
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

Página 1 de 10 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. INTRODUÇÃO 
1.1 A “Cidade do Natal” tem por objetivo promover o congraçamento entre as pessoas, por 

meio de uma programação recheada de atividades culturais e de lazer, para todas as idades, 
propiciando também a venda de artesanato, comidas típicas, entre outros produtos, ao som de shows 
musicais, apresentações de dança, teatro, corais, poesia, entre outras atrações. 

 
1.2 Como já é tradição para a população de Campo Grande, a “Cidade do Natal” é uma 

festividade que há anos é realizada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, nos altos da 
Avenida Afonso Pena e se tornou uma atratividade especial para grande parte da população local, 
principalmente dos bairros, além dos muitos visitantes do interior do MS e de outras regiões do país. 

 
1.3 Para a promoção dessa grande festa, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio 

da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, pretende selecionar, através de 
Chamamento Público, entidade qualificada como Organizações da Sociedade Civil (OSC), para que 
esta, via Acordo de Cooperação, em regime de mútua colaboração, estruture, organize e gerencie a 
Praça de Alimentação do espaço denominado “Cidade do Natal 2019”, a ser realizado na cidade de 
Campo Grande/MS, no período de 13 de dezembro de 2019 a 6 de janeiro de 2020, no horário das 
17h às 23h, no dia 24/12/2019, das 17 horas às 20 horas, no dia 31/12/2019, das 17h às 02h do dia 
01/01/2020, obedecidos os parâmetros mínimos descritos neste Termo de Referência.  

 
1.4 Toda a programação cultural será totalmente gratuita para a população, estando vedada a 

cobrança de ingressos para o acesso às dependências da Cidade do Natal. 
 

2. OBJETO 
 
2.1 Constitui objeto deste Chamamento Público a seleção de Organização da Sociedade Civil 

que possa atender aos itens abaixo relacionados:  
 

Item Especificação Unidade 

Montagem e Gestão da 
Praça de Alimentação 
da Cidade do Natal 

Elaboração e apresentação de cardápio com qualidade, 
proposta de preço e variedade de alimentos e bebidas (como 
por exemplo a comercialização de hamburguer, sobá e/ou 
yakisoba, sorvetes, pastel e/ou massas, pizzas, espetinhos, 
açaí, doces e salgados, arroz carreteiro, cachorro quente, 
batatas recheadas e outros), previamente aprovada pela 
Prefeitura Municipal de Campo Grande. 
 
Montagem da infraestrutura da cozinha necessária ao 
atendimento de todos os itens oferecidos no cardápio, 
responsabilizar-se na forma da legislação vigente e cabível, 
quanto aos preços, qualidade e higiene dos produtos 
comercializados, assim como pela higienização das 
instalações, na forma exigida pela saúde pública. 
 
Estrutura para atender os visitantes: a praça de alimentação 
deverá ter no mínimo 480 (quatrocentos e oitenta) Cadeiras 
padronizadas, de plástico resistente ou material superior; 120 
(cento e vinte) Mesas padronizadas, de plástico resistente ou 
material superior; Lixeiras. Não utilizar equipamentos, 
utensílios ou qualquer outro tipo de material impróprio, ou de 
qualidade inferior, que possam causar danos aos usuários do 
espaço. Responsabilizar-se pela segurança dos utensílios dos 

Serviço 
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quiosques e da praça de alimentação, efetuar o descarte do 
lixo em local apropriado para manter o piso da Praça de 
Alimentação da Cidade do Natal sempre limpo. 
 
Placas de identificação padronizada nos quiosques de 
alimentação, bebida, caixa, sanitários, espaço médico e outros, 
nos materiais apresentados deverão constar o seu logotipo e 
timbre oficial da PMCG, deverão ser previamente aprovados 
pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

Encantamento e 
qualidade do evento. 

