
REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL, PUBLICADO NO 
DIOGRANDE N. 6.091, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22/2020 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, torna público aos interessados que realizará CHAMAMENTO PÚBLICO 

PARA A SELEÇÃO DE PROJETOS COM FINALIDADE ARTÍSTICA E CULTURAL, DESTINADOS A PESSOAS 

FÍSICAS, PESSOAS JURÍDICAS COM FINS LUCRATIVOS E PESSOAS JURÍDICAS SEM FINS LUCRATIVOS, em 

observância ao disposto no inciso III do caput do artigo 2º da Lei Federal n. 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc, 

cuja competência aos Municípios ficaram definidas no Decreto Federal n. 10.464 de 17 de agosto de 2020, 

em conformidade com o Decreto Municipal n. 14.481, de 02 de outubro de 2020 e demais legislações 

aplicáveis, bem como seguindo as especificações e exigências previstas neste Chamamento e seus anexos 

integrantes. 

 

DAS INSCRIÇÕES: Do dia 16 a 03 de novembro de 2020, pela internet, no endereço 
http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/, devendo ser observadas as condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos em especial quanto ao preenchimento e envio dos formulários. 

FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO: Os formulários para inscrição serão disponibilizados no link: 
http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/ 

VIGÊNCIA DO PRESENTE EDITAL: O prazo de vigência do edital é de 6 (seis) meses, a contar da data de sua 
publicação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, desde 
que haja prorrogação da Lei Federal 14.017/2020 ou essa permissividade em legislação posterior específica. 

1 – OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Edital a seleção a projetos de finalidade artística e cultural, destinados a pessoas 
físicas, pessoas jurídicas com fins lucrativos e pessoas jurídicas sem fins lucrativos, atendendo ao que 
expressa o Inciso III, Art. 2º da Lei n. 14.017/2020, Decreto n. 10.464/2020 e no Decreto Municipal n. 
14.481/2020. 

1.2. Há previsão de contemplação da quantidade de 112 (cento e doze) projetos, da seguinte forma: 

a) 110 (cento e dez) projetos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

b) 02 (dois) projetos no valor de R$ 17.485,87 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e 
oitenta e sete centavos) 

1.3. O valor total de apoio aos projetos selecionados neste Chamamento será de R$2.234.971,74 (dois 
milhões, duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), cuja 
reserva para este chamamento é a seguinte: 

Fonte de recurso: 277  

Unidade gestora: 0252F  

Programa de trabalho: 13.392.1.4053  

Naturezas de despesas: 33904800, 33903900 e 33504300 

Parágrafo único.  Poderão ser contemplados mais de 112 projetos caso haja recursos remanescentes do 
Chamamento Público n. 19/2020, conforme previsto no Decreto Municipal n. 14.481/2020. 

1.4. Os projetos inscritos neste Edital deverão, obrigatoriamente, atender às normas instituídas pela 
Prefeitura de Campo Grande para prevenção, controle e contenção da pandemia do COVID-19 durante o 
Estado de Emergência em Saúde Pública, assim como medidas presentes em documento análogo que esteja 
em vigor no período de execução do presente objeto. 

1.5 As propostas poderão ser para execução online durante o período de isolamento ou presencial para o 
período pós pandêmico respeitando o prazo de vigência deste edital e o prazo de execução dos projetos 
conforme item 13.1.1 deste edital. 

 



2 – DA JUSTIFICATIVA  

2.1. Diante do atual cenário de crise sanitária que assola a humanidade causada pela pandemia do COVID-
19, e considerando as medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 
pública, a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 
6, de 20 de março de 2020 e o Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, que regulamenta a Lei citada 
anteriormente, o presente Edital se justifica como uma alternativa de continuidade a promoção de políticas 
para a cultura e fomento às atividades artístico-culturais por meio da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, através da Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

2.2. Desse modo, o presente edital constitui-se como uma ferramenta essencial à consolidação dos 
princípios que regem a administração pública, em especial o princípio da impessoalidade, porquanto confere 
a todos os profissionais do setor artístico que atendam aos requisitos previstos neste edital, a possibilidade 
de serem selecionados por comissão especializada, diminuindo sobremaneira a discricionariedade da 
administração pública na escolha dos respectivos profissionais. 

3 - DAS DEFINIÇÕES  

3.1. Serão selecionados projetos das seguintes áreas: 

3.1.1. Artes Visuais 

3.1.2. Artesanato 

3.1.3. Audiovisual 

3.1.4. Capoeira 

3.1.5. Circo 

3.1.6. Cultura Indígena 

3.1.7. Cultura Quilombola e de Matriz Africana 

3.1.8. Cultura Popular e Folclórica 

3.1.9. Cultura de Rua, Urbana e Periférica 

3.1.10. Dança 

3.1.11. LGBTQIA+ 

3.1.12. Literatura, livros e leitura 

3.1.13. Moda e Design 

3.1.14. Música 

3.1.15. Patrimônio Cultural Material e Imaterial 

3.1.16. Teatro 

3.1.17. Área Técnica 

3.2 Para fins desse edital, entende-se por Área Técnica: 

a) Produtores Culturais: profissional que produz e/ou coordena mostras, feiras, festivais, espetáculos de 
teatro, dança, circo, performances, shows musicais, exposições de artes, produção audiovisual; 

b) Técnicos da área de música tais como roadie, produtor de palco, operador de PA, operador de áudio, 
técnico de iluminação, iluminador, auxiliares, entre outros; 

c) Quaisquer outros profissionais da produção artística não descrito qualquer área e/ou segmento cultural; 

3.3 Os projetos culturais poderão executar nas categorias de produção, criação de obra inédita, circulação, 
difusão, formação, capacitação, festivais, intercâmbios, entre outros. 

4 - DOS PROPONENTES 



4.1. Poderão participar deste edital: 

4.1.1 Pessoa Física, de natureza cultural, sediada em Campo Grande, constituída há pelo menos 01 (um) ano, 
que satisfaça as condições de habilitação fixadas neste edital, tendo como objetivo atividades culturais de 
interesse público. 

4.1.2. Pessoa Jurídica de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, sediada em Campo 
Grande e legalmente constituída há pelo menos 01 (um) ano, que satisfaça as condições de habilitação 
fixadas neste edital, tendo como objetivo atividades culturais e de interesse público.  

4.2. Não poderão se inscrever:  

4.2.1. Integrantes da Comissão Gestora Especial seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até 3º grau 
bem como membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais;  

4.2.2. Titulares de cargos efetivos, comissionados, empregados temporários e terceirizados da SECTUR, além 
de contratados para realizar a produção ou fiscalização dos eventos relacionados à programação cultural 
objeto do presente edital, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até 3º grau; 

4.2.3. Pessoa/Empresa/Entidade que esteja suspensa para licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal ou que for declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal. 

4.2.4 Pessoa Física, responsável legal, menor de 18 (dezoito) anos;  

4.2.5 Pessoa Física pleiteante de cargo eletivo;  

4.2.6 Pessoa Jurídica que tenha vinculação ou seus sócios e responsáveis legais sejam pleiteantes de cargo 
eletivo;  

4.2.7 Pessoa física ou jurídica situada fora do município de Campo Grande. 

 

5. DO PRAZO, LOCAL E GENERALIDADES DAS INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas no período 16 de outubro a 03 de novembro, em 
dias corridos, exclusivamente pelo formulário online disponibilizado através da página 
www.campogrande.ms.gov.br/sectur  

5.2. Não será aceita a inscrição fora do prazo ou em condições diferentes das estabelecidas neste edital.  

5.3. Sob nenhuma hipótese serão aceitas inscrições enviadas por qualquer outra forma diferente das 
especificadas neste edital.  

5.4. As informações prestadas, assim como a documentação enviada, são de inteira responsabilidade do 
interessado.  

5.5. Os proponentes, no ato da inscrição, deverão apresentar toda documentação digitalizada com 
legibilidade e leiturabilidade, declarando sua veracidade no formulário de inscrição em campo específico do 
formulário (pergunta número 40). 

 

6. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

6.1. O projeto inscrito deverá ter caráter estritamente artístico e cultural. 

6.2. Cada proponente, poderá inscrever somente 01 (um) projeto neste edital.  

6.3. No caso de mais de uma inscrição do proponente, será válida apenas a última inscrição.  

6.4. A inscrição do proponente implicará na prévia e integral concordância com todas as normas deste edital 
e seus anexos.  

6.5. O proponente deverá preencher todos os campos obrigatórios do Plano de Trabalho: Anexo I – 
Formulário online de inscrição Edital Morena Cultura e Cidadania. 

6.6. O conjunto de respostas do formulário de inscrição (ANEXO I), com a inserção dos anexos em seus 
respectivos campos, comporão o PLANO DE TRABALHO (objeto, metas,  planilha orçamentária, cronograma, 
etc), atentando-se que há diferentes documentações a serem inseridas a depender da natureza da 



inscrição, se para Pessoa Física, se para Pessoa Jurídica com fins lucrativos e se para Pessoa Jurídica sem fins 
lucrativos (OSC’s). 

6.7 O proponente deve verificar atentamente a documentação pertinente a sua inscrição (Pessoa Física, 
Pessoa Jurídica com fins lucrativos ou Pessoa Jurídica sem fins lucrativos - OSC), conforme sua pretensão em 
inscrever-se.  

Parágrafo único. A ausência de qualquer documento exigido no ato da inscrição inabilita diretamente o 
interessado, exceto quando se tratar de documentos opcionais, tais como os constantes no ANEXO VII – 
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS (opcional) e ANEXO XIV - AUTORIZAÇÃO DE 
DIREITOS PATRIMONIAIS (opcional). 

6.8 O ato de inscrição da proposta não implica a sua habilitação por parte da SECTUR. 

6.9. A habilitação ou inabilitação documental somente se efetivará após a análise e aprovação de toda a 
documentação requisitada, na forma deste edital, pela Comissão de Seleção. 

6.10. Os proponentes inscritos, após análise da documentação apresentada, serão selecionados mediante 
análise de critérios realizada pela Comissão Gestora Especial, a qual atribuirá nota para cada um dos itens, 
conforme tabela constante do item 11.1. 

6.11. Para o recebimento do recurso será necessária a abertura de conta específica em nome do projeto, 
cuja ausência dos dados bancários completos em nome do proponente, conforme solicitado após 
classificação, inabilita diretamente o interessado. 

6.11.1. Serão aceitas apenas contas correntes ativas, criadas especificamente para o recebimento deste 
recurso, não sendo aceitas contas bancárias do tipo salário, poupança, conta fácil ou derivadas. 

6.11.2. Também não são aceitas contas correntes de terceiros, ou seja, que não sejam de titularidade do 
próprio proponente.  

6.12. A apresentação de qualquer documento cuja veracidade seja contestada (documento falso) será 
encaminhado à Assessoria Jurídica da SECTUR, para as providências necessárias, tendo em vista tratar-se de 
crime previsto nos artigos 297 e 304 do Código Penal, sem prejuízo de outros crimes correlatos.  

7. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PROJETO 

7.1. Para fins de inscrição no presente edital, o proponente deverá apresentar a seguinte documentação: 

7.1.2. Plano de Trabalho detalhado do projeto, incluindo as informações pertinentes à sua concepção e 
realização, tais como: segmento(s) cultural(is) contemplado(s), impacto sociocultural, abrangência de 
comunidades, qualificação e quantidade de equipe técnica (cadeias produtivas) e contrapartidas que 
atendam à demanda do local a que se destinam – ANEXO I. 

Parágrafo Único: O conjunto de respostas do formulário de inscrição (ANEXO I), com a inserção dos anexos 
em seus respectivos campos, comporão o PLANO DE TRABALHO (objeto, metas, planilha orçamentária, 
cronograma, etc), atentando-se que há diferentes documentações a serem inseridas a depender da 
natureza da inscrição, se para Pessoa Física, se para Pessoa Jurídica com fins lucrativos e se para Pessoa 
Jurídica sem fins lucrativos (OSC’s). 

7.1.3 As contrapartidas devem ser mensuradas e apresentadas no Plano de Trabalho, não sendo possível que 
a mesma seja o objeto do projeto; 

7.1.4 Neste edital está dispensada a criação de um Plano de Divulgação, contudo, caso o proponente venha 
a ter gastos com essa rubrica orçamentária, os mesmos podem ser incluídos na planilha orçamentária, em 
campo específico, conforme ANEXO III; 

Parágrafo único. O proponente não precisa ter um Plano de Divulgação, contudo é necessária a divulgação 
em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto de que o recurso da 
Lei Aldir Blanc foi recebido por intermédio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, pela Secretaria de 
Cultura e Turismo (SECTUR) e que foi gerido pelo Fundo Municipal de Incentivos Culturais - FMIC, com 
inserção da logo da Prefeitura de Campo Grande, da SECTUR, FMIC, bem como com a mensagem de que o 
projeto recebeu recurso da Lei Aldir Blanc. 

7.1.5. Cronograma de execução – ANEXO II; 

7.1.6. Planilha Orçamentária contendo o orçamento detalhado, cujos itens deverão ser detalhados quanto a 
quantidade, especificação, preço unitário e preço total – ANEXO III; 



7.1.6.1. As despesas administrativas não devem exceder 15% do valor da produção/execução; 

7.1.6.2. O valor da elaboração do projeto não deverá ultrapassar 10% do total da 
produção/execução; 

7.1.9 Metas a atingir – ANEXO IV; 

7.1.10. Currículo artístico do proponente – Inserir no formulário, em campo específico; 

7.1.11. Ficha técnica com a relação dos participantes, incluindo identificação do CPF ou CNPJ e a descrição da 
função no projeto – ANEXO V; 

7.1.12. Breve currículo dos principais integrantes do projeto (máximo de 20 linhas para cada currículo) 
inserir em campo específico no formulário; 

8. DA DOCUMENTAÇÃO PESSOA FISICA E JURÍDICA 

8.1. Além da documentação referente ao projeto (ANEXOS I a V), o proponente, PESSOA FÍSICA, deverá 
enviar, obrigatoriamente, à Comissão de Seleção Especial a seguinte documentação: 

a) Cópia do RG e CPF do proponente, inserir no formulário online; 

b) Comprovante de residência ou Declaração Particular de Residência, inserir no formulário online; 

8.2 Além da documentação referente ao projeto (ANEXOS I a V), o  proponente, PESSOA JURÍDICA COM FINS 
LUCRATIVOS, deve entregar obrigatoriamente à Comissão de Seleção Especial, a seguinte documentação: 

a) Cópia do RG e CPF do representante, inserir no formulário; 

b) Comprovante de residência ou Declaração Particular de Residência do representante, inserir no 
formulário; 

c) Cópia do Contrato Social ou Requerimento de Empresário Individual e Cartão do CNPJ, inserir no 
formulário; 

8.3. Além da documentação referente ao projeto (ANEXOS I a V), o proponente, PESSOA JURÍDICA SEM FINS 
LUCRATIVOS (OSC), deve entregar obrigatoriamente à Comissão de Seleção Especial: 

a) Cópia do Estatuto registrado e suas alterações, conforme exigências previstas no art. 33 da Lei 
Federal n. 13.019/2014; 

b) Cópia do Cartão de CNPJ; 

c) Comprovante de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza 
semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, 
sem prejuízo de outros: 

c.1) Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, 
organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 

c.2) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

c.3) Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC ou 
a respeito dela; 

c.4) Currículos profissionais de integrantes da OSC sejam dirigentes, conselheiros, associados, 
cooperados, empregados, entre outros; 

c.5) Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades 
ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos 
públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, 
empresas públicas, privadas, conselhos, comissões, comitês de políticas públicas; ou 

c.6) Prêmios de relevância recebidos no país ou no exterior pela OSC; 

d) Comprovante de residência do dirigente; 

e) Ata de Posse da Atual Diretoria da organização da sociedade civil, devidamente registrada em 
cartório; 

f) Declaração do art. 27, Decreto n. 8.726/2016 e relação nominal dos dirigentes da organização da 
sociedade civil (todos os membros da diretoria e conselhos), conforme estatuto, com endereço, 
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e 
número do registro no cadastro de pessoas físicas de cada um deles – ANEXO XV; 

g) cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço 
por ela declarado, como conta de consumo ou de contrato de locação; 



h) Declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a 
organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei 
Federal n. 13.019/2014, as quais deverão estar descritas no documento – ANEXO XVI; 

i) Declaração de instalações e condições materiais – ANEXO XIV; 

8.4. Ainda que inscritos e selecionados, não serão formalizados contratos e parcerias relativos a propostas 
de projetos cujos proponentes estejam inadimplentes com a SECTUR, conforme documentação solicitada 
neste edital. 

