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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR/PI, Através da Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o disposto na Lei Federal Nº 13.019/2014 e nº 13.204/2015, Lei Federal 

Nº 8.666/93, torna público às organizações da sociedade civil-OSC interessadas, que através deste edital, 

está procedendo ao chamamento público, visando à seleção de entidades para Formalização de Parceria, 

por meio de Termo de Colaboração, com organizações da sociedade civil - OSC para serviços de coleta 

de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, poda e varrição manual de vias públicas em regime de 

mútua cooperação com a administração pública municipal, para um período de um (01) ano, podendo ser 

prorrogado por períodos iguais, tendo vistas de preços e condições mais vantajosas para a Administração, 

conforme permitido pelo art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, por interesse do Município que 

apresentarem a Proposta que melhor se adequar ao objeto a ser pactuado. 

 
 

01 - DO OBJETO 

Contratação de organizações da sociedade civil – OSC, para serviços de coleta de resíduos sólidos 

domiciliares e comerciais, poda, capina, roço e varrição manual de vias públicas em regime de mútua 

cooperação com a Administração Pública Municipal, através de Parceria, por meio de Termo de 

Colaboração 

02 – DOS PRAZOS DE VIGENCIA: 

A vigencia do contrato será por um período de um (01) ano, podendo ser prorrogado por períodos iguais, 

tendo vistas de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme permitido pelo art. 

57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, por interesse do Município que apresentarem a Proposta que 

melhor se adequar ao objeto a ser pactuado. 

03 - DAS PROPOSTAS: 

Os valores a serem repassados conforme esse edital de Chamamento Público estão previstos na Lei 

Orçamentária Anual, dentro da programação orçamentária a seguir: Unidade Orçamentária: 02.19.01 – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ; Pojet/Atividade: 

25.752.0031.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ; Elemento de Despesas: 3.3.40.51.00 – CONTRIBUIÇÕES ; 

Fonte  de  Recursos  –  RECURSOS  PRÓPRIOS  /  GOVERNO  FEDERAL,  que  serão  utilizados   nas 
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parcerias a serem celebradas com as organizações da sociedade civil que apresentarem projetos e que 

forem aprovados pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública de Campo Maior/PI, sendo o total de R$ 

3.437.190,16 (Três milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, cento e noventa reais e dezesseis centavos),  

a serem aplicados da seguinte forma: 

VALORES A SEREM REPASSADOS EM 24 MESES 

SERVIÇOS VALORES VALOR MÁXIMO R$ 

serviços de coleta de resíduos 

sólidos domiciliares e 

comerciais, poda, capina, roço e 

varrição manual de vias públicas 

1ª parcela R$ 373.384,18 

Da 2ª parcela à 5ª parcela R$ 269.042,18 

6ª parcela R$ 373.384,18 

Da 7ª parcela à 12ª R$ 269.042,18 

TOTAL GERAL DO CONTRATO (12 PARCELAS) R$ 3.437.190,16 

3.1 - AS PROPOSTAS DEVERÃO CONTER: 

I - a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; 

II - as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento 

das metas; 

III - os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; 

IV - o valor global. 

4 -DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES 

4.1 Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão feitas nos diários oficiais, em 

jornal de grande circulação, mural de avisos de licitações da Prefeitura Municipal de Campo Maior /PI, e 

no site do TCE/PI na plataforma da licitações WEB. 

5- DO  CONTEÚDO  E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES E DAS 

PROPOSTAS 

5.1 A documentação necessária à Habilitação, bem como as Propostas (Proposta na forma do ANEXO 

III) deverão ser apresentadas em envelopes distintos. 

5.2. Os documentos deverão ser apresentados da seguinteforma: 

a) Originais ou cópia autenticada em Cartório, ou por servidor da administração municipal 

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do documento não 

conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do 

órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou 

regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 30(trinta) dias, a partir da data de 
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sua emissão. 

6 – DA DOCUMENTAÇÃO 

6.1 Para celebrar parceria com o município de Campo Maior,a organização da sociedade civil deverá 

atender e apresentar a seguinte documentação: 

I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 

da Lei Federal nº13.019/2014, de 31 de julho 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 organização da 

sociedade civil existe há, no mínimo, 1 (um) anos com cadastro ativo; 

III - Certidão Negativa de Débitos relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da União / CND 

Conjunta RFB/PGFN; 

IV - Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual e Municipal; 

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 organização da sociedade civil, 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; 

VIII - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço por 

ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação ou outros; 

IX –atestado de capacidade técnica para comprovara experiência prévia na realização do objeto da 

parceria 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 e empresas; 

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização da 

sociedade civil ou a respeito dela; 

d) currículosprofissionais de integrantes da organização da sociedade civil, 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 pessoas jurídicas de 
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direito público ou privado; 

X –Declaração de que: 

a) Não há, em seu quadro de dirigentesmembro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão 

ou entidade da administração pública municipal, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o segundo grau.(ANEXO I). 

b) Não contratará, 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 municipal, 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. (ANEXO II) 

c) Disponha de capacidade técnica e operacional para execução da parceria, sendo permitida a realização 

da adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto, se for o caso. (ANEXO III) 

d) Que cumpre rigorosamente o que determina as Leis 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais, Lei 

12.305/2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em conformidade ao que 

determina a legislação vigente, onde observará e cumprirá toda legislação para preservação do Meio 

Ambiente, legislação trabalhista de todos os aspectos peculiares à sua execução(ANEXO IV) 

e) Que conhece todos os locais(perímetros) onde serão realizados os serviços do objeto desta Chamada 

Pública, assim como o aterro sanitario do Município,local de destinação do todo lixo coletado,seguindo 

as orientações Técnicas da Secretaria Munipal de Limpeza e Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais, observando e cumprindo toda legislação para preservação do Meio Ambiente, 

legislação trabalhista de todos os aspectos peculiares à sua execução. (ANEXO V). 