RODA GIGANTE: Fornecimento de Roda Gigante, deverá ser 
gratuita para todos os visitantes. O brinquedo está disponível 
de no período de 13/12/2019 a 6/01/2020, das 17h às 22h, 24 
de dezembro, o funcionamento será reduzido, está previsto até 
as 20hs. Já dia 31 de dezembro o horário será estendido, 
previsto até 02:00hs do dia 01 de janeiro, devido as 
festividades do Réveillon.  
 
Deverá ter no mínimo 20 metros de altura, com iluminação de 
Led e programação de luzes, padrão novo ou com até 05 anos 
de uso, incluso toda a documentação (ART E LAUDOS) 
exigida por lei, frete, montagem, manutenção e pessoal de 
operação. 
 
CARROSSEL: Fornecimento de Carrossel Parque de 
Diversões, deverá ser gratuita para todos os visitantes. O 
brinquedo está disponível de no período de 13/12/2019 a 
6/01/2020, das 17h às 22h, 24 de dezembro, o funcionamento 
será reduzido, está previsto até as 20hs. Já dia 31 de 
dezembro o horário será estendido, previsto até 02:00hs do dia 
01 de janeiro, devido as festividades do Réveillon.  
 
Deverá ter no mínimo 16 Assentos de crianças no interior, de 
alta qualidade, reforçado com fibra de plásticos e aço de 
padrão internacional e ferro, padrão novo ou com até 05 anos 
de uso, incluso toda a documentação (ART E LAUDOS) 
exigida por lei, frete, montagem, manutenção e pessoal de 
operação. 
 

Serviço 

Estrutura de eventos e 
equipe da cidade do 
natal 

MONITORES: Fornecimento e coordenação, durante todo o 
evento de no período de 13/12/2019 a 6/01/2020, de equipe no 
mínimo de 40 monitores no horário de 16 hrs as 23 hrs. Será 
concedido intervalo para repouso de alimentação de 1 hora 
diário. Deverão ser fornecidos vale-alimentação 
semanalmente, será entregue em forma de ficha, a ser 
consumido na própria praça de alimentação do evento. Com 
relação ao dia 24 de dezembro, o funcionamento será 
reduzido, está previsto até as 20hs. Já dia 31 de dezembro o 
horário será estendido, previsto até 02:00hs do dia 01 de 
janeiro, devido as festividades do Réveillon. 
Os monitores ficarão responsável pelo atendimento ao público, 
principalmente nos pontos de maior circulação como casa do 
Papai Noel, Praça dos Brinquedos, pontos para retirada de 
fotos, e sempre cuidando e orientado de forma educada os 
visitantes. A equipe de monitores deverá estar devidamente 
uniformizada.  

Serviço 
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Os monitores deverão ser orientados nos seguintes pontos: 
• Usar vestuário apropriado para o ambiente de trabalho;  
• Não receber agrados de qualquer espécie de clientes, 
que caracterizem favorecimento profissional; 
• Não usar aparelho celular ou telefone para cunho 
particular durante a jornada de trabalho. 
 
LIMPEZA: Fornecimento e coordenação, durante todo o evento 
de no período de 13/12/2019 a 6/01/2020, de equipe no 
mínimo de 10 pessoas, no horário de 16 hrs as 23 hrs. Será 
concedido intervalo para repouso de alimentação de 1 hora 
diário. Deverão ser fornecidos vale-alimentação 
semanalmente, será entregue em forma de ficha, a ser 
consumido na própria praça de alimentação do evento. Com 
relação ao dia 24 de dezembro, o funcionamento será 
reduzido, está previsto até as 20hs. Já dia 31 de dezembro o 
horário será estendido, previsto até 02:00hs do dia 01 de 
janeiro, devido as festividades do Réveillon. 
Os colaboradores da equipe de limpeza, deverão manter as 
mesas e cadeira sempre limpas, fazer a retirada dos sacos de 
lixo que estiverem cheios e colocarem em local recomendado 
(caçambas), manter os banheiros limpos e sempre abastecidos 
com papel higiênico, papel toalha e sabonete.  Será também 
atribuição, fazer recolhimento de materiais jogados no chão 
pelos visitantes (papel, alimentos, latas e outros) inclusive nos 
demais espaços da Cidade do Natal.  
 