8.5. Deverão assinar o contrato ou o termo, conforme o caso, os proponentes (pessoa física) ou responsáveis 
legais da proponente (pessoa jurídica). 

 

9. DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO 

9.1. A análise da documentação relativa a este edital será realizada após a fase de inscrição dos 
proponentes. 

9.2 A Comissão de Seleção Especial será composta por no mínimo 03 (três) integrantes, servidores públicos 
lotados na SECTUR, nomeados em portaria pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo. 

9.3. Serão consideradas habilitadas as propostas que apresentarem todos os documentos exigidos no 
presente edital, devidamente válidos, e que forem vinculadas a uma das áreas abrangidas por este processo, 
após julgamento da Comissão de Seleção Especial. 

9.4 Na fase de habilitação serão também analisados: a planilha orçamentária e as metas do projeto.  

9.5 Dentro dos itens previstos na planilha orçamentária, a divulgação, quando for pertinente, não deve 
ultrapassar vinte por cento, despesas administrativas não podem exceder quinze por cento e a elaboração o 
limite de dez por cento do valor da produção/execução. 

9.6 A Comissão de Seleção Especial poderá solicitar esclarecimentos desses itens uma única vez, caso seja 
pertinente à análise, sendo vedada a inserção de documentos novos que deveriam constar da proposta. 

9.7. Não cabe recurso nesta fase do edital.  

9.8. A ausência de qualquer dos documentos solicitados na fase de inscrição inabilita diretamente o 
interessado.  

9.9. O aviso do resultado da análise documental deste Edital será divulgado no site 
www.campogrande.ms.gov.br/sectur/ e no Diário Oficial de Campo Grande (DIOGRANDE). 

 

10. DA COMISSÃO GESTORA ESPECIAL 

10.1. A Comissão Gestora Especial será composta por 36 (trinta e seis) representantes, designados por 
portaria específica para este fim, pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), sendo 18 
membros da sociedade civil indicados pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais e 18 servidores da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

Parágrafo Único – A Comissão Gestora Especial será presidida pelo Secretário Municipal de Cultura e 
Turismo, que exercerá o voto de qualidade nos casos em que for pertinente. 

10.2. O trabalho da Comissão Gestora Especial não será remunerado. 

10.3. Comissão Gestora Especial decidirá sobre casos omissos e é o órgão colegiado deliberativo nessa 
instância, sendo soberana em suas decisões. 

10.4. Caso o selecionado seja desabilitado por falta de documentação, será chamado o proponente 
subsequente, para apresentação em seu lugar. 

10.5. O aviso do resultado final será divulgado no site www.campogrande.ms.gov.br/sectur/ e no Diário 
Oficial de Campo Grande. 

 

11. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

11.1 A análise pela Comissão Gestora Especial seguirá os critérios abaixo, tendo como nota de corte a 
pontuação 50, com metodologia de análise paritária entre membros da sociedade civil e da SECTUR: 



CRITÉRIO PONTUAÇÃO REFERÊNCIA 

Transversalidade (segmentos artísticos 
envolvidos) 

 5 a 20 pontos 

Impacto Sociocultural (aproveitamento 
de vocação da comunidade) 

 5 a 20 pontos 

Equipe Técnica (qualidade e 
quantidade de envolvidos) 

 5 a 20 pontos 

Abrangência (cadeias produtivas 
envolvidas) 

 5 a 20 pontos 

Contrapartidas (comunidades 
atendidas e desdobramentos) 

 5 a 20 pontos 

 

11.2 Cada pontuação deverá conter parecer com justificativa. 

11.3 Serão considerados aprovados os projetos que alcançarem acima de 50 pontos (nota de corte). 

11.4 Serão contemplados no máximo 6 projetos por cada área nas 17 áreas estipuladas neste edital, 
totalizando 102 vagas. As outras 10 vagas serão de livre concorrência, independente da área, cujo critério de 
classificação será por ordem de pontuação. 

11.5 As seis vagas indexadas por área serão preenchidas pelos projetos de maior pontuação.  

11.5.1 Caso alguma área não tenha projetos que preencham as seis vagas indexadas, as áreas não utilizadas 
serão remanejadas para a livre concorrência, podendo nela ingressar qualquer projeto de outra área, 
seguindo-se a ordem de classificação pelos projetos com maior pontuação, os quais somar-se-ão as 10 vagas 
de livre concorrência. 

11.6 Critérios para desempate:  

a) Maior nota no item impacto sociocultural;  

b) Abrangência; 

c) Contrapartidas; 

d) Transversalidade; 

e) Equipe Técnica. 

11.6.1 Permanecendo o empate, terá precedência o proponente com maior tempo de atuação na área. 

 

12. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  

12.1. O valor destinado a apoio dos projetos selecionados será de até R$20.000,00 (vinte mil reais) para 110 
projetos, e R$17.485,87 para 2 (dois) projetos que serão pagos em parcela única. 

12.2 Poderão ser contemplados mais de 112 projetos caso haja recursos remanescentes do Chamamento 
Público n. 19/2020, conforme previsto no Decreto n. 14.481/2020. 

12.3. A classificação será consolidada por ato formal da autoridade administrativa competente, após o 
reconhecimento do cumprimento de todas as exigências estabelecidas.  

12.4. A SECTUR, a qualquer tempo, poderá alterar os valores estabelecidos da seleção, com a devida 
justificativa, sem que caiba para o inscrito quaisquer direitos, vantagens ou indenizações, de forma a 
adequá-los aos valores praticados no mercado. 

12.5. Em havendo necessidade de adequação financeira, serão considerados desistentes os proponentes que 
não concordarem quanto ao novo valor proposto.  



12.6. Os pagamentos serão efetuados através de CRÉDITO EM CONTA CORRENTE aberta especificamente 
para essa finalidade, devendo a movimentação financeira ser efetuada apenas por transferência bancária, 
independentemente de o proponente ser pessoa física ou jurídica. 

Parágrafo Único – A transferência de ordem de pagamentos deverá ser feita em nome do beneficiário 
indicado no Plano de Trabalho. 

12.7. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização 
por parte da contratada.  

12.8. Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento por parte de algum selecionado, os recursos 
poderão ser destinados a outros proponentes, observada a ordem de classificação dos suplentes 
estabelecida pela Comissão Gestora Especial.  

12.9. Os selecionados que estiverem em situação de pendência, inadimplência ou falta de prestação de 
contas em contratos celebrados junto à SECTUR serão desclassificados, bem como ainda que inscritos e 
selecionados, não serão formalizados contratos e parcerias relativos a propostas de projetos cujos 
proponentes estejam inadimplentes com a SECTUR, conforme documentação solicitada neste edital. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DO SELECIONADO 

13.1. O selecionado além das determinações decorrentes de lei, obriga se a: 

13.1.1. Executar o objeto do edital de acordo com as especificações exigidas, dentro do prazo de 
120 (cento e vinte dias), contados a partir do pagamento do recurso, sujeitando-se a fiscalização 
pela equipe da Sectur, para a observância do cumprimento da proposta selecionada;  

Parágrafo Único - O prazo estabelecido na cláusula anterior não poderá ser prorrogado. 

13.1.2. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao erário, e/ou a terceiros; 

13.1.3. Comunicar ao Município qualquer anormalidade que interfira no bom andamento, do 
cumprimento da proposta selecionada, através de ofício endereçado ao Secretário Municipal de 
Cultura e Turismo; 

13.1.4. Zelar pela boa e completa execução da proposta;  

13.1.5. Observar e respeitar a Legislação Federal, Estadual e Municipal;  

13.1.6. Encarregar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas bancárias e emolumentos sobre 
ela incidentes, devendo apresentar sempre que solicitado, a comprovação dos respectivos 
recolhimentos. Efetuar o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir 
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução dos serviços contratados; 

13.1.7. Honrar com os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações previstas 
em Lei, ficando registrado que o pessoal empregado pela selecionada não terá nenhum vínculo 
jurídico com o Município de Campo Grande; 

13.1.8 Quando da contratação de pessoa física o proponente deverá prever no orçamento recursos 
para efetuar o pagamento referente ao INSS patronal, no valor de 20% (vinte por cento) do valor 
bruto a ser pago ao prestador de serviço; 
 
13.1.9 Os demais encargos incidentes na contratação da pessoa física, como: IRRF, ISSQN e o valor 
do INSS retenção, referente à parcela do contrato, deverão ser deduzidos do prestador de serviço e 
recolhidos dentro dos prazos conforme legislação vigente; 
 
13.1.10 Todos os encargos são de responsabilidade do executor/proponente e deverão estar 
previstos e calculadas no orçamento apresentado. 

 

13.1.8. Responsabilizar-se pelo envio de toda documentação solicitada; 

13.1.9. Responsabilizar-se pela documentação necessária, relativa à liberação da execução da realização da 
proposta selecionada, emitida pelos órgãos de fiscalização e controle; 

13.1.10. Manter, durante a execução da proposta, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação comprovadas no processo; 



13.1.11. O proponente não precisa ter um Plano de Divulgação, contudo é necessária a divulgação em toda e 
qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto de que o recurso da Lei Aldir 
Blanc foi recebido por intermédio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, pela Secretaria de Cultura e 
Turismo (SECTUR) e que foi gerido pelo Fundo Municipal de Incentivos Culturais - FMIC, com inserção da 
logo da Prefeitura de Campo Grande, da SECTUR, FMIC, bem como com a mensagem de que o projeto 
recebeu recurso da Lei Aldir Blanc. 

14. COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

14.1. A Comissão de Monitoramento e Avaliação será composta por no mínimo 3 (três) servidores públicos 
da Sectur, designados através de portaria pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo. 

14.2. A Comissão de Monitoramento e Avaliação analisará toda e qualquer alteração proposta na 
comunicação formal, não cabendo a criação de novos itens orçamentários, supressão de funcionários ou a 
troca por outro sem a mesma qualificação, alteração de metas, objetivos e produtos previstos; 

Parágrafo Único. É permitido remanejamento de recursos no limite de 10% do valor total do projeto, sem a 
possibilidade de criação de novas rubricas orçamentárias. 

14.3. A Comissão de Monitoramento e Avaliação é o órgão deliberativo acerca dos projetos aprovados e 
executará o acompanhamento em tempo real, em conjunto com o fiscal designado. 

14.4 Será designado gestor/fiscal para acompanhamento dos projetos aprovados por meio de portaria 
específica. 

15. OBRIGAÇÕES DA SECTUR 

15.1. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) obriga-se a: 

15.2. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e cláusulas contratuais, aplicando 
as penalidades previstas quando for o caso;  

15.3. Orientar e monitorar os SELECIONADOS; 

15.4. Criar e manter um canal de comunicação, reclamações e denúncias, através do e-mail 
ouvidoria@sectur.campogrande.ms.gov.br  

16. COMPROVAÇÃO E EXECUÇÃO 

16.1. Para os fins de comprovação da execução do projeto, o proponente deverá enviar à Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo (Sectur): 

16.1.1. Relatório físico e financeiro, conforme anexo; 

16.1.2. Registro documental da realização das atividades previstas no projeto, tais como vídeos, matérias 
publicadas, fotos, programas, folderes, cartazes e outras mídias; 

16.1.3. Cópia do comprovante de pagamento; 

16.1.4. Declaração das instituições culturais e/ou dos responsáveis pelos locais onde as atividades previstas 
no projeto foram realizadas. 

16.2. Ainda, a comprovação da execução do projeto poderá ser disponibilizada em vídeo nas plataformas 
digitais. 

17. DAS PENALIDADES 

17.1. O não cumprimento das obrigações previstas no item 13 deste Edital, implica em penalidades como 
advertência, perda de 50% a 100% do recurso, perda do direito de ter sua apresentação exibida nas redes 
sociais da SECTUR e/ou impedimento de participar de outros processos de Seleção/Credenciamento 
promovidos pela SECTUR, pelos próximos 6 (seis) meses, contados a partir da data da aplicação da última 
penalidade. 

17.2. Cada caso será analisado individualmente. 

 

 

 



18. DO CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DATAS 

Inscrição das Propostas 16 de outubro a 03 de novembro 

Análise pela Comissão de Seleção Especial 03 a 08 de novembro 

Publicação dos Habilitados 09 de novembro 

Análise dos critérios 09 a 15 de novembro 

Publicação dos Aprovados Até 16 de novembro 

Fase recursal De 16 a 18 de novembro 

Análise dos recursos De 18 a 20 de novembro 

Homologação dos resultados Até 23 de novembro* 

Entrega de abertura de contas 23 a 25 de novembro* 

* Não havendo recursos esses prazos serão adiantados. 

19. DO DIREITO DE USO, VOZ E IMAGEM 

19.1. Os participantes inscritos no Edital autorizam a captação e uso gratuito de sua imagem e voz, para fins 
de divulgação da programação e ações de comunicação institucional da SECTUR. 

19.2. Fica também autorizada a gravação de áudio e vídeo das apresentações e atividades de formação para 
transmissão online, em rede pública de TV e rádio e posterior criação de vídeo institucional de divulgação da 
SECTUR, a ser utilizado para fins não comerciais. 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. A Secretaria de Cultura e Turismo – SECTUR – poderá prorrogar, adiar, alterar, revogar ou anular o 
presente Edital, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer direito a reembolso, indenização 
ou compensação. 

21.2. Poderá a autoridade competente, a qualquer tempo, excluir proponente, em despacho motivado, se 
tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior à habilitação, que revele inidoneidade ou falta de 
capacidade técnica ou financeira, em face da aplicação analógica do disposto na legislação vigente.  

21.3. A SECTUR não se responsabiliza pelas licenças e autorizações necessárias para a realização das 
atividades previstas nos projetos classificados, sendo essas de total responsabilidade dos contemplados. 

21.4. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto deste Edital de 
seleção poderão ser prestados, no e-mail leialdirblancsecturcg@gmail.com, e no portal oficial 
www.campogrande.ms.gov.br/sectur. 

21.5. É terminantemente proibida a habilitação de proponentes que apresentem trabalhos cujo teor 
apresentem cunho racista, misógino, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceito ou estimulem a 
violência. 

