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CHAMADA prfeLlcA NO 04;2Ozi - sELEcfao DE ORGANIZACAO soclAL clvlL
(Osc)  PARA  ORERAcloNAljlzACAO,  GERENCLAMENro  E  EXEcngto  1]0
XPROJETO FUTEBOI, AMAPAENSE 2022".

CHAMADA   prfeLlcA   DE   ORGANlzAcoEs
SOCIAIS,   SEM   FINS   IJUCRATIVOS,   PARA
CELEBRACA0  DE  CONTRATO  DE  GESTAO
NOS  MOLDES   I)A  IEI  13.019#014  E   SUAS
AIJrERAcoEspARA OpERAcroNAIIZAqao,
GERENCIAMEI`ITo      E     E}mcucA0      D0
aproiETo  FUTEBOL  AMAPAENSE  2o22»,  A
SER  SUBVENCIAD0  PEI.A  SECRETARIA DE
ESTAI]o I}o DEspoRTo E IAznR - SEDEL.

0 Govemo do Estado  Estado de Amap4  por  interm6dio  da  SECRETARIA DE ESTADO D0

DESPORTO E LAZER-SEDEL,  inscrita  no  CNP]  sob  nell.762.196/0001-78,  Macapa -AP,  com

sede na Rua Hildemar Maia, 1497, CEP  68.901-271, Bairro Santa Rita,   doravante denominada

AI)MINISTRA9A0  P0BLICA  ESTADUAL,  neste ato  representada  pelo  Secret:ario  IOSE  RIJDNEY

CUNIIA  NUNES,  residente  e  domiciliado  Rna  Mateus  Valente  do  Couto,  nQ  90  -  Bairro  Nova

Esperanga, portador de RG n9 260.425#OLITEC/AP e do CPF/MF NQ 666205.622-72,  infdrma,

para conhecimento dos interessados, que torna pdblico a realizagao de CHAMAMENT0 PUBuCO

objetivando  a celebragao  de TERM0 DE COLABORACA0  com Organizag6es  da Sociedade  Civil

(OSC),  para  a  execugao  do  Plano  de Trabalho, para  fins  de  gerenciamento,  fomento,  exeougao  e

administrag@o do "PROJFTO FUTEBOL AMAPAENSE 2022", evento, com execug£o prevista para os

meses de fevereiro ajulino de 2022. 0 presente edital otyetiva a democratizapao do acesso aos recursos

ptiblicos em inbito estadual, confome temos e condig5es estabctecidas nesfe Edital, que se regedpcta
Lei Federal n°  13.019/2014 e reapectivas alterag5es, Art. 4° do Decreto n° 6578 de  16.08.2011, assin

como palas demals nonnas legais e regulamentares perinentes a esp5cie.

cLAust7LA pRmmmA - DO OBiETO

I  - 0 presente instnmento, com base no disposto mos  artigos 215 a 2 I 7 da Constituigfro Federal,

na Lei Federal  8.666/93, Lei n°  13.019#014 bern como nas Leis Federais  8429/92, 9.637ro8,

9.790ro9esuasmodificap6es,tempordyjetivoestabelecercriferiosparaahabilitagaode01(uma)

enridade sein fins lucrativos, 1egalmente constitutda e sob a supervisfo  da SEI)FL/ AP, para a

edchragao de convdio destinado a operacionalfzagao, gerencianento e execngao do  xpROJETo

FTJTEBOL AMAPAENSE 2o22", com vistas a pie produgao, produg5o e p6s produgao do referido

evento,  mos meses  de  fevereiro a junho de  2022,  subvencionado pelo  Govemo  do Estado  do

Amapa, atravds de sua Secretaria de Estado do Desporto e Lazer-SEDEL.

A
Paragrafo trnico:O valor total dos recursos a serem despendido a titulo de apoio aos projetos
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selecionados  neste  temo  de  Colaboragao  e  da  ordem  de  R$  1.500.000,00  (Urn  milhao  e

qulnhentos Mil Reais), oriundos do oxpamento estadunl, sendo todas as despesas cobertas por

Dotap5es Orgamerfurias do Tesouro Estadunl, confome descrigfro abaixo:

FORE: 101

PROGRARA:

ELEMENTO DE DESPESA: 335041

VALOR: R$ 1.500.000,00

CRONOGRAMA DE DE snnneoLso

ANO DE 2022
EM 3 PARCELAS
R$ 500.000,00 X 3

1.1  -Para os firs da presente chanada Pthlica, entende-se por Organizapao Social CivilTOSC,

a entidade pessoajuridica de direito privado, sem fins lucrativos, que nao distribui entre seus

s6cios ou associados, conselheiros, diretores, empregados e doadores, eventuals resultados,

sobras, excedentes operacionais, brutos ou liquidos, dividendos, bonificap6es, participap6es

ou parcelas do seu patrim6nio, auferidos mediante o exerofcio de sues atividades, e que os

aplica integralmente na conseougfro do respectivo objeto social, de foma imediata ou por

meio da constituigfro de fundo patrimonial ou fundo de reserva.

1.2  -As solicitag5es de esclarecimento de dividas quarto as disposig6es deste edital deverao ser

dirigidas  atrav6s do  email vanderbilte.projetos@sedel.ap.gov.br - COORDENACAO DE

PROJETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORT0 E LAZER - SEDEL, no

periodo compreendido entre o dia 16  de dezembro de 2021.
1.3  -Os  questionamentos  de que trata o  item anterior deverao  ser analisados  e respondidos,

fundamentadamente, pela ASJUR/SEDEL, ate, no mal[imo dia 17 de Dezembro de 2021.