7. DAS VEDAÇÕES 

7.1 Estão impossibilitadas de celebrar parcerias, as organizações da sociedade civil que: 

a) o objeto social não se relacione com as características deste edital; 

b) que não atendam aos itens deste Edital e seus anexos; 

c) estiverem com pendências relativas à prestação de contas ou com contas reprovadas em  

quaisquer convênios/parceriasfirmados anteriormente com a Administração Pública; 

d) tenham em suas relações anteriores com o município, incorrido em pelo menos uma das  

seguintes condutas: 

- omissão no dever de prestarcontas; 

- descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de repasse,termos decolaboração ou 

termos de fomento; 
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- desvio de finalidade na aplicação dos recursostransferidos; 

- ocorrência de danos aoerário; 

- prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de repasse,termos decolaboração ou 

termos de fomento. 

8–DA PROPOSTA 

8.1 A Proposta deverá ser apresentada em única via, em papel timbrado da organização da sociedade 

civil, no formato A4, na fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5 cm, redigida com 

clareza e de maneira metódica e racional, de modo a oferecer fácil compreensão, com todas as folhas 

assinadas ou rubricadas manualmente pelo representante legal da organização da sociedade civil ou por 

seu procurador legalmente constituído, na forma do ANEXO VII deste edital. 

8.2. O proponente é responsável pela veracidade das informações prestadas, arcando com as 

consequências de eventuais erros no preenchimento e no envio de documentos, isentando a Comissão 

Permanente de Licitações de Campo Maior /PI de qualquer responsabilidade civil oupenal. 

8.3. A apresentação da proposta implicará, ao seu autor, o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento e só será 

efetivada após o seu envio por meio físico, não estando caracterizada a habilitação do participante, que é 

faseposterior. 

8.4. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Quaisquer ônus, incluídas as despesas com cópias, correio 

e emissão de documentos, serão de exclusiva responsabilidade doproponente. 

8.5. A Comissão Permanente de Licitações de Campo Maior /PI, não se responsabilizará por propostas 

que deixarem de ser concretizadas por fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

dados, e nem por falhas decorrentes do equipamento do proponente. 

9.0 - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

9.1 - A liberação dos recursos obedecerá ao cronograma de desembolso que guardara consonância com as 

metas da parceria, as quais serão estabelecidas e fiscalizadas pelo Município através dos técnicos da 

Secretaria Municipal de Limpeza Pública e Iluminação Pública do municipio de Campo Maior. 

9.2 – Para liberação das parcelas previstas no cronograma de desembolso, a CONTRATADA ficará 

responsável a prestar contas das parcela anteriores junto à CONTRATANTE e após analise e aprovação, 

que emitirá parecer de aprovação da prestação de contas dos recursos repassados e utilizados nos custeio 

dos serviços referente ao objeto desta Chamada Pública, por parte da CONTRATADA. 

9.3 - Os recursos serão depositados em conta corrente especifica da CONTRATADA. 

10 - FORMA E PRAZO PARA PARTICIPAÇÃO 
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10.1 - Os interessados deverão apresentar os envelopes das propostas e das documentações elencados no 

item 5 deste Edital até às 09:30 ( nove horas e trinta minutos) do dia 14 de Janeiro de 2020, na Comissão 

Permanente de Licitações, no endereço Praça Luis Miranda, 318, Centro, Campo Maior - PI. Não serão 

aceitos documentos enviados por meio de correspondência. 

11 - DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

11.1 A comissão de seleção constituída por meio da portaria e publicada, composta por 03 membros, 

sendo um dos membros servidor ocupante de cargo efetivo irá processar e julgar as propostas, bem como 

divulgar e homologar os resultados do Chamamento Público 

12 -ETAPAS DE JULGAMENTO 

Etapa 1:Análise das Propostas; 

Etapa 2: Análise da documentação apresentada e da entidade; 

Etapa 3: Verificação da compatibilidade da capacidade instalada e a proposta apresentada. 

13 - DA ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS 

13.1 A Comissão de seleção analisará as propostas apresentadas pelasorganizações da sociedade civil em 

três etapas, a fim de selecionar as entidades que atendam aos requisitos previstos na Lei Federal 

13.019/2014 e neste edital: 

13.2 - A Comissão de Seleção avaliará todas as propostas entregues dentro do prazo estabelecido neste 

Edital. 

13.3 - As propostas cuja formatação divergirem dos modelos constantes em anexo (com ausência de itens 

ou itens em branco) a este Edital ou que apresentarem conteúdos idênticos, serão eliminadas. 

13.4 - A Comissão de Seleção habilitará as Entidades que atingirem o índice mínimo de 60 e no máximo 

de100 pontos, conforme critérios de avaliação e pontuação da proposta do quadro abaixo: 

Etapa 1- :Análise das Propostas 
 

 
 

ETAPAS REQUISITO CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

 

 

 

 

 
ANÁLISE DAS 

PROPOSTAS 

 

 

 

 
1.Análise do 

Demonstrativo da 

Execução Financeiro 

1.1 O demonstrativo financeiro da Proposta é compatível 

com os preços praticados no mercado. 

