entidade, 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 modelo - Declaração do 
Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade (a 
ser disponibilizada no sítio eletrônico da UFOP); 
 
VIII - cópia de documento que comprove que a OSC/Entidade funciona no 
endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 
 
IX - declaração do representante legal da OSC com informação de que a 
organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações 
previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar 
descritas no documento, conforme modelo – Declaração da Não Ocorrência 
de Impedimentos (a ser disponibilizada no sítio eletrônico da UFOP); 
 
X - declaração do representante legal da OSC/Entidade sobre a existência de 
instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a previsão 
de contratar ou adquirir com recursos da parceria, conforme modelo – 
Declaração sobre Instalações e Condições Materiais (a ser disponibilizada no 
sítio eletrônico da UFOP); 
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XI - declaração do representante legal da OSC/Entidade de que trata o art. 
27 do Decreto nº 8.726, de 2016, conforme modelo – Declaração do Art. 27 
do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade (a ser 
disponibilizada no sítio eletrônico da UFOP); 
 
XII - Planejamento Financeiro que demonstre as fontes e valores dos 
recursos públicos (ou incentivados) a serem recebidos e a destinação prevista 
(apoio/projeto/programas/seleção/evento); e 
 
XIII - Certidão ou registro/relação de Entidades emitida pela UFOP, que 
comprove o cumprimento dos requisitos previstos nos Arts. 18 e 18-A da Lei 
nº 9.615/1998. 
 
19.9 - Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de 
negativas, no caso das certidões previstas nos incisos IV, V e VI do item 
anterior. 
 
19.10 - A critério da OSC/Entidade, os documentos previstos nos incisos IV e 
V logo acima poderão ser substituídos pelo extrato emitido pelo Serviço 
Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc, quando 
disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda 
(art. 26, §3º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 
 
19.11 - As OSCs/Entidades ficarão dispensadas de reapresentar as certidões 
previstas nos incisos IV, V e VI do item anterior que estiverem vencidas no 
momento da análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente (art. 
26,§4º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 
 
19.12 - plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento 
dos requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC/Entidade 
selecionada, na GECON via correio ou presencialmente no endereço 
(Universidade Federal de Ouro Preto, Gerência de Contratos e Convênios 
(GECON) situada no Centro de Convergência, Campus Universitário, s/n, 
Bairro Morro do Cruzeiro, CEP 35.400-000, Ouro Preto Minas Gerais). 
 
20 - Etapa 02: verificação do cumprimento dos requisitos para celebração 
da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 
Análise do plano de trabalho. 
 
20.1 - Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração 
pública, do atendimento, pela OSC/Entidade selecionada, dos requisitos para 
a celebração da parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e 
cumprimento de demais exigências descritas na Etapa anterior. Esta Etapa 2 
engloba, ainda, a análise do plano de trabalho. 
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20.2 - No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a 
celebração de parcerias, a administração pública federal deverá consultar o 
Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM, o 
SICONV, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal – SIAFI, o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público 
Federal – CADIN, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
– CEIS, o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos – 
CADICON e o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ, para verificar se há informação sobre ocorrência impeditiva à referida 
celebração. 
 
20.3 - Caso seja constatado que a Entidade selecionada possua alguma 
parceria vigente, oriunda de transferência de recurso (convênio ou Acordo de 
Cooperação), que apresente alguma irregularidade em sua execução, a 
mesma ficará suspensa de celebrar o Acordo de Cooperação até que as 
impropriedades sejam sanadas. 
 
20.4 - A UFOP examinará o plano de trabalho apresentado pela 
OSC/Entidade selecionada ou, se for o caso, pela OSC/Entidade 
imediatamente mais bem classificada que tenha sido convocada. 
 
20.5 - Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com 
as informações já apresentadas na proposta apresentada pela OSC, 
observados os termos e as condições constantes neste Edital e em seus 
anexos (art. 25, §2º, do Decreto nº 8.726, de 2016). Para tanto, a UFOP 
poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho, nos termos do 
§3º do art. 25 do mesmo Decreto. 
 
20.6 - Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de 
a OSC/Entidade 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. 
 
20.7 - Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso 
a OSC/Entidade 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. 
 
