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AVISO 

Recomendamos aos participantes deste 

chamamento Publico, a leitura atenta às 

condições/exigências expressas neste edital e 

seus anexos, notadamente quanto a 

documentação, objetivando uma perfeita 

participação. 

Dúvidas: (69) 3345 – 2353 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 001/2020/CPL/CCP 

 

PREÂMBULO:  

 

Município de Cabixi, Estado de Rondônia, torna Publico para o conhecimento dos 

interessados que o por meio da  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 

PECUÁRIA – SEMAP, através da COMISSÃO CHAMAMENTO PÚBLICO – CCP, 

designada por força das disposições contidas no Decreto n. 067/GAB/PMC, em 10 de março 

de 2020, torna público que realizará CHAMAMENTO PÚBLICO N. 001/2020/CPL/CCP 

formalizada através do Processo Administrativo nº. 295/2020/SEMAP, nos termos da Lei 

Federal n. 13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações, e considerando a Leis Estaduais n. 

3.307, de 19 de dezembro de 2013 e n. 3.122 de 30 de julho de 2013 e demais resoluções e 

legislações e Lei Municipal n. 1.077, de 09 de agosto de 2019, para seleção de projetos de 

associações rurais privadas, sem fins lucrativos, devidamente credenciados, que representam 

os agricultores familiares e que estejam em consonância com os termos deste Edital.  

 

Data da sessão: 05 de maio de 2020 

Horário: 09:00 

Local: Av. Tamoios, 4031, Centro, Cabixi - RO / CPL/CCP 

 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Presidente.   

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Rondônia – RO. 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.cabixi.ro.gov.br, e 

também poderão ser obtidos na Sala da CPL da  Prefeitura Municipal de Cabixi no endereço,  

Av. Tamoios, n. 4031 - Bairro: Centro, Cabixi/RO, no horário de expediente das 07h00min às 

13h00min, de segunda-feira a sexta-feira nos dias de expediente e período no qual os autos do 

processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I - Projeto Básico 

1. DO OBJETO: Celebração de Acordo de Cooperação com o Município de Cabixi, para 

destinação de Equipamentos (grade aradora, carreta agrícola e trator agrícola) adquiridos 

através dos Convênios n. 033/2018/PGE/RO, 140/2018/PGE/RO, 235/2018/PGE/RO e 

222/2019/PGE/RO, para atender as necessidades dos pequenos produtores rurais a fim de 

fortalecer a agricultura familiar no município de Cabixi/RO. 

 

1.1. DO CREDENCIAMENTO 
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1.1.1 As Associações poderão protocolar os envelopes 01 e 02 contendo toda a  

documentação exigida neste edital diretamente na sala da CPL, junto à COMISSÃO DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO – CCP, ou também na Secretaria Municipal de Agricultura e 

Pecuária – SEMAP no endereço: Av. Tamoios, n. 4031 - Bairro: Centro, Cabixi/RO - CEP: 

76.994-000, Telefone: (0XX) 69 3345-2353, até às 13:00 do dia 04 de maio de 2020, 

conforme cronograma. 

1.1.2.O representante legal da Associação, quando presente na Sessão de Abertura, que 

desejar acompanhar os trabalhos da comissão deverá se apresentar no mínimo 30 (trinta) 

minutos antes do horário de abertura dos envelopes para providenciar o credenciamento e  

estar munido dos seguintes documentos: 

1.1.3. Cópias da Cédula de Identidade, bem como do documento que comprove a condição de 

integrante da mesma. 

1.1.4. Quando procurador: Cópia da Cédula de Identidade, bem como da procuração lavrada 

em Cartório ou particular com firma reconhecida em Cartório. 

1.1.5.Os documentos referidos nos subitens 1.1.1 e 1.1.2, quando não autenticados poderão 

ser apresentado à Comissão (cópia e original), para que esta possa conferir e credenciar o 

representante. 

1.1.6.O não credenciamento, não implica na inabilitação da associação, mas o impede de 

intervir nas decisões tomada pela Comissão, nas sessões pertinentes à este chamamento. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NESTE CHAMAMENTO PUBLICO. 