Não é compatível = 0 ponto; 

Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 5 pontos; 

Compatível = 6 a 10 pontos. 

 

 
0 a 10 

1.2 O demonstrativo financeiro é compatível com as  
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  metas/etapas da Proposta. 

Não é compatível = 0 ponto; 

Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 5 pontos; 

Compatível = 6 a 10 pontos. 

 
 
0 a 10 

TOTAL DA PONTUAÇÃO 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DAS 

PROPOSTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.Análise da 

Caracterização 

Técnica da 

Proposta 

2.1 A proposta apresenta ações/atividades coerentes 

com o objeto do Edital. 

-Não é compatível = 0 ponto; 

Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 5 pontos; 

Compatível = 6 a 10 pontos. 

 
 
 
 

 
0 a 10 

2.2A proposta apresenta ações/atividades possíveis de 

serem executadas. 

Não descreve as ações/atividades que serão executadas 

pelo projeto = 0 ponto; 

Descreveações/atividades com 

execuçãorazoável/mediano = 1 a 5 pontos; 

Descreve ações/atividades de maneira detalhada, 

compreensível e perfeitamente executáveis = 6 a 10 

pontos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 a 10 

2.3A metodologia apresentada naProposta possui 

coerência com as ações/atividades. 

Não demonstra a metodologia que será utilizada = 0 

ponto; 

Demonstra a metodologia de maneira razoável/mediano = 

1 a 5 pontos; 

Demonstra a metodologia de maneira detalhada e 

compreensível = 6 a 10 pontos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 a 10 

2.4 O cronograma físico é compatível com 

asmetas/etapas/ações da Proposta. 

Não é compatível = 0 ponto; 

Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 5 pontos; 

Compatível = 6 a 10 pontos. 

 
 
 
 

 
0 a 10 

2.5 A Proposta indica capacidade técnica e estrutural da 

OSC para execução do Objeto. 

Não apresenta capacidade = 0 ponto; 

Capacidade razoável/mediano = 1 a 5 pontos; 

Apresenta capacidade para execução do objeto = 6 a 10 

pontos. 

 
 
 
 
 
 

0 a 10 
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TOTAL DA PONTUAÇÃO 50 

 
 
 
 
 
 

3. Análise das 

condiçoes  de 

articulação e 

mpactos da 

Proposta 

3.1A Proposta indica a existência de parcerias e 

articulações do proponente de modo a contribuir para 

manutenção e/ou continuidade da oferta do atendimento 

nstitucional. 

Não indica existência de parcerias = 0 ponto; 

Indica algumas parcerias, mas não expressam garantia da 

manutenção e/ou continuidade do atendimento = 1 a 5 

pontos; 

Indica parcerias que garantem a manutenção e/ou 

continuidade do atendimento = 6 a 10 pontos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 a 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISE DAS 

PROPOSTAS 

 3.2A Proposta apresenta o diagnóstico da realidade do 

objeto da parceria. 

Não apresenta nenhum levantamento/diagnóstico = 0 

ponto; 

Apresentalevantamento/diagnóstico razoável/mediano = 1 

a 5 pontos; 

Apresenta o diagnóstico de maneira detalhada e 

compreensível = 6 a 10 pontos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 a 10 

3.3A Proposta apresenta indicadores de resultados 

passíveis de avaliação. 

Não apresenta indicadores de resultados passíveis de 

avaliação = 0 ponto; 

Apresenta indicadores de resultados razoável/mediano =  

1 a 5 pontos; 

Apresenta os indicadores de resultados passíveis de 

avaliação de maneira detalhada e compreensível = 6 a 10 

pontos; 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 a 10 

TOTAL DA PONTUAÇÃO 30 

 
TOTAL GERAL DA PONTUAÇÃO (Etapa I) 

 
 
100 

 

 

14 - ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E DA ENTIDADE 

14.1 Nesta etapa será analisada a documentação solicitada no item 5 deste edital e constatando a 

conformidade, prosseguirá a avliaçao da entidade conforme a tabela a seguir. 

Critérios para avaliação da entidade: 

 
   0 a 48 pontos 
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Experiências 

da Entidade 

1 - Análise 

dasExperiências no 

ema objeto da 

Chamada Pública 

1.1 - Ações/atividades desenvolvidas na área objeto da 

chamada pública, comprovada por meios de atestado de 

órgão público ou privado contratante ou parceiro, ou 

convênios ou contratos assinados ou extrato de públicação 

destes em Diário Oficial, conforme o caso. 

Cada experiência acatada valerá 08 pontos, podendo ser 

consideradas até 06 Experiências. 

 

 

 

 
2 -  Análise 

deoutras 

Experiências  no 

ambito do setor 

público. 

 
 

2.1 – Outras Ações/atividades desenvolvidas em parceria, 

convênios ou contratos, com órgãos publicos, comprovadas 

por meios de atestado de órgão público, ou privado - desde 

que em atividades objeto de parceria com o setor público, 

acompanhado do documento de comprovação. 

- Cada experiência acatada valerá 06 pontos, podendo ser 

consideradas até 06 Experiências. 

 

 

 

 

 

 

 
0 a 36 pontos 

 

 

3. Difusão  de 

Publicações 

mpressas ou 

eletrônicas, 

contndo 

nformações 

eferentes às suas 

áres de atuação. 

 

 

 

 

 
3.1 Cartilhas, livros, folders ou outros materiais informativos 

produzidos pela entidade. 

Cada publicação actada valerá 02 pontos, podendo seer 

consideradas até 08 publicações. 

