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P O D E R  E X E C U T I V OPARTE I

DECRETOS

DECRETO n. 13.192, DE 21 DE JUNHO DE 2017.

REGULAMENTA A LEI n. 4.864, DE 7 DE JULHO DE 2010 QUE VERSA 
SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS E O PLANO INTEGRADO 
DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO, a instituição da Lei Complementar n. 152, de 30 de dezembro 
de 2009, que dispõe sobre a utilização de coletores tipo caçambas.

CONSIDERANDO a instituição da Lei Municipal n. 4.864, de 7 de julho de 2010, 
do Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos 
e os termos da Resolução CONAMA n. 307, de 5 de julho de 2002, e suas alterações;

CONSIDERANDO a instituição da Lei Federal n. 12.305, de 2 de agosto de 
2010,da Política Nacional de Resíduos Sólidos;

CONSIDERANDO a instituição da Lei Municipal n. 4.952, de 28 de junho de 
2011, da política Municipal de Resíduos Sólidos;

CONSIDERANDO a instituição da Lei Complementar n. 209 de 27 de dezembro 
de 2012, do Código Municipal de Resíduos Sólidos e disciplina sobre a limpeza urbana, 
no que couber;

CONSIDERANDO, a instituição da Lei Municipal n. 5.793, de 3 de janeiro de 
2017, que alterou as atribuições dos Órgãos da Administração Pública Municipal direta 
e indireta;

D E C R E T A:

CAPITULO I

DO OBJETO

Art. 1º Ficam regulamentados de acordo com as diretrizes constantes deste 
Decreto:

I - os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;

II - a Rede de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes - Ecopontos;

III - a Rede de Áreas para Recepção de Grandes Volumes;

IV - o uso e estacionamento de caçambas estacionárias e o transporte de Resíduos 
da Construção Civil e Resíduos Volumosos;

V - o uso de materiais reciclados em obras e serviços públicos;

VI - o Núcleo Permanente de Gestão;

CAPÍTULO II

DOS PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 2º Os projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem 
ser:

I - elaborados e implementados pelos geradores de grandes volumes, que 
ultrapassam a geração de 1 m³, definidos no art. 3º, inciso X da Lei Municipal n. 4.864, 
de 7 de julho de 2010.

II - elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 
- SISEP, referentes às obras públicas municipais e implantadas pelos executores de 
obras públicas municipais, inclusos os detentores de contratos decorrentes de quaisquer 
modalidades de licitação pública. 

§ 1º Os projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem ter 
como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para sua minimização e para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos em conformidade com as 
diretrizes instituídas pela Lei Municipal n. 4.864, de 7 de julho de 2010. 

§ 2º O projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de 
empreendimentos e atividades públicos e privados:

I - não enquadrados na legislação como objeto de licenciamento ambiental, 
deve ser apresentado juntamente com o projeto de construção do empreendimento 
para análise pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana - SEMADUR, 
conforme o anexo único. 

II - sujeitos ao licenciamento ambiental devem ser analisados dentro do processo 
de licenciamento, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana - 
SEMADUR. 

§ 3º A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP deve 
incluir as exigências referentes aos projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil nos termos de referência, que subsidiam a elaboração dos editais referentes às 
obras públicas municipais. 

Art. 3º Os projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem 
contemplar as seguintes etapas:

I - caracterização - etapa em que o gerador deve identificar e quantificar os 
resíduos de construção e demolição gerados no empreendimento; 

II - triagem - deve ser realizada preferencialmente pelo gerador, na origem, ou 
ser realizada nas áreas de destinação licenciadas no Sistema de Gestão Sustentável de 
Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos no Município, respeitadas as classes 
de resíduos estabelecidas na legislação específica e nas normas técnicas da ABNT;

III - acondicionamento - o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos 
desde a geração até a etapa de transporte, assegurando, em todos os casos permitam 
tais procedimentos, as condições de reutilização e de reciclagem; 

IV - transporte - deve ser realizado pelo próprio gerador ou por transportador 
cadastrado pelo poder público, respeitadas as etapas anteriores e as normas técnicas 
vigentes para o transporte de resíduos; 

V - destinação: deve ser prevista e realizada em áreas de destinação licenciadas 
e estar documentada nos Controles de Transporte de Resíduos - CTR, de acordo com 
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o estabelecido no Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e 
Resíduos Volumosos no município. 

§ 1º Os projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil com 
atividades de demolição devem incluir a identificação dos componentes da construção e 
sua posterior desmontagem seletiva, visando:

I - a minimização dos resíduos;

II - e a potencialização das condições de reutilização e reciclagem de cada uma 
das classes de resíduos segregados.

§ 2º Os responsáveis pelos projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil devem, quando necessário, apontar os procedimentos a serem tomados para a 
correta destinação de outros resíduos, como os de serviços de saúde e domiciliares, 
provenientes de ambulatórios e refeitórios, obedecidas as normas brasileiras específicas.

Art. 4º A implementação do projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil pelos geradores pode ser realizada mediante a contratação de serviços de terceiros, 
desde que discriminadas as responsabilidades das partes.

§ 1º A contratação dos serviços de triagem, transporte e destinação deve ser 
formalizada entre as partes, aceitando-se como expressão legal de contrato os registros 
realizados no documento de Controle de Transporte de Resíduos - CTR estabelecidos no 
Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos.

§ 2º Todos os executores contratados para a realização das etapas previstas 
no Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem estar licenciados 
junto aos órgãos municipais competentes, salvos aqueles dispensados neste Decreto e 
na Legislação vigente.

Art. 5º Caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana - 
SEMADUR a divulgação das áreas licenciadas para disposição dos resíduos a serem 
caracterizados no Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e à Agência 
Municipal de Transporte e Trânsito - AGETRAN a lista de transportadores com cadastro 
válido.