PAPAI NOEL: Fornecimento e coordenação, durante todo o 
evento de no período de 13/12/2019 a 6/01/2020, manter uma 
equipe de 2 pessoas, para atuarem como Papai Noel 
devidamente caracterizado, no horário de 16 hrs as 22 hrs. 
Será feito uma escala para os dois colaborares possam fazer a 
troca de turno. Deverão ser fornecidos vale-alimentação 
semanalmente, será entregue em forma de ficha, a ser 
consumido na própria praça de alimentação do evento. Com 
relação ao dia 24 de dezembro, o funcionamento será 
reduzido, está previsto até as 20hs. Já dia 31 de dezembro o 
horário será estendido, previsto até 02:00hs do dia 01 de 
janeiro, devido as festividades do Réveillon. 
Os dois colaboradores, deverão ficar na durante o turno 
recebendo os visitantes na Casa do Papai Noel, principalmente 
as crianças, para que possam tirar fotos, receber balas e 
doces. Deverá fazer um atendimento sempre educado, dando 
atenção e respeito a todos.  
 

 
2.2 O projeto tem por objetivo promover o congraçamento entre as pessoas, por meio de uma 

programação recheada de atividades culturais e de lazer, para todas as idades, propiciando também 
a venda de artesanato, comidas típicas, entre outros produtos, ao som de shows musicais, 
apresentações de dança, teatro, corais, poesia, entre outras atrações. 
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3. JUSTIFICATIVA 
 

3.1 A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e 
Relações Institucionais - SEGOV, propõe Acordo de Cooperação com Organização da Sociedade 
Civil, a fim de promover e executar ações da Cidade do Natal 2019, com o objetivo de proporcionar à 
população da capital e aos visitantes de outras localidades, fruição às atividades programadas para o 
período de 13/12/2019 a 6/01/2019. 
3.2 A Cidade do Natal se justifica porque promove, entre outras coisas, o congraçamento entre as 
pessoas, grupos e instituições locais, ao despertar e incentivar a convivência pacífica entre os 
moradores da cidade, dando ênfase ao bem estar de todos, uma vez que, neste tipo de evento e 
época do ano, há uma predisposição ao encantamento, à celebração da paz e harmonia entre as 
pessoas, à solidariedade e ao despertar lúdico. Para que a festividade de realize a contento, faz-se 
necessária a contratação de Organização da Sociedade Civil, com expertise na estruturação, 
organização e gestão de Praça de Alimentação, conforme especificado no presente item objeto deste 
chamamento público. 

 
4. INFORMAÇÕES E FORNECIMENTO DO EDITAL 
4.1 As Organizações da Sociedade Civil interessadas em participar da presente seleção poderão 
obter informações pessoalmente na Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais – 
SEGOV na Avenida Afonso Pena, 3.297, Campo Grande/MS, ou pelo telefone 2020-1112, ou pelo e-
mail secretario@segov.campogrande.ms.gov.br 
4.2 A retirada do Edital e de seus Anexos será feita exclusivamente pelo site da SEGOV 
http://www.campogrande.ms.gov.br/segov/. 
 
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 Poderão participar do presente Chamamento Público as organizações da sociedade civil 
definidas pelo Art. 2º, inciso I, alínea “a”, “b” ou “c” da Lei Federal 13.019/14, que atendam aos 
requisitos previstos nos artigos 33, 34 e 39 do referido diploma legal e sejam regidas por normas de 
organização interna que prevejam expressamente objetivos voltados à promoção de atividades e 
finalidades de relevância pública e social. 
5.2 Será vedada a participação de Organização da Sociedade Civil que: 
I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 
território nacional; 
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
III - tenha 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 Acordo 
de Cooperação, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;   
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:   

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente 
imputados;   
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;   
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 
suspensivo;   

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade: 
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; 
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 
c) a prevista no inciso II do art. 73 da Lei 13.019/2014; 
d) a prevista no inciso III do art. 73 da Lei 13.019/2014; 

VI - tenha tido 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; 
VII - tenha entre seus dirigentes pessoas: 
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a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 
nos últimos 8 (oito) anos; 
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 

estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429/1992. 
 

6. CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

Etapa Descrição da Etapa Data 
1 Publicação do Chamamento Público  21/10/2019 

2 Envio das propostas pelas OSC’s 

Até 30 (trinta) dias corridos da data 
de publicação do edital no órgão de 
imprensa oficial do município de 
Campo Grande - DIOGRANDE 

3 
Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de 
Seleção 

Até dois dias após a data final para 
envio da proposta e documentação 
complementar 

4 Divulgação do resultado preliminar 
Até dois dias após a data final para 
envio da proposta e documentação 
complementar 

5 Interposição de recursos à fase de seleção 
Até cinco dias corridos contados da 
data da divulgação do resultado 
preliminar 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção 
Até dois dias contados da data da 
interposição de recurso à fase de 
seleção 

7 Publicação dos recursos providos e improvidos 
Até dois dias contados da data da 
interposição de recurso à fase de 
seleção 

8 Homologação e publicação do resultado definitivo 

Após a publicação dos recursos 
providos e improvidos ou cinco dias 
após a divulgação do resultado 
preliminar, caso não haja 
interposição de recursos 

9 Assinatura do Acordo de Cooperação 
Após publicada a homologação e 
resultado definitivo  

 
 
7. INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA  
7.1 As propostas, em conformidade com o projeto constante no objeto acima deverão ser 
entregues em envelope lacrado, mediante ofício de encaminhamento ao Secretário de Governo e 
Relações Institucionais, no período de 22 de outubro a 20 de novembro de 2019, das 07h30 às 11h e 
das 13h às 17h30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, na sede da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GOVERO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – Deverá conter no envelope a seguinte 
documentação: 

a) Anexo II – Especificações Complementares do Evento, devidamente preenchido, bem 
como com a entrega física dos itens exigidos; 

b) Anexo III - Plano de Trabalho, devidamente preenchido, assinado e rubricado; 
c) Currículo da instituição; 
d) Anexos que se façam necessários para a comprovação de currículo e para validação das 

notas para a classificação da instituição; 
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e) Cópia do RG e CPF do dirigente; 
f) Cópia do Comprovante de residência do dirigente; 
g) Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com a exigência 

previstas no art. 33, inciso I da Lei Federal n. 13.019/ 2014; 
h) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), emitido no 

sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
i) Cópia da Ata de Posse da atual diretoria da organização da sociedade civil, devidamente 

registrada em cartório; 
j) Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil (todos os 

membros da diretoria e conselhos), conforme o estatuto, com endereço, telefone, 
endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e 
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de cada um deles, conforme 
Anexo III;  

k) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
l) Certidão de Débitos com a Fazenda Estadual; 
m) Certidão de Débitos com a Fazenda Municipal (CNDG) com Guia DAM paga; 
n) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 
o) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
p) Cópia de documento que comprove endereço, como conta de consumo ou de contrato 

de locação; 
q) Comprovar o cumprimento das condições previstas no inciso I do “caput” do art. 2°, no 

inciso I do “caput” do art. 33 e nos incisos II a VII do “caput” do art. 34 da Lei Federal n° 
13.019/14, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o 
art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes 
documentos: 

I. Declaração do representante legal de que não há em seu quadro de dirigentes 
membro do Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de entidade da 
Administração Pública Municipal ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, conforme Declaração de 
Ausência de Parentesco e impedimento de contratação de servidor público, conforme 
Anexo III. 

II. Declaração do representante legal de que não contratará, para prestação de serviços, 
servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou 
função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal 
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau, conforme Declaração de Não Impedimento, conforme 
Anexo III. 

7.2 Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas. 
 