 

 

 

 

 

 

 
0 a 16 pontos 

TOTAL DA PONTUAÇÃO (Etapa 2) 100 

TOTAL GERAL DA PONTUAÇÃO (Etapa 1 + 2) 200 

 

 

15 - CRITÉRIO DE DESEMPATE 

15.1 Caso ocorram empates, serão selecionadas as propostas que obtiverem maior pontuação na ordem 

dos requisitos a seguir: Análise do Demonstrativo da Execução Financeira; Análise da Caracterização 

Técnica da Proposta e Análise das Condições de Articulação e Impactos da Proposta. 

16 - HABILITAÇÃO FINAL 
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Etapa 3: Verificação da compatibilidade da capacidade instalada e a proposta apresentada; 

16.1- Depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a comissão de seleção procederá 

a verificação da compatibilidade da capacidade instalada (instalações e condições materiais) e a proposta 

apresentada pela organização da sociedade civil melhor classificada deacordo com o art. 33, inciso V, 

alínea “c” da Lei Federal nº13.019/2014. 

16.2 - Depois de verificada a compatibilidade da capacidade instalada, a comissão de seleção procederá à 

verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela organização da sociedade civil 

selecionada dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34 da Lei Federal nº13.019/2014. 

16.3 - Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos citados no 

item anterior, será verificada a compatibilidade da capacidade instalada e a verificação dos documentos 

daquela imediatamente mais bem classificada. 

16.4 –A Comissão Permanente de Licitações de Campo Maior, divulgará o resultado preliminar do 

processo de seleção no Diario Oficial dos Municípios. 

17 - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

17.1- Referente ao Edital: 

a) Até 3 (três) dias da data de publicação, qualquer organização da sociedade civil, de forma 

fundamentada, poderá impugnar este Edital público; 

b) A comissão de seleção decidirá, de forma fundamentada, sobre a petição até 3 (três) dias úteis da data 

do recebimento; 

c) Acolhida a petição contra o ato convocatório, serão feitas as alterações necessárias e designada nova 

data limite para recebimento das propostas; 

d) A falta de manifestação no prazo estipulado na alínea “a” importará na decadência do direito de 

impugnação. 

18 - Referente às decisões da comissão de seleção: 

a) as organizações da sociedade civil poderão apresentar recurso contra o resultado preliminar, no prazo 

de 5 (cinco) dias, contado da publicação da decisão; 

b) a comissão de seleção decidirá, de forma fundamentada, sobre o recursoaté 5 (cinco) dias, contados do 

recebimento, devendo os recursos que não forem reconsiderados, serem encaminhados à autoridade 

competente para decisão final; 

c) não caberá novo recurso da decisão do recurso previsto na alínea “b”. 

19 - DA ETAPA DE CONVOCAÇÃO 
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a) Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição de recurso, a Secretaria 

Municipal CONTRATANTE deverá homologar e divulgaro resultado final, no Diário oficial dos 

Municípios. A convocação ocorrerá no ato de homologação do resultado final da fase de seleção e será 

reforçada por meio da divulgação do resultado no Diário oficial dos Municípios. 

b) As entidades selecionadas terão 15 (quinze) dias, contados da data de publicação do resultado final da 

fase de seleção, para habilitar-se e realizar o cadastro do plano de trabalho do projeto junto a Comissão 

Técnica. 

c) A seleção não constitui direito à celebração do Termo de Fomento), sendo mera expectativa dedireito. 

d) Os projetos terão início desde que haja disponibilidade orçamentária, podendo haver alteração da data 

prevista para suaexecução. 

e) A Comissão Permanente de Licitações de Campo Maior – PI poderá, se necessário, solicitar à 

proponente adequação física e financeira do projeto. 

20- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) A concessão do apoio financeiro não gera vínculo de qualquer natureza ou relação de trabalho com a 

Comissão Permanente de Licitações de Campo Maior /PI. 

b) Os projetos e iniciativas inscritos, selecionados ou não, passarão a fazer parte do cadastro daComissão 

Permanente de Licitações de Campo Maior–/PI para fins de pesquisa edocumentação. 

c) A documentação que contenha vício de qualquer natureza ou a inobservância de qualquer vedação 

deste edital ensejará a desclassificação do projeto, podendo ocorrer em qualquer momento docertame. 

d) O ônus da participação neste edital é de exclusiva responsabilidade doproponente. 

e) Não serão devolvidos documentos ou materiais encaminhados, cabendo à Comissão de Seleção seu 

arquivamento oudestruição. 

f) É obrigatória a menção ao apoio recebido em entrevistas e outros meios de comunicação disponíveis 

aobeneficiado. 

f) As peças promocionais deverão ter caráter informativo ou de orientação técnica, e não poderão trazer 

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. 

g) Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, 

implicarão na inabilitação da proposta ou projeto. 

g) O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e de eventuais documentos 

encaminhados, isentando a Comissão Permanente de Licitações de Campo Maior – /PI de qualquer 

responsabilidade civil ou penal. 
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h) Caso seja necessário, a Comissão Permanente de Licitações de Campo Maior – /PI, poderá realizar 

ajustes no regulamento estabelecido neste edital, por meio de publicação no oficial dos Municípios, caso 

o ajuste venha a afetar, de qualquer modo, a formulação das propostas, será reaberto o prazo das 

inscrições. 

i) Os casos omissos serão apurados e encaminhados à apreciação da Comissão de Seleção, na decisão 

definitiva. 

j) A Comissão Permanente de Licitações de Campo Maior - PI publicará os avisos no Diario Ofiacial dos 

Municípios, Diário Oficial da União, Jornal de grande Circulação e no Licitações Web do site do TCE-PI 

esteedital, para que todos tenham conhecimentos. 

l)É responsabilidade do proponente acompanhar a divulgação de todas as fases deste certame. 