Art. 6º A emissão de Habite-se, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Gestão Urbana - SEMADUR, para os empreendimentos dos geradores de grandes 
volumes de resíduos de construção, está condicionada à apresentação:

I - do documento de Controle de Transporte de Resíduos (CTR);

II - e outros documentos de contratação de serviços, comprovadores do correto 
transporte, triagem e destinação dos resíduos gerados.

Art. 7º Os geradores de resíduos de construção, submetidos a contratos com o 
Poder Público, devem comprovar durante a execução, nas medições, e no término da 
obra, o cumprimento das responsabilidades definidas no Projeto de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil.

Parágrafo único. Entre as responsabilidades previstas no caput deve dar-
se especial atenção àquelas relativas à correta triagem, transporte e destinação dos 
resíduos gerados.

CAPITULO III

DA REDE DE PONTOS DE ENTREGA PARA PEQUENOS VOLUMES - ECOPONTOS

Art. 8º Os Pontos de Entrega para Pequenos Volumes - Ecopontos podem ocupar 
áreas públicas ou viabilizadas pela Administração Pública Municipal.

§ 1º Para a delimitação das áreas destinadas à disposição de Resíduos da 
Construção Civil, deverão ser destinadas preferencialmente as áreas já degradadas por 
descarte irregular.

§ 2º Os Pontos de Entrega para Pequenos Volumes devem ser implantados pela 
Administração Municipal, segundo diretrizes estabelecidas pelo Núcleo Permanente de 
Gestão, de modo a atender a sua sustentabilidade técnica, ambiental e econômica e, 
observada a legislação ambiental e a pertinente ao uso e ocupação do solo.

Art. 9º A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP é 
responsável pela operação adequada dos Pontos de Entrega para Pequenos Volumes 
- Ecopontos gerenciados pelo Poder Público Municipal e pela fiscalização daqueles 
operacionalizados por terceiros.

Art. 10. Os Pontos de Entrega para Pequenos Volumes, sem comprometimento 
de suas funções, podem ser utilizados de forma compartilhada por grupos locais que 
desenvolvam ações de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis, de origem domiciliar. 

Art. 11. Para a implantação dos Pontos de Entrega para Pequenos Volumes - 
Ecoponto devem ser previstas as seguintes condições:

I - isolamento da área, mediante instalação de portão, cercamento no perímetro 
e implantação de cerca viva;

II - preparação de locais para disposição diferenciada dos resíduos, sendo que o 
equipamento deve contar com áreas especificas, fisicamente isoladas, que possibilitem a 
disposição, em separado, de resíduos de características e densidades diversas;

III - identificação através de placa, junto à sua entrada, na qual devem constar, 
além de sua identificação, os tipos de resíduos recebíveis e os proibidos a serem recebidos 
no Ecoponto. 

IV - controle dos resíduos recebidos e dos resíduos retirados.

Art. 12. A SISEP deve elaborar relatórios mensais contendo:

I - quantidade de resíduos recebidos mensalmente em cada um dos Pontos de 
Entrega para Pequenos Volumes;

II - quantidade e destino final dos diversos tipos de resíduos triados.

Art. 13. A operação dos Pontos de Entrega para Pequenos Volumes deve obedecer 
às seguintes condições gerais:

I - a unidade deve receber apenas resíduos da construção civil, resíduos 
volumosos e resíduos domiciliares secos e recicláveis;

II - os resíduos que forem descarregados devem ser integralmente triados; 

III - os resíduos devem ser triados pela sua origem e características similares e 
acondicionados separadamente em locais adequados;

IV - o acondicionamento dos materiais descarregados ou armazenados 
temporariamente deve ser efetuado de modo a impedir o acúmulo de água;

V - a remoção de resíduos do Ponto de Entrega para Pequenos Volumes deve 
estar acompanhada pelo respectivo Controle de Transporte de Resíduos - CTR, emitido 
em 3 (três) vias, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Decreto.

Art. 14. Os resíduos da construção civil de origem mineral removidos dos Pontos 
de Entrega para Pequenos Volumes, designados como classe A pela legislação federal 
especifica (concreto, argamassas, produtos cerâmicos e outros), excluídos os produtos à 
base de gesso e amianto, devem ser:

I - reutilizados;

II - reciclados na forma de agregados;

III - ou encaminhados a Aterros de Resíduos da Construção Civil:

a) para reservação, segregada e futura utilização;

b) ou para constituição de espaços com utilidade urbana definida em projeto 
próprio.

Parágrafo único. Os demais tipos de Resíduos da Construção Civil e os Resíduos 
Volumosos devem, obedecidas às normas brasileiras específicas, ser encaminhados:

I - à reutilização;

II - à reciclagem;

III - à armazenagem;

IV - ou a aterros adequados.

CAPÍTULO IV

DA REDE DE ÁREAS PARA RECEPÇÃO DE GRANDES VOLUMES

Art. 15. As áreas para recepção de grandes volumes, quando implantadas e 
operadas por particulares, devem observar a legislação municipal de uso e ocupação do 
solo, bem como a legislação ambiental para o desenvolvimento dessa atividade, quando 
for exigível, sendo a rede constituída de:

I - Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 
Volumosos (ATT);

II - Áreas de Reciclagem;

III - Aterros de Resíduos da Construção Civil.

Art. 16. Os empreendedores interessados na implantação de Área de Transbordo 
e Triagem de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos devem apresentar seu 
projeto de empreendimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana - 
SEMADUR, de acordo com as Normas Técnicas e Legislação especifica.

Art. 17. As Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil e 
Resíduos Volumosos devem obedecer às condições estabelecidas na norma brasileira, 
notadamente no tocante a:

I - isolamento da área;

II - identificação das atividades que serão desenvolvidas e da licença de 
funcionamento;

III - definição de sistema de proteção ambiental;

IV - documentação de controle dos resíduos recebidos e dos resíduos retirados, 
conforme o Plano de Controle de Recebimento de Resíduos que deve ser elaborado como 
previsto na NBR 15.112/2004 da ABNT.