21 - Etapa 03: Ajustes no plano de trabalho e regularização de 
documentação, se necessário. 
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21.1 - Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados 
ou constatado evento que impeça a celebração, a OSC/Entidade será 
comunicada do fato e instada a regularizar sua situação, no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria (art. 28 do 
Decreto nº 8.726, de 2016). 
 
21.2 - Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho 
enviado pela OSC/Entidade, a UFOP solicitará a realização de ajustes e a 
OSC/Entidade deverá fazê-lo em até 15 (quinze) dias corridos, contados da 
data de recebimento da solicitação apresentada (art. 25, §§ 3º e 4º, do 
Decreto nº 8.726, de 2016). 
 
22 - Etapa 04: Parecer de órgão técnico e assinatura do Acordo de 
Cooperação. 
 
22.1 - 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 pela UFOP, as designações do 
gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia 
dotação orçamentária para execução da parceria. 
 
22.2 - Aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da 
parceria (art. 25, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 
 
22.3 - No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 
da fase de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a 
OSC/Entidade 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. 
 
22.4 – A OSC/Entidade deverá comunicar alterações em seus atos societários 
e no quadro de dirigentes, quando houver (art. 26, §5º, do Decreto nº 8.726, 
de 2016). 

 
23 - Etapa 05: Publicação do extrato do Acordo de Cooperação no Diário 
Oficial da União. 
 
23.1 - 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). 
 
24 - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A 
REALIZAÇÃO DO OBJETO 
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24.1 - O valor total de recursos previstos a serem disponibilizados pela OSC 
ao longo da execução das ações deverá ser detalhado sob forma de 
cronograma de gastos juntamente com os projetos constantes do item 1.4, 
cujo valor total estimado será de R$ 965.381.75 (novecentos e sessenta e 
cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) (vide 
planilha Anexa). 
 
24.2 - as contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral 
efetuados com recursos da parceria, a OSC/Entidade deverá observar o 
instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o disposto nos 
incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos 
arts. 35 a 42 do Decreto nº 8.726, de 2016. É recomendável a leitura integral 
dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, 
que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções 
cabíveis. 
 
24.3 - Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de 
seu objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas 
no plano de trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014): 
 
a) Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, 
de pessoal próprio da OSC/Entidade, durante a vigência da parceria, 
compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições 
sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro 
salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e 
trabalhistas; 
 
b) Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos 
em que a execução do objeto da parceria assim o exija; 
 
24.4 - Não serão permitidas despesas administrativas, relacionadas ao objeto, 
exceto se pessoal próprio da OSC/Entidade, com previsão expressa no Plano 
de Trabalho. 
 
24.5 - É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à 
parceria, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo 
em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração 
pública federal, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em 
lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. 
 
24.6 - Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos 
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, serão devolvidos à UFOP por ocasião da conclusão, 

http://www.ufop.br/


 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP 

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

Gerência de Contratos e Convênios 

______________________________________________________________________ 

 
 

Centro de Convergência – Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – CEP 35400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil 
Homepage: http://www.ufop.br -- Fone: (31) 3559-1378 -  Fax: (31) 3559-1388 

 

denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 
13.019, de 2014. 
 
24.7 – O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e 
desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência administrativas. A 
seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o 
instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm 
direito subjetivo ao repasse financeiro. 
 
25- CONTRAPARTIDA 
 
25.1 - A contrapartida da OSC/Entidade selecionada deverá ser no montante 

suficiente para atender ao objeto descrito no Plano de Trabalho, tendo como 
valor de referência o estipulado na cláusula 24.1 deste edital. 

 
26 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
26.1 - O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da 
UFOP na internet (www.ufop.br) e no site (www.gecon.ufop.br), com prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da 
data de publicação do Edital. 
 
26.2 - Qualquer cidadão poderá solicitar a impugnação do presente Edital, com 
antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio das 
propostas, de forma eletrônica, pelo email gecon@ufop.br A resposta às 
impugnações caberá ao Gerente de Contratos e Convênios. Os pedidos de 
esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de 
seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 
(dias) dias da data-limite para envio da proposta, exclusivamente de forma 
eletrônica, pelo gecon@ufop.br. Os esclarecimentos serão prestados pela 
Comissão de Seleção. 
 