 

 
Campo Maior(PI), 18 de Dezembro de 2019 

 

 
Eduardo Rodrigues Alves 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE CAMPO MAIOR /PI 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO 

 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2020 

 

Na qualidade de representante legaldo(a)*************************************************** 

estabelecido(a) ********************************************,  inscrito(a)  no  CNPJ  sob  o  nº 

****************, declaro para os devidos fins que não há, em seu quadro de dirigentes, membro de 

Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal e 

seus cônjugues, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

 
 

Para maior clareza, firmo a presente. 

 

 

 

 

 

(Cidade),  ,         de  de 2020 
 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do representante da OSC 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2020 

 

 

 
Na qualidade de representante legaldo(a)*************************************************** 

estabelecido(a) ********************************************, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

****************, declara que não contratará, 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 municipal, 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 

 
 

Para maior clareza, firmo a presente. 

 

 

 

 

 

(Cidade),  ,         de  de 2020. 
 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do representante da OSC 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2020 

 

 

 
Na qualidade de representante legaldo(a)*************************************************** 

estabelecido(a) ********************************************,  inscrito(a)  no  CNPJ  sob  o  nº 

****************, declara queDispõe de capacidade técnica e operacional para execução da parceria, 

sendo permitida a realização da adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto, se for o caso. 

 
 

Para maior clareza, firmo a presente. 

 

 

 

 

 

(Cidade),  ,  de  de 2020. 
 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do representante da OSC 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2020. 

 

 

 
Na qualidade de representante legaldo(a)*************************************************** 

estabelecido(a) ********************************************, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

****************, declara que cumpre rigorosamente o que determina as Leis 9.605/1998 - Lei dos 

Crimes Ambientais, Lei 12.305/2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em 

conformidade ao que determina a legislação vigente, onde observará e cumprirá toda legislação para 

preservação do Meio Ambiente, legislação trabalhista de todos os aspectos peculiares à sua execução. 

. 

 

 
Para maior clareza, firmo a presente. 

 

 

 
 

(Cidade),  ,  de  de 2020. 
 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do representante da OSC 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2020 

 

 

 
Na qualidade de representante legaldo(a)*************************************************** 

estabelecido(a) ********************************************, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

****************, declara que conhece todos os locais(perímetros) onde serão realizados os serviços 

do objeto desta Chamada Pública, assim como o aterro sanitario do Município,local de destinação do  

todo lixo coletado, seguindo as orientações Técnicas da Secretaria Munipal de Limpeza e Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, observando e cumprindo toda legislação para 

preservação do Meio Ambiente, legislação trabalhista de todos os aspectos peculiares à sua execução. 

. 

 

 
Para maior clareza, firmo a presente. 

 

 

 

 

 

(Cidade),  ,  de  de 2020. 
 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do representante da OSC 
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SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

 
(Cidade),  ,  de  de 2020. 

 

 
À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE CAMPO MAIOR /PI 

Comissão de Seleção Chamamento Público Nº 001/2020. 

 

 
Através   do   presente, o Sr.<nome do representante da OSC>, CPF nº ********  representante 

legal da<nome da organização da sociedade civil>,CNPJ(MF) nº ********,  com endereço na 

********, vem solicitar inscrição para participar de seleção por meio do Chamamento Público nº 

001/2020 do qual concordo com todas as condições estipuladas no edital. 

 
 

Atenciosamente, 

 

 
Assinatura do Responsável:    RG:    

Endereço:   

CNPJ:    
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ANEXO VII 

PROPOSTA 
 

 
 

1 – DADOS GERAIS DO PROPONENTE 

NOME: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CEP: 

TELEFONES: EMAIL DA INSTITUIÇÃO: 

CIDADE: UF: 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DO PROPONENTE 

NOME: 

Nº DO CPF: Nº do RG/Orgão Expedidor: 

CARGO: 

ENDEREÇO: CEP: 

BAIRRO: 

TELEFONES: EMAIL: 

CIDADE EM QUE RESIDE: UF: 

3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

 

ÁREA DE FORMAÇÃO: Nº DO REGISTRO NO CONSELHO 

PROFISSIONAL: 

ENDEREÇO: CEP: 

BAIRRO: 

TELEFONE DO TÉCNICO: EMAIL DO TÉCNICO: 

CIDADE EM QUE RESIDE: UF: 
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4 – OUTROS PARTÍCIPES (Indicar se existem outros parceiros para execução deste projeto. Se 

houver, incluir os dados de identificação) 

NOME: 

CGC/CPF: 

ENDEREÇO CEP: 

5 – DISCRIÇÃO DA REALIDADE 

Descrever a evolução do trabalho da instituição a partir da sua fundação: 

Breve histórico da Organização da Sociedade Civil (Sugere informar a data de criação, diretrizes da 

OSC, capacidade de atendimento, número de associados, principais trabalhos realizados, bem como 

os recursos humanos e qualificação técnica dos profissionais permanente); 

Informar quais projetos, programas ou campanhas a instituição participou, os objetivos e resultados 

alcançados, período em que ocorram, as fontes financiadoras e os valores investidos, bem como as 

parcerias existentes, origem das fontes de recursos e sua destinação. 