2.1.Poderão participar deste Chamamento Publico as associações interessadas que atender as 

seguintes condições:  

2.2. Quem em seu estatuto social definirem expressamente sua natureza, objetivo, missão e 

público alvo, de acordo com as políticas vinculadas ao Termo de referência, Anexo I do 

Edital;  

2.3. Em seu Estatuto Social deverá estar evidente que tem abrangência e consegue atender as 

necessidades da região do município de Cabixi;  

2.4. Comprovar no mínimo 1 (uma) atividade produtiva voltada para agricultura familiar, 

relacionada ao objeto do presente chamamento público; 

2.5. Comprovar existência mínima de 2 (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;  

 

3. DOS IMPEDIMENTOS: 

3.1 Não poderão participar do processo de chamada pública as associações que: 

3.1.1. Esteja em processo de insolvência ou dissolução;  

3.1.2. Possua, entre seus dirigentes, servidor (es) público(s);  

3.1.3. Se encontrem em uma ou mais das situações de vedações previstas na Lei Federal n. 

13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações e Lei Municipal n. 1.077, de 09 de agosto de 

2019.  
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3.1.4. Possuam acordos de cooperação ou outro tipo de termos/parcerias firmados com outros 

órgãos/instituições que contemplem aplicação de recursos para execução de projeto com 

objeto idêntico e ou em execução ao constante neste Termo de referência;  

3.1.5. Que tenha sido penalizada com suspensão para conveniar/contratar com a 

Administração Pública, ou que tenham sido declaradas inidôneas por órgãos de quaisquer das 

esferas de governo nos moldes da Lei 8.666/93 art. 2 e legislação correlata;  

3.1.6. Que estejam incluídas no Cadastro de Inadimplência das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual ou Municipal, ou por qualquer motivo não apresentem regularidade fiscal;  

3.1.7. Que tenham como dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, 

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. 

3.1.8. As Entidades que estejam inadimplentes com o Poder Público na prestação de Contas 

de Convênios ou contratos anteriores; 

3.1.9. A Associação não pode ter contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos 

cinco anos; 

3.1.10. A Associação não pode ter sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período 

que durar a penalidade: 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;  

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;  

c) a prevista no inciso II do art. 73 da Lei 13.019/14; 

d) a prevista no inciso III do art. 73 da Lei n° 13.019/14 (art. 39, V, “a” a “d”, da Lei 

13.019/14); 

3.1.11. A Associação não pode ter tido contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas 

por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 

nos últimos 8 (oito) anos; 

3.1.12. A Associação não pode ter entre seus dirigentes pessoa:  

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 

últimos 8 (oito) anos; 

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança, enquanto durar a inabilitação;  

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos 

nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, VII, Lei 

13.019/2014); 

 

4. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

4.1.  A abertura do presente Chamamento publico dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local 

indicados neste Edital. 

4.1.1.  O Presidente verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as condições exigidas no Termo de Referência.  
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4.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada em ata, com 

acompanhamento de todos os presentes. 

4.1.3. A Comissão ordenará os envelopes de proposta conforme a ordem de chagada e 

credenciamento, sendo que somente estas participarão da fase de classificação. 

5. DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DA PROPOSTAS: 

 

5.1. DOCUMENTAÇÃO ENVELOPE N. 1: NECESSÁRIA PARA ANÁLISE DAS 

PROPOSTAS: 

a) Ofício solicitando inscrição proposta; 

b) Projeto básico assinado pelo responsável pela elaboração; 

c) Plano de Trabalho devidamente preenchido e assinado pelo representante legal; 

d) Relatório de atividades realizadas pela entidade nos últimos 2 anos; 

e) Declaração da existência de parcerias firmadas e ou execução de projetos relacionados a 

agricultura familiar desenvolvidos pela entidade nos últimos 2 anos, emitida pela entidade 

parceira, se houver; 

f) Informar responsáveis pela coordenação e execução do projeto, devidamente identificados e 

qualificados; 

g) Relação dos beneficiários a serem atendidos com o projeto com nome, endereço, produtos 

agrícolas a serem escoados. 

h) Declaração de Vistoria ou Declaração de Ciência e Concordata. 

5.1.1. O Projeto básico deverá conter: 

a) Identificação do projeto; 

b) Identificação do proponente; 

c) Objetivo; 

d) Justificativa; 

e) Metas; 

f) Custos; 

g) Cronograma; 

h) Resultados esperados; 

i) Capacidade do proponente; 

j) Como contrapartida a associação deverá realizar os serviços descritos no item 1.2. 