Art. 18. Os resíduos recebidos nas Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da 
Construção Civil e Resíduos Volumosos, conforme o Controle de Transporte de Resíduos 
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- CTR devem ser controlados cumulativamente quanto:

I - a procedência;

II - a quantidade;

III - as características.

Parágrafo único: O responsável pela Área de Transbordo e Triagem de Resíduos 
da Construção Civil e Resíduos Volumosos deve apresentar à SEMADUR, relatórios 
mensais, contendo:

I - quantidade mensal e acumulada de resíduos recebidos;

II - quantidade e destino dos diversos tipos de resíduos triados, com os 
respectivos comprovantes;

III - relação de transportadores usuários no mês vigente.

Art. 19. A operação das Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção 
Civil e Resíduos Volumosos deve estar em conformidade com a NBR 15.112/2004 da 
ABNT, notadamente em relação às seguintes condições gerais:

I - a unidade deve receber apenas Resíduos da Construção Civil e Resíduos 
Volumosos;

II - só devem ser aceitas descargas e expedições de veículos com a devida 
cobertura dos resíduos neles acondicionados;

III - os resíduos descarregados na Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da 
Construção Civil e Resíduos Volumosos devem:

a) estar acompanhados do respectivo Controle de Transporte de Resíduos - CTR, 
emitido pelo transportador;

b) ser integralmente triados, evitando-se o acúmulo de material não triado;

IV - os resíduos devem ser classificados pela sua natureza, sendo cumulativamente:

a) sub-classificados, quando possível;

b) e acondicionados em locais adequados e diferenciados;

V - o acondicionamento dos materiais descarregados ou armazenados 
temporariamente deve impedir o acúmulo de água;

VI - os rejeitos que eventualmente estejam na massa de resíduos recebidos 
devem ter destino adequado;

VII - a remoção de resíduos, da Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da 
Construção Civil e Resíduos Volumosos deve estar acompanhada pelo respectivo Controle 
de Transporte de Resíduos -CTR, emitido em 3 ( três ) vias.

Art. 20. Os resíduos da construção civil de origem mineral (concreto, argamassas, 
produtos cerâmicos e outros), designados como classe A pela legislação federal específica, 
excluídos os produtos à base de gesso e amianto, devem ser:

I - reutilizados;

II - reciclados na forma de agregados;

III - ou encaminhados aos Aterros de Resíduos da Construção Civil, para:

a) reservação segregada e futura utilização;

b) ou para constituição de espaços com utilidade urbana definida em projeto 
próprio.

Parágrafo único. Os demais tipos de Resíduos da Construção Civil devem, 
obedecidas às normas brasileiras específicas, ser encaminhados:

I - à reutilização;

II - à reciclagem;

III - à armazenagem;

IV - ou a aterros adequados.

Art. 21. Os Resíduos Volumosos devem ser encaminhados:

I - à reutilização;

II - à desmontagem;

III - à reciclagem;

IV - ou para área de disposição final adequada.

Art. 22. A limpeza das vias, em decorrência do tráfego de cargas de resíduos nos 
acessos e no entorno da Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil 
e Resíduos Volumosos,é de responsabilidade do receptor.

Parágrafo único. A obrigação prevista no caput deve constar do respectivo 
projeto, sujeitando-se o receptor de resíduos, quando em desacordo, às sanções legais 
aplicáveis.

Art. 23. A transformação dos materiais triados somente pode ser realizada 
na própria Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 
Volumosos se a área possuir licenciamento específico para essa atividade, a critério do 
órgão licenciador.

Art. 24. Os Resíduos da Construção Civil oriundos de eventos de grande porte 
(grandes demolições e escavações, calamidade e outros), após consulta à SEMADUR, 
podem ser encaminhados diretamente para Aterros de Resíduos da Construção Civil 
para:

I - triagem;

II - reutilização;

III - reciclagem;

IV - reservação segregada e futura utilização;

V - ou para constituição de espaços com utilidade urbana definida em projeto 
próprio.

Art. 25. Os resíduos provenientes de movimentação de solo poderão ser utilizados 
para a cobertura de Aterros Sanitários, desde que autorizado pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Gestão Urbana - SEMADUR.

Art. 26. Os responsáveis por Áreas de Reciclagem e por Aterros de Resíduos da 
Construção Civil devem seguir as diretrizes:

I - definidas nos processos de licenciamento, pelo órgão competente para:

a) implantação;

b) apresentação de projetos;

c) e operação;

II - estabelecidas nas normas técnicas brasileiras especificas, notadamente no 
tocante a:

a) compatibilidade da área com a legislação de uso do solo e com a legislação 
ambiental;

b) solução adequada dos acessos, isolamento e sinalização;

c) soluções para proteção de águas subterrâneas e superficiais;

d) triagem integral dos resíduos recebidos;

e) estabelecimentos dos planos de controle, monitoramento, manutenção e 
operação definidos nas normas técnicas brasileiras;

f) documentação de controle dos resíduos recebidos, resíduos aceitos e dos 
resíduos retirados, conforme os planos que deverão ser elaborados.

Art. 27. As Áreas de Transbordo e Triagem Públicas, Áreas de Reciclagens Públicas 
e Aterros de Resíduos da Construção Civil Públicos, destinadas à recepção de resíduos 
da construção civil e resíduos volumosos oriundos de ações públicas de limpeza, devem 
seguir todas as diretrizes definidas neste Decreto.

Art. 28. O receptor é responsável pela operação adequada das Áreas de 
Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, Áreas de 
Reciclagem e Aterros de Resíduos da Construção Civil.