22.6. Os casos omissos serão decididos pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande. 

22.7. Constituem parte integrante deste edital os seguintes documentos: 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – o conjunto de respostas do formulário de inscrição, com a inserção 
dos anexos em seus respectivos campos comporão o PLANO DE TRABALHO (objeto, metas, planilha 
orçamentária, cronograma – inserir no formulário online os campos assinalados com seus respectivos 
anexos) 

ANEXO II – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ANEXO IV – METAS A ATINGIR 



ANEXO V – FICHA TÉCNICA DOS PARTICIPANTES 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS (opcional); 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA 

ANEXO VIII – CARTA DE ANUÊNCIA DOS ESPAÇOS 

ANEXO IX – CARTA DE ANUÊNCIA DA EQUIPE 

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO 

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM 

ANEXO XIII - AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS (opcional) 

ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONDIÇOES MATERIAIS (PARA OSC) 

ANEXO XV - DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726, DE 2016, E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA 
ENTIDADE (PARA OSC) 

ANEXO XVI - DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS (PARA OSC) 

ANEXO XVII – DECLARAÇÃO PARTICULAR DE RESIDÊNCIA (opcional) 

ANEXO XVIII – MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

ANEXO XIX – RELATÓRIO FÍSICO DO PROJETO;  

ANEXO XX – RELATÓRIO FINANCEIRO DO PROJETO; 

ANEXO XXI – MINUTA DE CONTRATO PARA PESSOA FÍSICA 

ANEXO XXII – MINUTA DE CONTRATO PARA PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS 

ANEXO XXIII – MINUTA DE TERMO DE FOMENTO 

ANEXO XXIV - GLOSSÁRIO DE TERMOS USADOS NO EDITAL MORENA CULTURA E CIDADANIA 

 

Campo Grande-MS, ___ de ________ de 2020. 

 

Max Antônio Freitas da Cruz 

Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande MS 



ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EDITAL MORENA CULTURA E CIDADANIA 
 

As dúvidas relativas ao preenchimento deste formulário, podem ser resolvidas com 

a leitura do Edital, seus anexos, em especial o Anexo XXIV (Glossário), bem como 

através do e-mail leialdirblancsecturcg@gmail.com. 

O nome e a foto associados à sua Conta do Google serão registrados quando você fizer upload 

de arquivos e enviar este formulário. *Obrigatório 

Endereço de e-mail * 

Seu e-mail 

1. NOME DO PROPONENTE: * 

 

Sua resposta 

2. ENDEREÇO COMPLETO: * 

 

Sua resposta 

3. COMPROVANTE DE ENDEREÇO: * 

Inserir comprovante com o endereço atual. (INSERIR ANEXO COMPROVANTE DE 
ENDEREÇO, O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO, CASO NÃO TENHA COMPROVANTE EM SEU NOME, INSERIR ANEXO 
XVIII PREENCHIDO E DIGITALIZADO). 

Adicionar arquivo 

4. TELEFONE: * 

 

Sua resposta 

5. E-MAIL: * 

 

Sua resposta 

6. CPF: * 

Informe o número do Cadastro da Pessoa Física. (INSERIR DOCUMENTO EM 
ANEXO, O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 



7. RG: * 

Informe o número da Cédula de identidade do responsável. (INSERIR 
DOCUMENTO EM ANEXO, O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB 
PENA DE INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

8. NOME DO GRUPO/COLETIVO (QUANDO PERTINENTE): 

 

Sua resposta 

9. RAZÃO SOCIAL (SOMENTE PARA PESSOA JURÍDICA): 

 

Sua resposta 

10. CNPJ (SOMENTE PARA PESSOA JURÍDICA): 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

11. ENDEREÇO DA ENTIDADE (SOMENTE PARA PESSOA JURÍDICA): 

 

Sua resposta 

12. NOME DO PROJETO: * 

 

Sua resposta 

13. OBJETO DO PROJETO (ATÉ 2000 PALAVRAS): * 

(O objeto deve evidenciar a finalidade do financiamento. Este campo deverá 
conter a descrição resumida e objetiva do produto a ser obtido/gerado com o 
financiamento). 

Sua resposta 

 

14. EXPRESSÃO ARTÍSTICA/CULTURAL DO PROJETO: * 

Artes Visuais 



Artesanato 

Audiovisual 

Capoeira 

Circo 

Cultura Indígena 

Cultura Quilombola e de Matriz Africana 

Cultura Popular e Folclórica 

Cultura de Rua, Urbana e Periférica 

Dança 

LGBTQIA+ 

Literatura, Livro e Leitura 

Moda 

Design 

Música 

Patrimônio Cultural Material e imaterial 

Teatro 

Área Técnica 

15. CUSTO TOTAL DO PROJETO:(R$20.000 ou R$17.485,87): * 

 

Sua resposta 

16. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO (ATÉ 2000 PALAVRAS): * 

(Detalhamento do projeto, contendo obrigatoriamente embasamento histórico da 
proposta; objetivos e abrangência territorial e o alcance do bem cultural). 

Sua resposta 

 

17. COMO SERÁ REALIZADO? * 

(Explicação detalhada e exata de toda ação a ser desenvolvida para a execução 
das metas e etapas do projeto, desde o início até sua conclusão. Este item deverá 
permitir uma clara compreensão de como o projeto será realizado). 

Sua resposta 



 

18. CURRÍCULO/PORTFÓLIO ARTISTICO DO PROPONENTE: * 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

19. QUANTIDADE DE TRABALHADORES BENEFICIADOS COM O PROJETO: * 

(Detalhar na tabela a quantidade de trabalhadores culturais que receberão direta 
e indiretamente recursos financeiros previstos no projeto, contando com 
prestadores de serviço). 

De 2 a 5 

De 5 a 10 

De 10 a 15 

De 15 a 20 

Mais de 20 

20. BREVE CURRÍCULO DOS PRINCIPAIS INTEGRANTES DO PROJETO: * 

(máximo de 20 linhas para cada currículo). 

Sua resposta 

 

21. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - inserir neste campo o formulário do ANEXO II. * 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

22. ORÇAMENTO DETALHADO - inserir neste campo o formulário do ANEXO III. * 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

23. METAS A ATINGIR – inserir neste campo o formulário do ANEXO IV: * 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 



Adicionar arquivo 

24. FICHA TÉCNICA DOS PARTICIPANTES - inserir neste campo o formulário do 

ANEXO V. * 

(Ficha técnica com a relação dos participantes, incluindo identificação do CPF ou 
CNPJ e a descrição da função no projeto). 

Adicionar arquivo 

25. OPÇÃO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS, CONFORME ANEXO VI. 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

26. TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA ASSINADO, CONFORME ANEXO 

VII. * 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

27. CARTA DE ANUÊNCIA ESPAÇOS - ANEXO VIII. * 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

28. CARTA DE ANUÊNCIA EQUIPE - ANEXO IX. * 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

29. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO - ANEXO X. * 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

30. DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL - ANEXO XI. * 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 



31. DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM - ANEXO XII. * 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO).. 

Adicionar arquivo 

32. AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS (opcional) - ANEXO XIII. 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

33. DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS (PARA OSC) - ANEXO 

XIV. 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

34. DECLARAÇÃO DO ART. 27, DECRETO N. 8.726/2016 E RELAÇÃO DOS 

DIRIGENTES (PARA OSC) - ANEXO XV. 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

35. DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS (PARA OSC) - ANEXO 

XVI. 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

36. DECLARAÇÃO PARTICULAR DE RESIDÊNCIA (opcional) - ANEXO XVII. 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

37. CÓPIA DO ESTATUTO REGISTRADO E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 33 DA LEI FEDERAL N. 13.019/2014; (PARA OSC): 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 



38. INSTRUMENTOS DE PARCERIA FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, EMPRESAS OU OUTRAS 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (PARA OSC): 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

39. ATA DE POSSE DA ATUAL DIRETORIA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 

DEVIDAMENTE REGISTRADA EM CARTÓRIO (PARA OSC): 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

40. ASSINALE O DOCUMENTO A SER ANEXADO COMO COMPROVAÇÃO DE 

EXPERIÊNCIA PRÉVIA NOS EXEMPLOS CITADOS ABAIXO A REALIZAÇÃO DO OBJETO 

DA PARCERIA OU DE OBJETO DE NATUREZA SEMELHANTE DE, NO MÍNIMO, UM ANO 

DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL, PODENDO SER ADMITIDOS, SEM 

PREJUÍZO DE OUTROS: 

Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração 
pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade 
civil; 

Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas 
pela OSC ou a respeito dela; 

Currículos profissionais de integrantes da OSC sejam dirigentes, conselheiros, 
associados, cooperados, empregados, entre outros; 

Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 
atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza 
semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, 
organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas, privadas, 
conselhos, comissões, comitês de políticas públicas; ou 

Prêmios de relevância recebidos no país ou no exterior pela OSC. 

REFERENTE AO ITEM 40. INSIRA A DOCUMENTAÇÃO ASSINALADA. 

(O DOCUMENTO ANEXADO PRECISA ESTAR LEGÍVEL SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO). 

Adicionar arquivo 

41. DECLARO A VERACIDADE DOS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE FORMULÁRIO 

DE INSCRIÇÃO: * 

Sim 



ANEXO II – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Nº da 
Meta 

Descrição da 
Etapa 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês Incluir repasse 
no 1º mês 

       

       

       

      

 

 

  



ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Detalhe aqui os itens de despesa e especificações técnicas 
necessárias à execução do projeto 

  

  

NOME DO 
PROJETO:     

(  ) PF (  ) PJ 
(  ) OSC 
  

PROPONENTE:   DATA 
INÍCIO:   

  
SEGMENTO:   DATA 

TÉRMINO:   

        

1. FASE /  
ETAPA 

2. DESCRIÇÃO DAS FASES E 
ETAPAS 

3.  
Unidade 

4.  
Qntd. Das 
Unidades 

5.  
Valor 
Unitário 

6. 
Valor Total 

7.  
Informações 
Adicionais 

Numere 
as fases 
e etapas 

Descreva as etapas de cada 
fase com o que será 
necessário  
para realizá-la 

Indique a 
quant. de 
cada item 
da col. 2 

Indique a 
quant. de 
unid. de 
medida 
descrita na 
col. 3 

Indique o 
preço de 
cada unid. 
de despesa 

resultado 
da col. 3 X 
col. 4 X 
col. 5 

Insira se 
necessário, 
explicações 
sobre as 
rubricas 

1 PRODUÇÃO / EXECUÇÃO   

  

1.1         R$ 0,00   

1.2         R$ 0,00   

1.3         R$ 0,00   

1.4         R$ 0,00   

1.5         R$ 0,00   

TOTAL PRODUÇÃO/EXECUÇÃO 1 R$ 0,00   

  

2 

CUSTEIO PARA A 
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E 
ATIVIDADES DO 
PROJETO/IMPOSTOS E 
TAXAS BANCÁRIAS 

          

2.1 

 Exemplos de custeio: água, 
luz, telefone, manutenção 
de equipamentos, materiais 
de expediente. 

      R$ 0,00   

2.2         R$ 0,00   

2.3         R$ 0,00   

2.4  Impostos: Taxas bancárias 
e outros       R$ 0,00   

2.5         R$ 0,00   

TOTAL DE PRODUÇÃO / EXECUÇÃO 2 R$ 0,00   

  

3 
DIVULGAÇÃO (no máximo 
20% do valor da 
Produção/Execução) 

  

  

3.1         R$ 0,00   

3.2         R$ 0,00   

3.3         R$ 0,00   



3.4         R$ 0,00   

3.5         R$ 0,00   

TOTAL DIVULGAÇÃO 3 R$ 0,00   

  

4 
ELABORAÇÃO (no máximo 
10% do valor da 
Produção/Execução) 

  

  

4.1         R$ 0,00   

TOTAL ELABORAÇÃO 4 R$ 0,00   

  

                TOTAL DO PROJETO CULTURAL (somatório de 1 a 4) R$ 0,00 

  



ANEXO IV – METAS A ATINGIR 

METAS A ATINGIR 

META 1 – (ESPECIFICAR) 

No. Etapa Unidade medida Quantidade Indicador de 
cumprimento da etapa 

     

     

     

     

     

META 2 – (ESPECIFICAR) 

No. Etapa Unidade medida Quantidade Indicador de 
cumprimento da etapa 

     

     

     

     

     

META 3 – (ESPECIFICAR) 

No. Etapa Unidade medida Quantidade Indicador de cumprimento 
da etapa 

     

     

     

     

     

     

     

 



ANEXO V – FICHA TÉCNICA DOS PARTICIPANTES 
 

FICHA TÉCNICA DOS PARTICIPANTES  

ATIVIDADE NOME COMPLETO DO 
PROFISSIONAL 

CPF/CNPJ FONE/E-MAIL DE 
CONTATO 

 

Nº SMIIC 

     

     

 

  



ANEXO VI – MODELO DE TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PARA EMPRESA/ENTIDADE OU 
PESSOA FÍSICA. 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
 

 

 Pelo presente instrumento jurídico particular,    (nome do(a) cedente)     ,    (brasileiro(a)) ,   

(estado civil)  ,   (profissão)  , portador(a) da Cédula de Identidade nº ____________________, CPF/MF nº 

______________________, domiciliado(a) na 

__________________________________________________________, na condição legal de 

autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais sobre a(s) obra(s)/ criação(ões) intitulada(s) 

_______________________________________, decide pelo presente Termo de Cessão de Direitos Autorais, 

em ceder à Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR), sediado na Rua Usi Tomi, 567 - Carandá Bosque CEP: 

79.032-425 Campo Grande/MS CNPJ nº 03.501.509/0001-06, os direitos patrimoniais e de autor referentes à 

obra(s)/ criação(ões) supramencionadas, com fundamento nos artigos 28 a 33 da Lei Federal nº 9.610, de 19 

de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), para a finalidade específica 

de_______________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

Campo Grande, ________ de _________________ de ________. 

 

____________________Assinatura (*)________________________ 

(nome do(a) autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais). 

  



ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E DE CONTRAPARTIDA 
 
 
 

Eu, ............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

.........................., órgão expedidor ..................., expedida em ....../....../.....; portador(a) do CPF 

nº...............................................................; residente e domiciliado(a) 

à......................................................................................... nº ........ complemento ........................................, na 

cidade de ..........................., Estado de Mato Grosso do Sul, CEP .........................................................., 

telefones (__) ....................................../…………… ……..……… e-mail 

......................................................................, DECLARO, para os devidos fins, que sou o(a) dirigente da 

instituição ……………………….........................................................................., CNPJ ..........................................; 

com sede social na ........................................................................., nº ......., na cidade de 

....................................., Estado de Mato Grosso do Sul, CEP .............................., telefone (__) 

.................................................; e-mail: ............................................., exercendo o cargo de 

................................................, com mandato de ............ anos,  conforme disposto no artigo ......... do 

........................ Social, vencendo em ...../....../……..... podendo, portanto (somente para pessoa jurídica), 

representá-la; que estou de ciente e de acordo com os termos do EDITAL MORENA CULTURA E CIDADANIA, 

que implemento as condições de participação e que a não apresentação de qualquer documento e/ou 

informação no prazo determinado implicará a inabilitação da inscrição ou desclassificação do Projeto, 

conforme estabelecido no Edital.  

 

DECLARO AINDA que assumo o compromisso do cumprimento da Contrapartida , conforme os termos do 

EDITAL. 