8. COMISSÃO DE SELEÇÃO e COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
8.1 A Comissão de Seleção instituída pelo Decreto “PE” nº 2.595, de 08 de outubro de 2019, 
publicada no DIOGRANDE n.º 5.707, de 09 de outubro de 2019, página 6, composta por seus 
membros, é o órgão colegiado encarregado de analisar e julgar o cumprimento dos procedimentos 
previstos na legislação do certame, em especial da Lei 13.019/2014, de acordo com os ritos 
estabelecidos neste Chamamento Público. 
8.2 A Comissão de Monitoramento e Avalição instituída pelo Decreto nº 2.596, de 08 de outubro 
de 2019, publicado no DIOGRANDE nº 5.707, de 09 de outubro de 2019, composta por 07 membros 
dentre os servidores da Prefeitura Municipal, é o órgão colegiado responsável por monitorar as 
parcerias celebradas e verificar a execução dos serviços. 
8.3 Será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro das comissões de 
seleção e de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido 
relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil partícipes. 
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9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

9.1 O processo de seleção compreenderá as seguintes fases: 
9.1.1 Apresentação das propostas e abertura dos envelopes: nesta fase, serão recebidas as 

propostas, em envelope lacrado, para concorrência do presente Chamamento Público. Após 
a abertura dos envelopes e conferência dos documentos básicos elas, as propostas, serão 
consideradas habilitadas ou inabilitadas para a avaliação; 

9.1.2 Avaliação: fase eliminatória e classificatória, onde serão julgados os documentos constantes 
da Proposta, Plano de Trabalho e demais documentações necessárias e exigidas. 

9.1.3 A nota atribuída a cada OSC será computada levando-se em consideração o detalhamento 
contido no seu Plano de Trabalho, segundo critérios abaixo estipulados:  
 

TABELA DE AVALIAÇÃO 
NOTA 

0 2,5 5 10 
 
PLANO DE TRABALHO – ANEXO III  
     
ITENS OBRIGATÓRIOS DA PROPOSTA 
 NOTA 
ITEM 1 – MONTAGEM E GESTÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 
DA CIDADE DO NATAL 0 2,5 5 10 

1.1 - Modelo do cardápio     
1.2 - Relação de equipamento e utensílios para infraestrutura de 
cozinha         

1.3 - Croqui/layout infraestrutura da praça de alimentação         

1.4 - Modelo placas de identificação         

ITEM 2 – ENCANTAMENTO E QUALIDADE DO EVENTO 

  
  

 NOTA 
  

 
0 2,5 5 10 

2.1 - Roda gigante         

2.2 - Carrossel     

ITEM 3 – ESTRUTURA DE EVENTOS E EQUIPE DA CIDADE DO 
NATAL 

  
  

 NOTA 
  

 0 2,5 5 10 

3.1 - Equipe de Monitores da Cidade do Natal 
        

3.2 - Equipe de limpeza da Cidade do Natal         
3.3 - Papai Noel da Cidade do Natal     

PONTUAÇÃO TOTAL         
 

9.1.4 A Comissão de Seleção atribuirá as notas em atenção aos seguintes parâmetros: 0 (zero) – 
não atende ou não apresentou proposta para o critério; 2,5 – apresentou proposta 
insatisfatória para o critério; 5,0 – apresentou proposta satisfatória para o critério, e 10,0 – 
apresentou proposta acima do esperado para o critério. 

9.1.5 Ocorrendo empate serão adotados os seguintes critérios para desempate: 
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a) Maior pontuação no item 1; 
b) Maior pontuação no item 2; 
c) Maior pontuação no item 3. 

9.1.6  A Comissão de Seleção poderá fazer levantamentos e pesquisas no intuito de comprovar a 
veracidade das informações fornecidas. Não é permitida a juntada de documentos ou 
alterações na proposta nesta fase. 

9.2 Divulgação e homologação dos resultados: Serão habilitadas as OSC’s que obtiverem nota 
mínima de 70% da pontuação máxima possível, sendo classificadas pela ordem da maior pontuação 
para a menor. 
9.3 Todos os atos do procedimento de chamamento público serão públicos, salvo quanto ao 
conteúdo dos envelopes, até a data de sua abertura, que deverá ser realizada sempre em sessão 
pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos representantes das OSC’s presentes e 
pelos membros da Comissão de Seleção. 
9.4 Serão consideradas aprovadas/habilitadas as instituições que tenham melhor classificação e 
que cumprirem todas as exigências documentais estabelecidas no edital, sendo que as instituições 
classificadas em 2ª (segunda) e 3ª (terceira) colocação serão consideradas suplentes, e serão 
convocadas caso haja desistência da 1ª colocada ou caso não sejam cumpridos todos os itens deste 
Termo de Referência. 