Art. 29. Para o licenciamento ambiental de áreas de beneficiamento, de 
transbordo e de disposição final dos resíduos de construção civil deverão ser observados 
as seguintes diretrizes:

I - o atendimento às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT;

II - o atendimento às disposições do Código Florestal Brasileiro e Resoluções 
do CONAMA no tocante as Áreas de Preservação Permanente - APP ao longo de cursos 
d`água ou nascentes e das legislações do Município;

III - a área licenciada deverá estar delimitada com cerca ou muro, possuir portão 
para entrada exclusiva de caminhões autorizados com o devido Certificado de Transporte 
de Resíduos - CTR e possuir efetivo controle da entrada destes resíduos;

IV - a disposição inadequada de resíduos na área licenciada caracterizar-se-á 
como infração ambiental e acarretará imediata suspensão da licença, bem como autuação 
do proprietário do imóvel ou do solicitante da licença, quando este não for o mesmo;

V - a proibição de destinar nas áreas licenciadas de aterro e transbordo resíduos 
de construção civil Classes B e D, bem como os resíduos de origem vegetal e de reparos 
de pavimentação.

Art. 30. Os procedimentos para o licenciamento ambiental de Áreas de 
Beneficiamento, Aterros de Resíduos da Construção Civil e Áreas de Transbordo deverão 
seguir as etapas e critérios estabelecidos pela SEMADUR.

CAPÍTULO V

DO USO E ESTACIONAMENTO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS E O TRANSPORTE 
DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS

SEÇÃO I
DO LICENCIAMENTO

Art. 31. O estacionamento de caçambas no Município de Campo Grande, 
destinadas à remoção e transporte de entulhos (resíduos da construção e resíduos 
volumosos), e o transporte destes resíduos por outros tipos de dispositivos em veículos 
automotores devem ser exercidos por empresas licenciadas para prestação destes 
serviços.

§ 1º As empresas que realizam as atividades citadas no caput devem se submeter 
ao cumprimento da Lei complementar n. 152 de 30 de dezembro de 2009 e o Decreto n. 
11.142 de 17 de março de 2010. 

§ 2º Fica permitido ainda o transporte de insumos da Construção Civil, tais como 
areia, pedrisco, brita.

SEÇÃO II

DA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS COLETADOS

Art. 32. Os locais permitidos para depósito dos resíduos coletados são aqueles 
definidos art. 16, parágrafo 1º da lei nº 4864 de 7 de julho de 2010, constituintes da 
rede de Áreas para Recepção de Grandes Volumes no município. 

§ 1º Nos locais referidos no caput deste artigo, os resíduos devem:

I - ser objeto de triagem;
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II - ser objeto de transbordo, se necessário;

III - visar sua reutilização, reciclagem ou reservação segregada;

IV - seguir as especificações das normas brasileiras NBR 15.112/2004, NBR 
15.113/2004 e NBR 15.114/2004 da ABNT.

§ 2º A empresa cadastrada que depositar os resíduos coletados em local 
inapropriado incorre nas penalidades previstas no art. 25, da lei nº4864 de 7 de julho 
de 2010.

§ 3º Os transportadores que operem com veículos com capacidade limitada a [1 
(um) metro cúbico] de resíduos podem dispô-los nos pontos de Entrega de pequenos 
Volumes estabelecidos pela administração municipal, em conformidade com o art. 14, 
parágrafo 1º, da lei nº4864, de 7 de julho de 2010.

§ 4º Poderá ser estabelecido Termo de Cooperação entre a Prefeitura e 
Associações ligadas ao serviço descrito neste Capítulo, visando a educação ambiental do 
setor envolvido, e em especial para coibir a informalidade do setor de coleta e transporte 
dos resíduos da construção civil e resíduos volumosos.

Art.33. Fica permitida a deposição de resíduos da construção civil com a finalidade 
de aterro para recuperação de áreas degradadas, desde que autorizado pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana - SEMADUR.

SEÇÃO III

DAS ESPECIFICAÇÕES

Art. 34. A caçamba metálica estacionária obedecerá aos seguintes quesitos:

I - a capacidade máxima do caçamba metálica estacionária será de 4m3 (quatro 
metros cúbicos) e mínima de 2m3 (dois metros cúbicos), com dimensões estabelecidas 
pela ABNT NBR 14728:2005;

II - deverá ser pintada:

a) na cor amarela, partes frontal e traseira;

b) na cor amarela, tarjas em toda extensão das laterais superiores, medindo 38 
cm (trinta e oito centímetros) de largura contados a partir da borda superior caçamba 
metálica estacionária; e

c) na cor estabelecida pela empresa locadora de caçamba metálica estacionária, 
o espaço lateral abaixo da tarja referida na alínea b), do inciso II, deste artigo, que 
deverá conter:

1. a numeração sequencial da caçamba metálica estacionária que será informada 
a AGETRAN para cadastramento;

2. identificação da empresa contendo, no mínimo, uma fração da razão social ou 
nome fantasia e o telefone desta; e

3. a inscrição: Reclamações ligue: 118 (AGETRAN).

III - deverá conter 16 (dezesseis) dispositivos retrorrefletivos de segurança, 
medindo 10cm de altura x 20cm de comprimento cada, que serão afixados conforme 
portaria a ser expedida pela AGETRAN.

§ 1º Não serão permitidas quaisquer publicidades nas caçambas metálicas 
estacionárias, exceto os dados e a forma estabelecidos na alínea “c”, do inciso II deste 
artigo.

Art. 35. Os geradores contratantes dos serviços e as empresas cadastradas para 
o transporte devem obedecer as diretrizes definidas no art. 14 e art. 15, da lei nº 4864 
de 7 de julho de 2010, respectivamente, além de:

I - os geradores ficam proibidos:

a) de utilizar caçambas metálicas estacionárias para a disposição de outros 
resíduos que não exclusivamente resíduos de construção, resíduos volumosos e insumos 
para construção civil;

b) de utilizar chapas, placas e outros dispositivos suplementares que promovam a 
elevação da capacidade volumétrica e/ou ultrapassar a capacidade máxima de caçamba 
metálica estacionária, devendo ainda o gerador informar a empresa locadora de caçamba 
que fará a retirada imediatamente do local.