Sistematizar as informações partinentes aos projetos aprovados em convênios anteriores 

objetivando a consolidação dos indicadores de avaliação dos investimentos realizados. 

Elencar quais os bens que a entidade disponibiliza (sede própria, carro, equipamentos, máquinas, 

errenos). 

6 – SÍNTESE DA PROPOSTA 

6.1 – ÁREA A QUE CONCORRE: 

ÁREA 1 - <DESCREVER A ÁREA DE ATUAÇÃO> 

ÁREA 2 - <DESCREVER A ÁREA DE ATUAÇÃO> 

ÁREA 3 - <DESCREVER A ÁREA DE ATUAÇÃO> 

6.2 – TITULO DA PROPOSTA: 

6.3 – Identificação do objeto (breve descrição, clara e objetiva, da situação problema que se deseja 

melhorar/minimizar, quais serão as ações para financiamento com os recursos solicitados e os 

resultados esperados): 

6.4 – Justificativa da proposta (deve expor os argumentos e as considerações sobre as necessidades 

que justificam a realização das ações/atividades propostas, indicando como irá contribuir para a 

mudança da situação problema apresentada. É a justificativa que fundamente a proposta): 

6.5 – ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA: 
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6.6 – PÚBLICO BENEFICIÁRIO (DIRETO E INDIRETO): 

6.7 – META DE ATENDIMENTO: 

6.8 – PERÍODO REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

INÍCIO:  /  /   TÉRMINO:  /  /   

6.9 – Metodologia e abordagem da proposta (deve descrever como serão realizadas as 

ações/atividades, incluindo as estratégias e os procedimentos detalhados para a sua execução. É a 

maneira pela qual os objetivos serão alcançados): 

7 – CAPACIDADE INSTALADA 

7.1 – Equipe de profissionais permanente da OSC (Informação a composição da equipe de 

profissionais que atuarão na execução da proposta). 

NOME FORMATAÇÃO FUNÇÃO NA 

ENTIDADE 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL  DE 

TRABALHO 

    

    

7.2 – ESTRUTURA FÍSICA: ( ) PRÓPRIA ( ) CEDIDA ( )ALUGADA ( ) 

OUTROS 

7.3 – Instalações físicas (informar o número de cômodos existentes na instituição e quais são as 

principais atividades realizadas em cada espaço): 

Cômodo Quantidade Tipo de atividades desenvolvidas no espaço 

   

   

7.4 – Equipamentos disponíveis (informar os tipos e a quantidade de equipamentos existentes na 

nstituição ou que serão adquiridos ou locados, para a execução do objeto). 

TIPO DE EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

  

  

8 – SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA 

8.1 – Sustentabilidade da proposta (indicar se as ações/atividades terão continuidade após o término 

da vigência deste  termo  ou  quais  as  estratégias  serão  utilizadas para garantir a continuidade das 
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ações/atividades):  

9 – CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

META (Inserir 

quantas metas 

forem 

necessárias 

para alcançar 

os resultados 

esperados) 

ETAPA 

(Inserir, para 

cada meta,  a 

quantidade  de 

etapas 

necessárias 

para  alcançar 

os resultados) 

Especificação 

(Detalhar como 

as atividades 

serão 

realizadas) 

INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

UNIDADE QUANT. INÍCIO TÉRMINO  

10 – DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS  

11 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

META 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

META 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 

12 – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE  

 
 

Na qualidade de representante legal da organização da sociedade civil proponente, 

declaro, para fins de prova junto a Comissão Permanente de Licitações de Campo Maior 

Estado do Piauí, para os efeitos e sob as penas da Lei, inexiste qualquer impedimento  

egal ou situação de inadimplência do proponente com qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública que impeça a transferência dos recursos. 

 
 
 
 

 

(Local e Data) Assinatura do proponente 
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10 – DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

NATUREZA DA DESPESA TOTAIS (R$) 

ESPECIFICAÇÃO 

Pessoal (SALÁRIOS, 13º, férias, Insalubridade para 24 
operadores de compactadores (20%), e encargos 
sociais) por um (01) ano. 

3.066.106,16 

Equipamentos e Materiais Permanente 94.900,00 

Especificação de Equipamentos, Ferramentas e 
Materiais: 
Carro de mão 
Pá de bico 
Enxada 
Enxadeco 
Ciscador 
Máquina roçadeira manual (gasolina) 
Facão 
Máquina de serra 
Foice 
Machado 
Picareta 
Coletor 2 toneladas 
Coletor para reciclados 
Cone de cinalização 

 
 

7.500,00 
1.000,00 
1.750,00 
1.750,00 
4.200,00 

16.000,00 
750,00 

6.000,00 
1.750,00 

900,00 
2.000,00 

22.800,00 
27.000,00 
1.500,00 

Serviços de Terceiros Pessoa Física 82.000,00 

Material de Consumo 110.184,00 

Uniforme e materiais de uso e Proteção Individual: 
Vassourão de naylon 
Bota 
Calça 
boné com aba 
Luva de proteção 
Capa de chuva 
Colete reflexivo 
Camisa manga longa 
Saco de plástico para lixo 
Protetor solar 

 

34.800,00 
10.800,00 
14.400,00 
3.600,00 
9.000,00 
4.800,00 
5.280,00 
4.800,00 

18.216,00 
4.488.00 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 84.000,00 

Despesas administrativas (aluguel, água, luz telefone, 
internet, móveis, contabilidade,consultorias etc 

