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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2015 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / PMNL 

 

INSTITUI O CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O INCENTIVO, A EXECUÇÃO E O 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROJETOS DE ESPORTE  

 

  

O Município de Nova Lima, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, situada à Rua 

Domingos Rodrigues, nº 199, bairro Centro, em Nova Lima, Minas Gerais, e considerando: 

 

O Esporte e o Lazer como grande incentivador e mecanismo de inclusão social do cidadão nova-limense, e 

em Nova Lima, referência de nossa identidade, que se destaca em nível regional e Estadual; 

 

Este edital inserido em uma política esportiva que busca de forma isonômica e impessoal disponibilizar 

incentivo financeiro a entidades sem fins lucrativos responsáveis por projetos de cunho esportivo 

desenvolvidos para o cidadão nova-limense, de forma a garantir o acesso ao recurso, criando condicionantes 

para que seja bem empregado; 

 

O Decreto Municipal Nº 5.519 de novembro de 2013, que regulamenta a transferência de recursos que 

tenham por objeto a execução de serviços, programas, projetos ou equivalentes, com fontes orçamentárias 

via auxílio, contribuições financeiras e subvenções sociais. 

 

RESOLVE: 

 

Dar publicidade, para conhecimento dos interessados, ao presente Edital de Chamada Pública visando o 

incentivo, a execução e o desenvolvimento de atividades e apoio a ENTIDADES SEM FINS 

ECONÔMICOS, que sejam responsáveis por projetos de cunho esportivo desenvolvidos para o 

cidadão nova-limense, e convoca as interessadas para apresentarem PLANO DE TRABALHO, nos termos 

do anexo I, que se coadunem com as ações desta Secretaria. 

 

1- DO OBJETO 

 

1.1. Constitui-se objeto do presente Edital a Seleção de entidades nova-limenses, sem fins econômicos, 

que receberão a título de incentivo, recurso público para a execução e o desenvolvimento de atividades e 

apoio a projetos de esporte.  

 

2- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar: 

 

a) Pessoa Jurídica, sem fins econômicos, como associações e/ou entidades esportivas, associações de 

moradores e entidades filantrópicas, apresentando projeto de cunho esportivo, com um único plano de 

trabalho por CNPJ. 
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2.2. Não poderão participar: 

 

a) Pessoas físicas, integrantes da Comissão de Seleção e funcionários públicos do município de Nova Lima; 

b) Entidades ou organizações que tenham como dirigente agente político de Poder (Executivo e Legislativo), 

do Ministério Público ou Judiciário, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, 

de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau;  

c) Entidades ou organizações privadas com fins lucrativos ou econômicos; 

d) Entidades que não demonstrarem capacidade técnica e operacional para desenvolvimento das atividades 

previstas e o cumprimento das metas estabelecidas; 

e) Entidades ou organizações privadas que não estejam regulamente constituídas a, no mínimo, 02 (dois) 

anos, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

f) Entidades que não possuam experiência prévia na realização, com efetividade do objeto da parceria; 

g) Entidades ou organizações que estejam omissas do dever de prestar contas ou que tiveram as contas 

julgadas irregulares da parceria anteriormente celebrada. 

3- DA SELEÇÃO 

3.1. As Propostas selecionadas receberão a título de incentivo, recurso público para a execução e o 

desenvolvimento de atividades e apoio a projetos esportivos. O valor a ser definido levará em conta o 

plano de trabalho apresentado pela entidade, a análise da proposta pela Comissão de Seleção e a 

disponibilidade de recursos, NÃO obrigando o Município de Nova Lima a firmar instrumento de 

transferência voluntária de recursos com quaisquer proponentes.  

 

3.2.  A não conformidade entre o Plano de Trabalho proposto e o que efetivamente for executado e 

desenvolvido pela proponente, será atestado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e em caso de não 

compatibilidade, haverá impedimento da entidade responsável, de participação no edital do ano subsequente.  