 

___________________, ______de __________________de 2020. 

____________________________________________ 

Nome e Assinatura do(a) Representante Legal 

Nome e Assinatura do Proponente 

 

  



ANEXO VIII - CARTA DE ANUÊNCIA DOS ESPAÇOS 

 

 Eu, __________________________________________________, RG _______________________ 
e CPF/CNPJ _________________________________, representante do espaço 
___________________________________, em atendimento ao contido no item 7 do Edital Morena Cultura 
e Cidadania, declaro que tenho conhecimento do conteúdo do PROJETO ________________ e que, 
HAVENDO DISPONIBILIDADE PARA AGENDAMENTO, disponibilizarei o referido espaço para a atividade 
______________________, caso o projeto seja contemplado. 
 
 
 
 
Campo Grande, ____ de _______________ de 2020. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
 

  



 

ANEXO IX – CARTA DE ANUÊNCIA DA EQUIPE 

 

 

Eu, __________________________________________________, RG _______________________ e 
CPF/CNPJ_________________________________, em atendimento ao contido no item 7 do Edital Morena 
Cultura e Cidadania, declaro que tenho conhecimento do conteúdo do PROJETO ________________ e que, 
confirmo minha participação na função de _______________, caso o projeto seja contemplado. 
 
 
 
 
Campo Grande, ____ de _______________ de 2020. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
  



ANEXO X - DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE PARENTESCO 

 

 

 

 

Eu, _____ (nome completo pessoa física ou jurídica), carteira de identidade nº ____, expedida 

pela _____ e CPF/CNPJ nº ______, proponente do projeto (nome do projeto), DECLARO, sob as penas da Lei, 

para os devidos fins, que não sou servidor público municipal e que não possuo parentesco consanguíneo ou 

afim (cônjuge ou parentes consanguíneos), até 3° grau, com os funcionários públicos lotados na Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR, bem como não contratarei pessoas nessas condições na execução 

desse projeto. 

 

 

 

Local e data ______________________, _____/______/______. 

 

 

Assinatura:__________________________________________ 



ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL 
 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, 
que o/a (nome do proponente), no (CPF ou CNPJ):      .        .      -       e RG:                   , estabelecido na Rua:            
,          , bairro:                         , na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, prestou serviços a 
(Nome da instituição ou pessoa inscrita no CNPJ / CPF) para o (evento/serviço) denominado                          , 
no dia         de      de 20      .  

 

 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho 
operacional, tendo o/a (proponente) cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a 
desabone técnica e comercialmente, ante a presente data.  

 

 

 

 

                         ,       ,           de                               de 2020. 

 

 

 

(nome completo do/da proponente) 

  



ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM 

 

Por meio do presente instrumento, eu, __________________________________________, nacionalidade: 
__________________, estado civil: _____________________, profissão: __________________, portador da 
Cédula de identidade RG nº ____________________, inscrito no CPF/MF sob nº ________________, 
residente e domiciliado(a) à Rua: ______________________________________, nº _________, município 
de: ____________________________ do Estado: _____________________, como Representante Exclusivo 
do (Nome do Projeto): ___________________________________, autorizo o uso da imagem e produção 
audiovisual em todo e qualquer material, produzido pela doravante denominada LICENCIANTE Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR, inscrita no CNPJ sob nº 03.501.509/0001-06, com sede à Rua Usi 
Tomi, nº 567, Carandá Bosque, Campo Grande/MS, CEP 79032-425, doravante denominada LICENCIADA, 
tem entre si junto e acertado o que segue. 

1ª O(a) LICENCIANTE autoriza a LICENCIADA de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter 
total, definitivo, irrevogável e irretratável, a utilização de sua imagem e produção audiovisual; 

2ª A presente autorização confere a LICENCIADA o direito de usar a imagem e produção audiovisual do(a) 
LICENCIANTE, acima especificada por tempo indeterminado. 

3ª O presente Termo de Autorização confere exclusividade à LICENCIADA para uso das imagens 
especificadas, obrigando-se o(a) LICENCIANTE a não autorizar para terceiros a utilização da imagem deste 
termo, salvo por anuência escrita da LICENCIADA. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a 
ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem, produção audiovisual ou a qualquer outro, e 
assino a presente autorização. 

_________________________, _____ de _________________ de ___________. 

 

Assinatura do(a) Proponente: __________________________________. 

CPF/CNPJ nº _____________________________. 

 



ANEXO XIII - AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS 

 

Declaro para os devidos fins que concordo com a utilização e divulgação pela SECTUR dos produtos e 
subprodutos resultantes do Projeto __________________________( nome do projeto) submetido ao Edital 
Morena Cultura e Cidadania inscrito na área de _____________ , com a (produção/circulação/formação) e 
cessão desses direitos autorais patrimoniais a SECTUR, conforme Artigo 111 DA Lei 8.666/93.  

 

 

 

 

 

 

Data _________________________________ 

(Assinatura) 

 

Nome do Proponente. 

  



ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONDIÇOES MATERIAIS (PARA OSC) 

 

 Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, c/c 

o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação da organização da sociedade 

civil – OSC]: 

Ø dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou 

projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

OU 

Ø pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 

estabelecidas.  

OU 

Ø dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou 

projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, 

contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 

 

OBS: A organização da sociedade civil assinalará uma das três redações acima, conforme a sua situação. 

 

Campo Grande-MS, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 

 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

  



ANEXO XV - DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726, DE 2016, E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA 
ENTIDADE (PARA OSC) 

 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – OSC], 

nos termos dos arts. 26, caput, inciso VII, e 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, que: 

Ø Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados:  

(a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 

pública municipal; ou  

(b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 

das pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: a presente vedação não se aplica às 

entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que 

deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa 

figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 

39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

 

Ø Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado 

público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da 

administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias; 

 

Ø Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro de 

Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; (b) 

servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de 

órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei 

específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes 

contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei 

comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.  

 

Campo Grande-MS, ____ de ______________ de 20___. 

 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

  



ANEXO XVI - DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS (PARA OSC) 

 

Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, do Decreto nº 8.726, de 2016, 

que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer 

das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade: 

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

nacional; 

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

Ø Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 

ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de 

colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente vedação não se aplica às 

entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá 

ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no 

instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 

13.019, de 2014); 

Ø Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas 

as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014;  

Ø Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e 

impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da 

administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento 

público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo; 

Ø Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e 

Ø Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 

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

irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por 

ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 

8.429, de 2 de junho de 1992.  

 

Campo Grande-MS, ____ de ______________ de 20___. 

 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

  



ANEXO XVII - DECLARAÇÃO PARTICULAR DE RESIDÊNCIA 
 

Eu _____________________________________________________, portador do 

CPF____________________________________________ e do 

RG_____________________________________________, declaro para os devidos fins que me 

responsabilizo por todas as informações contidas nesta declaração, sob pena previstas no art. 299 Código 

Penal, para fins de comprovação junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande-Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo SECTUR , que mantenho residência e domicílio no endereço abaixo:  

Rua/Av.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

CEP:____________________________CIDADE____________________/ ESTADO DE 

___________________________________________________ 

Campo Grande, _________________________  

 

____________________________________________________ 

Declarante 

CÓDIGO PENAL - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940. 
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 

inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, 
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:  

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 
anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. (Vide Lei nº 7.209, 
de 1984)  

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou 
se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.  
 



ANEXO XVIII – MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

OFÍCIO N. __/_____ 

 

À Comissão de Monitoramento e Avaliação/SECTUR, 

 

Eu, (nome pessoa física ou jurídica representante do PROJETO), inscrito sob o (CPF ou CNPJ), contemplado 
no Edital Morena Cultura e Cidadania para a seleção de projetos culturais e artísticos, aprovado no valor de 
R$________________, tendo recebido o recurso em parcela única no dia ____________, venho por meio 
desta apresentar a prestação de contas do valor recebido por esta Secretaria. 

 

Campo Grande-MS, _____ de _________ de _______. 

 

 

_____________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal pessoa física ou jurídica) 

 

  



ANEXO XIX – RELATÓRIO FÍSICO DO PROJETO 

Instrumento físico/jurídico 

 

__________________________ 

Nº  

 

 

Vigência do 
Instrumento: 

 

      /     /         a       /      
/  

Tipo da Prestação de Contas:   

(  ) Final 

Período de:       /      /    a       /       /      

Título do Projeto: 

 

 Nº do Processo: 

 

Nome completo do proponente: 

Nome completo do Executor (caso haja): 

Objetivos: 

 

Evento/s: 

Localidades abrangidas: 

 

Contrapartida pelo benefício recebido da SECTUR: 

Recursos humanos efetivos no projeto: 

Recursos humanos indiretamente ocupados no projeto: 

Público diretamente atingido pelo projeto: 

 

Publicações geradas (anexar duas cópias de cada uma) 
 

Ações de divulgação realizadas: 
 

Número de exposições da assinatura conjunta da Sectur, Lei Aldir Blanc e Prefeitura Municipal de Campo 
Grande. 

 

Número de citações através da Sectur, Lei Aldir Blanc e da Prefeitura Municipal de Campo Grande  nos 
meios de comunicação, durante á divulgação: 

 

Informações complementares:  

 

  

AUTENTICAÇÃO 

 

CAMPO GRANDE-MS,_____/_______/_________      



   

 

 
 

 

__________________________________ 

ASSINATURA DO PROPONENTE OU  

 REPRESENTANTE LEGAL  

 

  



ANEXO XX – RELATÓRIO FINANCEIRO DO PROJETO 

Instrumento físico/jurídico 

 

 ____________________ 

 

Nº  

 

 

Vigência do Instrumento: 

 

      /     /       a       /      /  

Tipo da Prestação de Contas: 

 (  ) Final 

Período de:       /     /     a       /    /      

Título do Projeto: 

 

 Nº do Processo: 

 

Nome completo do proponente: 

Nome completo do Executor: 

Valor Total do Incentivo R$ 

 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

Natureza da despesa 
Saldo da prestação 
anterior (1) 

Recebido no 
período (2) 

Utilizado (3) (1)+(2)-(3) 

Custeio  0,00    

Serviços 0,00    

Rendimentos 
0,00    

Recursos próprios 
0,00    

TOTAL 
0,00    

Rendimentos Aplic. Financeira: R$  

                                            

 

Saldo: R$ 

 

O SALDO      (  )  Foi devolvido conforme comprovante de depósito (se prestação de contas final)                    



DADOS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 
 

 

 

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE 

 
                         Declaro que os recursos foram aplicados exclusivamente na execução do projeto/atividade 
aprovado pela CONCEDENTE, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas 
informações contidas nesta prestação de contas. 
 

Campo Grande,     /     /                            ________________________________ 

                                                                                                    Assinatura proponente 

 

 

 

 

  



ANEXO XXI - MINUTA DE CONTRATO PARA PESSOA FÍSICA 

CONTRATO N. 

CONTRATO QUE ENTRE SI 
FAZEM O MUNICÍPIO DE CAMPO 
GRANDE, COM INTERVENIÊNCIA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA E TURISMO - SECTUR 
E [Empresa], PARA REPASSE 
FINANCEIRO RECURSOS 
EMERGENCIAIS. 

 

I - O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Av. Afonso Pena, n. 3.297, inscrita no CNPJ/MF n. 03.501.509/0001-06, com interveniência da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR, por competência delegada 
através da Lei Municipal n. 3.530, de 26/6/98, neste ato representada por [Gerente], inscrito no 
CPF/MF n. XXXX e do RG n. XXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXX, n. XXX, XXXXX, doravante 
denominada CONTRATANTE, e [Empresa], inscrito no CPF sob o nº XXX, e do RG nº XXXX, 
residente na Rua XXX n. XX, XXXXXX, CEP XXXX, doravante denominada 
CONTRATADO, celebram o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições aqui 
estipuladas: 

II - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato tem fundamento legal na Lei 
Federal n. 14.017, de 29 de junho de 2020, no Decreto Federal 10.464 de 17 de 
agosto de 2020, no Decreto Municipal n. 14.481, de 02 de outubro de 2020 e demais 
legislações aplicáveis, no Processo Administrativo n. [Status], Edital n. [Categoria] de 
outubro de 2020 e demais normas aplicáveis à espécie.  

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1 - DO OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo o repasse de recursos 
financeiros ao CONTRATADO em conformidade com o plano de trabalho anexo ao 
processo, visando a realização do Projeto/Atividade “[Título]”. 

Parágrafo Único: A descrição detalhada das etapas/fases do projeto/atividade a ser 
desenvolvido, tendo em vista o objetivo a ser atingido, encontra-se no Plano de 
Trabalho aprovado, o qual é parte integrante indissociável deste instrumento, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

2.1- Compete a CONTRATANTE: 

a) Repassar ao CONTRATADO o recurso financeiro previsto na Cláusula Quinta, de 
acordo com o disposto nos autos, com eventuais modificações aprovadas pela 
CONTRATANTE, no Plano de Trabalho constante nestes autos; 

b) Efetuar a fiscalização da aplicação do recurso, objeto deste instrumento, por 
intermédio do fiscal e comissão de avaliação e monitoramento, com relatório acerca do 
cumprimento do presente, bem como do alcance das metas; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, nos termos do artigo 67, da 
Lei Federal n. 8.666/1993, designando o servidor [Comentários], que fiscalizará a 
realização do objeto constante na Cláusula Primeira; 

d) Analisar a prestação de contas apresentadas pelo CONTRATADO; 

e) É prerrogativa da CONTRANTE conservar a autoridade normativa e exercer 
controle e fiscalização sobre a execução deste instrumento; 

 MINUTA 



f) Prorrogar de ofício a vigência, quando houver atraso na liberação dos recursos, 
limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, desde que ainda seja 
possível a execução do objeto. 