26.2.1 As solicitações de impugnação e os pedidos de esclarecimentos não 
suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às solicitações de 
impugnação e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do 
processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 
 
26.2.2 - Eventual modificação no Edital, decorrente das solicitações de 
impugnação 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. 
 

http://www.ufop.br/
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26.2.3 - Comissão de Seleção resolverá os casos omissos e as situações não 
previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios 
que regem a administração pública. Caso necessário, a Comissão de Seleção 
poderá remetê-los para a consulta e manifestação da Gerente de Contratos e 
Convênios da UFOP. 
 
26.2.4 - A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por 
interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem 
que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 
26.2.5 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do 
Chamamento Público. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da 
proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a 
comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do 
cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade 
ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à 
rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de 
que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014. 
 
26.2.6 - UFOP não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar 
deste Chamamento Público. 
 
26.2.7 - Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e 
quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento Público 
serão de inteira responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo 
nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração 
pública. 
 
26.2.8 - O presente Edital terá vigência de 06 meses a contar da data da 
homologação do resultado definitivo, podendo ser prorrogado por igual 
período. 
 
26.2.9 - Deverão ser disponibilizados no sítio eletrônico da UFOP os modelos 
dos documentos e projetos a seguir, que constituem anexos do presente Edital, 
dele fazendo parte integrante: 
 

– Declaração de Ciência e Concordância; 
 

– Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 
 

– Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes 
da Entidade; 
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– Diretrizes e Modelo para Elaboração da Proposta e do Plano de Trabalho; 
 

– Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 
 

– Projeto arquitetônico nº 01; 
 

– Projeto arquitetônico nº 02; 
 

– Projeto arquitetônico nº 03; 
 

– Projeto arquitetônico nº 04. 
 

– Planilha de Preços 
 

 
 
 
 

Ouro Preto, 18 de Julho de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profª Drª Cláudia Aparecida Marliére de Lima 

Reitora 
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ANEXOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 
 
 
ANEXO I 
 
 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 
 
 
Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil –  OSC] está 
ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento 
Público nº .........../20....... e em seus anexos, bem como que se 
responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das 
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 
 
 
Local-UF,  de  de 20  . 
 
 
........................................................................................... 
 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

http://www.ufop.br/
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ANEXO II 
 
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 
 
 
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 
13.019, de 2014, c/c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016, 
que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]: 
 

 dispõe de instalações e outras condições materiais para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas. 
 
OU 
 

 pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições 
materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na 
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 
 
OU 
 

 dispõe de instalações e outras condições materiais para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar 
ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 
 
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, 
conforme a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da 
versão final da declaração. 
 
 
Local-UF,  de  de 20  . 
 
........................................................................................... 
 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

http://www.ufop.br/
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ANEXO III 
 
DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726, DE 2016, E RELAÇÃO 
DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE. 
 
Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da 
sociedade civil – OSC], nos termos dos arts. 26, caput, inciso VII, e 27 do 
Decreto nº 8.726, de 2016, que: 
 

 Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de 
Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública federal; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas 
mencionadas na alínea “a”. Observação: a presente vedação não se aplica às 
entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas 
autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e 
justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no 
instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador 
público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 
 

 
RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES
 DA ENTIDADE 

 
Nome do dirigente e 
cargo que ocupa na 

OSC 

 
Carteira de identidade, órgão 

expedidor e CPF 

 
Endereço 

residencial, 
telefone e e-mail 
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 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. 
 
 
Local-UF,  de  de 20  . 
 
 
........................................................................................... 
 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO IV 
 
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, do Decreto 
nº 8.726, de 2016, que a [identificação da organização da sociedade civil – 
OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no 
art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade: 
 

 Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a 
funcionar no território nacional; 

 Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 
celebrada; 

 Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou 
dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera 
governamental na qual será celebrado o Acordo de Cooperação, estendendo- 
se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes 
em linha reta, colateral ou  por  afinidade,  até  o  segundo grau. Observação: 
a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria 
natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá 
ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a 
mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como 
dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 
cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, 
alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014; 

 Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e 
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da 
esfera de governo da administração pública sancionadora e, por fim, 
declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de 
governo; 

 Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e
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 Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias 
tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 
8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 
ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os 
prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992. 
 
 
Local-UF,  de  de 20  . 
 
 
........................................................................................... 
 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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