 

4 – PROPOSIÇÃO 

 

4.1. Para apresentar a proposta, o proponente deverá encaminhar seu Plano de Trabalho, conforme anexo I, 

acompanhado dos seguintes documentos: 

 

a) Plano de Trabalho, assinado pelo Presidente da Entidade ou representante legal; 

 

b) Prova de regularidade jurídica: estatuto ou documentos equivalentes; 

 

c) Ata de eleição e posse do mandato da atual diretoria; 

 

d) Ata de posse do atual Órgão Interno de Fiscalização Financeira; 

 

e) Certidão da Secretaria Municipal de Fazenda, atestando a inexistência de pendências quanto à 

prestação de contas de subvenções, contribuições ou outros auxílios financeiros anteriormente liberados; 

 

f) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal; 
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g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 

 

h) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 

 

i) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social; 

 

j) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

 

k) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 

l) Declaração de Responsabilidade, com firma reconhecida em cartório, no original, conforme 

anexo II; 

 

m) Cópia do CPF e Carteira de Identidade, devidamente autenticados, do Presidente ou representante 

legal da entidade. 

 

4.2. Todos os documentos deverão ser preenchidos mecanicamente, legíveis, sem emendas ou rasuras e 

juntados na ordem alfabética respectiva do item 4.1 do presente edital, na ocasião de Abertura do Processo 

Administrativo na sede Prefeitura Municipal de Nova Lima – Seção de Protocolo, para 

encaminhamento à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 

 

4.3. O Plano de Trabalho, anexo I, será submetido à análise pormenorizada e fundamentada da viabilidade 

técnica e econômica do objeto proposto. 

 

5-DOS PRAZOS 

  

5.1. O proponente terá o prazo de protocolo da proposta no período de 13 a 24 de julho de 2015 de 

2015, no horário das 08:30h às 17:00h dos dias úteis (com exceção para aqueles de ponto facultativo 

decretado pelo Município), na Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de Nova Lima, na Praça 

Bernardino de Lima nº 80, requerendo análise, exclusivamente por meio dos procedimentos discriminados 

no item 4 deste edital, encaminhados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 

 

5.2. O prazo mencionado no caput poderá ser prorrogado no atendimento ao interesse da administração 

pública, mediante a devida publicação. 

 

5.3. A presente Chamada Pública obedecerá ao seguinte cronograma: 

 

ETAPAS PRAZOS 

a) Período para apresentação de propostas, juntamente com os demais 

documentos.  
13 a 24 de julho de 2015 

b) Prazo máximo para publicação do resultado. 9 de agosto de 2105 

c) Prazo máximo para apresentação de recursos. 
2 (dois) dias úteis contados 

da publicação do resultado 

d) Prazo máximo publicação do resultado com correções devidas. 
5 (cinco) dias úteis após 

encerramento do prazo para 

recursos 
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6–APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

6.1. Poderão apresentar propostas as instituições que contemplem as disposições presentes nesse edital e 

seus respectivos anexos. 

  

6.2. A regularidade das informações prestadas e dos documentos apresentados será verificada por Comissão 

de Seleção designada pelo Prefeito Municipal de Nova Lima, com representantes da Procuradoria Geral do 

Município, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e da Secretaria de Fazenda (por meio de seu 

Departamento de Contabilidade), composta por servidores públicos. 

 

6.3. É VEDADA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS repassados na forma deste Edital para: 

 

I – Remuneração de dirigentes das entidades beneficiadas; 

 

II – Despesas com gratificações, bônus e similares, incorporados ou não ao salário; 

 

III – Saques de recursos da conta corrente específica para pagamento em espécie de despesas (os 

pagamentos deverão ser realizados impreterivelmente por meio de cheque nominal ou por meios eletrônicos 

disponibilizados pelo banco); 

 

IV – Transferência de recursos da conta corrente para outras contas, que não sejam para efetivo pagamento 

de despesa objeto da execução do instrumento; 

 

V – Retiradas de recursos da conta corrente específica para outras finalidades, com posterior ressarcimento; 

 

VI – Pagamento de despesas realizadas em data anterior à disponibilização do recurso, ou posterior à 

vigência do Convênio ou Termo de Parceria; 

 

VII - outras despesas não autorizadas pela legislação.  

 

8 - SELEÇÃO E CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS  

 

8.1. A seleção das propostas a serem conveniadas será executada por Comissão de Seleção designada pelo 

Prefeito Municipal de Nova Lima, com representantes da Procuradoria Geral do Município, da Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer, e da Secretaria de Fazenda (por meio de seu Departamento de Contabilidade), 

composta por servidores públicos. 

 

8.2. As propostas serão avaliadas pela Comissão de Seleção em três fases distintas e subsequentes: 

 

8.2.1. HABILITAÇÃO – nesta fase, será observada a condição de habilitação do proponente para participar 

da presente Chamada Pública, nos termos deste Edital.  