1. para efeito deste Decreto, a “capacidade máxima” será atingida quando os 
resíduos chegarem ao nível das bordas superiores do caçamba metálica estacionária.

2. quando ultrapassar a capacidade máxima, derramar resíduo na via pública, 
ou causar poluição local de qualquer natureza, serão responsáveis o gerador enquanto 
a caçamba metálica estacionária não for retirada pela empresa de caçamba, e esta a 
partir da retirada

II - os geradores, quando usuários de serviços de transporte, ficam obrigados 
a utilizar exclusivamente os serviços de remoção de transportadores cadastrados pelo 
Agencia Municipal de Transporte e Trânsito - AGETRAN;

III - os transportadores ficam proibidos;

a) de utilizar seus equipamentos para o transporte de outros resíduos que não 
exclusivamente resíduos de construção, resíduos volumosos e insumos de construção;

b) de sujar as vias públicas durante a carga e transporte dos resíduos da 
construção civil e resíduos volumosos;

c) de fazer o deslocamento de resíduos sem o respectivo documento de Controle 
de Transporte de Resíduos - CTR a que se refere o Anexo II deste Decreto;

d) de utilizar caçambas estacionárias em más condições de conservação e 
de retirá-las e transportá-las quando preenchidas além dos limites superior e lateral 
permitidos, particularmente quanto a ferragens e elementos pontiagudos;

e) de retirar e transportar as caçambas quando preenchidas com resíduos 
indevidos.

IV - os transportadores ficam obrigados:

a) a fornecer, aos geradores atendidos, comprovantes nomeando a correta 
destinação a ser dada aos resíduos coletados;

b) a utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçambas metálicas 
estacionárias ou outros equipamentos de coleta, durante a retirada e o transporte dos 
resíduos;

c) quando operem com caçambas metálicas estacionárias ou outros tipos de 
dispositivos em veículos automotores, a fornecer documento simplificado de orientação 
aos usuários de seus equipamentos, conforme o disposto no item 6 do anexo  II da Lei 
Municipal n. 4.864, de 7 de julho de 2010, além das seguintes informações:

1 - instruções sobre posicionamento da caçamba e volume a ser respeitado;

2 - tipos de resíduos admissíveis;

3 - prazo de utilização da caçamba;

4 - proibição de contratar transportadores não cadastrados;

5 - penalidades previstas em lei e outras instruções que julgue necessárias.

SEÇÃO IV

DAS RESPONSABILIDADES POR DANOS

Art. 36. Todos e quaisquer danos ao patrimônio público, ao pavimento, ao 
passeio, à sinalização ou a quaisquer equipamentos urbanos que venham a ser causados 
pela colocação, remoção ou permanência das caçambas na via pública, são de exclusiva 
responsabilidade da empresa transportadora, que deve arcar com os respectivos custos 
de substituição, execução e reinstalação. 

Parágrafo único. São também de exclusiva responsabilidade do transportador 
os danos eventualmente causados a terceiros.

CAPÍTULO VI

DO USO PREFERENCIAL DE AGREGADOS RECICLADOS EM OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS

Art. 37. Em conformidade com o estabelecido no art. 21, da lei n. 4864 de 7 
de julho de 2010, ficam definidas as condições para o uso preferencial de agregados 
reciclados, ou dos produtos que os contenham, na execução das obras e serviços listados 
a seguir: 

I - Execução de sistemas de drenagem urbana ou suas partes, em substituição 
aos agregados convencionais utilizados a granel em lastros, nivelamentos de fundos de 
vala, drenos ou massas;

II - Execução de obras sem função estrutural como muros, passeios, contrapisos, 
enchimentos, alvenarias etc.;

III - preparação de concreto sem função estrutural para produção de artefatos 
como blocos de vedação, tijolos, meio-fio (guias), sarjetas, canaletas, briquetes, 
mourões, placas de muro etc.;

IV - Execução de revestimento primário (cascalhamento) ou camadas de reforço 
de subleito, subbase e base de pavimentação em estacionamentos e vias públicas, em 
substituição aos agregados convencionais utilizados a granel. 

§ 1º O uso preferencial destes materiais deve dar-se tanto em obras contratadas 
como em obras executadas pela administração pública direta ou indireta.

§ 2º Podem ser dispensadas desta exigência as obras de caráter emergencial ou 
contratadas com dispensa de licitação em períodos de calamidade, observado o disposto 
na legislação vigente, em especial a lei 8.666/93.

§ 3º Há dispensa desta exigência no caso de inexistência de oferta de resíduos 
reciclados por produtor instalado no município ou em raio inferior a 50 quilômetros do 
local da obra.

§ 4º As dispensas de que tratam os parágrafos 2º e 3º devem ser atestadas pela 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP ou contratante e pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana - SEMADUR.

§ 5º A aquisição de materiais e a execução dos serviços com agregado 
reciclado devem ser feitas com obediência às normas técnicas NBR 15.115/2004 e NBR 
15.116/2004 da ABNT.

§ 6º As disposições deste artigo ficam condicionadas à existência de preços 
inferiores para os agregados reciclados, em relação aos agregados naturais, e sujeitas 
aos termos da legislação que rege os contratos e licitações públicas.

§ 7º A Diretoria Geral de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão 
deve incluir as disposições deste artigo nos editais referentes a tais obras.

CAPÍTULO VII

NÚCLEO PERMANENTE DE GESTÃO

Art. 38. Fica instituído o Núcleo permanente de Gestão, responsável pela 
coordenação das ações previstas no Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil estabelecido no art. 4º da lei n° 4864 de 7 de julho de 2010.