2.2 – Compete ao CONTRATADO: 

a) Abrir conta corrente específica em instituição financeira oficial, vinculada a execução 
do Projeto, objeto deste instrumento, para a movimentação dos recursos repassados, 
bem como efetuar os registros contábeis das aplicações, constando o nome da 
proponente seguido do nome do projeto; 

b) Utilizar os recursos recebidos de conformidade com o plano de trabalho, parte 
integrante deste instrumento, sob pena de serem glosados em caso de desvio desta 
finalidade; 

c) Realização do Projeto “[Título]”, que compreende área cultural: XXXX, com 
contrapartida conforme previsto no Projeto aprovado; 

d) Devolver os recursos não utilizados, através de transferência do saldo da conta 
bancária do Projeto, para a conta bancária do FMIC/PMCG, sob pena de aplicação das 
sanções cabíveis; 

e) Divulgar a participação da Prefeitura Municipal de Campo Grande, da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo e da logomarca da Lei Aldir Blanc desenvolvida pela 
SECTUR nos eventos realizados, através de folhetos, panfletos, vídeos, anúncios, 
convites, reportagens, fotos, spot de rádio ou outros meios que comprovem o 
Patrocínio. 

f) Cumprir e se submeter a todas as exigências do Fiscal, da SECTUR e do Edital, 
observando a legislação aplicável a matéria; 

g) Aplicar corretamente os recursos repassados, sob pena de glosa e de ser corrigido 
monetariamente pelos mesmos índices utilizados para a correção dos impostos 
municipais, sendo-lhes assegurados os princípios previstos na alínea “a”, do inciso 
XXVIII, e no inciso LV, ambos da Constituição Federal; 

h) Autorizar, a partir da assinatura deste instrumento, expressamente a SECTUR, 
através deste, a utilizar-se do Projeto para suas campanhas de divulgação, bem como 
a sua reutilização, prioritariamente no âmbito do Município de Campo Grande, caso em 
que será mencionado que o projeto recebeu apoio institucional do Município, através 
da Lei Aldir Blanc, sem qualquer remuneração ou contraprestação; 

i) Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução dos serviços, não 
podendo ser atribuída qualquer obrigação a CONTRATANTE, especialmente as de 
natureza trabalhista, previdenciária ou fiscal, taxas bancárias, juros e multas; 

j) Fazer constar em todo material de divulgação, referente ao Projeto aprovado as 
logomarcas desenvolvidas pela SECTUR sobre a aplicação de recursos oriundos da Lei 
Aldir Blanc, e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Prefeitura Municipal de 
Campo Grande – MS, sob pena de glosa; 

k) Apresentar o relatório final da execução das ações com observância dos prazos e 
nas formas estabelecidas no cronograma de execução do Plano de Trabalho, assim 
como, quando for solicitado a qualquer momento, a critério da CONTRATANTE 
apresentar relatório parcial; 

l) Restituir à CONTRATANTE obrigatoriamente os eventuais saldos dos recursos, 
inclusive de rendimento de aplicação financeira, na data da conclusão, rescisão ou 
extinção do Contrato e a possibilidade de atualização dos valores por ato da 
CONTRATANTE; 

m) Restituir à CONTRATANTE os recursos financeiros transferidos e recebidos se for o 
caso, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros 
legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública 
Municipal, em razão de não execução do objeto deste Contrato, não apresentação no 
prazo exigido da comprovação e prestação de contas, como também aplicação dos 
recursos de forma diversa do estipulado neste instrumento; 



n) Manter registros contábeis específicos e manter todos os documentos relativos ao 
contrato em arquivo, pelo prazo de 10 anos, contados da aprovação das contas pelo 
órgão ou entidade concedente, para fins de acompanhamento, avaliação dos resultados 
do Plano de Trabalho e fiscalização pelas autoridades de controle interno e externo; 

o) Apresentar prestação de contas, referentes à execução do Projeto, detalhando o uso 
de investimento público nos moldes e prazos estabelecidos na legislação vigente; 

CLÁUSULA TERCEIRA 

3. DA FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: A CONTRATANTE promoverá, 
por intermédio da Comissão de Monitoramento e Avaliação, o acompanhamento, 
fiscalização e avaliação de execução deste Contrato, com objetivo de acompanhar e 
medir o seu desempenho em relação aos objetivos e metas estabelecidos. 

3.1. A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pela XXXXX, publicada no 
Diário Oficial XXXXX de 2020, composta pelos servidores XXXXX, sob a Presidência do 
primeiro, realizará o monitoramento e a avaliação do presente instrumento. 

3.2. As ações de monitoramento e avaliação contemplarão: 

3.2.1. Análise de informações acerca do processamento do CONTRATADO constantes 
de sistemas eletrônicos e documentos, incluída a possibilidade de consulta às 
movimentações da conta bancária específica do CONTRATADO além da verificação, 
análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes; 

3.2.2. Realização de visitas técnicas in loco, a ser comunicada ao CONTRATADO com 
antecedência de três dias úteis e consubstanciada no relatório técnico de visita in loco; 

3.2.3. Realização de pesquisa de satisfação, quando for o caso, admitido ao 
CONTRATADO opinar sobre o conteúdo do questionário a ser aplicado; 

3.2.4. Utilização de ferramentas tecnológicas de verificação de alcance de resultados, 
incluídas redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da 
informação. 

3.3. As ações de monitoramento e avaliação além de expertise dos agentes 
responsáveis por sua realização, deverão contemplar, no intuito de verificar o 
atendimento dos fins propostos, as seguintes providências: 

3.3.1. Verificar o percentual físico de realização do objeto e, se este percentual é 
compatível com o montante financeiro dos recursos repassados, bem como se foram 
atingidos os fins propostos, conforme plano de trabalho aprovado; 

3.3.2. Quando o objeto for intangível (quando não há resultado físico aferível, tais 
como realizações de eventos, treinamentos, festas populares ou assemelhados), 
mencionar e apresentar evidências dos meios empregados para a fiscalização da sua 
regular execução, tais como registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na 
mídia, impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e 
relatórios de atividades, dentre outros elementos; 

3.3.3. Coleta e registro formal de depoimentos de autoridades locais ou de 
representantes da sociedade civil organizada, devidamente identificados por nome, 
endereço, RG e CPF, além de outros instrumentos probatórios que considere 
pertinentes. 

3.4. O acompanhamento e a fiscalização exercidos pela CONTRATANTE não excluem, 
bem como não reduzem as responsabilidades do CONTRATADO em acompanhar e 
supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas para execução do objeto deste 
instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA 

4. DO FISCAL: O fiscal deste Contrato, o servidor [Comentários], obriga-se a 
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste instrumento; 



4.1. Informar a 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 de recursos, bem como as providências adotadas ou que 
serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

4.2. Emitir parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas final, levando-
se em consideração o conteúdo técnico de monitoramento e avaliação; 

4.3. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 
monitoramento e avaliação; 

4.4. Na hipótese de o fiscal da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em 
outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo fiscal, 
assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do fiscal, com as 
respectivas responsabilidades; 

CLÁUSULA QUINTA 

5 – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; 

5.1 – O valor deste Contrato é de R$ XXX (XXXXX) o qual será repassado ao 
CONTRATADO em 04 (quatro) parcelas, conforme consta nos autos; 

5.2 – A despesa correrá a conta do Programa de Trabalho XXXX, Elemento da 
Despesa: XXXX, Fonte de Recurso: XXX – UG. XXXX; 

5.3 – A CONTRATANTE depositará ao CONTRATADO o recurso no Banco do Brasil, 
Agência n.º XXX, Conta Corrente n.º XXXX, de titularidade do segundo, observado 
o disposto na legislação; 

CLÁUSULA SEXTA 

6- DA VIGÊNCIA: O presente instrumento terá vigência de 120 (cento e vinte) dias a 
partir da data do primeiro repasse, destinando-se à execução do objeto expresso no 
Plano de Trabalho, que integra o presente instrumento, independentemente de 
transcrição, acrescido de 30 (trinta) dias para apresentação da Prestação de Contas 
Final dos recursos financeiros transferidos. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

7 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: AO CONTRATADO prestará contas referente às 
despesas realizadas de acordo com a Lei Federal 14.017/2020, Decreto Federal 
10.464/2020, Decreto Municipal 14.481/2020, Lei n. 8666/93 quando couber, Decreto 
n. 13.186, de 06/06/17, Decreto n. 7.761/98 e normas constantes do Edital n. 
[Categoria] de inscrição de Projetos, até 30 (trinta) dias após a término da 
vigência do presente Contrato, devendo constar no mínimo o seguinte: 

I – Ofício de encaminhamento dirigido ao Secretário Municipal de 
Cultura e Turismo; 

II – Balancete financeiro, na forma do Anexo IV, do Decreto n. 
7.761/98; 

III – Relação das despesas realizadas, do decreto acima descrito; 

IV – Documentos comprobatórios das despesas realizadas, em ordem 
de data de expedição, apensados em folha de papel sulfite, com os respectivos 
comprovantes das retenções tributárias; 

V – Comprovante da devolução do saldo, se houver; 

VI – Extrato bancário; 

VII – Conciliação bancária; 

7.1- A prestação de contas será composta por duas partes distintas: um relatório físico 
e um relatório financeiro: 



7.1.1- O relatório físico consiste em um resumo estatístico e um relato detalhado das 
atividades, que evidenciem a realização dos objetivos, metas, cumprimento da 
contrapartida ao Município e veiculação das marcas da Prefeitura Municipal de Campo 
Grande, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR e da Lei Aldir Blanc, 
indicadores de público, imprensa e outras informações pertinentes; 

7.1.2- A divulgação será comprovada por diversos meios como folhetos, panfletos, 
vídeos, anúncios, convites, reportagens, fotos, spot de rádio ou outros documentos que 
mostrem veiculação das logomarcas da Prefeitura Municipal de Campo Grande, 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Lei Aldir Blanc; 

7.1.3- A contrapartida ao Município deve ser representada no relatório de prestação de 
contas por comprovante de entrega ou doação do material; 

7.1.4- Os números e fatos apresentados no relatório devem ser comprovados por 
documentos, no que couber; 

7.1.5- O relatório financeiro será composto pelos demonstrativos de origem, 
informações complementares, demonstrativos da conciliação da conta vinculada e 
montante de documentos, e deve demonstrar a execução do orçamento aprovado; 

7.1.6- O relatório financeiro abrangerá a totalidade dos recursos utilizados na 
execução do projeto, incluindo os rendimentos de aplicações financeiras e recursos 
provenientes de outras fontes; 

7.1.7- Ocorrendo valores remanescentes dos recursos financiados estes deverão ser 
recolhido a conta corrente do FMIC, por meio de comprovante bancário com as devidas 
atualizações monetárias, cujo demonstrativo integrará o montante de documentos do 
relatório financeiro; 

7.1.8- Nas notas fiscais e demais comprovantes de despesas emitidos pelos 
fornecedores, devem constar nome do proponente cultural acrescido do título do 
projeto, o número do contrato, e o número do cheque emitido pelo proponente para o 
pagamento da referida despesa; 

7.1.9- Os documentos comprobatórios apresentados serão aceitos somente se a data 
de emissão estiver compreendida entre o repasse do recurso à conta do projeto e o 
prazo final para sua execução, sob pena de glosa;  

7.1.10- Os comprovantes apresentados na prestação de contas devem ser 
classificáveis em um dos itens do orçamento aprovado, sendo permitida uma margem 
de até 10 (dez) por cento do valor total investido para remanejamento e/ou gastos 
com despesas imprevistas quando da apresentação do projeto, desde que necessária à 
sua execução e devidamente comprovadas; 

7.1.11- A NFA (Nota Fiscal Avulsa) deverá conter o nome do prestador do serviço, seu 
CPF e endereço, ficando o proponente responsável por todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, social, fiscais e comerciais decorrentes da execução do projeto, não 
gerando qualquer espécie de obrigação ou encargos de qualquer natureza para a 
SECTUR ou o FMIC – Fundo que gerencia os recursos da Lei Aldir Blanc; 

7.1.13- A movimentação da conta corrente vinculada ao projeto não poderá, em 
hipótese alguma, ser efetuada por saque com cartão magnético; 

7.1.14- O extrato da conta vinculada deve conter toda movimentação financeira do 
projeto, desde o primeiro deposito até o lançamento que zerou o saldo; 

7.1.15- São comprovantes adequados para fundamentar o relatório financeiro: Notas 
Fiscais, sempre que o fornecedor ou prestador de serviço for pessoa jurídica; NFA 
(Nota Fiscal Avulsa), no caso de pessoa física; Cópia dos contratos firmados; Boletos 
de Bancos; Cópias de guia de recolhimento de impostos e contribuições; Comprovante 
de devolução de recursos a conta do FMIC; 

7.2 - Cada documento será afixado em folha individual; 

7.3 - Todas as folhas que compõem a prestação de contas serão numeradas e 
rubricadas pelo CONTRATADO; 



7.4 - As notas fiscais, cupons fiscais e recibos deverão ter, individualmente, o valor 
correspondente a um débito em conta, em data compatível com a da realização da 
despesa, ressalvados os casos de manifesta impossibilidade, devidamente 
comprovadas. 

7.5- Para cada pagamento efetuado, ao CONTRATADO deverá solicitar emissão de 
documento próprio emitido em seu nome e contendo a data de emissão, a 
discriminação do objeto (material, serviço, entre outros) e seu valor, de forma legível e 
sem rasuras, emendas ou borrões; 

7.6 - Quaisquer erros identificados nos comprovantes de despesas poderão ser motivo 
de questionamento, diligenciamento ou glosas por parte da fiscalização da prestação 
das contas deste instrumento; 

7.7 - A inexecução do objeto do Contrato, a falta de apresentação da prestação de 
contas no prazo regulamentar, ou a utilização dos recursos para finalidade diversa da 
ora estabelecida, acarretará a restituição dos recursos transferidos, atualizados 
monetariamente e acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável aos 
débitos para com a Fazenda Municipal, a partir da data do seu recebimento, salvo 
ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, sem prejuízo das 
responsabilidades civis e criminais. 

7.8 – É expressamente vedado ao CONTRATADO utilizar os recursos do FMIC, ainda 
que parcialmente, em finalidades diversas das indicadas no Projeto; 

CLÁUSULA OITAVA 

8 – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO: Este Contrato poderá ser denunciado e 
rescindido por ato unilateral da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, se 
constatada qualquer irregularidade ou inadimplência na execução do Projeto, atendida 
sempre a conveniência administrativa. 

8.1 – É facultado aos partícipes rescindirem o presente instrumento, a qualquer 
tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras das 
responsabilidades, além de estipulação de prazo de antecedência para a publicidade 
dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dia, não sendo devida 
qualquer indenização ou pagamento. 

CLÁUSULA NONA  

9 -. DA ANTICORRUPÇÃO: Para a execução deste instrumento, nenhuma das partes 
poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se 
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática 
ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus 
propostos e colaboradores ajam da mesma forma, com supedâneo na Lei n. 12.846 de 
1º de agosto de 2013 e Decreto Municipal n. 13.159 de 18 de maio de 2017. 

CLÁUSULA DÉCIMA  

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Constatada qualquer irregularidade na execução do 
Projeto ou inadimplência na prestação de contas, o proponente ficará impedido de 
inscrever Projetos junto a SECTUR, por um prazo de 5 (cinco) anos. O ato final que 
rejeitar a prestação de contas será publicado no Diário Oficial e constará em registro 
nos arquivos do Município de Campo Grande, incorrendo ainda o proponente nas 
demais penalidades cabíveis. 

10.1 – AO CONTRATADO declara que aceita, sem restrições o repasse financeiro 
concedido e se responsabiliza pela fiel execução do Projeto como proposto, e pelo 
cumprimento do presente instrumento em todos os seus itens, cláusulas e condições, 
concordando com qualquer fiscalização que a CONTRATANTE julgar conveniente 
proceder, de acordo com as disposições do Edital e Legislação que rege a matéria. 



10.2- Os bens remanescentes (equipamentos ou materiais permanentes) na data da 
conclusão ou extinção deste Contrato e, que em razão deste houverem sido adquiridos, 
produzidos ou transformados com os recursos transferidos, serão de titularidade da 
Administração Pública, para continuidade do objeto pactuado, seja por execução direta 
ou por meio de celebração de nova parceira, podendo ser doação mediante Termo de 
Doação a entidade contratada ou a outra. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  

11 – DA PUBLICAÇÃO: A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do 
presente instrumento no Diário Municipal de Campo Grande. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

12 - DO FORO: Fica eleito o Foro da comarca de Campo Grande – MS, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento. 

E, por estarem de comum acordo, os representantes das partes assinam o presente 
instrumento em três vias de igual teor e forma. 

Campo Grande - MS,            de          de       2020. 

[Gerente] 

Secretário Municipal de Cultura e Turismo 

Contratante 

[Empresa] 

Projeto “[Título]” 

Contratado 

Testemunhas:  

Assinatura:  Assinatura: 

Nome:   Nome:  

RG:    RG:   

CPF:   CPF:  

 
  



 

ANEXO XXII - MINUTA DE CONTRATO PARA PESSOA JURÍDICA COM FINS 
LUCRATIVOS 

CONTRATO N. 