 

8.2.1.1. Serão inabilitadas as entidades:  

 

a) que não apresentem preenchidos todos os documentos básicos listados no item 4, com datas válidas; 
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b) que estiverem com pendências relativas à prestação de contas ou com contas reprovadas em quaisquer 

convênios firmados anteriormente com o Município de Nova Lima, em quaisquer das suas secretarias;  

 

c) estejam em mora, inadimplentes com outros convênios e demais instrumentos congêneres celebrados com 

órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual ou Federal, ou irregulares em qualquer das 

exigências da legislação;  

 

d) que não atendam aos itens deste Edital e seus anexos.  

 

8.2.1.2. As propostas que necessitem de quaisquer ajustes deverão ser adequadas no prazo máximo de 

05(cinco) dias corridos contados da data da solicitação da concedente. 

 

8.2.1.2.1. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o objeto da proposta habilitada. 

 

8.2.1.3. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer estará à disposição para prestar esclarecimento aos 

interessados, até o prazo final de apresentação das propostas. 

 

8.2.2. AVALIAÇÃO – Nesta fase somente os proponentes habilitados, terão suas propostas avaliadas, 

segundo requisitos técnicos elencados abaixo: 

 

I. Mérito da concepção da proposta (justificativa e objetivos); (Nota máxima 5,0)  

 

II. Histórico de participação em projetos esportivos com registros (matérias de jornais, folhetos, 

depoimentos, fotos, filmagens etc.); (Nota máxima 5,0) 

 

III. Viabilidade da execução da proposta (orçamento, fontes de apoio financeiro, receitas previstas). (Nota 

máxima 5,0) 

  

8.2.3. CLASSIFICAÇÃO – Serão classificadas as propostas que obtiverem pontuação total mínima de 8 

(oito) pontos e que atenderem aos requisitos técnicos previstos neste edital. 

 

8.3. Classificadas as instituições, após análise dos Planos de Trabalho, de acordo com os critérios definidos 

neste Edital, a Comissão indicará as entidades beneficiadas pela chamada pública, emitindo parecer técnico 

das propostas encaminhadas a este edital, definindo o valor aprovado para apoio e fazendo divulgar o 

resultado, por meio de afixação nos espaços públicos da Prefeitura Municipal de Nova Lima, na Câmara de 

Vereadores, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e no site oficial do Município. 

 

9 - DOS RECURSOS  

 

9.1. Após o julgamento das propostas, será aberto prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de recursos. 

 

9.2. Os recursos deverão ser entregues na Seção de Protocolo, Praça Bernardino de Lima nº. 80, Bairro 

Centro, Nova Lima, MG, dirigidos à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 

 

9.3. A Comissão de Seleção fará a análise dos recursos e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para julgá-los, 

providenciando a publicação das devidas correções. 
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9.4. Da decisão final da Comissão de Seleção NÃO caberá, na esfera administrativa, outro pedido de 

recurso.  

 

9.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

10 - CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO OU TERMO DE PARCERIA 

 

10.1. O apoio aos serviços selecionados será concedido mediante a celebração de instrumento de Convênio 

ou Termo de Parceria. 

 

10.2. O instrumento será elaborado de acordo com as orientações normativas, registros e com as 

informações prestadas pelo proponente, por ocasião da apresentação da proposta, sendo de exclusiva 

responsabilidade do proponente a obrigação de informar tempestivamente à Secretaria Municipal de Esporte 

e Lazer toda e qualquer alteração na titularidade de seus dirigentes, bem como qualquer outro fato que venha 

a alterar a minuta do instrumento a ser elaborada.  

 

10.3. Ao formalizar convênio ou termo de parceria com o Município de Nova Lima a entidade contrai as 

seguintes obrigações, além daquelas decorrentes de lei e do Decreto Municipal Nº 5.519 de novembro de 

2013: 

 

a) Cumprir fielmente a proposta aprovada, de acordo com as cláusulas pactuadas no instrumento de 

formalização e a legislação pertinente, aplicando os recursos repassados pelo município e os 

correspondentes a sua contrapartida na iniciativa proposta, respondendo pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial; 

 

b) Executar o projeto dentro da vigência do instrumento, conforme proposto no Plano de Trabalho 

apresentado, que será parte integrante do instrumento de formalização; 