 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL  

Avenida Tamoios, n. 4031, Centro, Cabixi - RO  

A/C: COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – CCP  

CHAMAMENTO PÚBLICO N. 001/2020/CPL/CCP  

ABERTURA: 05 de maio de 2020, as 09h00min (horário de Rondônia)  

 

RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E Nº. DO CNPJ DA LICITANTE  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária – SEMAP 

Comissão Permanente de Licitações – CPL 
Comissão de Chamamento Público – CCP 

Chamamento Público Nº. 001/2020 
Avenida Tamoios, 4031 – Centro – CEP 76.994-000 – Cabixi-RO, CNPJ: 22.855.159/0001-20 

Comissão de Chamamento Público - CCP - Fone 69 3345-2353 

5.2. DOCUMENTAÇÃO (HABILITAÇÃO) ENVELOPE N. 2: NECESSÁRIA PARA 

CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO:  

 

a) Cópia do Estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências 

previstas no Art. 28 da Lei Municipal n. 1.077, de 09 de agosto de 2019;  

b) Cópia da Ata de Eleição do quadro dirigente atual ou documento equivalente;  

c) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e Órgão 

Expedidor da Carteira de Identidade e número de registro no Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

d)  Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, emitida do site da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, que comprove mínimo de 2 (dois) anos de cadastro ativo;  

e)  Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;  

f)  Certidão Negativa quanto à dívida ativa do Estado de Rondônia;  

g)  Certidão Negativa de Débitos do município sede da Organização da Sociedade Civil;  

h)  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;  

i)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;  

j)  Declaração do representante da Organização da Sociedade Civil certificando a inexistência 

de dirigente como membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de Órgão ou 

Entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o 

Termo de Colaboração ou de Fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 

companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau;  

i) Declaração do representante legal da Organização da Sociedade Civil informando que a 

mesma, bem como seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no artigo 

39 da Lei Federal n. 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento e deverão 

ter sua veracidade confirmada pela Comissão de Chamamento Público por meio de análise de 

certidões TCE, CGE, TJ e TRF;  

j) Comprovação de que a Organização da Sociedade Civil funciona no endereço declarado;  

k) Documentos que comprovem experiência mínima de 2 (dois) anos com atividade idêntica 

ou similar ao objeto da parceria, que capacita a Organização para a celebração da parceria, 

podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:  

l) Instrumentos de parceria firmados com Órgãos e Organização da Sociedade Civil da 

Administração Pública, Organismos Internacionais, empresas ou outras Organizações da 

Sociedade Civil;  

ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL  

Avenida Tamoios, n. 4031, Centro, Cabixi - RO  

A/C: COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – CCP  

CHAMAMENTO PÚBLICO N. 001/2020/CPL/CCP  

ABERTURA: 05 de maio de 2020, as 09h00min (horário de Rondônia)  

 

RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E Nº. DO CNPJ DA LICITANTE  
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m) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;  

n) Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela 

Organização da Sociedade Civil ou a respeito dela;  

o) Currículos profissionais da Organização da Sociedade Civil sejam de dirigentes, 

conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;  

p) 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, membros do Poder Judiciário, Defensoria Pública ou Ministério Público, 

instituições de ensino, redes, Organizações da Sociedade Civil, movimentos sociais, empresas 

públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; 

q) Declaração do representante legal da Organização da Sociedade Civil sobre as instalações e 

condições materiais da Organização, inclusive quanto à salubridade e segurança, quando 

necessárias, para a realização do objeto pactuado; e  

r) Prova da propriedade ou posse legítima do imóvel cujas instalações serão necessárias à 

execução do objeto da parceria, como escritura, matrícula do imóvel, contrato de locação, 

comodato ou outro tipo de relação jurídica.  

s) Os documentos relativos às instalações poderão ser apresentados em até 60 (sessenta) dias a 

contar da celebração da parceria.  

t). As certidões Positivas com Efeito de Negativas servirão como Certidões Negativas.  

u). A Administração Pública Municipal deverá consultar o SISPAR e o SIAFEM para 

verificar se há ocorrência impeditiva em relação à Organização da Sociedade Civil 

selecionada.  

v). A Organização da Sociedade Civil será notificada para regularizar a documentação em até 

5 (cinco) dias, caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou 

quando as Certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, sob pena de não celebração 

da parceria.  

w) Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia, a ser autenticada pelo Presidente e/ou sua Equipe de Apoio, 

mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente 

legíveis. 