Parágrafo único. O Núcleo permanente de Gestão é o responsável:

I - pela implementação do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil e sua rede de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes - ECOPONTOS 
voltados especificamente à melhoria da limpeza urbana e à possibilidade do exercício das 
responsabilidades dos pequenos geradores; 

II - pelo monitoramento da rede de Áreas para Recepção de Grandes Volumes 
voltadas às responsabilidades dos geradores não compreendidos no inciso I. 

III - pela realização de reuniões periódicas com representantes dos agentes 
geradores, transportadores e receptores, visando o compartilhamento de informações 
para a gestão adequada dos resíduos. 

IV - pela coordenação das ações municipais intersetoriais e integradas na 
implementação da Politica Municipal de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 
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Volumosos.

SEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO

Art. 39. Integram o Núcleo permanente de Gestão representantes técnicos dos 
seguintes órgãos:

-Secretaria Municipal do Meio ambiente e Gestão Urbana- SEMADUR;

-Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB;

-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP;

-Secretaria Municipal de Saúde - SESAU;

-Agência Municipal de Transporte e Trânsito - AGETRAN

-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Ciência e Tecnologia - SEDESC;

-Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos - AGEREG;

Parágrafo Único. A Coordenação do Núcleo Permanente de Gestão se dará pela 
Secretaria Municipal do Meio ambiente e Gestão Urbana- SEMADUR. 

SEÇÃOII

DAS ATRIBUIÇÕES GERENCIAIS

Art. 40. São atribuições do Núcleo permanente de Gestão:

I - Avaliar o funcionamento da rede de pontos de entrega voluntária de pequenos 
volumes e das instalações para o manejo de grandes volumes;

II - Informar aos geradores os locais adequados para a disposição de pequenos 
e grandes volumes;

III - Divulgar a listagem dos transportadores corretamente cadastrados no 
Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos;

IV - Informar aos transportadores os locais licenciados para o descarte de 
resíduos;

VIII - Identificar as instituições e entidades locais com potencial multiplicador na 
difusão dos novos procedimentos de gestão e manejo dos resíduos da Construção Civil e 
resíduos volumosos, monitorando as parcerias constituídas;

IX - Avaliar as ações de fiscalização, monitorando os resultados;

XI - Implementar um banco de áreas para disposição e tratamento dos resíduos 
da Construção Civil e resíduos volumosos e outras ações como programas de apoio a 
pequenos transportadores e à coleta seletiva de resíduos domiciliares secos recicláveis;

XII - Implementar um Programa de Informação Ambiental específico para os 
Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos.

CAPITULO VIII

DAS PENALIDADES

Art. 41. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito - AGETRAN é responsável 
pela implementação das diretrizes do Capítulo V do presente Decreto, tendo as empresas 
destinadas à remoção e transporte de resíduos da construção e resíduos volumosos, com 
caçambas estacionárias, prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação deste 
Decreto para a regularização de sua situação.

§ 1º A não regularização de sua situação no prazo estipulado no caput deste 
artigo, enseja a aplicação das penalidades previstas na Lei Municipal n. 4.864 de 7 de 
julho de 2010 e seu Anexo I.

§ 2º A presente regulamentação não exime o proprietário do veículo ou da 
caçamba, de seguir as demais legislações correlatas, tais como o Código de Trânsito 
Brasileiro, Lei Complementar n. 152, de 30 de dezembro de 2009, Lei Complementar n. 
209, de 27 de dezembro de 2012 e demais correlatas.

Art 42. O descumprimento das disposições estabelecidas neste Decreto enseja 
a aplicação das penalidades previstas na Lei Municipal n. 4.864 de 7 de julho de 2010 e 
seu Anexo I, sem prejuízo da aplicação da lei de Crimes Ambientais e outras pertinentes.

CAPITULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. As especificações técnicas e editais de licitação para obras públicas 
municipais referentes às atividades aqui previstas devem fazer, no corpo dos documentos, 
menção expressa a este Decreto e às condições e exigências nele estabelecidas. 

Art. 44. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana - SEMADUR 
editará através de Resolução os procedimentos de registro e licenciamento previstos no 
art. 18 da Lei Municipal n. 4.864 de 7 de julho de 2010.

Art. 45. As despesas com a execução deste Decreto devem correr por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 46. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

CAMPO GRANDE - MS, 21 DE JUNHO DE 2017.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS DA FONSECA
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana

ANEXO I

PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

(informações básicas obrigatórias)

1. Características básicas da obra (finalidade, prazo de execução, áreas, 
pavimentos e outras descrições)

2. Materiais e componentes básicos utilizados em cada etapa (preparo 
de canteiro, fundações, estrutura, vedações, instalações, revestimentos, 
cobertura etc.)

2.1. Resíduos classe A que serão gerados (descrição e quantidade estimada 
em m3 dos resíduos de concreto, argamassas, alvenaria, produtos cerâmicos, 
solo e outros)

2.2. Resíduos classe B que serão gerados (descrição e quantidade estimada 
em m3 dos resíduos de madeira, plásticos, papéis e papelões, metais, vidros 
e outros)

2.3. Resíduos classe C que serão gerados (descrição e quantidade estimada 
em m3 dos resíduos de gesso e outros)

2.4. Resíduos classe D que serão gerados (descrição e quantidade estimada 
em m3 dos resíduos de tintas, solventes, óleos, instalações radiológicas ou 
industriais e outros resíduos perigosos)

3. Iniciativas para minimização dos resíduos (escolha dos materiais, 
orientação da mão de obra e responsáveis, controles a serem adotados etc.)

4. Iniciativas para absorção dos resíduos na própria ou em outras obras 
(reutilização dos resíduos de demolição, reutilização nas diversas etapas 
etc.)

5. Iniciativas para acondicionamento diferenciado e transporte adequado 
(forma de organização dos resíduos das quatro classes, dispositivos 
empregados etc.)

6. Descrição do destino a ser dado aos resíduos não absorvidos
Classe A (transporte 
para área de 
triagem, área de 
reciclagem, aterro para 
reservação, aterro para 
regularização de área 
etc.)