CONTRATO QUE ENTRE SI 
FAZEM O MUNICÍPIO DE CAMPO 
GRANDE, COM INTERVENIÊNCIA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA E TURISMO - SECTUR 
E [Empresa], PARA REPASSE  

FINANCEIRO DE RECURSOS 
EMERGENCIAIS. 

 

I - O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Av. Afonso Pena, n. 3.297, inscrita no CNPJ/MF n. 03.501.509/0001-06, com interveniência da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR, por competência delegada 
através da Lei Municipal n. 3.530, de 26/6/98, neste ato representada por [Gerente], inscrito no 
CPF/MF n. XXXXXXXX e do RG n. XXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXX, n. XX, XXXX, 
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa [Empresa], inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX, 
com sede na Rua XXX, n. XXXX, XXXX, CEP XXXXX, neste ato representada por XXXXXXX, inscrito 
no CPF sob o nº XXXXX, e do RG nº XXXX, residente na Rua XXX, n. XXXX, Centro, CEP 
XXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, 
mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas: 

II - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato tem fundamento legal na Lei 
Federal n. 14.017, de 29 de junho de 2020, no Decreto Federal 10.464 de 17 de 
agosto de 2020, no Decreto Municipal n. 14.481, de 02 de outubro de 2020 e demais 
legislações aplicáveis, no Processo Administrativo n. [Status], Edital n. [Categoria] de 
outubro de 2020 e demais normas aplicáveis à espécie.  

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1 - DO OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo o repasse de recursos 
financeiros à CONTRATADA em conformidade com o plano de trabalho anexo ao 
processo, visando a realização do Projeto/Atividade “[Título]”. 

Parágrafo Único: A descrição detalhada das etapas/fases do projeto/atividade a ser 
desenvolvido, tendo em vista o objetivo a ser atingido, encontra-se no Plano de 
Trabalho aprovado, o qual é parte integrante indissociável deste instrumento, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

2.1- Compete a CONTRATANTE: 

a) Repassar ao CONTRATADO o recurso financeiro previsto na Cláusula Quinta, de 
acordo com o disposto nos autos, com eventuais modificações aprovadas pela 
CONTRATANTE, no Plano de Trabalho constante nestes autos; 

b) Efetuar a fiscalização da aplicação do recurso, objeto deste instrumento, por 
intermédio do fiscal e comissão de avaliação e monitoramento, com relatório acerca do 
cumprimento do presente, bem como do alcance das metas; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, nos termos do artigo 67, da 
Lei Federal n. 8.666/1993, designando o servidor [Comentários], que fiscalizará a 
realização do objeto constante na Cláusula Primeira; 

d) Analisar a prestação de contas apresentadas pelo CONTRATADO; 

 MINUTA 



e) É prerrogativa da CONTRANTE conservar a autoridade normativa e exercer 
controle e fiscalização sobre a execução deste instrumento; 

f) Prorrogar de ofício a vigência, quando houver atraso na liberação dos recursos, 
limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, desde que ainda seja 
possível a execução do objeto. 

2.2 – Compete ao CONTRATADO: 

a) Abrir conta corrente específica em instituição financeira oficial, vinculada a execução 
do Projeto, objeto deste instrumento, para a movimentação dos recursos repassados, 
bem como efetuar os registros contábeis das aplicações, constando o nome da 
proponente seguido do nome do projeto; 

b) Utilizar os recursos recebidos de conformidade com o plano de trabalho, parte 
integrante deste instrumento, sob pena de serem glosados em caso de desvio desta 
finalidade; 

c) Realização do Projeto “[Título]”, que compreende área cultural: XXXX, com 
contrapartida conforme previsto no Projeto aprovado; 

 d) Devolver os recursos não utilizados, através de transferência do saldo da conta 
bancária do Projeto, para a conta bancária do FMIC/PMCG, sob pena de aplicação das 
sanções cabíveis; 

e) Divulgar a participação da Prefeitura Municipal de Campo Grande, da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo e da logomarca da Lei Aldir Blanc desenvolvida pela 
SECTUR nos eventos realizados, através de folhetos, panfletos, vídeos, anúncios, 
convites, reportagens, fotos, spot de rádio ou outros meios que comprovem o 
Patrocínio. 

f) Cumprir e se submeter a todas as exigências do Fiscal, da SECTUR e do Edital, 
observando a legislação aplicável a matéria; 

g) Aplicar corretamente os recursos repassados, sob pena de glosa e de ser corrigido 
monetariamente pelos mesmos índices utilizados para a correção dos impostos 
municipais, sendo-lhes assegurados os princípios previstos na alínea “a”, do inciso 
XXVIII, e no inciso LV, ambos da Constituição Federal; 

h) Autorizar, a partir da assinatura deste instrumento, expressamente a SECTUR, 
através deste, a utilizar-se do Projeto para suas campanhas de divulgação, bem como 
a sua reutilização, prioritariamente no âmbito do Município de Campo Grande, caso em 
que será mencionado que o projeto recebeu apoio institucional do Município, através 
da Lei Aldir Blanc, sem qualquer remuneração ou contraprestação; 

i) Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução dos serviços, não 
podendo ser atribuída qualquer obrigação a CONTRATANTE, especialmente as de 
natureza trabalhista, previdenciária ou fiscal, taxas bancárias, juros e multas; 

j) Fazer constar em todo material de divulgação, referente ao Projeto aprovado as 
logomarcas desenvolvidas pela SECTUR sobre a aplicação de recursos oriundos da Lei 
Aldir Blanc, e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Prefeitura Municipal de 
Campo Grande – MS, sob pena de glosa; 

k) Apresentar o relatório final da execução das ações com observância dos prazos e 
nas formas estabelecidas no cronograma de execução do Plano de Trabalho, assim 
como, quando for solicitado a qualquer momento, a critério da CONTRATANTE 
apresentar relatório parcial; 

l) Restituir à CONTRATANTE obrigatoriamente os eventuais saldos dos recursos, 
inclusive de rendimento de aplicação financeira, na data da conclusão, rescisão ou 
extinção do Contrato e a possibilidade de atualização dos valores por ato da 
CONTRATANTE; 

m) Restituir à CONTRATANTE os recursos financeiros transferidos e recebidos se for o 
caso, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros 
legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública 
Municipal, em razão de não execução do objeto deste Contrato, não apresentação no 



prazo exigido da comprovação e prestação de contas, como também aplicação dos 
recursos de forma diversa do estipulado neste instrumento; 

n) Manter registros contábeis específicos e manter todos os documentos relativos ao 
contrato em arquivo, pelo prazo de 10 anos, contados da aprovação das contas pelo 
órgão ou entidade concedente, para fins de acompanhamento, avaliação dos resultados 
do Plano de Trabalho e fiscalização pelas autoridades de controle interno e externo; 

o) Apresentar prestação de contas, referentes à execução do Projeto, detalhando o uso 
de investimento público nos moldes e prazos estabelecidos na legislação vigente; 

CLÁUSULA TERCEIRA 

3. DA FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: A CONTRATANTE promoverá, 
por intermédio da Comissão de Monitoramento e Avaliação, o acompanhamento, 
fiscalização e avaliação de execução deste Contrato, com objetivo de acompanhar e 
medir o seu desempenho em relação aos objetivos e metas estabelecidos. 

3.1. A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pela XXXXX, publicada no 
Diário Oficial XXXXX de 2020, composta pelos servidores XXXXX, sob a Presidência do 
primeiro, realizará o monitoramento e a avaliação do presente instrumento. 

3.2. As ações de monitoramento e avaliação contemplarão: 

3.2.1. Análise de informações acerca do processamento do CONTRATADO constantes 
de sistemas eletrônicos e documentos, incluída a possibilidade de consulta às 
movimentações da conta bancária específica do CONTRATADO além da verificação, 
análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes; 

3.2.2. Realização de visitas técnicas in loco, a ser comunicada ao CONTRATADO com 
antecedência de três dias úteis e consubstanciada no relatório técnico de visita in loco; 

3.2.3. Realização de pesquisa de satisfação, quando for o caso, admitido ao 
CONTRATADO opinar sobre o conteúdo do questionário a ser aplicado; 

3.2.4. Utilização de ferramentas tecnológicas de verificação de alcance de resultados, 
incluídas redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da 
informação. 

3.3. As ações de monitoramento e avaliação além de expertise dos agentes 
responsáveis por sua realização, deverão contemplar, no intuito de verificar o 
atendimento dos fins propostos, as seguintes providências: 

3.3.1. Verificar o percentual físico de realização do objeto e, se este percentual é 
compatível com o montante financeiro dos recursos repassados, bem como se foram 
atingidos os fins propostos, conforme plano de trabalho aprovado; 

3.3.2. Quando o objeto for intangível (quando não há resultado físico aferível, tais 
como realizações de eventos, treinamentos, festas populares ou assemelhados), 
mencionar e apresentar evidências dos meios empregados para a fiscalização da sua 
regular execução, tais como registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na 
mídia, impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e 
relatórios de atividades, dentre outros elementos; 

3.3.3. Coleta e registro formal de depoimentos de autoridades locais ou de 
representantes da sociedade civil organizada, devidamente identificados por nome, 
endereço, RG e CPF, além de outros instrumentos probatórios que considere 
pertinentes. 

3.4. O acompanhamento e a fiscalização exercidos pela CONTRATANTE não excluem, 
bem como não reduzem as responsabilidades do CONTRATADO em acompanhar e 
supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas para execução do objeto deste 
instrumento. 



CLÁUSULA QUARTA 

4. DO FISCAL: O fiscal deste Contrato, o servidor [Comentários], obriga-se a 
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste instrumento; 

4.1. Informar a 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 de recursos, bem como as providências adotadas ou que 
serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

4.2. Emitir parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas final, levando-
se em consideração o conteúdo técnico de monitoramento e avaliação; 

4.3. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 
monitoramento e avaliação; 

4.4. Na hipótese de o fiscal da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em 
outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo fiscal, 
assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do fiscal, com as 
respectivas responsabilidades; 

CLÁUSULA QUINTA 

5 – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; 

5.1 – O valor deste Contrato é de R$ XXX (XXXXX) o qual será repassado ao 
CONTRATADO em 04 (quatro) parcelas, conforme consta nos autos; 

5.2 – A despesa correrá a conta do Programa de Trabalho XXXX, Elemento da 
Despesa: XXXX, Fonte de Recurso: XXX – UG. XXXX; 

5.3 – A CONTRATANTE depositará ao CONTRATADO o recurso no Banco do Brasil, 
Agência n.º XXX, Conta Corrente n.º XXXX, de titularidade do segundo, observado 
o disposto na legislação; 

CLÁUSULA SEXTA 

6- DA VIGÊNCIA: O presente instrumento terá vigência de 120 (cento e vinte) dias a 
partir da data do primeiro repasse, destinando-se à execução do objeto expresso no 
Plano de Trabalho, que integra o presente instrumento, independentemente de 
transcrição, acrescido de 30 (trinta) dias para apresentação da Prestação de Contas 
Final dos recursos financeiros transferidos. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

7 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: AO CONTRATADO prestará contas referente às 
despesas realizadas de acordo com a Lei Federal 14.017/2020, Decreto Federal 
10.464/2020, Decreto Municipal 14.481/2020, Lei n. 8666/93 quando couber, Decreto 
n. 13.186, de 06/06/17, Decreto n. 7.761/98 e normas constantes do Edital n. 
[Categoria] de inscrição de Projetos, até 30 (trinta) dias após a término da 
vigência do presente Contrato, devendo constar no mínimo o seguinte: 

I – Ofício de encaminhamento dirigido ao Secretário Municipal de 
Cultura e Turismo; 

II – Balancete financeiro, na forma do Anexo IV, do Decreto n. 
7.761/98; 

III – Relação das despesas realizadas, do decreto acima descrito; 

IV – Documentos comprobatórios das despesas realizadas, em ordem 
de data de expedição, apensados em folha de papel sulfite, com os respectivos 
comprovantes das retenções tributárias; 

V – Comprovante da devolução do saldo, se houver; 

VI – Extrato bancário; 



VII – Conciliação bancária; 

7.1- A prestação de contas será composta por duas partes distintas: um relatório físico 
e um relatório financeiro: 

7.1.1- O relatório físico consiste em um resumo estatístico e um relato detalhado das 
atividades, que evidenciem a realização dos objetivos, metas, cumprimento da 
contrapartida ao Município e veiculação das marcas da Prefeitura Municipal de Campo 
Grande, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR e da Lei Aldir Blanc, 
indicadores de público, imprensa e outras informações pertinentes; 

7.1.2- A divulgação será comprovada por diversos meios como folhetos, panfletos, 
vídeos, anúncios, convites, reportagens, fotos, spot de rádio ou outros documentos que 
mostrem veiculação das logomarcas da Prefeitura Municipal de Campo Grande, 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Lei Aldir Blanc; 

7.1.3- A contrapartida ao Município deve ser representada no relatório de prestação de 
contas por comprovante de entrega ou doação do material; 

7.1.4- Os números e fatos apresentados no relatório devem ser comprovados por 
documentos, no que couber; 

7.1.5- O relatório financeiro será composto pelos demonstrativos de origem, 
informações complementares, demonstrativos da conciliação da conta vinculada e 
montante de documentos, e deve demonstrar a execução do orçamento aprovado; 

7.1.6- O relatório financeiro abrangerá a totalidade dos recursos utilizados na 
execução do projeto, incluindo os rendimentos de aplicações financeiras e recursos 
provenientes de outras fontes; 

7.1.7- Ocorrendo valores remanescentes dos recursos financiados estes deverão ser 
recolhido a conta corrente do FMIC, por meio de comprovante bancário com as devidas 
atualizações monetárias, cujo demonstrativo integrará o montante de documentos do 
relatório financeiro; 

7.1.8- Nas notas fiscais e demais comprovantes de despesas emitidos pelos 
fornecedores, devem constar nome do proponente cultural acrescido do título do 
projeto, o número do contrato, e o número do cheque emitido pelo proponente para o 
pagamento da referida despesa; 

7.1.9- Os documentos comprobatórios apresentados serão aceitos somente se a data 
de emissão estiver compreendida entre o repasse do recurso à conta do projeto e o 
prazo final para sua execução, sob pena de glosa;  

7.1.10- Os comprovantes apresentados na prestação de contas devem ser 
classificáveis em um dos itens do orçamento aprovado, sendo permitida uma margem 
de até 10 (dez) por cento do valor total investido para remanejamento e/ou gastos 
com despesas imprevistas quando da apresentação do projeto, desde que necessária à 
sua execução e devidamente comprovadas; 

7.1.11- A NFA (Nota Fiscal Avulsa) deverá conter o nome do prestador do serviço, seu 
CPF e endereço, ficando o proponente responsável por todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, social, fiscais e comerciais decorrentes da execução do projeto, não 
gerando qualquer espécie de obrigação ou encargos de qualquer natureza para a 
SECTUR ou o FMIC – Fundo que gerencia os recursos da Lei Aldir Blanc; 

7.1.13- A movimentação da conta corrente vinculada ao projeto não poderá, em 
hipótese alguma, ser efetuada por saque com cartão magnético; 

7.1.14- O extrato da conta vinculada deve conter toda movimentação financeira do 
projeto, desde o primeiro deposito até o lançamento que zerou o saldo; 

7.1.15- São comprovantes adequados para fundamentar o relatório financeiro: Notas 
Fiscais, sempre que o fornecedor ou prestador de serviço for pessoa jurídica; NFA 
(Nota Fiscal Avulsa), no caso de pessoa física; Cópia dos contratos firmados; Boletos 
de Bancos; Cópias de guia de recolhimento de impostos e contribuições; Comprovante 
de devolução de recursos a conta do FMIC; 

7.2 - Cada documento será afixado em folha individual; 



7.3 - Todas as folhas que compõem a prestação de contas serão numeradas e 
rubricadas pelo CONTRATADO; 

7.4 - As notas fiscais, cupons fiscais e recibos deverão ter, individualmente, o valor 
correspondente a um débito em conta, em data compatível com a da realização da 
despesa, ressalvados os casos de manifesta impossibilidade, devidamente 
comprovadas. 