84.000,00 

TOTAL ESTIMADO (R$) 
3.437.190,16 
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ANEXO VIII 

 
 

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

 

 

Termo de Colaboração de cooperação 

técnica e financeira celebrado entre o 

MUNICÍPIO  DE  CAMPO  MAIOR –PI, 

através da Secretaria Municipal de Limpeza 

Pública e Iluminação Pública e 

*************************** 

 

 

 

 
O MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR –PI, através da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, com sede na Praça Luiz Miranda, 318, 

centro, Campo Maior - Piauí, inscrito no CNPJ sob o Nº 30.460.782/0001-02, doravante 

designada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário, Sr. Luís Barbosa 

Mororó e a ENTIDADE ************* com sede***** inscrito no CNPJ sob o Nº 

******* neste ato representado pelo seu representante legal Sr(a) *************, 

CPF: *************, doravante designada CONTRATADA, resovem celebrar o 

presente termo de cooperação, que será regida pelas seguinte clausulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1 - Contratação de organizações da sociedade civil - OSC para serviços de coleta de 

resíduos sólidos domiciliares e comerciais, poda, capina, roço e varrição manual de vias 

públicas em regime de mútua cooperação com a Administração Pública Municipal, 

através de Parceria, por meio de Termo de Colaboração. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 
2.1 - Este Termo de Colaboração terá vigência da data de sua assinatura até 31/12/2020, 

podendo ser prorrogado através de termo aditivo por igual período, tendo vistas de preços 

e condições mais vantajosas para a Administração, conforme permitido pelo art. 57, 

inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, por interesse do Município que apresentarem a 
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Proposta que melhor se adequar ao objeto a ser pactuado, podendo haver a revisão dos 

valores, para garantir o equibrio financeiro e ou quando houver redução ou 

aumento de quantitativos na forma da lei. 

. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

3.1 – Efetuar mensalmente à ENTIDADE o repasse para custeio do objeto desta 

Colaboração, no valor de R$ *********para cada parcela, através do depósito bancário 

na conta corrente de titularidade da CONTRATADA, utilizada pela ENTIDADE  

para execução do presente Colaboração, mediante apresentação dos comprovantes, 

referentes às despesas efetuadas; 

3.2 Supervisionar, acompanhar, e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços 

prestados pela ENTIDADE em decorrência desta Colaboração, bem como 

apoiartecnicamenteENTIDADE na execução das atividades objeto destaColaboração; 

3.3 –Assinalar prazo para que a ENTIDADE adote providências necessárias para o 

exato cumprimento das obrigações decorrentes desta Colaboração, sempre que 

verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos 

financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes. 

 

CLAUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAENTIDADE 

 

4.1 – Executar os serviços a que se refere à Cláusula Primeira, conforme Plano 

deTrabalho; 

4.2 - Zelar pela manutenção de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as 

diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo MUNICÍPIO e aprovados pelas 

secretarias Municipal de de Limpeza e iluminação Pública e secretaria Municipal do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais, em consonância com a política nacional de 

preservação do Meio Ambiente; 

4.3 - Proporcionar amplas e iguais condições de acesso à população abrangida pelos de 

coleta de lixo, sem discriminação de qualquernatureza; 

4.4 - Manter recursos humanos e materiais e equipamentosadequados e compatíveis 

com o atendimento dos serviços que os obriga a prestar, com vistas ao dos objetivos 

destaColaboração; 

4.5 - Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo MUNICÍPIO na 

prestação dos serviços objeto desta Colaboração, conforme estabelecido na 

cláusulaprimeira; 

4.6 - Apresentar, mensalmente, ao MUNICÍPIO, até o 5º dia útil do mês subsequente, 

por meio do relatório circunstanciado, as atividades desenvolvidas, comprovando que os 

recursos financeiros recebidos foram aplicados nas ações previstas no Plano de  

Trabalho para análise e aprovação pela Secetaria CONTRATANTE; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PLANO DE TRABALHO 

 

5.1 - O Plano de Trabalho proposto pela ENTIDADE deverá atender o artigo 22 da Lei 

Ordinária nº 13.019, de 31.07.14, contendo: 

5.1.1 - diagnóstico da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser 

demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a serematingidas; 

5.1.2 - descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas 
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e de atividades a serem executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se 

pretende realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados paratanto prazo 

para a execução das atividades e o cumprimento dasmetas; 

5.1.3 - definição dos indicadores, qualitativos e quantitativos, a serem utilizados para a 

aferição do cumprimento dasmetas; 

5.1.4 - elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços 

praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir 

elementos indicativos da mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de 

preços, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis 

aopúblico; 

5.1.5 -plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela 

administraçãopública; 

5.1.6 - estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos 

previdenciários e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na consecução do 

objeto, durante o período de vigênciaproposto; 

5.1.7 - valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso compatível 

com os gastos das etapas vinculadas às metas do cronogramafísico; 

5.1.8 - modo e periodicidade das prestações de contas, compatíveis com o período de 

realização das etapas vinculadas às metas e com o período de vigência da parceria, não 

se admitindo periodicidade superior a 1(um) ano ou que dificulte a verificação física do 

cumprimento do objeto; 

5.1.9 - prazos de análise da prestação de contas pela administração pública responsável 

pelaparceria. 

Parágrafo 1º - Excepcionalmente, admitir-se-á a ENTIDADE propor a reformulação do 

Plano de Trabalho, sendo vedada a mudança de objeto. Caberá ao Monitoramento da 

Secretaria Municipal de Limpeza e Iluminação pública, apreciar a solicitação e 

manifestar-se a respeito no prazo máximo de trinta dias. 