 

c) Permitir o acesso dos técnicos da Secretaria de Esporte e Lazer e seus convidados, quando houver, aos 

locais onde se realizarão as atividades e a administração do projeto para efeito de assessoria, monitoramento 

e avaliação do respectivo serviço, disponibilizando todas as informações, documentos e demais elementos 

solicitados para esse fim; 

 

d) Divulgar a marca do Município em todos os atos de promoção e divulgação do serviço; 

 

e) Exibir as marcas, quando permitido, do projeto, da entidade/instituição e do Município de Nova Lima, de 

acordo com os padrões de identidade visual estabelecidos, sendo vedada a utilização de nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; 

 

f) Apresentar prestação de contas de acordo com as exigências legais; 

 

g) Ceder, sem ônus, para o Município de Nova Lima, o direito de uso de quaisquer conteúdos e imagens 

relacionadas ao projeto, fruto de recurso financeiro de incentivo, salvo restrições legais. 

 

10.4. Não atendidas as diligências solicitadas pela concedente, o Convênio ou termo de Parceria será 

interrompido e cancelado.  
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10.5. Os Convênios ou Termos de Parceria terão vigência, máxima, até 31/12/2015. 

 

11 - APOIO FINANCEIRO  

 

11.1. As entidades privadas sem fins econômicos somente poderão receber recursos para despesas 

relacionadas diretamente à execução do projeto, de acordo com o plano de trabalho proposto, conforme 

previsto neste edital, consequentemente impedidas de apresentar proposição de despesas enquadradas como 

investimento e/ou aquisição de bens duráveis. 

 

11.2. Os instrumentos serão celebrados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do 

Município de Nova Lima. 

 

11.3. Os recursos serão liberados obedecendo o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, 

em consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.  

 

11.4. Os recursos deverão ser depositados e geridos na conta bancária em nome da entidade específica do 

Convênio ou Termo de Parceria, em instituições financeiras oficiais e, enquanto não empregados na sua 

finalidade, serão obrigatoriamente aplicados na forma da Lei. 

 

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1. As despesas decorrentes da execução das propostas aprovadas terão como origem a Dotação 

Orçamentária inserida no Projeto de Lei 1479/2014, encaminhado à Câmara Municipal de Nova Lima. 

 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1. É facultado à Comissão de Seleção promover quaisquer diligencias ou solicitar documentos e 

esclarecimentos necessários a instrução do processo licitatório. 

 

13.2. A apresentação da proposta técnica implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, 

sujeitando-se as penalidades previstas no Decreto Municipal Nº 5.519 de novembro de 2013. 

 

13.5. A seleção de propostas não obriga o Município de Nova Lima a firmar instrumento de transferência de 

recursos com quaisquer dos proponentes.  

 

13.6. O presente Edital de Chamada Pública pode ser prorrogado, conforme o item 10.5 e a qualquer tempo 

ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral do Município de Nova Lima, seja 

por motivo de interesse público, seja por exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou 

reclamação de qualquer natureza.  

 

13.7. Os pedidos de esclarecimentos decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus anexos, 

bem como as informações adicionais eventualmente necessárias, deverão ser encaminhados, 

exclusivamente, por intermédio do seguinte e-mail: semelpnl@gmail.com 

 

13.8. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão dirimidos pela Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer. 

 

mailto:semelpnl@gmail.com
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13.9. Os proponentes assumem todos os custos relativos à preparação e apresentação de seus Planos de 

Trabalho e o Município de Nova Lima, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado deste Concurso. 

 

13.10. Os proponentes são responsáveis pela veracidade das informações e dos documentos apresentados.  

 

13.11. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, execução e/ou gestão, 

constatadas a qualquer tempo, implicarão a inabilitação da inscrição ou cancelamento do Convênio ou 

Termo de Parceria. 

 

13.12. Caso a entidade se recuse a assinar o Termo de Convênio ou Termo de Parceria, após a divulgação do 

resultado final e em até 02 (dias) dias da convocação, será convocada a próxima classificada para fazê-lo em 

igual prazo e assim sucessivamente, até que seja celebrado o Termo de Convênio ou Parceria.  

 

13.13. Os materiais encaminhados, na instrução do processo, não serão devolvidos, cabendo à unidade 

gestora da seleção pública seu arquivamento ou destruição, conforme legislação. 

 

13.14. A publicação do presente edital estará disponível nos espaços públicos da Prefeitura Municipal de 

Nova Lima, na Câmara de Vereadores, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e no site oficial do 

Município. 