I.4  -A celebrapfro do convenio, destina-se a selegao de uma Organizapao Soofal Civil -OSC,

para a operacionalizapao, gerencianento e execugao do "PROJFT0 FUTEBOL AMAPAENSE

2022", com vistas apie prodngao, prodngfro e p6s prodngfro do referido evento, mos meses de

no fevereiro ajunho de 2022, subvencionados pelo Govemo do Estado do AmapS atrav6s de

sua Secretarja de Estado do Desporto e Lazer - SEDEL, atendendo as especificap6es gerals

abalxo discriminadas :
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1.4.1. Ter objetivos voltados a promogfro de atividades e fmalidades de relevancia pthlica

e social;

I.4.2 -Possuir em sua constituigao, urn conselbo fiscal ou 6rgao equivalente, dotado de

atribuicao para opinar sobre os relat6rios de desempenho financeiro e confabil e sobre as

operag6es patrimoniais realizadas;

I.4.3 - Prever que, em  caso de dissolugfro da entidade, o res|)ectivo patrin6nio liquido seja

transferido  a  outra  pessoa juridica  de  jgual  natureza>  preferencialmente,  a mesmo  da

entidade extinta;

1.4.4 -Possuir normas de prestagao de contas socials a serem observadas pela entidade, que

determinarao, no mirimo :

1.4.4.1-Possuir observincia aos prinofpios fundamentais de contabilidade e das Nomas

Brasileiras de Contabilidade;

1.4.4.2 -Dar publicidade, por qunlquer meio eficaz, do encerramento do exercicio fiscal,

ao relat6rio de atividades e demonstrag6es financeiras da entidade3 jncluidas as certid6es

negativas de d5hitos necessirias.

CLAUSUIA SEGtJNDA ~ DA PARTICIPACAO

2.1  -  Poderao  habilitar-se  para  estabelecimento  de  Conv6nio,  para  a  i  operacionall.zagao,

gerenciamento e execugfo do `TROJETO FUTEBOL AMAPAENSE 2022", com vistas apr6

prodngao, produg5o e p6s produgao do referido evento, mos meses fevereiro  ajunho de 2022,

srfuencionado  pelo  Govemo  do Estado  do Ama|]a,  atrav6s  de  sua  Secretaria de Estado  do

Desporto e Lazer - SEDEL, Organizap6es Sociais Civis-OSC, legalmente coustituidas, que para

habilitaefro no presente certame, deverao apreseutar no ato de iuscri9ao:

2.1.1-Certid6es de regularidade fiscal, previdenciata, tributata, de contribuig5es e de divida

ativa, de acordo com a legislapao ap]icavel - SRF;

2.1.2 - Certidao de regularidade da Procuradoria Geral do Estado do Amapi - PGE;

2.1.3 -  Certidao de Adinplencia da Controladoria Geral do Estado do Amapa -CGE;

2,1.4 -Certidao de regularidade fiscal, Tributala, Contribuig6es divida ativa da Secretaha da

ReceitaEstadual-SER;

2.1.5-CertidioTrabalhista-emitidapeloTribunalRegionaldoTrabalho-TRT

2.1.6-CertidaodeRegularidadeFiscal,TributalaMunicipal;

2.1.8 -Certid5o de regularidade do FGTS;
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2.I.9-C6pia da ata de posse da atual diretoria;

2.I.10.  C6pia  do  estatuto  registrado  e  suas  alterag6es,  em  conformidade  com  as  exigencias

previstas no art. 33 daLej Federal n° 13.019, de 2014;

2.1.11.        Comprovante de inscrig5o no cadastro Nacional da pessoa Juldica (CINPJ), emitido

no  sitio  eletrfehico  oficial  da  Secretaria da Receita Federal  do  Brasil,  para  demonstrar  que  a

organizapao da soot edade civil exjste hS no minimo, 1 (urn) ano com cadastro ativo;

2.1.12.        Comprovantes de experi6ncia pieviana realizapao do objeto da parceria ou de objeto

de natureza semelhante de, no ndnimo, uni ano de capacidade tecnica e operacional, podendo ser

admitido§, sem prejuizo de outros:

a)  instrumentos de parceria firmados com 6rg5os e com OSCs da Administrapao Pdblica,

organismos intemacionals, empresas ou outras organizap6es da sociedade civil;

2.1.13 -  Relagao nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com enderego, ndmero e 6rgao

expedidor da carteira de identidade e ndmero de rectstro no Cadastro de Pessoas risicas - CPF da

Secretaria da Receita Federal do Brasil -RFB;

2.1.14 -  Cata de Capacidade T6cnica;

cLAusuLA TERCEmA - DO  CRONOGRAMADE CHAMARENTO prfeLlco DAs
OSC,s

3.1. 0 processo de selegao de propostas das OSC's, obedecefa ao seguinte cronograma:

CRONOGRAMA I)0 EDITAL DE                      NTO

1.   Publicagao do Edital de Chamamento Pdblico no Difrio Oficial 15/12/2021

2.   Recebimento dos Envelopes (Proposta e da Documentagao) Ate i7/12/2o2i

3.   Analise  dos  envelopes  1  Q'roposta  contendo  o  Plano  de De 22/12 a 24/12/2021.

Trabalho)  e

2 @ooumentos de habilitagao do proponente) pela Comissfro de Seleg5o
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4.   Divulgapfro  do  resultado  preliminar  dos  projetos  pie-selecionados 28/12/2021

para  aparceria na pagina oficial na internet da SEDEL:

(sedel.portal.ap.gov.br)

5.   PraLzo Recursal para a comissao de selegao 29/12/2021 e 30/12/2021

6.   Divulgapao dos resultados dos recursos 04/01/2022

7.   Publicapao do resultado final -homo]ogapfro 06/01/2022

8.   Publicagao do extrato do termo Ate 07/0 1/2022

3.2.Nao   havendo   intexposigao   de   recurso   ou   concorrendo   apenas   urn  interessado   da

organizapao da sociedade civil que atenda ao objeto e aos recursos fmanceiros a ele vinculados,

podefa  ser publicada,  imediatamente,  a proposta dnica  selecionada,  dispensados  os prazos

previstos no Cronograna, por ausencia de concorfencia`

3.3.DASPUBLICACOESEINT"ACOES

3.2.1.   0 edital e anexos, compreendendo as especificap5es t6cricas do objeto, estarao

disponiveis gratuitamente no Ditto Oficial do Estado do Amapa e site ofiof al da SEDEL;

3.4. FORMA I>E APRESENTAcao I]Os ItocuRENTOs

3.4.1.    Os documentos da Proposta e Hahilitap5o exigidos no presente Chamamento

Ptiblico  deverao  ser  apresentados  em  2  (dois)  envelopes  fechados,  indevassaveis,

distintos e identificados.

3.4.2.   Referidos  envelopes  dever5o  ser protocolados na  Secretaria do  Gal)inete  da

SEDEL   na   Rua   Hildemar  Maia,  n9  1497  -  Bairro  Santa  Rita,  CEP  68.901-271  -

Macapa/AP.  Cada urn  dos envelopes  devefa ser identificado  conforme modelos  de

etiquetas contidos mos items 3.5 e 3.6.

3.4.3.   Os  envelopes  1  e 2  deverfo  ser apresentados  separadamente,  com todas  as

folhasmbricadasenumeradassequencialmente,n5osendopemitidasemendas,rasuras

ou ressalvas.

3.4.3.1.              Os documentos que instruem os envelopes deverao ser apresentados sob

forma de c6pia, desde que devidamente autenticada e perfeitamente legivel,   respeitado
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o prazo final para a entrega e protoco]o dos envelopes.

3.4.4.   Havendo  diverg6ncia entre os valores num6ricos e aqueles apresentados por

extenso mos documentos da proposta apresenteda, prevalecerfro os ultinos.

3.4.5.   Nao serfo aceitas, posteriormeute a entrega da Proposta e dos documentos de

Hahilha9ao, complementag5es sob alegap5o de insuficiencia de dados ou informap6es.

3.4.6.   Os documentos deverfro ser apresentados em linguagem clara, sem emendas,

rasuras ou entrelinhas, bern como, tambin nao serao aceitos documentos em idioma

estrangeiro.

3.4.7.   Somente serao considerados os Pianos de Trabalho que al]ranjam a totalidade

do objeto,mos exatos termos deste Edital.

3.5.ENVELOPE 1 -Proposta -Modelo de etiqueta do envelorfe

j'

ASECRETARIADEEgTATE58%ED[E-s:5°RPT°8taELAZR_SEDEL
cOMlssAOI>E SELEqao D c                     TO puBilcoN0 04;202i

ITEM DO ED]TAL -
RAZAO SOCIAL DO PROPONENRE:

3.5.I.   0 `ENVELOPE 1" deverd conter a identificapfro do objeto atrav6s do item do

edital  I.eferente  a  modalidade  pleiteada  no  projeto,   o  P]ano   de  Trabalho,   que

compreende  os meios  e  recursos  necessinos para  a execugfro  das  ap6es  e  serviaps

objeto deste edital, devendo atender as condig6es estabelecidas neste edital.

3.5.2.   Os conteddos apresentados no Plano de Trabalho serfro utilizados na analjse do

julgamento tecnico e pontuapao, conforme os crit6rios de avatapao tecnica do Plano

de Trabalho, constarfes neste Edital.

3.5.3.   0 I'lano de Trabalho tern carater eliminat6rio e classificat6rio e sera avaliado

de acordo com os crit6rios de julgamento estabelecidos neste edital.

3.5.4.    Sera  elininada  a  orgahi2agao  da  sociedade  civil  que  apresente  Plano  de

Trabalho   em   desacordo   com   qunlquer   urn   dos   termos   deste   edital   e   em

desconformidade com a Lei n° 13.019/2014 e suas alterag6es.
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3.6.UNVFLOPE 2 -Documentos de habilitapao -  Modelo de etiqueta do envelope

ENVELOPE2-DocunentosdeHabilifa9ao
A SECRETARIA DE ESTAD0 D0 DESPORTO E LAZER - SEDEL

COMISSAODESERECAODCIIAMAMENTOPdsLICON°04/2021
ITEM I)0 EDITAL -_

RAZA0 SOCIAL DO PROPONENTE:

3.6.1.   0 `ENVELOPE 2", contendo os Docuinentos de Hahiljtagao, devera conter os

documentos    comprobat6rios    da    capacidade    juridica,    idoneidade    fmanceira,

regularidade fiscal e previdenctaria da OSC, especificados na Clfusula Segunda deste

Edital de Chanamento.