 

6. AS PROPOSTAS SERÃO CLASSIFICADAS COM BASE NOS SEGUINTES 

CRITÉRIOS, CONFORME OS LOTES APRESENTADOS: 

6.1. Lotes 1 a 4: 

6.1.1. Numero de Produtores diretamente atendidos;  

6.1.2. Local adequado para armazenamento do Trator, carreta agrícola, grade aradora;  

6.1.3. Estrutura física da Associação; 

6.1.4. Contratos de comercialização firmados com mercados atacado/varejista ou local; 

6.1.5. Parceria da entidade com outras instituições, órgãos, entidades, devidamente 

comprovada; 

6.1.6. Apresentação de indicadores para acompanhamento e avaliação dos resultados das 

ações, propostos no Plano de Trabalho e Projeto Técnico, conforme;  
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a) Expectativa de hectares a serem preparados para plantio ao longo do contrato;  

b) Índice de produtores a serem atendidos diretamente ao longo do contrato; 

c) Índice de evolução de receita familiar prevista ao longo do contrato;  

d) Índice de evolução da produção junto à comunidade estabelecida ao longo do contrato;  

e) Índice de evolução de área agrícola recuperada junto as propriedades nas comunidades a 

serem atendidas. 

6.2. A critério da Comissão Técnica Especial de Análise e Seleção poderão ser solicitadas 

informações complementares ao Projeto apresentado. 

6.3. A Comissão Técnica Especial de Análise e Seleção verificará o envio, a validade, a 

regularidade da documentação e o atendimento as exigências deste Termo de Referência; 

6.4. Os Projetos poderão ser aprovados integral ou parcialmente em decorrência da análise 

técnica efetuada. 

6.5. Na seleção dos projetos a Comissão Técnica Especial de Análise e Seleção levará em 

conta a equidade na distribuição dos recursos, com o objetivo de contemplar o maior número 

de entidades possíveis por municípios. 

 

6.6 Pesos e notas serão calculados de acordo com o quadro respectivo a cada lote: 

Quadro 1 - Lote 1 a 4: pesos e notas 

ITEM CRITÉRIO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1 Numero de Produtores diretamente 

atendidos. 

1 ponto para cada 03 

Produtores. 

30 

2 Local adequado para 

armazenamento do trator e 

equipamentos. 

1 – Em Madeira com 

cobertura – 10 Pontos;  

2 – Em Alvenaria com 

cobertura – 20 Pontos;  

20 

3 *Estrutura física da Associação. 5 pontos por item atendido. 20 

4 Contratos de comercialização 

firmados com mercados 

atacado/varejista ou local 

3 pontos por contratos. 15 

5 Parceria da entidade com outras 

instituições, órgãos, entidades, 

devidamente comprovada. 

1 ponto para cada parceria 

apresentada. 

05 

6 ** Apresentação de indicadores para 

acompanhamento e avaliação dos 

2 pontos para cada 

Indicador 

10 
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resultados das ações, propostos no 

Plano de Trabalho e Projeto 

Técnico. 

* Itens que pontuam:  

1- Sede própria da Associação (Matrícula do imóvel e relatório fotográfico);  

2 - Equipamentos que facilite a produção de alimentos nos imóveis (Relatório Fotográfico);  

3 - Acompanhamentos de ATER (Pública e ou Particular); 

4 - Tratoristas devidamente certificados com cursos em operação e manutenção de trator. 

** Os indicadores deverão ser apresentados conforme descrito no item 9.2.1.6. 

 

6.7. A nota igual a zero em 3 itens importará na desqualificação da entidade. Além disso, a 

inexistência de qualquer experiência na realização de projetos similares importará na imediata 

desclassificação da proposta.  

6.8. As entidades com pontuação abaixo de 40 pontos serão automaticamente 

desclassificadas.  

6.9. Havendo empates entre os participantes em um projeto com mesmo objetivo, o critério de 

desempate será a maior pontuação partindo do item 1, persistindo os itens 6, 2, 3, 4, 5, do 

Quadro 1– Pesos e Notas, do Termo de Referência, Anexo I do Edital.  