 

CLAUSULA SEXTA– DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA 

EXECUÇÃO DA COLABORAÇÃO. 

 

6.1 - O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Limpeza e Iluminação Pública, órgão 

municipal responsável pela execuçãodos serviços de Limpeza Pública, em parceria com 

a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Naturais, para fiscalização dos 

serviços objeto deste contrato no que se refere ao cumprimento e observação à 

Legislação de Preservação e conservação do Meio Ambiente. 

Parágrafo 1º - Fica assegurado o livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades 

públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas 

correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos 

instrumentos de transferências regulamentados pela lei vigente, bem como aos locais de 

execução doobjeto. 

Parágrafo 2º - Fica estabelecida a obrigação de a organização da sociedade civil inserir 

cláusula, no contrato que celebrar com fornecedor de bens ou serviços com a finalidade 

de executar o objeto da parceria, que permita o livre acesso dos servidores ou 

empregados dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos públicos, 

bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da empresa 

contratada, nos termos desta Lei, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes 

para todo e qualquercontratante. 
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CLAUSULA SÉTIMA– DO VALOR 

 

7.1- Os valores a serem repassados conforme esse edital de Chamamento Público, que 

serão utilizados nas parcerias a serem celebradas com as organizações da sociedade civil 

que apresentarem projetos e que forem aprovados pela Secretaria Municipal de Limpeza 

Pública de Campo Maior/PI, sendo o total de R$ ****** 

(********************************), a serem aplicados da seguinte forma: 

VALORES A SEREM REPASSADOS EM 12 MESES 

SERVIÇOS VALORES VALOR MÁXIMO R$ 

serviços de coleta de resíduos 

sólidos domiciliares e 

comerciais, poda, capina, 

roço e varrição manual de 

vias públicas 

1ª parcela R$ ******* 

Da 2ª parcela à 5ª parcela R$ ******* 

6ª parcela R$ ******* 

Da 7ª parcela à 12ª R$ ******* 

TOTAL GERAL DO CONTRATO (12 PARCELAS) R$ ******* 

 

Parágrafo 1º - O repasse da primeira parcela será efetuado até o quinto dia útil e após a 

publicação do Termo de Colaboração. As demais parcelas serão mensalmente 

repassadas no quinto dia útil de cada mês. 

Parágrafo 2º - O repasse da segunda parcela fica condicionado à apresentação e 

aprovação da prestação de contas da primeira parcela, o as demais parcelas ficam 

condicionadas à apresentação e aprovação sempre da última parcela liberarda e, assim 

sucessivamente. 

Parágrafo 3º - A prestação de contas dverá ser enviada até o dia 15 do mês subsequente 

ao recebimento de cada parcela ou primeiro dia útil após esta data, caso ocorra num 

sábado, domingo ou feriado. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

8.1. Os recursos financeiros para pagamento dos produtos adquiridos da 

CONTRATADA, resultantes do presente CONTRATO Correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 02.19.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA ; Pojet/Atividade: 25.752.0031.0000 – MANUTENÇÃO 

DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA ; Elemento de Despesas: 3.3.40.51.00 – CONTRIBUIÇÕES 

; Fonte de Recursos – RECURSOS PRÓPRIOS / GOVERNO FEDERAL. 

 

CLAUSULA NONA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

 

9.1 - A presente Colaboração poderá ser rescindida por infração legal ou 

descumprimento de suas Cláusulas e condições executórias, bem como por denúncia 

precedida de notificação no prazo mínimo de 60 (sesenta) dias, por desinteresse 

unilateral ou consensual, respondendo cada partícipe, em qualquer hipótese, pelas 
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obrigações assumidas até a data do efetivo desfazimento. 

Parágrafo 1º - Quando da denúncia, rescisão ou extinção da Colaboração, caberá a 

ENTIDADE apresentar ao MUNICÍPIO no prazo de 10 (dez) dias, documentação 

comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas até aquela data, bem como 

devolução dos saldos financeiros remanescentes, inclusive dos provenientes das 

aplicações financeiras. 

Parágrafo 2º - É prerrogativa MUNICÍPIO, assumir ou transferir a responsabilidade 

pela execução do objeto colaborado, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato 

relevante, de modo a evitar sua descontinuidade; 

Parágrafo 3º - Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo poderá 

ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS: 

 

10.1. Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de CHAMAMENTO PÚBLICO, 

as especificações anexadas ao edital, o termo de referência e todos os outros anexos do 

edital, , os preços apresentados pela Contratada. 

10.2. A Contratada se obriga a manter durante o período de execução deste Contrato as 

condições exigidas para a habilitação e especificações do objeto da licitação; 

10.3. A publicidade resumida do presente instrumento contratual e de seus Termos 

Aditivos, dar-se-á através do Diário Oficial, nos termos do Parágrafo Único, do artigo 

61, da Lei nº 8.666/1993, com as alterações previstas pela Lei nº 8.883/94, tudo 

providenciado pela Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO: 

 

11.1 - As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Campo Maior, para dirimir 

quaisquer dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes,  

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 03 

(Três) vias de igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado vai assinado 

pelas partes contratantes, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as 

partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusulas. 

 

Campo Maior (PI), ** de **********de 20**. 
 

 

 
*********************************** 

SECRETÁRIO MUNICIPALDE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

CONTRATANTE 
 

 

 
********************************** 

CNPJ Nº **************** 

ENTIDADE CONTRATADA 