3.7.   A  representagfro  do  interessado  junto   a  SEDEL,   somente  podera  ser  exercida  pelo

representante   legal,   especificado   n.o   documento   de   constituigao   da   empresa,   ou    por

procuradores, munidos de instrumentos prdprios.

CLAUSULA QUARTA - DA DOCUMENTACAO

4.I. Para habilitapao o interessado devefa apresentar a documentagfro relacionada na Clausula

segunda  deste Edital. por qualquer processo de c6pia, com comprovapao de autenticidade feita

em cart6rio,

4.2.  A  Comissao  de Habilitapao  e  Selegao nfro receberd documentos  encaminhados de fomia

diversa do estabelecido neste Edital.

4.3. Havendo necessidade de renovapao peri6dica de documentos exigidos para habilitagao estes

devem ser apresentados com as alterac5es havidas e/ou validade postergada.

4.3.I.  Nos casos de alteragao,  aciescimos de disponibilidade de serigos, mudangas nos

parametros   confabeis,   alterap6es   no   contrato   social,   o   interessado   devefa   anexar

documentos que amparem a alteragao pretendida e providenciar ajuntada ao processo.

cl,AusuLA QulNTA - Do RECEBRENTo E CoNFERfiNclA Dos DocuMEr`ITos

5.1.0recebinentoserffeitoporservidordoGabinetedaSEDEL,que,aoreceberorequerimento

e  documentos,  na  presenga  do  representante  da  pessoa  juridica  interessada,  procedera  a

conferencia da quantidade de paSnas entregues e os encaminhafa a comissfro de habilitagao e

selegao para conferfencia dos documentos.

5.1.1  -Os documentos deverao ser entregues na ordem em que foram exigidos na Clfusula
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segunda deste Edital, devendo o jnteressado separa-los por uma folha de rosto na qual

indique a que item do mencionado anexo o(s) documento(s) se referem.

5.2. Todos os documentos recebidos ser5o nunerados na ordem em que forem entregues, sendo

registrado o intervalo de paginas correspondente a docunentapao de cada proponente na ata da

reuri5o.

5.3. Fica proibido o recebinento de documentos fora dos prazos estabelecidos neste edital.

5.3.1 -A Comissao de Habilitapao e Selegao sera nomeada pelo Secretfrio de Estado do

Desporto e Lazer-SEDEL, composta por 03 servjdores nos moldes da legislapao atinente, sendo

esta vinculada a SEDEL.

CLAUSULA SEXTA - D0 EXAME DOS DOCURENTOS JURfDICOS, FISCAIS E

ECONOMICOS.

6.I. A documentagao sera examinada pela Comissao de Habilitapao e Se]egao para constatapao

da confomidade com este edital no prazo de 01 (urn) dia titil a contar a pardr do  dia subsequente

a data do recebimento dos documentos.

6.2.  Durante  a  analise  dos  documentos  podera  ser  solicitado  ao  interessado  informap6es  e

documentos adicionals que complementem o processo de Habilitagao.

6.3.  Poderi a Comjssfro de Habflitagao e Selegao, ou qualquer representante da SEDEL, proceder

is   diligencias   em   documentos   ou   instalap6es   e   equipamentos   do   interessado   a  fim  de

fundementarem o parecer.

CLAUSULA SETIMA. DA AVALIACAO I)A CAPACIDADE TECNICA E

0PERACI0NAL

7.1. A Comjssao procedefa a avaliapfo da viabilidade tecnica e operacional dos interessados.

7.2. Havendo necessidade, a Comiss5o de Hal>iljtapfro e Selegao podefa solicitar infolmap6es e

documentos complemeutares.

7.3.  Para  verificar  a  viabilidade  operacional  a  Comissao  de  Habilitagao  e  Seleg5o  podefa

so]icitar; a qualquer tempo, arelapao de compromissos assumidos pelo interessado  qpe inportem

a comprovapao de sua capacidade operativa.
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CLAUSULA OITAVA -I)0 INDHRERIRENTO DO PEDIDO I)E HABH.ITAcio E
DAS VEDAC6ES DE CELEBRACA0 DA PARCERIA

8. I Nao sera babilitada e ficafa inpedida de celebrar o convenio objeto da presente chamada, a

proponente que:
8.1.1  -  nfro  esteja  regularmente  coustituida  ou,  se  estrangeira,  nfro  esteja  autorizada a

funcionar no territ6rio nacional;

8.1.2 - esteja omissa no dover de prestar contas de parceria anteriomente celebrada;

8.1.3 -tenha como dirigente agente politico de Poder ou do Mnisterio Pdblico, dirigente de

6rgao ou entidade da administragao ptiblica de qunlquer esfera govemanental, ou respectivo

c6njuge  ou companheiro, ben como parente em linha reta,  colateral  ou por afinidade,  ate o

segundo gran;

8.1.4 -tenha tido as contas rejeitadas pela administrapao pdb]ica mos tltimos 08 ( oito )

anos, enquanto nfro for sanada a irregularidade que motivou a rejeig5o e nao forem quhados os

debitos que the foram eventualmente imputados, ou for recousiderada ou revista a decisao pch

rejeigao;

8.1.5  -  tenha  sido  punida  com  uma  das  seguintes  sang6es,  pelo  periodo  que  durar  a

penalidade:

8.1.5.1 -suspeusao de participapao em licitapao e impedinento de contratar com a

administrag5o pthlica;

8.1.5.2  - declaragao  de inidoneidade para licitar ou contratar com a adminstragao

pfrolica;

8.1.5.3 -suspensfro temporata da pardcipapao em chamada ptiblica e impedinento

de celebrar contratos com 6rgfros e entidades da esfera de govemo  da administrapao pdblica

sancionadora, por prazo nfro superior ha 02 (dois) anos;

8. I .5.4   -dec]arapfro de inidonejdade para participar de chamada rfublica ou contratos

de gestao com  6rgaos e entidades de todas as esferas de   govemo,   enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punigfro ou ate que seja promovida a reabilitapao perante a pr6pria

autoridade  que aplicou a penalidade,  que  sera concedida sempre  que  a proponente ressarcir a

administrapao pelos prejuizos resultantes, e deeorrido o prazo da sangaoaplicada;

8.1.6  -tenha tido  contas  de parceria julgadas  irregulares  ou rejeitadas  por Tribunal  ou

Couselho de Contas de qunlquer esfera da Federapao, Corfuoladorias, o outro 6rgao de Controle

em decisfro irrecom'vel, mos ultimos 08 (Ofto) anos;

8. I .7 -tenha entre seus dirigentes pessoa:
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8.1.7.1  -  cujas  contas  relativas  a  parcerias  tenham  sido julgndas  inegulares  ou

rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federapao, Controladorias

ou outro 6rgao de Controle em decisao irrecorrivel, mos thtinos 08 (oito) anos;

8.1.7.2 -julgada responsavel por falta grave e inahilitada para o exerofcio de cargo

em comissao ou fung5o de confianga, enquanto durar a inabflha9ao;

8.1.7.3  -  considerada  responsavel  por  ato  de  improbidade,  enquanto  durarem  os

prazos estabelecidos mos incisos I, H e IH do art. 12 da I,ei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

8.2 - Nas hip6teses do artigo referido no item anterior, 6 igualmente vedada a transferfencia de

novos  recursos  no  ainbito  de  parcerias  em  execugao,  excetundo-se  os  casos  de  servigos

essenctais que n5o podem ser adiados Sob pena de prejuizo ao eraljo ou a populapao, desde que

precedida de expressa e fundamentada autorizapao do dirigente mfximo do 6rgao ou entidade
da administrapao pdblica, sob pena de respousabilidade solid5ria,

8.3 -Em qunlquer das hip6teses previstas no art. 12 da Lei n° 8.429/92, persiste o impedinento

para celebrar pareeria enquanto nfro hoirver o ressarofmento do dano ao erino, pelo qual seja
respousavel a pl.oponente ou seu dirigente.

cLrfusuLA NONA - DA coussAO DE HABELITACAO E SELECAO E DEclsao

9.I. A Comissao de Habilitapfro e Selegfro sera composta por 3 servidores nomeados atrav6s de

ato normativo pelo Secretario de Estado do Desporto e Lazer - SEDEL, cuja competencia 5 de

avaliar a melhor proposta, observadas as regras do presents chamamento ptiblico.

Paragrafo  tlnico:Ap6s  a  analjse  da  dooumentapao  a  Comjssao  emitrfe  seu  parecer,  sendo

registrado em ata e anexado aos autos do processo adminstrativo devido.

9.2.  Todas    as    decis5es    da   Comissao    serao    publicadas    na    pagina    oficial    da    SEDEL:

(sedel.portal.ap.gov.br)

9.3.  Sera  habilitada para o  servigo  a entidade  que  obtiver parecer favorivel  da Comiss5o  e

devidamente homologado pelo Secretato de Estado do Desporto e Lazer - SEDEL.

9.4. 0 deferimento do pedido de habilitagfro e alterap6es posteriores nao constitui compromf sso

de contratag5o pelo Estado.

9.5. A habilitagao podefa ser renovada bastando, para isso, afualizar os documentos vencidos.

9.6.  A  atualizapfro  da hahilitapao  podera  ser  solichada  a  qualquer  tempo  pe]o  interessado,

bastando para jsso que apresente docunentapao comprovando a alterapao so]icitada.

9.6.1.ASEDEL,aqunlquertempo,garantidaapieviadefesa,poderialterar,suspenderou

cancelar  a  habilitapao  de  qunlquer  prestador  de  servigo  que  deixar  de  atender  as  condic5es
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juridicas, fiscais,  econ6rfucas, financeiras ou tdehicas  e demals condic6es que originaram sua

habilitapao  ou  ainda  que  venhani  a  incorrer  em  qunlquer  das  condig6es  impeditivas  para

habilitagao discrimimdas neste Edital.

9.7. A decisao da Comiss5o de Habilitapao e Selegao sera publicada ate o dia 06 de janeiro de

2022.

cLAusuLA DriclMA - DA AVALIACAO DAs ENTIDADEs A SEREM

SELECI0NADAS PARA FORMAI-IZACAO DE PARCERIA

10.I -A avaliapao, selegao e classificapao da entidade em quest5o, consiste  na analise t6cnica

da  documentapao  referente  a habilitagao,  ben  como  sua capaof dade  operacional  e  proposta

financeira.