 
10. CONTRAPARTIDAS 
10.1 Caberá à Parceira Pública: 
10.1.1 A cedência do espaço denominado “Cidade do Natal”, com a infraestrutura lá existente em 
boas condições, local onde será montada a Praça de Alimentação da “Cidade do Natal 2019”, desde 
que a Organização da Sociedade Civil forneça a documentação necessária para a autorização e 
liberação dos órgãos municipais responsáveis pelos serviços de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, 
Trânsito, entre outros; 
10.1.2 Apoio com comunicação e divulgação de toda programação da Cidade do Natal no período 
do acordo (assessoria de imprensa, desenvolvimento de campanha, redes sociais); 
10.2 Caberá à PARCEIRA PRIVADA: 
10.2.1 Estruturar, organizar e gerenciar a Praça de Alimentação do espaço denominado “Cidade do 
Natal 2019”, conforme critérios estabelecidos no edital. 
10.2.2 Arcar com todos os encargos, taxas e/ou impostos gerados na operacionalização da Praça de 
Alimentação da Cidade do Natal, incluindo insumos necessários ao bom andamento das atividades 
realizadas no período de pré-produção, produção e pós-produção do evento; 
10.2.3 A contratação, instalação, operação e manutenção de uma roda gigante e um carrossel, 
conforme especificações no Anexo II, bem como a contratação de seguro para danos pessoais e 
materiais; 
10.2.4 Providenciar todos os Alvarás, Licenças e ART’s necessários para o bom e regular 
desempenho das atividades na Praça de Alimentação, inclusive da Roda Gigante e Carrossel; 
10.2.5 A contratação de monitores, equipe de limpeza, Papai Noel, fornecimento de mesas e 
cadeiras, conforme especificações no Anexo II; 
10.2.6 Encaminhar layout do proposto com as indicações de espaço e infraestrutura pretendidas, 
assim como a disposição das peças publicitárias, as quais deverão ser previamente aprovadas; 
10.2.7 assegurar a acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e pessoas 
idosas no local da Praça de Alimentação, em conformidade ao que dispõe o artigo 11, VIII do Decreto 
Municipal n. 13.022/2016. 
11. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
11.1 A Parceira Privada prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos gerados na 
comercialização da praça de alimentação, no prazo de até noventa dias a partir do término da 
vigência da parceria, caso contrário poderá sofrer as sanções previstas no art. 73, da Lei n. 
13.019/2014. 
11.2 A Parceira Privada deverá apresentar a Prestação de Contas composta da documentação 
especificada nesta Cláusula referente ao objeto deste Acordo de Cooperação, especificado no Plano 
de Trabalho, parte integrante do edital. 
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11.3 A Prestação de Contas deverá ser elaborada com rigorosa observância às normas legais, 
devendo constituir-se de elementos que permitam ao gestor avaliar o andamento ou concluir que seu 
objeto foi executado conforme pactuado, e dos seguintes documentos:  
I - Relatório de execução do objeto, elaborado pela PARCEIRA PRIVADA, contendo as 
atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas 
propostas com os resultados alcançados;  
II - Relatório de execução financeira do Acordo de Cooperação, com a descrição das despesas e 
receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto; 
III - Cópia do Plano de Trabalho;  
IV - Relatório de visita “in loco” eventualmente realizada durante a execução deste;  
V - Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de 
monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os 
resultados alcançados durante a execução do Acordo de Cooperação;  
VI - Apresentação de no mínimo 1 (um) exemplar original ou foto (nos casos de objetos), de cada 
produto (jornal, folder, cartaz, panfletos, convites, fotos, fitas, CD, DVD, lista de presença) que 
comprove o real acontecimento do evento;  
VII - O Município terá como objetivo apreciar a prestação de contas apresentada, no prazo de 90 