6.10. A aprovação das propostas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária – 

SEMAP fica condicionada a parecer conclusivo da Comissão Técnica Especial de Análise e 

Seleção, o qual será submetido à homologação do Secretário(a) Titular e ou Secretário(a) 

Adjunto(a).  

6.11. A lista final de classificados dar-se á por ordem de pontuação até o número de 100 

entidades observando o correspondente à quantidade de produto disponível. 

 

7. SERÃO ELIMINADAS DO CERTAME TODAS AS PROPOSTAS QUE: 

7.1. A proponente não apresentar no prazo estabelecido os documentos exigidos ou não 

cumpriu os requisitos para análise da proposta descritos neste edital; 

7.2. Os objetivos propostos não estejam de acordo com os que foram propostos no projeto 

Básico; 

7.3. Apresente informações não comprovadas ou qualquer situação que inviabilize o projeto 

na forma proposta; 

7.4. Será dado ao proponente vencedor o prazo de 5 dias para sanar eventuais irregularidades 

documentais ou em sua proposta.  

7.5. Não tenha por finalidade comprovada o benefício a agricultores familiares;  
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7.6. Os objetivos propostos não estejam de acordo com os que foram propostos no termo de 

referência; 

7.7. Apresente informações não comprovadas ou qualquer situação que inviabilize o projeto 

na forma proposta; 

7.8. Será dado ao proponente vencedor o prazo de 5 dias para sanar eventuais irregularidades 

documentais encontradas em sua proposta.  

7.9. As propostas serão classificadas com base nos seguintes critérios, conforme os lotes 

apresentados: 

8.   DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

8.1 Até 03 (três) dias antes da data designada para a abertura dos envelopes, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

8.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

cpl_cabixi@hotmail.com onde deverá ser confirmado o recebimento, ou por petição dirigida 

ou protocolada, na Prefeitura Municipal de Cabixi horário de expediente das 07h00min às 

13h00min, de segunda-feira a sexta-feira, no endereço,  Av. Tamoios, n. 4031 - Bairro: 

Centro, Cabixi/RO - CEP: 76.994-000, Telefone: (0XX) 69 3345-2353, devendo a Entidade 

mencionar o número do Chamamento, o ano e o número do processo.  

8.3. A decisão do Presidente quanto à impugnação será informada preferencialmente via e-

mail (aquele informado na impugnação), ficando a Associação obrigada a acessá-lo para 

obtenção das informações prestadas pela Presidente. 

8.4. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da 

propostas, será definida e publicada nova data para realização do certame.  

8.5 Até a data definida para a sessão inaugural, a Associação que não obtiver resposta da 

impugnação protocolada, a Presidente antes da data e horário previsto suspenderá o certame 

licitatório, para confecção da resposta pretendida, e assim, definir uma nova data para a 

realização do referido certame. 

8.6. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Presidente, até 03 (três) dias 

anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

8.7. O Presidente responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do Termo de Referencia e dos anexos. 

8.8. Interposto o recurso, a Comissão de Avaliação de Projetos o analisará no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, podendo submetê-lo à autoridade competente para manifestação.  

8.9. Os recursos apresentados serão analisados e julgados pela Comissão e referendado pelo 

Secretário Titular e ou Secretário Adjunto;  

8.10. Os resultados provisórios e as etapas da seleção serão divulgados no sítio eletrônico 

oficial do município de Cabixi.  
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8.11.  Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, a 

Administração Pública Municipal deverá homologar e divulgar o resultado definitivo em sítio 

eletrônico, disposto no artigo 31 da Lei Municipal n. 1.077, de 09 de agosto de 2019. 

 

9. RECURSOS 

9.1. O proponente poderá interpor recurso contra os resultados do Chamamento Público, no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar de sua publicação do resultado final. O recurso 

deverá identificar a proposta, ser endereçado e protocolado na Comissão de Chamamento 

Público – CCP, sito a Avenida Tamoios, n. 4031, Centro, Cabixi - RO – CEP 76.994-000, 

Telefone: (69) 3345-2353.  

9.2. Interposto o recurso, a Comissão de Avaliação de Projetos o analisará no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, podendo submetê-lo à autoridade competente para manifestação.  