Classe B (transporte 
para área de 
triagem, área 
de reciclagem 
específica, aterro 
adequado licenciado 
etc.)

Classe C (transporte 
para área de 
triagem, área 
de reciclagem 
específica, aterro 
adequado licenciado 
etc.)

Classe D (transporte 
para área de 
triagem, área 
de reciclagem 
específica, aterro 
adequado licenciado 
etc.)

7. Descrição do destino a ser dado a outros tipos de resíduos (eventuais 
resíduos de ambulatórios, refeitórios etc.)

8. Indicação dos agentes licenciados responsáveis pelo fluxo posterior a 
geração dos resíduos (os agentes podem ser substituídos, a critério do gerador, 
por outros, legalmente licenciados)
8.1. Identificação do transportador 

Nome: ______________________________
________________________________

End.: _______________________________
Cadastro: ___________________________
___________

End.: _______________________________
___________

Tel.: ________________________________
___________

8.2. Identificação da área receptora 
dos resíduos

Nome: __________________________
______________

Licença: _________________________
______________

End.: ___________________________
______________

Tel.: ____________________________
______________

8.1. Identificação do transportador 

Nome: ______________________________
___________

Cadastro: ___________________________
___________

End.: _______________________________
___________

Tel.: ________________________________
___________

8.2. Identificação da área receptora 
dos resíduos

Nome: __________________________
______________

Licença: _________________________
______________

End.: ___________________________
______________

Tel.: ____________________________
_______________

9. Caracterização dos responsáveis 

Preencher quantos campos sejam necessários.
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Podem ser incluídas, além dessas, outras informações julgadas necessárias 
pelos geradores.

9.1. Identificação do gerador

Nome: _____________________________
_____

CPF/CNPJ:__________________________
_____

End.: ______________________________
______

Tel.: _______________________________
_____

A s s i n a t u r a : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Local)................ (Data)...../...../.....

9.2. Identificação do responsável 
técnico da obra

Nome: __________________________
_________

CREA: __________________________
_________

End.: ___________________________
_________

Tel.: ____________________________
_________

A s s i n a t u r a : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Local)................ (Data)...../...../.....

ANEXO II

CTR - CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS (NBR 15.112/2004)

(3 vias : gerador, transportador e destinatário)-informações mínimas essenciais  
podem estar incluídas nos formulários próprios dos transportadores)

1. IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR
Nome ou Razão Social:                                                    tel:
Endereço:                                             Cadastro Municipal:
Nome do condutor:                               Placa do veículo:

2. IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR
Nome ou Razão Social:                                                            tel:
Endereço:                                                                                  CPF ou CNPJ:
2.1 ENDEREÇO DA RETIRADA
Rua/Av:                                                                    Bairro:                                   Município:

3. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA RECEPTORA DE GRANDES VOLUMES
Nome ou Razão Social:                                                    Nº da Licença Funcionamento:
Endereço:                                                                                                     tel:
4. CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO
                                                           Concreto / Argamassa / Alvenaria Solo:
 Volume total                                      Volumosos (móveis e outros) Madeira:
Transportado( m3)                              Volumosos (podas) Outros (especificar):

5. RESPONSABILIDADES
Visto do condutor do veículo: _________ Visto do gerador ou resp. pelo serviço: 
____________
Visto e carimbo da Área Receptora de Grandes Volumes: 
______________________________

Data: ___ / ___ / ____ Horário: ___ : ___ h
6. ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO (de acordo com a Lei Municipal n. __ de ___ de ____ 
e as sanções nela previstas)
a) o gerador só pode dispor no equipamento de coleta resíduos da construção civil e 
resíduos volumosos,(penalidade Ref. II);

b) o transportador é proibido de coletar e transportar equipamentos com resíduos 
domiciliares, industriais e,outros (penalidade Ref. VI);

c) o gerador só pode dispor resíduos até o limite superior original do equipamento 
(penalidadeRef. III);

d) o transportador é proibido de deslocar equipamentos com excesso de volume 
(penalidadeRef.VII);

e) o transportador é obrigado a usar dispositivo de cobertura de carga dos resíduos 
(penalidadeRef.XII);

f) as caçambas devem ser estacionadas prioritariamente no interior do imóvel;

g) o posicionamento das caçambas em via pública é responsabilidade do 
transportador - sua posição nãopode ser alterada pelo gerador (penalidade Ref. 
XI);

h) as caçambas estacionárias podem ser utilizadas pelo prazo máximo de [5 (cinco) 
dias], ou [48 (quarenta e  oito) horas], em vias especiais;

i) ao gerador é proibido contratar transportador não cadastrado pela administração 
municipa(penalidade Ref.IV)

j) o gerador tem o direito de receber do transportador documento de comprovação 
da correta destinação dos resíduos coletados (penalidade Ref. XIII, ao transportador)

SECRETARIAS

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO, CELEBRADO EM 8 DE MAIO DE 2017, AO 
CONTRATO n. 93-B, DE 2/11/2016.
PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Gestão e a Empresa Condor Turismo Eireli EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e na Lei Federal n. 8.666, de 
21/6/1993, atualizada pela Lei n. 9.648, de 27/5/1998, Ata de Registros de Preços n. 044/2016 
e na Justificativa anexa ao Processo  n. 13127/2016-10, volume 2.
OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda do Contrato n. 93-B/2016.
RETIFICAÇÃO: Fica retificado o valor global estimado na Cláusula Segunda do 
Contrato n. 93-B/2016, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 93-B/2016, 
desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Maria das Graças Macedo e Audeniza Barbosa Arantes Insuela.