 

13.15. Fica eleito o foro da Cidade de Nova Lima para dirimir quaisquer dúvidas e questões decorrentes do 

presente EDITAL, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Nova Lima, 02 de julho de 2015 

 

 

Cássio Magnani Júnior 

Prefeito Municipal de Nova Lima 
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ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE (sede) 

1.1. Nome da Entidade: 
___________________________________________________________________________________ 

Nº CNPJ: ___________________________________________Data de Inscrição no 

CNPJ:________/_________/_____________ 

Dias e Horários de 

Funcionamento:__________________________________________________________________________ 

1.2. Contatos: 
Endereço:_________________________________________________________________ nº. __________ 

Bairro:___________________________________Cidade:______________________CEP: _____________ 

Região:___________________________________________________ 

Fone da instituição: (______)______________________/FAX: (______) ____________________________  

Site:_________________________________E-mail da instituição: ________________________________ 

1.3. Nome do representante legal:_________________________________________________________ 

RG: ________________________CPF:_______________________Data de Nasc:____/___/______ 

Escolaridade:_____________________________Cargo:________________________________________ 

1.4. Contatos do representante: Endereço:____________________________________nº. __________ 

bairro:______________________________Cidade:__________________________CEP: ___________ 

Fone: (______)______________________________/Cel: (______) _____________________________  

FAX: (______)_____________________________E-mail: ______________________________________ 

 

2 – JUSTIFICATIVA 
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3 - OBJETIVOS (Geral e Específico) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA 
 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

5 - HISTÓRICO (anexar registros - matérias de jornais, folhetos, depoimentos, fotos, filmagens etc., 

quando for o caso)  
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6. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E 

EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO: 

 

6.1. PRESIDENTE 

Nome: 

______________________________________________________________________________________ 

Data: ____/_____/_________                   Assinatura: ___________________________________________ 

 

6.2.  COORDENADOR TÉCNICO 

Nome: _______________________________________________________________________________ 

Data: ____/_____/_________                   Assinatura: ____________________________________________ 

 

6.3.  PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Nome:_________________________________________________________________________________ 

Data: ____/_____/_________                  Assinatura: ____________________________________________ 

 

6.4. CONTADOR OU CONTABILISTA 

Nome:_______________________________________________________________________________ 

Data: ____/_____/_________                 Assinatura: _____________________________________________ 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Na qualidade de representante legal do(a) ....................................................................... estabelecido 

(a) a rua/av......................................................................................nº..........., bairro..........................................., 

cidade de Nova Lima/MG, CEP 34.000-000, inscrito(a) no CNPJ sob o nº ............................, declaro para os 

devidos fins que estou ciente da legislação de regência, especialmente quanto à utilização dos recursos e da 

documentação a ser apresentada na prestação de contas e estou anexando a esse plano de trabalho os 

seguintes documentos: 

1. (  ) Plano de Trabalho, assinado pelo Presidente da Entidade; 

2. (  ) Prova de regularidade jurídica: estatuto, contrato social ou documentos equivalentes. 

3. (  ) Ata de posse do mandato da diretoria. 

4. (  ) Ata de posse atual do Órgão Interno de Fiscalização Financeira. 

5. (  ) Certidão da Secretaria Municipal de Fazenda, atestando a inexistência de pendências quanto à 

prestação de contas de subvenções, contribuições ou outros auxílios financeiros anteriormente liberados. 

6. (   ) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal; 

7. (   ) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 

8. (   ) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 

9. (   ) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social. 

10. (   ) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

11. (   ) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

12. (  ) Cópia do CPF e Carteira de Identidade, devidamente autenticados, do Presidente ou representante 

legal da entidade. 

Declaro ainda que todos os documentos, citados acima, estão sendo apresentados, em sua via original 

ou fotocópias e, em caso de fotocópias, afirmo que conferem com os documentos originais e nos 

comprometemos em receber, aplicar e prestar contas dos recursos que nos forem concedidos pelo Município 

de Nova Lima, na forma de Transferência Voluntária, no prazo determinado pelas legislações municipais da 

área.  

Declaro também que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer atividade, 

salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze anos), nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição federal.  

Por fim, declaro a inexistência de impedimento de contratar ou celebrar contratos e convênios com a 

Administração Pública Municipal. 

Para maior clareza, firmo o presente. 

Nova Lima, _____ de_______________________ de 2015. 