9.3. Os recursos apresentados serão analisados e julgados pela Comissão e referendado pelo 

Secretário Titular e ou Secretário Adjunto;  

9.4. Os resultados provisórios e as etapas da seleção serão divulgados no sítio eletrônico 

oficial do município de Cabixi.  

9.5. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, a 

Administração Pública Municipal deverá homologar e divulgar o resultado definitivo em sítio 

eletrônico, disposto no artigo 31 da Lei Municipal n. 1.077, de 09 de agosto de 2019. 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1.No julgamento das propostas e da habilitação, o Presidente poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

10.2.A homologação do resultado deste chamamento Publico não implicará direito à 

contratação. 

10.3 .As normas disciplinadoras serão sempre interpretadas em favor dos interessados, desde 

que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação.  

10.4. As associações assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do chamamento Publico. 

10.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 
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10.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da 

associação, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

10.7.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

10.8. Da sessão pública do chamamento divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

10.9. A SEMAP reserva-se o direito de alterar o presente Termo de Referência, por 

conveniência da Administração, sem que caiba às entidades participantes do processo de 

seleção direito a qualquer indenização. Caso as eventuais alterações tenham repercussão no 

projeto básico e ensejem sua adequação, será fixado novo prazo para sua apresentação;  

10.10. É facultado a Comissão Técnica Especial de Análise e Seleção promover diligências 

destinadas a esclarecer o processo, bem como solicitar a comprovação de qualquer 

informação apresentada pela entidade;  

10.11. A efetiva celebração dos Acordos de Cooperação dar-se-á por ordem de classificação, 

até o limite da quantidade de insumos disponível adquirido pela SEMAP para tal finalidade;  

10.12. O credenciamento poderá ser anulado a qualquer tempo se constatada: documentação 

incompleta, falsificação de documento, inveracidade das informações ou qualquer outra 

ilegalidade no processo. 

10.13. O Chamamento Público pode ser revogado por conveniência da Administração 

Pública, através de decisão fundamentada, sem que caiba aos participantes qualquer 

indenização. 

10.14. A SEMAP realizará o acompanhamento periódico do projeto a fim de assegurar sua 

eficácia e o resultado social previsto quando da apresentação dos projetos.  

10.15. A seleção das entidades proponentes não lhes assegura a celebração do Acordo de 

Cooperação, ficando a critério da SEMAP decidir pela conveniência e oportunidade da 

realização deste ato. 

10.16. Para execução do objeto do Acordo de Cooperação as entidades deverão observar os 

princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e ética 

pública, bem como os ditames da Lei n. 8.666/93, no que couber.  

10.17. É vedada a delegação da execução do objeto deste edital à Terceiros.  

10.18. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n. 8.666/93, dos princípios 

gerais do direito e demais legislação aplicada, conforme Art. 55 Inciso XII, Lei Federal 

13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações, e considerando a Lei 3.307, de 19 de 
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dezembro de 2013 e Lei 3.122 de 01 de julho de 2013 e Lei Municipal n. 1.077, de 09 de 

agosto de 2019. 

 

11. DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 

11.1. Homologado o resultado as associações contempladas serão convocadas para celebração 

de Acordo de Cooperação.  

11.2. O Acordo de Cooperação deverá ter parecer em todas as fases: celebração, execução, 

fiscalização, prestação de contas e homologação da prestação de contas, e ocorrerão em 

conformidade com a Lei Municipal n. 1.076 de 01 de julho de 2019 (LDO 2020), Lei 8.666 

de 21/06/1993, Lei 13.019 de 31 de julho de 2014 e Lei Municipal n. 1.077 de 09 de agosto 

de 2019, normativos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e legislação correlata 

vigente, aplicável ao caso;  

11.3. É condição para celebração do Acordo de Cooperação que as certidões estejam dentro 

do prazo de validade.  

11.4. A associação convocada para celebração de Acordo de Cooperação terá o prazo máximo 

de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da notificação, para assinatura do Acordo, sob 

pena de ser considerada desistente;  

11.5. Caso a associação não celebre o Acordo de Cooperação no prazo estipulado ou por 

qualquer outro motivo, fica a critério da SEMAP convocar a próxima associação classificada, 

condicionada a disponibilidade de insumos, objeto desse termo de referência. 