10.2  - Para  efeito  de  avahiapao  e  pontuap5o  sera  analisada  a  capacidade  operacional  que

obedecefa aos seguintes parametros:

CRITERIO PONTUACAO

A-Tempo de Atuaefro da Entidade 25

8 - Qunlificag5o dos profissionals envolvidos na gesfao 25

C-PortifoliodaEntidadeProponente 25

D - Carta de Apoio/ Capacidade Tecnica 25

Total 100

]0.3 -A nota obtida pe]a entidade proponente sera resultante da somaforia dos pontos de cada

aspecto avaliado, confome criterio de ctassificapao e aprovapao elencadas acima.

10.4  -A selegfro da entidade para a formalizapfro do convenio sera feita pela Secretaria deEstado

do Desporto e Lazer - SEDEL, fundamentado por parecer emitido pela Comissfro de Habilitapfro

e Seleg5o, pontuando-se cada urn dos criferios de seleg5o acina e]encados, fundarnentando as

raz6es para a sua escolha, com base mos criterios de avaliag5o enumerados neste edital.

10.4. 1 - Sera classificada em primeiro lugar a entidade que obtiver a maior pontuap5o.

10.5 - Sera celebrado convenio com a entidade classificada em primeiro lugar no processo de

chamada  pfroljca  ou  com  a  entidade  subsequentemente  classificada mos  casos  indicados  na

le8islap5o.

10.6 - Serao habilitadas todas as entidades aprovadas pela Comissfro de Habilitapfro e Selegao

em ordem de classificapao.
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10.7 - Serfro utilizados como criterios de desempate:

10.7.1 A maior pontuagfo obtida no item 10.2 sub item C;

10.7.2   Caso  o   empate  persista,   o   desempate   sera  feito   atrav6s   da  verificapfro  dr

pontuapao obtida no item 10.2 sub item A;

10.7.3  Se o empate persistir sera usada a maior pontuncfro obtida no item 10.2 sub item

D;

10.7.4  e ainda assim o empate permanecer, a Comissao de Habilitagao e Selegaoreanzat

urn sorteio ptiblico com data agendada previameute e comuricada ds entidades empatadas, a fin

de estabelecer a vencedora, fundamentando a causa do empate.

cLAusulA DECIMA pRIREmA - Do DIREITo DE REcuRso

11.1 -Das decis6es da Comissfro de Habilitagfro e Selegfro cabefa recurso no prazo de 02 (dois)

dias uteis, contados a partir da data de publicap5o.

I 1.2 - A partir da publicidade, os autos do processo admiristrativo estar5o com vista franqueada

aos interessados na SEDEL, com enderego Macapa -AP,  sede na Rna Hildemar Maia, 1497, CEP

68.901-271, Bairro Santa Rita.

11.3 -Os recursos serao encaminhados a Comissfro de Habflitap5o e Selecao, que, no prazo de 02

(dias) dias titeis poderi reconsiderar ou ratificar a decisao tomada ou, nesse mesmo prazo, faze-

los suhir, devidamente informados para a^ deoisao superior do Secretato de Estado do Desporto e

LaLzer - SEDEL, que devefa proferir decisao em prazo nfro superior a 5 (cinco) dias uteis, ap6s os

autos chegarem ao seu conhecimento.

cLAusuLADriclMAsEGUNDA-DAFORMALlzACAODApARCERIA
12.1  -  Classificadas  as  entidades  pela  Comissfro  de  Habilitapao  e  Selecao,  o  processo  sera

submetido  a aprovapao  e homologagao pelo  Secretino  de Estado  do Desporto  e Lazer,  que

autorizara a formalizapao da parceria com a entidade habilitada e seleGionada, oujo despacho sera

publicado mos atos do govemo no site oficial do Govemo do Estado e do Dialo Oficial do Estado.
12.2. A sele9ao da entidade para celebrap5o de Convenio sera feita pela SEDEL por decisfo

contendo as raz6es para a sua escolha, com base mos fatores de avaliagao relativos a ]ocalizap5o,

qualidade e quanddade dos servigos requeridos, e considerando os criterios estabelecidos.



12.3. As parcerias ser5o formalizadas mediante convenio, que tefa como clausulas essenciais:

12.3.1 -a descricao do objeto pactuado;

12.3.2 -as obrigap6es das partes;

12.3.3 -o valor total do repasse e o cronograna de desembolso;

12.3.4 -a classificagfro organentata da despesa, mencionando-se o ndmero, a data da nota

de empenho e a declaracfro de que, em termos aditivos, indicar-se-fro os oreditos e empenhos para

cobertura de cada parcela da despesa a ser trausferida em exercicio futuro;

12.3.5  -a contrapartida, quando for o caso, e a forma de sua aferigfro em bens e/ou servigos

necessinos a consecugao do objeto;

12.3.6 -a vigencia e as hip6teses de prorrogap5o;

12.3.7 a obrigapfro de prestar contas com definigao de foma e prazos;

12.3.8 -a forma de monitoramento e avaliap5o, com a indica¢o dos recursos humanos e

tecnol6gicos que serao empregados na atividade ou, se for o caso, a indicagao da participapao de

apoio t6cnico;

12.3.9 -a obrigatoriedade de restituigfro de recursos;

12.3.10  -a definigao se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes lia data

da conc]usfro ou extingao da parceria e que, em razao desta, houvel.em sido adquiridos, produzidos

ou transformados com recursos repassados pela admiristragao pdblica;

12.3.11  -  a  estimativa  de  aplicapfro  financeira  e  as  formas  de  destinagao  dos  recursos

aplicados;

12.3.12 ~ a prem)gativa do 6rg5o ou da entidade transferidora dos recursos financeiros de

assumir ou de tlansferir a responsabilidade pe]a execugao do objeto, no caso de paralisagao ou

da ocorr6ncia de fato relevante, de modo a evitar sun descontinuidade;

12.3.13   -aprevis5o de que, na ocorrencta de cancelamento de restos apagar, o quantitativo

possa ser reduzido ate a etapa que apresente funof onalidade;

12.3.14  -a obrigapao da entidade manter e movinentar os I.ecursos na conta bancata

especifica da parceria em instirfug5o financeiTa oficial.