(noventa) dias, contado da data de seu recebimento, prorrogável, no máximo, por igual período, 
desde que devidamente justificado.  
11.4 Constatada a irregularidade ou inadimplência na prestação de contas a proponente será 
notificada para, no prazo máximo de trinta dias, sanar as irregularidades e cumprir a obrigação. 
11.5 Os recursos financeiros envolvidos para realização do projeto, serão depositados em conta 
corrente em Banco Oficial, especialmente aberta para esse fim, da qual constará o nome da 
Organização da Sociedade Civil seguido pelo nome do projeto. 
11.6 A Organização da Sociedade Civil deverá 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 ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de 
contas, ficando nesse tempo à disposição das auditorias da Secretaria Municipal de Governo e 
Relações Institucionais, da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e da Procuradoria Geral 
do Município. 
12 SANÇÕES E PENALIDADES 
12.1 Poderá ocorrer a rescisão do Acordo de Cooperação sempre que a Organização da 
Sociedade Civil alterar as características da proposta selecionada, deixar de cumprir as demais 
obrigações previstas no Acordo de Cooperação, deixar de executar total ou parcialmente o Acordo de 
Cooperação ou descumprir qualquer dispositivo do Edital, com as consequências previstas na Lei 
Federal nº 13.019/2014, Decreto Estadual 13.022/2016 e demais legislações aplicáveis. 
13 DISPOSIÇÕES FINAIS: 
13.1 As Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar recurso junto à SEGOV contra o 
resultado preliminar, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir da divulgação do resultado 
preliminar, à Comissão de Seleção que o proferiu, mediante oficio específico e individualizado por 
projeto, ao qual concorre, com as razões fundamentadas de sua irresignação.  
13.2 Os recursos que não forem reconsiderados pela Comissão de Seleção deverão ser 
encaminhados à autoridade competente para decisão final, nos termos do art. 7º, inciso XI, do 
Decreto 13.022/2016. 
13.3 Após o julgamento ou o transcurso do prazo para interposição de recurso a Comissão de 
Seleção proferirá o resultado final, encaminhando para a autoridade competente promover a 
respectiva homologação, a qual divulgará, no sítio eletrônico oficial e no órgão oficial de imprensa, as 
decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção. 
13.4 Decairá do direito de recorrer, a organização da sociedade civil que não atender ao prazo 
recursal previsto ou apresentar recurso em desconformidade com o previsto no edital. 
13.5 Em caso de desistência da organização da sociedade civil em celebrar o presente Acordo de 
Cooperação, em qualquer uma de suas fases, deverá fazê-lo mediante oficio entregue fisicamente, 
com as penalidades cabíveis. 
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13.6 Os casos omissos e as situações não previstas no Edital serão dirimidos pela Comissão de 
Seleção, Comissão de Avaliação e Monitoramento, juntamente com o Secretário de Governo e 
Relações Institucionais de Campo Grande/MS.  
13.7 O Edital, obedecerá a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014 e o Decreto Municipal 
13.022, de 23 de dezembro de 2016; 
13.8 A Organização da Sociedade Civil é responsável pela comunicação, a qualquer tempo, de 
fato ou evento que venha a alterar sua situação particular, quanto à capacidade técnica, jurídica, 
idoneidade financeira e regularidade fiscal. 
13.9 O referido Acordo de Cooperação não gera relação de emprego entre os funcionários da 
instituição parceira e a PMCG, quer seja Administração Direita, Indireta, Fundacional ou Autárquica, 
prometendo entidade privada ressarcir imediatamente a Parceira Pública caso venha a ser, por 
qualquer motivo, demandada pelos funcionários ou prestadores de serviço da referida instituição 
 
Campo Grande, 21 de outubro de 2019. 
 
 
ANTÔNIO CEZAR LACERDA ALVES 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
 
 
 