7.5- Para cada pagamento efetuado, ao CONTRATADO deverá solicitar emissão de 
documento próprio emitido em seu nome e contendo a data de emissão, a 
discriminação do objeto (material, serviço, entre outros) e seu valor, de forma legível e 
sem rasuras, emendas ou borrões; 

7.6 - Quaisquer erros identificados nos comprovantes de despesas poderão ser motivo 
de questionamento, diligenciamento ou glosas por parte da fiscalização da prestação 
das contas deste instrumento; 

7.7 - A inexecução do objeto do Contrato, a falta de apresentação da prestação de 
contas no prazo regulamentar, ou a utilização dos recursos para finalidade diversa da 
ora estabelecida, acarretará a restituição dos recursos transferidos, atualizados 
monetariamente e acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável aos 
débitos para com a Fazenda Municipal, a partir da data do seu recebimento, salvo 
ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, sem prejuízo das 
responsabilidades civis e criminais. 

7.8 – É expressamente vedado ao CONTRATADO utilizar os recursos do FMIC, ainda 
que parcialmente, em finalidades diversas das indicadas no Projeto; 

CLÁUSULA OITAVA 

8 – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO: Este Contrato poderá ser denunciado e 
rescindido por ato unilateral da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, se 
constatada qualquer irregularidade ou inadimplência na execução do Projeto, atendida 
sempre a conveniência administrativa. 

8.1 – É facultado aos partícipes rescindirem o presente instrumento, a qualquer 
tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras das 
responsabilidades, além de estipulação de prazo de antecedência para a publicidade 
dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dia, não sendo devida 
qualquer indenização ou pagamento. 

CLÁUSULA NONA  

9 -. DA ANTICORRUPÇÃO: Para a execução deste instrumento, nenhuma das partes 
poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se 
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática 
ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus 
propostos e colaboradores ajam da mesma forma, com supedâneo na Lei n. 12.846 de 
1º de agosto de 2013 e Decreto Municipal n. 13.159 de 18 de maio de 2017. 

CLÁUSULA DÉCIMA  

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Constatada qualquer irregularidade na execução do 
Projeto ou inadimplência na prestação de contas, o proponente ficará impedido de 
inscrever Projetos junto a SECTUR, por um prazo de 5 (cinco) anos. O ato final que 
rejeitar a prestação de contas será publicado no Diário Oficial e constará em registro 
nos arquivos do Município de Campo Grande, incorrendo ainda o proponente nas 
demais penalidades cabíveis. 

10.1 – AO CONTRATADO declara que aceita, sem restrições o repasse financeiro 
concedido e se responsabiliza pela fiel execução do Projeto como proposto, e pelo 
cumprimento do presente instrumento em todos os seus itens, cláusulas e condições, 



concordando com qualquer fiscalização que a CONTRATANTE julgar conveniente 
proceder, de acordo com as disposições do Edital e Legislação que rege a matéria. 

10.2- Os bens remanescentes (equipamentos ou materiais permanentes) na data da 
conclusão ou extinção deste Contrato e, que em razão deste houverem sido adquiridos, 
produzidos ou transformados com os recursos transferidos, serão de titularidade da 
Administração Pública, para continuidade do objeto pactuado, seja por execução direta 
ou por meio de celebração de nova parceira, podendo ser doação mediante Termo de 
Doação a entidade contratada ou a outra. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  

11 – DA PUBLICAÇÃO: A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do 
presente instrumento no Diário Municipal de Campo Grande. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

12 - DO FORO: Fica eleito o Foro da comarca de Campo Grande – MS, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento. 

E, por estarem de comum acordo, os representantes das partes assinam o presente 
instrumento em três vias de igual teor e forma. 

Campo Grande - MS,            de          de       2020. 

[Gerente] 

Secretário Municipal de Cultura e Turismo 

Contratante 

[Empresa] 

Projeto “[Título]” 

Contratado 

Testemunhas:  

Assinatura:  Assinatura: 

Nome:   Nome:  

RG:    RG:   

CPF:   CPF:  

 
  



ANEXO XXIII – MINUTA DE TERMO DE FOMENTO 

 

TERMO DE FOMENTO QUE 
CELEMBRAM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE CAMPO 
GRANDE, COM 
INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA E TURISMO E 
XXXXXXXXXXX. 

I-O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Av. Afonso Pena, n. 3.297 - Paço Municipal, inscrita no CNPJ/MF n. 
03.501.509/0001-06, com interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
E TURISMO, por competência delegada através da Lei Municipal n. 3.530, de 26/6/98, 
neste ato representada por XXXXXXXX, inscrito no CPF/MF n. XXXXXXX e do RG n. 
XXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXX, n. XX, XXXXXX, doravante 
denominada simplesmente PARCEIRA PÚBLICA, e a XXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 
o nº XXXXX, com sede na Rua XXXX, n. XXXX, XXXX, CEP XXXXX, neste ato 
representada por XXXXXX, inscrito no CPF sob o nº XXXXX, e do RG nº XXXX, 
residente na Rua XXXX, n. XXXX, XXXXX, CEP XXXXXX, doravante denominada 
simplesmente ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, resolvem celebrar o presente TERMO DE 
FOMENTO, que será regido pelas cláusulas seguintes, bem como pela Lei Federal n. 
14.017, de 29 de junho de 2020, no Decreto Federal 10.464 de 17 de agosto de 2020, 
no Decreto Municipal n. 14.481, de 02 de outubro de 2020, lei Federal n.º 
13.019/2014, pelo Decreto Municipal 13.022/16 e Edital n. XXXXX, publicado no Diário 
Oficial n. outubro de 2020:  

CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO: 

1 – O objeto do presente Termo de Fomento, originado do Processo n.º XXXXXX, tem 
por objeto a execução de projeto/atividade “XXXXXXXX”, tendo, conforme o plano 
de trabalho anexo ao processo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO: 

2. A descrição detalhada das etapas/fases do projeto/atividade a ser 
desenvolvido, tendo em vista o objetivo a ser atingido, encontra-se no Plano de 
Trabalho aprovado, o qual é parte integrante indissociável deste instrumento, 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3. O repasse financeiro pela PARCEIRA PÚBLICA correrá por conta da seguinte 
dotação orçamentária: Programa de Trabalho n. XXXXX; Elemento de Despesa n. 
XXXXXX; Fonte de Recurso: XXXX – UG. XXXXX.  

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO e EXTINÇÃO: 

4. O presente instrumento terá sua vigência de XXXXXXX, a partir do repasse 
financeiro da primeira parcela em conta corrente específica e tem vigência de 120 
(cento e vinte) dias. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA PÚBLICA:  

5.1 Fazer o repasse financeiro à Parceira Privada, observando o prazo de início da 
execução deste Termo de Fomento, de acordo com sua programação orçamentária e 
financeira e obedecendo ao Cronograma de Desembolso constate no Plano de 
Trabalho; 

5.2 Comunicar formalmente o Conselho Municipal de Cultura sobre a formalização 
do presente Termo de Fomento, a fim de que exerça seu dever de acompanhar e 
fiscalizar a parceria, par fins de cumprimento do artigo 60 da Lei n. 13.019/2014; 

5.3 Apreciar a prestação de contas final apresentada pela ORGANIZAÇÃO 
PARCEIRA, na forma da Lei n.º 13.019/2014 e em legislação específica; 

 MINUTA 



5.4 Aplicar as sanções previstas no artigo 73 da Lei n.º 13.019/2014 conforme o 
caso; 

5.5 Designar gestor do presente termo de fomento, por meio de ato a ser 
publicado no Diário Oficial do Município de Campo Grande, e que tem suas obrigações 
fixadas no artigo 61 da lei n.º 13.019/2014, observada a restrição do artigo 35, §6º da 
lei citada; 

5.6 Designar Comissão de Monitoramento e Avaliação, por meio de ato a ser 
publicado no Diário Oficial do Município de Campo Grande, da qual obrigatoriamente 
integrará 1 (um) servidor com cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de 
pessoal da Administração Pública, observada a restrição do artigo 35, §6⁰ da Lei n.º 
13.019/2014; 

5.7 Proceder ao monitoramento e avaliação utilizando os recursos humanos da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e os recursos tecnológicos da rede mundial 
de computadores, para fins de cumprimento do inciso VIII do artigo 42 da Lei n.º 
13.019/2014; 

5.8 Inserir em seu sítio na internet a informação de que firmou o presente termo 
de fomento, contendo todas as informações do parágrafo único do artigo 11 da Lei n.º 
13.019/2014 e o plano de trabalho, mantendo essas informações até 180 (cento e 
oitenta) dias após o respectivo encerramento, a fim de atender o artigo 10 da lei 
citada; 

5.9 Prorrogar de ofício a vigência deste Termo de Fomento, quando houver atraso 
na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso 
verificado, desde que ainda seja possível a execução do objeto; 

5.10 Exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução de 
parceria, inclusive, se for o caso, reorientando as ações, de modo evitar a 
descontinuidade das ações pactuadas; 

5.11 Verificar, no momento de celebração desta pareceria, se a ORGANIZAÇÃO 
PARCEIRA preenche os requisitos do artigo 35-A da Lei 13019/14, para fins de atuação 
em rede, quando esta houver sido autorizada no Edital de Chamamento. 

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA PRIVADA:  

6.1 Promover a execução do objeto da Parceira na forma e prazo estabelecidos no 
Plano de Trabalho, inclusive as contrapartidas previstas no Edital, quais sejam, 
XXXXXXXX. 

6.2 Observar as vedações do artigo 45 da Lei n.º 13.019/2014, sob pena de lhe 
serem imputadas as penalidades do artigo 73 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo do 
que prescreve o artigo 72, III da Lei n.º 13.019/14; 

6.3 Permitir a fiscalização e o livre acesso dos agentes da PARCEIRA PÚBLICA, do 
Tribunal de Contas de MS, do gestor da Parceria, e da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação, a qualquer tempo e lugar para verificação e avaliação dos atos, fatos, 
processos, documentos e informações relacionados direta ou indiretamente com a 
execução da presente parceria; 

6.4 Prestar informações à PARCEIRA PÚBLICA quando solicitadas e no prazo 
fixado; 

6.5 Prestar contas do repasse financeiro em até 30 (trinta) dias, contados do 
término da vigência; 

6.6 Responsabilizar-se com exclusividade pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto 
deste termo de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da 
PARCEIRA PÚBLICA a inadimplência da parceira privada em relação ao referido 
pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de 
restrição à sua execução; 

6.7 Manter e movimentar o recurso repassado pela PARCEIRA PÚBLICA tão 
somente na conta específica indicada; 



6.8 Inserir em todo material de divulgação, o apoio financeiro concedido pela 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Campo Grande e Lei 
Aldir Blanc; 

6.9 Responsabilizar-se com exclusividade pelo gerenciamento administrativo e 
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, 
de investimento e de pessoal; 

6.10 Restituir à PARCEIRA PÚBLICA os recursos repassados, nos casos do artigo 
72, inciso III, alíneas “a” a “d” da Lei n.º 13.019/2014; 

6.11 Devolver, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, 
nos termos do artigo 52 da Lei n.º 13.019/2014; 

6.12 Realizar toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria mediante 
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade 
de depósito em sua conta bancária, nos termos no artigo 53 da Lei n.º 13.019/2014; 

6.13 Obter de seus fornecedores e prestadores de serviços comprovantes fiscais ou 
recibos, observada a legislação tributária competente, contendo, necessariamente, as 
seguintes informações, para fins de comprovação das despesas: a) data, nome, 
endereço e número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ 
ou do CPF do fornecedor ou do prestador de serviço; b) especificação da quantidade, 
valor unitário e total do bem ou do serviço adquirido ou contratado; c) indicação do 
número da parceria e nome do projeto; d) atestado de recebimento do material ou do 
serviço, de acordo as especificações e em condições satisfatórias, aposto no verso dos 
comprovantes fiscais ou dos recibos, emitido por quem tenha essa atribuição no âmbito 
da organização da sociedade civil; 

6.14 Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a 
administração pública, contendo todas as informações do parágrafo único do artigo 11 
da Lei n.º 13.019/2014, a fim de atender o artigo 11 da lei citada; 

6.15 Manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias 
pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da 
prestação de contas; 

6.16 Manter durante a execução da Parceria, as mesmas condições exigidas nos 
arts. 33 e 34 da lei 13.019/14; 

6.17 Não utilizar os recursos recebidos nas finalidades vedadas pelo inciso X, do 
art. 167 da CF/88 e pelo artigo 45 da Lei 13.019/14; 

6.18 Permitir livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno 
e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, documentos e às informações 
relacionadas a esta Parceria, bem como aos locais de execução do respectivo objeto. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

7.1 A PARCEIRA PÚBLICA promoverá, por intermédio da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, o acompanhamento, fiscalização e avaliação de execução 
desta Parceria, com objetivo de acompanhar e medir o seu desempenho em relação 
aos objetivos e metas estabelecidos. 

7.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo XXXX do Decreto n. XXXXXX, a 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pela XXXXXX, publicada no Diário 
Oficial nº XXXXX, composta pelos servidores XXXXXXXX, sob a Presidência do primeiro, 
realizará o monitoramento e a avaliação do presente termo, cujas atribuições estão 
descritas na Lei Federal n. 13.019/2014 e no Decreto Municipal n. 13.022/2016, e suas 
alterações. 

7.2 As ações de monitoramento e avaliação contemplarão: 

7.2.1 Análise de informações acerca do processamento da Parceria constantes de 
sistemas eletrônicos e documentos, incluída a possibilidade de consulta às 



movimentações da conta bancária específica da Parceria, além da verificação, análise e 
manifestação sobre eventuais denúncias existentes; 

7.2.2 Realização de visitas técnicas in loco, a ser comunicada à Parceira Privada com 
antecedência de três dias úteis e consubstanciada no relatório técnico de visita in loco; 

7.2.3 Realização de pesquisa de satisfação, quando for o caso (parcerias com 
vigência superior a um ano), admitido à Parceira Privada opinar sobre o conteúdo do 
questionário a ser aplicado; 2.4. Utilização de ferramentas tecnologias de verificação 
de alcance de resultados, incluídas redes sociais na internet, aplicativos e outros 
mecanismo de tecnologia da informação. 