 

12.  SÃO OBRIGAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES HABILITADAS: 

 

12.1. Selecionar os beneficiários no município de Cabixi/RO; 

12.2. Garantir a estrutura física, para armazenamento e conservação dos bens; 

12.3. Garantir a realização das manutenções necessárias aos equipamentos, bem como seus 

reparos quando necessário; 

12.4. Apresentar Plano de Trabalho para utilização dos equipamentos na comunidade; 

12.5. Se responsabilizar pela organização e gestão do projeto, com elaboração de relatório 

técnico; 

12.6. Os pequenos produtores a serem beneficiados com a entrega das grades aradoras, 

carretas agrícolas e tratores agrícolas, utilizarão os mesmos para fins de melhora na produção 

e redução de custos, fortalecendo a agricultura familiar.  

12.7. Observar o que estabelece a Lei Federal n. 11.326/2006 em especial o disposto no art. 3° 

e seus incisos e parágrafos § 1° e § 2° e seus incisos. 

 

13. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

13.1. A prestação de contas deverá ser feita de acordo com o previsto no Plano de Trabalho e 

obrigatoriamente em até 90 (noventa) dias após o encerramento do contrato.  

13.2. Os documentos que devem ser apresentados na prestação de contas:  

a) Relatório de cumprimento do objeto;  

b) Relatório de prestação de contas a ser aprovado pela concedente;  
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c) Comprovantes de despesa;  

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

e) Relação dos serviços prestados, quando for o caso;  

f) Relação de pessoas treinadas, quando for o caso;  

g) Declaração de alcance dos objetivos a que se propunha o instrumento;  

h) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver;  

i) Termo de compromisso de guarda dos documentos. 

 

13.3. A não prestação de contas por parte da associação implicará na inclusão da entidade no 

SIAFEM como devedor, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser 

acionada em desfavor da associação, conforme infração cometida e prejuízos causados à 

administração ou a terceiros.  

13.4. Observar ainda o previsto no Capítulo IV da Lei 13.019/14. 

 

14. RESPONSABILIDADES E SANÇÕES  

14.1. A execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas deste 

Chamamento Público e da legislação específica, a Administração Pública poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à Associação:  

a) Advertência;  

b) 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, por prazo não superior a dois anos; 

c) Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou 

contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da 

sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no item "b". 

14.1.1. As sanções estabelecidas nos itens "a" e "b" são de competência exclusiva do 

Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária, facultada a defesa do interessado no 

respectivo processo, no prazo de dez dias após a notificação da irregularidade à Associação, 

podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade, se for o caso.  

14.1.2. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de 

contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.  

14.1.3. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração 

da infração. 
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14.2. O Município de Cabixi indicará o gestor da parceria que tem como atribuição:  

a) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;  

b) Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 

comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos 

recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 

detectados;  

c) Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 

consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação.;  

 

14.3. Constituem obrigações das Associações:  

a) Manter os bens em perfeito estado de conservação e uso, não podendo transferi-los a 

outrem, ficando sob sua responsabilidade a fiscalização de uso do referido bem; 

b) Devolver o bem, objeto deste instrumento, em perfeitas condições, ressalvado o seu 

desgaste normal, tanto na hipótese de término do prazo estabelecido neste Termo, como no 

caso de sua rescisão antecipada.  

c) Em caso de perda, a qualquer título, ou dano no bem cedido, ressarcir o PARCEIRO 

PÚBLICO pelos prejuízos causados, podendo, a critério do PARCEIRO PÚBLICO, essa 

reposição ser realizada por bem de igual valor, espécie, qualidade e quantidade.  

d) Permitir o PARCEIRO PÚBLICO a fiscalização do bem quando entender necessário a 

qualquer tempo.  

e) Arcar com as despesas de transporte, seguro ou quaisquer outras que venham a incidir 

sobre o bem, objeto da presente Cessão de Uso do Bem Público.  

f) Compromete-se a encaminhar à SEMAP, quando solicitado, um relatório sobre as 

condições de uso, local e estado de conservação do bem cedido. 

 

Cabixi - RO, 20 de março de 2020. 

 

 

 

ELISÂNGELA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 

Dir. Apoio Admin. e Controle Orçam. 

Dec. 056/2020 

 

 