Nome: _____________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________ 
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ANEXO III – MINUTA DO CONVÊNIO OU TERMO DE PARCERIA 

 

CONVÊNIO  nº 001/2015 

Convênio entre o Município de Nova Lima e o _____________________ 

_________________. 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, CNPJ 22.934.889/0001-17, situado à Praça Bernardino de Lima, nº 80, 

Centro, Nova Lima/MG, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Cássio Magnani Júnior, doravante 

denominado PRIMEIRO CONVENENTE e o _____________________________, doravante denominada 

SEGUNDO CONVENENTE, entidade de direito privado, de fins não econômicos, situada à 

_________________, bairro ______________, Município de Nova Lima/MG, CNPJ nº ______________, 

neste ato representada por seu Presidente ____________________, profissão _________, estado civil 

____________, CPF ________________, observada as disposições da Lei Federal n° 8.666/93, Lei 

Municipal nº 1.556/98, e demais disposições estatutárias e regimentais das partes envolvidas, 

  

CONSIDERANDO ser o ________________________, pessoa jurídica de direito privado de fins não 

econômicos, que possui em seus objetivos sociais o desenvolvimento de atividades ligadas ao Esporte; 

CONSIDERANDO que a cidade de Nova Lima possui tradição e reconhecimento público esportivo em 

virtude de possuir várias atividades/projetos, que necessitam de incentivo do Poder Público para dar 

continuidade às suas atividades; 

CONSIDERANDO que estas atividades são de interesse público tendo em vista que o direito ao esporte 

está inserido constitucionalmente no rol dos direitos humanos fundamentais; 

CONSIDERANDO a necessidade de incentivo de atividades voltadas ao interesse público do Município, 

tais como o fomento à prática esportiva; 

CONSIDERANDO que o direito ao Esporte exige da Administração Pública um conjunto de ações 

concretas, que eliminem barreiras e assegurem o acesso à coletividade.  

 

Resolvem celebrar o presente convênio por prazo determinado, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente convênio, o estabelecimento de esforços conjuntos e parceria entre os 

convenentes para implementação de ações que estejam compreendidas nas atividades esportivas, com vistas 

a fomentar, organizar, gerenciar, incentivar e coordenar atividades esportivas, através de Associaçõe e/ou 

entidades desportivas, que já são tradicionais na cidade de Nova Lima/MG, conforme plano de trabalho 

apresentado pelo SEGUNDO CONVENENTE, plano este que é parte integrante do presente convênio. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. O valor total do presente convênio é de R$ _____________ (___________________) e será 

repassado, por meio de depósito bancário, em conta corrente bancária nº __________, da agência nº ______, 

do Banco _________.   
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2.2. O crédito pelo qual correrá a despesa terá suporte na dotação orçamentária nº ___________________ 

– Incentivo às Atividades Esportivas – Natureza ___________ – Ficha _____ – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA –  DA VIGÊNCIA 

 

3.1. O presente instrumento tem duração, máxima, até 31 de dezembro de 2015, iniciando a partir da data 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, respeitando-se o Edital de 

Chamada nº 001/2015 e a legislação regente da matéria, especialmente os limites estabelecidos pelo art. 57, 

inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE E ALTERAÇÃO NO VALOR 

 

4.1.  O presente convênio, no caso de prorrogação não poderá ser reajustado no período de 12 (doze) 

meses. 

 

4.2. Ressalva-se a hipótese de reajuste, quando o restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro em 

atividade isolada e quando incidir aumento de impostos, taxas ou tributos que comprometam a plena 

execução da atividade iniciada, bem como a permissiva orçamentária para ampliação do objeto do presente 

convênio. 

 

CLÁUSULA QUINTA - LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

5.1. O desenvolvimento das ações ora pactuadas, será realizado no Município de Nova Lima, nas vias 

públicas ou em outros logradouros públicos ou privados, conforme dispuser respectivo plano de trabalho, 

sendo vedada a sua realização em qualquer ambiente cujo acesso do público não seja amplo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO CONVENENTE 

 

6.1. O PRIMEIRO CONVENENTE será responsável pelas seguintes atividades: 

a) Fiscalização e co-gestão da execução do plano de trabalho apresentado pelo SEGUNDO 

CONVENENTE;  

b) Cessão e disponibilização de pessoal para o auxílio na implementação de ações que se fizerem 

necessárias;  

c) Troca de informações técnicas pertinentes às áreas de abrangência do plano de trabalho; 

d) Disponibilização de condições técnicas para o acompanhamento do Plano de Trabalho; 

e) Notificação ao SEGUNDO CONVENENTE, fixando-lhe prazo para corrigir as eventuais 

irregularidades encontradas no desenvolvimento do plano. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO SEGUNDO CONVENENTE 