12.3.15 - o 1ivre acesso dos servidores dos 6rgaos ou das entidades pdblicas repassadoras

dos recursos, do controle intemo  e do Tribunal  de Contas correspondentes aos processos, aos

documentos, ds informap6es referentes aos instrunentos de transferinofas, bern como aos locals

de execugfro do objeto;

12.3.16 -a faculdade dos participes rescindirem o instrunento, a qualquer tempo, com as

respectivascondig6es,sang6esedelinita£5esclarasderesponsabflidades,al6mdaestipulapaode

pl.azomininodeantecedenciaparaapublicidadedessaintengao,quenaopoderaserinferiora60



(sessenta) dias;

12.3 .17  -a obrigagao da entidade iuserir clalsula, no contrato que celebrar com fomecedor

de bens ou serviaps com a finalidade de executar o objeto da parceria, que permita o livre acesso

dos servjdores ou empregados dos 6rgaos ou das entidades pdblicas repassadoras dos recursos

ptib]ieos, ben como dos 6rgaos de controle, aos documentos e I.egistros contabeis da empresa

contratada,  salvo  qunndo  o  contrato  obedecer  a  nomas  unifomes  para  todo  e  qunlquer

contratante;

12.3.18  a res|)onsabiljdade  exclusiva da  entidade  pelo  gel.enciamento  admhistrativo  e

financeiro  dos  recursos  recebidos,  inclusive  no  que  diz  respeito  as  despesas  de  custeio,  de

investimento e de pessoal;

12.3.19   -   a  respousabilidade   exclusiva  da  entidade  pelo  pagamento   dos  encargos

trabalhistas, previdenciirios, fiscals e comercials relativos ao functonamento da iustituig5o e ao

adimplemento  do  Contrato  de  Gestao  ou  Conv6nio,  nao  se  caracterizando  responsabjlidade

solidaria  ou  subsidiala  da  administrapao  pfrorica  pelos  respectivos  pagamentos,  qualquer

onerapao do chjeto da parceria ou restrieao a sua execngao;

12.3.20. Constafa como anexo do Temo de  Colaborapao, o p]ano de trabalho,que dele 6

par[e jntegrante e indissocjgivel;

12.4 - Assinado o Termo de Colaborapao, cabera a SEDEL providenctar a sua publicapao em

Diario Oficial do estado do Amapa,  atrav6s de extrato resumido do termo supramencionado,

decorrente do presente processo de selegfro de entidade.

12.5 -0 Convenio a ser celebrado se submeted as disposig6es da Lei 8.666/93, de 21  dejunho

de 1993,lot 13.019 dejulho de 2014 e suas alterap5es posteriores;

12.6 -A assinatura do Colrvenio ficafa condicionada a renovapao dos dooumentos vencidos.

cLAusuIADricrmATERCEmA-DOREGnmDEEXEcucAODApARCERIA.

13.1 -Das obrigap6es da Organizapao Soofal:

13.1.I -Executar as apses necessatas a consecugao do objeto do conv6nio a ser firmado,

dentre estas aquelas estabelecidas no Plano de Trabalho.

13.1.2   -Acatar e cumprir as orientap6es e deteminap6es da SEDEL e seus representantes.

13.1.3 -Aplicar os recursos transferidos pela Admhistrapao Pdblica exclusivamente na

execugao das apses pactuadas, em conta corrente especifica.

13.1.8 -Prestar contas da integralidade dos valores repassados pelo Govemo Estadual, de
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acordo com as normas previstas no Edital, apresentando a prestagao de contas da execngfro fisico-

financeirajunto a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer -SEDEL;

13.2 -Das obriga€6es do Estado:

13.2.1 -Exercer a coordenapao, supervisao e acompainamento das ap6es executadas pela

entidadejuntoaonDITALDECHAMADAPfroLICAN04/2021-SEDEL;

13.2.2 - Colaborar com a entidade vencedora na capacitapao dos profissionais que irao

trabalhar na execugao das atividades e funciondrios da SEDEL;

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DA FISCALIZACAO DOS SHRVICOS

14.1 - A FISCAI,IZACAO da execugao da parceria a ser firmada ficafa a cargo da SEI)EI,

SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E LAZER - SEDEL, a qual tern atribuigfro de

atestar a realizap5o do objeto, em confomidade com o previsto neste instrunento.

14.2 - Qunlquer comunicapao  entre Administragfro Ptiblica e entidade sera feita sempre por

escrito,naosendolevadasemconsiderapao,paranenhumfeito,quaisqueralegap6esfundadasem

ordens ou declarag6es verbals.