7.3 3. As ações de monitoramento e avaliação além de expertise dos agentes 
responsáveis por sua realização, deverão contemplar, no intuito de verificar o 
atendimento dos fins propostos, as seguintes providências: 

7.4 3.1.Verificar o percentual físico de realização do objeto e, se este percentual é 
compatível com o montante financeiro dos recursos repassados, bem como se foram 
atingidos os fins propostos, conforme plano de trabalho aprovado; 

7.5 3.2.Quando o objeto incluir a aquisição de bens, verificar se foram instalados 
e estão em efetivo funcionamento em prol do atendimento do objeto estabelecido; 

7.6 3.3. Quando o objeto for intangível (quando não há resultado físico aferível, 
tais como realizações de eventos, treinamentos, festas populares ou assemelhados), 
mencionar e apresentar evidências dos meios empregados para a fiscalização da sua 
regular execução, tas como registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na mídia, 
impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e relatórios de 
atividades, dentre outros elementos; 

7.7 3.4.Coleta e registro formal de depoimentos de autoridades locais ou de 
representantes da sociedade civil organizada, devidamente identificados por nome, 
endereço, RG e CPF, além de outros instrumentos probatórios que considere 
pertinentes. 

7.8 4. O acompanhamento e a fiscalização exercidos pela PARCEIRA PÚBLICA não 
excluem, bem como não reduzem as responsabilidades da Parceira Privada de 
acompanhar e supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas para execução do 
objeto deste Termo.  

CLÁUSULA OITAVA- DO GESTOR DA PARCERIA:  

8.1 O gestor da parceria deste Termo de Fomento, servidor XXXXXXXXXX, 
Matricula n. XXXXXX, obriga-se a acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

8.1.1 informar a 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 de recursos, bem como as providências adotadas ou que 
serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

8.1.2 emitir parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas final, 
levando-se em consideração o conteúdo técnico de monitoramento e avaliação de que 
trata o artigo 59 da lei 13019/14; 

8.1.3 disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades 
de monitoramento e avaliação; 

8.2 Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado 
em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, 
assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as 
respectivas responsabilidades;  

CLÁUSULA NONA- DA RETENÇÃO DAS PARCELAS:  

9.1 As parcelas relativas às fases ou às etapas de execução do Termo de 
Fomento, ficarão retidas até saneamento quando, durante as ações de monitoramento 
e avaliação, for constatado: 

9.1.1 evidência de irregularidades na aplicação de parcela anteriormente recebida;  



9.1.2 desvio de finalidade na aplicação de recursos ou inadimplemento da Parceira 
Privada em relação a obrigação estabelecidas no Termo de Fomento.  

9.1.3 omissão da Parceira Privada, sem justificativa suficiente, quanto à adoção de 
medidas saneadoras apontadas pela PARCEIRA PÚBLICA ou pelos órgãos de controle 
interno ou externo. 

9.2 Quando verificadas quaisquer das hipóteses que autorizam retenção das 
parcelas, a PARCEIRA PÚBLICA suspenderá imediatamente a liberação das parcelas 
restantes, notificando a Parceira Privada para no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
sanar as irregularidades, cumprir a obrigação ou apresentar justificativas para 
impossibilidade de saneamento da irregularidade ou para cumprimento da obrigação, 
sob pena de instauração da Tomada de Contas Especial e medidas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO REPASSE FINANCEIRO:  

10.1 A PARCEIRA PÚBLICA repassará diretamente à Parceira Privada, para o fim 
único de atingir o objeto especificado no Plano de Trabalho, o total de R$ XXXXXXX, 
creditado da seguinte forma: em parcela única, conforme consta nos autos. 

10.2 A PARCEIRA PÚBLICA depositará à Parceira Privada o recurso no Banco do 
Brasil, Agência n.º XXXXX, Conta Corrente n.º XXXXXX, observado o disposto no artigo 
51 da Lei n.º 13.019/2014;  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO AMPARO LEGAL:  

11.1 A presente parceria se regerá pelas normas contidas na Lei Federal n. 14.017, 
de 29 de junho de 2020, no Decreto Federal 10.464 de 17 de agosto de 2020, no 
Decreto Municipal n. 14.481, de 02 de outubro de 2020, na Lei Federal n.º 
13.019/2014 e pelo Decreto Municipal n. 13.022/16, independentemente da 
transcrição de qualquer norma contida nos dispositivos legais.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  

12.1 A prestação de contas do repasse financeiro deverá ocorrer em até 30 (trinta) 
dias, contados do término da vigência, sendo vedada a prorrogação.  

12.2. No caso de prestação de contas irregular, o gestor da parceria deverá notificar a 
Parceira Privada para no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período, e a 
critério da PARCEIRA PÚBLICA, sanar a irregularidade, cumprir a obrigação ou 
apresentar ou apresentar justificativa  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL:  

13.1 A Parceira Privada prestará constas da boa e regular aplicação dos recursos 
recebidos no término da vigência da parceria, observando-se as regras previstas nos 
arts 63 a 72 da Lei 13.019/14 e Decreto Municipal 13.022/16, além das Cláusulas 
constantes deste Termo de fomento e do Plano de Trabalho aprovado. 

13.2 A análise da prestação de contas final da PARCEIRA PÚBLICA será formalizada 
por meio do parecer técnico conclusivo, emitido pelo gestor da parceira, que embasará 
a decisão da autoridade competente e deverá conter as seguintes informações: 

13.2.1 Verificação do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no 
plano trabalho, considerando os relatórios parcial/final de execução do objeto, 
relatórios de visitas técnicas in loco e relatório técnico de monitoramento e avaliação; 

13.2.2 Avaliação dos efeitos da parceria; 

13.2.3 Conclusão da análise pela: 

13.2.3.1 Aprovação das contas: quando constatado o cumprimento do objeto e das 
metas; 

13.2.3.2 Aprovação das contas com ressalva, quando apesar do cumprimento do objeto 
e das metas, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal 
que não resulte em dano ao erário; 



13.2.3.3 Rejeição das contas, quando houver omissão no dever de prestar contas, 
descumprimento injustificado do objeto, dano ao erário ou desvio de dinheiro, bens ou 
valores públicos. 

13.3 Após decisão acerca da prestação de contas final, o gestor da parceria 
notificará a Parceira Privada para, no prazo de 30 (trinta) dias, sanar a 
irregularidade/cumprir a obrigação ou apresentar recurso à autoridade que proferiu a 
decisão final. 

13.4 Exaurida a fase recursal, o gestor da parceria deverá: 

13.4.1 No caso de aprovação com ressalva, registrar na plataforma eletrônica 
(quando houver) as causas da ressalva. Tal ato terá função preventiva e será 
considerado na eventual aplicação de sanções previstas na legislação;  

13.4.2 No caso de rejeição, notificar a parceira privada para, no prazo de 30 (trinta) 
dias, devolver os recursos relacionados à irregularidade, inexecução apurada ou 
prestação de contas não apresentada ou solicitar o ressarcimento ao erário por meio 
de “Ações Compensatórias de Interesse Público”;  

13.5 O não ressarcimento dos recursos pela Parceira Privada ensejará a instauração 
da tomada de contas especial e o registro da rejeição da prestação de contas e de suas 
na plataforma eletrônica (quando houver) e no Sistema de Planejamento e Finanças do 
Município;  

13.6 O prazo para análise da Prestação de Contas Final da PARCEIRA PÚBLICA será 
o estabelecido na Legislação contados da apresentação do relatório final de execução 
do objeto, podendo ser prorrogado por igual período;  

13.7 Os débitos a serem restituídos pela Parceira Privada serão apurados mediante 
atualização monetária.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA RESTITUIÇÃO DE VALORES: 

14.1 Em caso de rescisão do presente termo, serão devolvidos os recursos públicos 
não utilizados e os já utilizados deverão passar por análise do cumprimento 
proporcional das metas e resultados propostos, e do nexo de causalidade entre a 
receita e despesa realizada, a fim de constatar se houve parcial execução do plano de 
trabalho, não configurando esta hipótese os recursos serão integralmente devolvidos 
com correção monetária à PARCEIRA PÚBLICA, e se for o caso com juros, sem prejuízo 
das sanções previstas no artigo 73 da Lei nº 13.019/2014; 

14.2 A Parceira Privada obriga-se a restituir o valor recebido, corrigidos 
monetariamente, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos 
para com a Fazenda Estadual, em razão da não execução do objeto, não apresentação 
no prazo exigido da comprovação e prestação de contas, e aplicação dos recursos de 
forma diversa da estipulada por este Termo de Fomento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO:  

15.1 É facultativo aos partícipes rescindirem o presente instrumento, a qualquer 
tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras das 
responsabilidades, além de estipulação de prazo de antecedência para a publicidade 
dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, não sendo devida 
qualquer indenização ou pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES:  

16.1 Quando a execução da presente parceria estiver em desacordo com o Plano de 
Trabalho e com as normas da Lei nº 13.019/2014 e da legislação específica, poderão 
ser aplicadas as seguintes sanções:  

16.1.1 Advertência de caráter preventivo, que será aplicada quando verificadas 
impropriedades praticadas pela Parceira Privada que não justifiquem a aplicação de 
penalidade mais grave; 

16.1.2 Suspensão temporária, que será aplicada nos casos em que forem verificadas 
irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se 
justificar a imposição de penalidades mais grave, considerando-se a natureza e a 



gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias 
agravantes e atenuantes e os danos que dela provieram para a PARCEIRA PÚBLICA. 
Esta sanção impede a Parceira Privada de participar de chamamento Público e de 
celebrar parcerias/contratos com órgãos e entidades da Administração Pública por 
prazo de até 02 (dois) anos;  

16.1.3 Declaração de inidoneidade, que será aplicada nos casos em que forem 
verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave. Esta sanção impede que a Parceira 
Privada participe de Chamamento Público e de celebrar parcerias/contratos com 
órgãos/entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a Parceira Privada ressarcir 
a Administração Pública pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de dois 
anos da aplicação da sanção de declaração de idoneidade. 

16.1.4 Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nesta Cláusula, 
caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da 
decisão.  

16.1.5 Nas sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, o 
recurso cabível é o Pedido de Reconsideração.  

16.1.6 Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração 
de inidoneidade, a Parceira Privada será inscrita como inadimplente no Sistema de 
Planejamento e Finanças do Município, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS:  

17.1 Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceira, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 
aplicações financeiras, serão devolvidos à PARCEIRA PÚBLICA no prazo improrrogável 
de 30 (trinta) dias da data de ocorrência da situação, sob pena de imediata instauração 
de Tomada de Contas Especial do responsável.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA TITULARIDADE DOS BENS REMANESCENTES:  

18.1 Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção deste Termo e, que 
em razão deste houverem sido adquiridos, produzidos ou transformados com os 
recursos transferidos, serão de titularidade da Administração Pública, para 
continuidade do objeto pactuado, seja por execução direta ou por meio de celebração 
de nova parceira, devendo o bem ser disponibilizado para retirada em até 90 (noventa) 
dias após a data de apresentação da prestação de contas final. 

18.2 Havendo dissolução da Parceira Privada, durante a vigência desta Parceria:  

18.2.1 Os bens remanescentes deverão ser retirados pela PARCEIRA PÚBLICA, no 
prazo de até 90 (noventa) dias, contado da data da notificação da dissolução, quando a 
titularidade for da PARCEIRA PÚBLICA; ou  

18.2.2 O valor pelo qual os bens remanescentes foram adquiridos deverá ser 
computado no cálculo do valor a ser ressarcido, quando a titularidade for da Parceira 
Privada.  

18.3 Caso a prestação de Contas Final seja rejeitada, a titularidade dos bens 
remanescentes permanecerá com a Parceira Privada, observados os seguintes 
procedimentos: 

18.3.1 não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a 
motivação da rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou à sua aquisição; ou 

18.3.2 o valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no 
cálculo do dano ao erário a ser ressarcido, quando a motivação da rejeição estiver 
relacionada ao seu uso ou à sua aquisição.  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- ANTICORRUPÇÃO:  



19.1 Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou 
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar 
de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, 
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras 
ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja 
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele 
não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus propostos e colaboradores ajam da 
mesma forma, com supêndio na Lei n. 12.846 de 1º de agosto de 2013 e Decreto 
Municipal n. 13.159 de 18 de maio de 2017.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

20.1 A Parceira Privada, no ato da assinatura deste Termo de Fomento, declara sob 
as penas da Lei, que não incorre em nenhuma das proibições do artigo 39 da Lei nº 
13.019/2014, conforme declarações que seguem anexas, parte integrante do presente 
termo. 

20.2 Eventuais rendimentos dos ativos financeiros serão aplicados no objeto da 
parceria, e estarão sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para 
os recursos transferidos, nos termos do parágrafo único do artigo 51 da Lei nº 
13.019/2014.  

20.3 Havendo aquisição de equipamentos e/ou materiais permanentes com 
recursos da presente parceria, o referido bem estará gravado automaticamente com a 
assinatura do presente termo com cláusula de inalienabilidade, e no caso de extinção 
da parceira privada, a assinatura do presente termo de fomento constitui em promessa 
de transferência da propriedade à Administração Pública, nos termos do artigo 34, §5º 
da Lei n.º 13.019/2014;  

20.4 Os bens remanescentes serão entregues à PARCEIRA PÚBLICA, passando a 
compor seu patrimônio, podendo a seu critério exclusivo serem doados, nos termos do 
parágrafo único do artigo 36 da Lei nº 13.019/2014;  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO:  

21.1 A Parceria Pública providenciará a publicação do extrato do Termo de Fomento 
no Diário Municipal de Campo Grande.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DO FORO:  

22.1 As partes elegem o foro da Comarca de Campo Grande/MS, para dirimir 
eventuais dúvidas e/ou conflitos decorrentes da execução do presente Termo de 
Fomento, salvaguardada a prévia tentativa de solução administrativa, nos termos do 
artigo 42, inciso XVII da Lei nº 13.019/2014. E por estarem de acordo, os partícipes 
assinam o presente Termo de Fomento em três vias de igual teor e forma, rubricando 
as demais folhas, a fim de produzir os seus efeitos jurídicos e legais, na presença de 2 
(duas) testemunhas abaixo identificadas. 

Campo Grande - MS,             de          de       2020. 
 

XXXX 
Secretário Municipal de Cultura e Turismo 

Parceira Pública 
 
 

XXXXXX 
Projeto “XXXXXXX” 

Organização Parceira 
Testemunhas:  

Assinatura:  Assinatura: 

Nome:   Nome:  

RG:    RG:   

CPF:   CPF:  

 
  



 

ANEXO XXIV – GLOSSÁRIO DE TERMOS USADOS NO EDITAL MORENA CULTURA E 
CIDADANIA 

 

Cronograma: documento em que há distribuição planejada das fases de execução de um projeto em 
determinado período de tempo. 

Inserção: introdução ou inclusão de uma coisa em outra. 

Legibilidade: aquele que é elegível; estado do que está legível. 

Leiturabilidade: facilidade de se ler um texto ou palavra como um todo; 

Meta: aquilo que se pretende alcançar; objetivo, finalidade. 

Metodologia: regras ou normas estabelecidas para o desenvolvimento de uma pesquisa ou trabalho; reunião 
de métodos utilizados. 

Objeto: causa ou motivo de uma ação; objetivo de determinada ação. 

Plano de trabalho: ferramenta utilizada para organizar e sistematizar informações relevantes para a 
realização de um projeto ou trabalho. 

Planilha orçamentária: documento padronizado por meio do qual é possível registrar informações sobre a 
previsão de receita e da despesa em um projeto ou trabalho. 

Plano de Divulgação: Todo projeto cultural necessita de um plano para difusão junto aos veículos de 
comunicação. Deve-se enumerar, ainda, quais os veículos de comunicação (rádio, jornal, revista, TV) serão 
utilizados como mídia espontânea. 

Rubrica Orçamentária: Toda e qualquer verba prevista como despesa em orçamentos públicos e destinada a 
fins específicos. 

 