 

7.1. O SEGUNDO CONVENENTE será responsável pelas seguintes atividades: 

a) Manter, durante toda a execução do projeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas para a implantação dos Planos de Trabalho; 

b) Desenvolver atividades nos moldes estabelecidos no Plano de Trabalho aprovado; 
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c) Responsabilizar-se pelas multas, indenizações ou despesas impostas ao PRIMEIRO CONVENENTE 

por autoridade competente, em decorrência de descumprimento pelo SEGUNDO CONVENENTE 

deste convênio, de Lei ou regulamento aplicável à espécie. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

8.1. O SEGUNDO CONVENENTE ficará obrigado a prestar contas dos recursos recebidos do 

PRIMEIRO CONVENENTE, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do término da vigência deste 

convênio. 

 

8.2. A prestação de contas será composta do seguinte: 

a) Relatório de cumprimento do objeto; 

b) Relação de bens adquiridos ou produzidos, quando for o caso;  

c) Relação dos serviços prestados, quando for o caso. 

 

8.3. As despesas serão comprovadas por meio de documentos fiscais, sendo em regra a nota fiscal o 

documento hábil quando relacionar-se com pessoas jurídicas fornecedoras dos bens e/ou serviços. Os 

documentos fiscais serão emitidos em nome do SEGUNDO CONVENENTE.  

 

8.4. As pessoas físicas ou jurídicas fornecedoras dos bens e/ou serviços deverão possuir compatibilidade 

com a natureza do objeto a ser executado. 

 

8.5 A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilita o SEGUNDO CONVENENTE a 

participar de novos convênios, acordos, ajustes com a Administração Pública por prazo não inferior a 

02 (dois) anos. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

 

9.1. O descumprimento total ou parcial das cláusulas do presente convênio, caracterizará a inadimplência 

da parte que der causa a não realização dos objetos assumidos, sujeitando-se às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Rescisão (denúncia) do convênio, caso haja irregularidade na sua execução. 

c) Declaração de inidoneidade do SEGUNDO CONVENENTE caso haja desvio dos recursos públicos 

em finalidade diversa daquela estabelecida no presente convênio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

 

10.1 - O presente convênio poderá ser rescindido, independente de qualquer aviso ou notificação judicial ou 

extrajudicial, sem que os CONVENENTES tenham, por isso, direito a qualquer indenização, nas seguintes 

hipóteses: 

a) Infração de qualquer das cláusulas ou condições do convênio e/ou descumprimento ou atraso nas 

etapas do plano de trabalho. 

b) Transferência ou cessão do convênio a terceiros, no todo ou em parte. 

c) Recusa em receber qualquer instrução ou ajuste para melhor execução dos projetos, insistindo a parte 

que der causa em fazê-lo com imperícia ou desleixo. 

d) A não execução dos projetos, por abandono. 

e) Não comprovação do regular cumprimento das obrigações tributárias e sociais. 
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f) Por ato unilateral da PRIMEIRA CONVENENTE, devidamente justificado, quando o interesse 

público assim o exigir, sem indenização à outra parte, a não ser em caso de dano efetivo devidamente 

comprovado por consequência da rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO 

 

11.1. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes da responsabilidade de ambas as partes, de 

acordo com o artigo 393 e seu Parágrafo único do Código Civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. A tolerância do PRIMEIRO CONVENENTE com qualquer atraso ou inadimplência, por parte do 

SEGUNDO CONVENENTE, não importará, de forma alguma, em alteração deste convênio ou novação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

 

13.1 - A publicação e/ou divulgação do extrato do presente convênio ficará a conta do Município de Nova 

Lima, condição basilar para que o convênio surta seus efeitos de publicidade e legalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 

14.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Nova Lima, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado 

que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente instrumento. 

 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente convênio, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma na presença das testemunhas abaixo. 

 

Nova Lima, _____de ______________de 2015. 

 

____________________________________ 

PRIMEIRO CONVENENTE 

Cássio Magnani Júnior 

Prefeito Municipal 

 

_________________________________ 

SEGUNDO CONVENENTE 

 

Testemunhas: 

 

1)________________________________ 2)___________________________ 

Nome:      Nome: 

CPF:      CPF: 