CLAUSUIA DECIMA QUINTA -DAS DISPOSICOES FINAIS

I 5. I- 0 nao cumprimento das exigencias constantes neste edital inp]icari na adog5o  demedidas

judicjals  cabiveis  aos  infratores,  ben  como,  na  suspensao  temporata  de  partiofpapao  em

programas,  projetos,  ap6es,  licitag5es,  chamadas publicas  e editais  do Govemo  do Estado do

Amapa - GEA, pelo periodo de 05 (cinco) anos.

15.2-Aentidadeseledonadaseraresponsavelpelarealizapaodo(s)projeto(s)edosdocumentos

encandnhados, nao inpricando  seu conteddo qualquer responsahilf dade civil ou penal para a

SEDEL/ AP.

15.4-0 ato da inscrigao implica a plena aceitapfro das normas constantes do presente edital.

15.5- Podefa a Secretaria de Estado do Desporto  e I,azer - SEDEL/ AP, verificar r.7z /oco o

desenvolvimento da execugao.

15.6  -  Coustatada inegularidade na execucao dos  projetos  selecionados,  obriga-se  a entidade

selecionada a devolver os I.ecursos recehidos, atualizados de acordo com a legislapao vigente a

6poca em que se realizar a respectiva quitapao.
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15.7 -A entidade selecionada autoriza desde jS o Govemo do Estado do Amapa -GEA e a

Seoretaria de Estado do desporto e Lazer do Amapa - SEDEL/ AP, o direito de mencionar seu

apoio e de utilizar em sues ag5es de difusao, quando entenderem oportuno, sem qualquer Onus,

as pegas publicitdrias, fichas {6enicas, material audiovisual, fotografias e os relat6rios de atividades dos

projctos selecionados pela chamada priblica 04/2021.

15.8  -  A  SEDEL  se  reserva  o  direito  de  realizar  comunicap5es,  solicitar  documentos  ou

informap5es a entidade selecionada por meio eletr6nico, exceto  as  infomag6es  ou convocagdes

que exijam publicapao na inprensa oficial.

15.9- Os casos omissos relativos as disposig6es deste edital, serao decididos pelo Secretino

do Desporto e Lazer do Estado do AmapS ficando, desde logo, eleito o foro da Justiga do

Estado do Amapa para dirimir eventuais quest6es decorrentes deste edital.

15.10 -0 presente edital ficara a disposigao dos interessados na. sede da Secretaria de Estado do

Desporto e Lazer do Amapa -SEDEL/ AP e suas vinculadas.

Macapa-Ap,13 de Dezembro de 202] .

JOSE R
Secretdio d

NINES
n° 3342/2019
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cHAMAI>A pfroLlcA NO 04;2021

"PROJET0 ESPORTE SEDEL - PHOJET0 FUTEBOL AMAPAENSE 2022"

Armo IT

MODEL0 DE REQUERIMENTO

A
SECRETARIA DE ESTADO DO DEspoRTO E LAZER rsEDEL

com sede na

estado do Amapa , Or

de 2021.

CNPJ
Of dade  de

atrav6s  de  seu  representante

legal infra-assinado,  encaminha documentapao para se  habilitar a CHAMADA PUBLICA N°

o3/2021, com objetivode GERENCIARENTO, EXECucao E ADMINISTRAcao     DO
"PROJETO ESPORTE SEDEL - 0 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS",  no municfpio de MacapS

declara que:

a) tomou conhecimento das iustrug5es que regem a materia no finbito da SEDEL;
b)  responder4  na foma  da  lei,  a  qualquer  tempo,  pela veracidade  das  infomag6es  e  dos
docunentos apresentados;
c) comunicara imediatamente e por escrito  a  SEDEL,  qualquer alterapao ocorrida na ordem
juridica, {6cnica, econ6mica ou administrativa da entidade;
d) comunicafa  tamb6m  qualquer  fato  superveniente,  impeditivo  de  sun  habflhagao;

Irforma, a segulr, a relapao de seus dirigentes e procuradores com os respectivos cargos:

NONE CARcO RG CI,F

I

111111-
Obs.: se necessario, inserir mais linhas
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CHAMADA PUBLICA N° 04/2021 PROJETO FUTEB0L
AMAPAENSE 2022

AVX0m
FORMUI,ARIO DE PROPOSTA

Tino
1. DADOS DA ORGANIZACA0 SOCIAL
Nome da iustituigao:

CNPJ:

Enderego:

Bairro: Cidade: Estado: CEP:

Telefone(s): Fax: Pagina na internet (home page):

Enderego eletr6nico (e-mail) :

2.mENTIFlcACAODOREspONSAVEI,pELAORGANEAcaosOcIAL
2.1. Responsfvel pela assinatrra do instrumento juridico

None completo:

Cargo:
Mandato (dia/mss/ano):
inicio:                              termino:

CPF: Identidade:

Enderego:

Bairro:                                I Cidade : Estado:                               I CEP :

Telefones (incluindo celular e fax):
Enderego eletr6nico (e-mall)

2.2. Coordena€ao da Parceria

None completo:

CEP: Identidade:

Telefones (incluindo ce]ular e fax): Enderego eletr6hico (e-mail):

Nivel de escolaridade:
(  )Doutorado                                                        (  ) Eusino medio complete
(  ) Mestrado                                                          (  ) Ensino medio incompleto
(  ) Curso superior completo                               (  ) Eusino fundamental completo
(  ) Curso superior incomp]eto                             (  ) Ensino fundamental incompleto
3. I}AI)OS DESCRITIVOS E FINANCEIROS I}A PROPOSTA

Assinatura do Representante Legal da Instituigro