CAMPO GRANDE-MS, 8 DE MAIO DE 2017.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n. 034/2017 - PREGÃO 
ELETRÔNICO n. 209/2016, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO 
GROSSO DO SUL - MS.
PROCESSO n. 38.285/2017-73.
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso do 
Sul - MS.
VIGÊNCIA DA ATA: 7/3/2017 à 7/3/2018.
ÓRGÃO ADERENTE: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - MS
OBJETO: Registro de preços para aquisição de mobiliários, divisórias, portas, painéis e 
persianas, devidamente instaladas.
VALOR: R$ 199.609,98 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e nove reais e noventa 
e oito centavos).
FORNECEDOR: Flex Office Comércio de Produtos para Escritório EIRELI-EPP, CNPJ/MF 
n. 14.166.058/0001-14.
AUTORIZAÇÃO: Pedro Pedrossian Neto.

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE JUNHO DE 2017.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 5 DE ABRIL DE 2017, AO 
CONTRATO n. 69, DE 11/7/2014.
PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Gestão e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT/MS.
FUNDAMENTO LEGAL: Alínea “b”, do inciso II, do artigo 65, da Lei Federal n. 8.666, 
de 21/6/93, nas demais disposições legais e regulamentadas aplicáveis à espécie e, na 
Justificativa anexa ao Processo Administrativo n. 42363/2014-46, volume 7.
OBJETO: Inclusão e exclusão dos seguintes itens do Contrato n. 69, de 11/7/2014.
INCLUSÃO E EXCLUSÃO: Fica a inclusão e exclusão dos seguintes itens do Contrato n. 
69 de 11 de Julho de 2014: Incluir o subitem 2.3 Cláusula Segunda - Da Execução dos 
Serviços, contendo o Termo de Categoriza e Benefícios da Política Comercial dos Correios; 
Incluir o serviço de Encomendas Nacionais por meio do ANEXO XIV correspondente, 
rubricado pelas partes, contendo os procedimentos pertinentes ao serviço incluído, 
apenso a este Termo; Excluir o ANEXO III SEDEX 40096 e V PAC 41068; O subitem 
2.3 passa a vigorar com a seguinte redação: “2.3 - A CONTRATANTE será categorizada 
pela ETC, conforme tabela definida no Termo de Categorização e Benefícios da Política 
Comercial dos Correios, disponível no site www.correios.com.br”.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais Cláusulas e condições do Contrato n. 69/2014, 
desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Maria das Graças Macedo, Julio César Gonzalez Nascimento e Edson 
Gomes da Silva.

CAMPO GRANDE-MS, 5 DE ABRIL DE 2017.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 1º DE ABRIL DE 2017, AO 
CONTRATO n. 85-A, DE 1º/2/2011.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Públicos e a Empresa Locapavi Construções e Serviços Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso I, alínea “b” e seu §1º da Lei n. 8.666/1993, atualizada 
pela Lei Federal n. 9.648/1998, na Justificativa, no Cronograma físico-financeiro e na Planilha 
de Aditivo, anexos nos autos do Processo n. 61301/2010-82, volume 07.
OBJETO: Alteração do valor do Contrato n. 85-A, de 1º/2/2011. 
ACRÉSCIMO: Fica acrescida ao valor inicial do Contrato n. 85-A/2011, a quantia 
de R$ 704.749,70, passando de R$ 2.818.998,80, para R$ 3.523.748,50, em 
decorrência do acréscimo de quantitativos.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 85-A/2011 e 
de seus Termos Aditivos, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Rudi Fiorese e Rogério Karakama Carneiro.

CAMPO GRANDE-MS, 1º DE ABRIL DE 2017.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL, PUBLICADO NO 
DIOGRANDE n. 4.914, DE 19 DE JUNHO DE 2017.

EDITAL n. 18/2017
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, de acordo com a legislação em vigor, 
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torna pública a ANULAÇÃO DAS CONVOCAÇÕES contida nos Editais n. 15/2017 e 
16/2017, dos candidatos aprovados nos Concursos Públicos da PMCG, para recebimento 
de ORIENTAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE NOMEAÇÃO E POSSE constantes do Anexo 
Único a este Edital, em virtude de inobservância do prazo para apresentação ou em 
não atendimento aos requisitos previstos no Edital do referido concurso, cessando as 
obrigações da Administração Municipal para com os concursados.

CAMPO GRANDE-MS, 14 DE JUNHO DE 2017.

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 18/2017

I – Relação de Candidatos:

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PMCG/2016
Edital de Homologação n. 02/22/2016

CARGO: ENFERMEIRO
CANDIDATO Classificação

AMANDA BATISTA LEITE 113º

RAIZA SCHNEIDER BORGES JUNIOR 117º

CARGO: NUTRICIONISTA
CANDIDATO Classificação

CAMILA PEREIRA DOURADO 9º

CARGO: PSICÓLOGO
CANDIDATO Classificação

KAREN ARABORI 23º

CAROLINA PINA MEZA 25º

ALEILSA DE LIMA PAULA 27º

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
CANDIDATO Classificação

KELLY CAROLINE SALLES RUBINSZTJN 4º

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA - ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA
CANDIDATO Classificação

VIVIANE GUÍMARO MENDES BARRETO RESENDE 1º

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA - GERIATRA
CANDIDATO Classificação

NATÁLIA DELLA ROVERI RODRIGUES 1º

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA - NEUROLOGISTA (ELETRONEUROMIOGRAFIA)
CANDIDATO Classificação

THIAGO DIAS FERNANDES 1º

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA - RADIOLOGISTA
CANDIDATO Classificação

LEANDRO BASSO 1º

CARGO: TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
CANDIDATO Classificação

RAFAEL BRUNO PERES 2º

CARGO: PROGRAMADOR DE SISTEMAS
CANDIDATO Classificação

NELSON ANTONIO FERREIRA CÂNDIDO NETO 1º

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PMCG/2013
Edital de Homologação n. 01/18/2013

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
CANDIDATO Classificação

ISABELA GARCIA MEDINA 338º

ELTON FIGUEIREDO DE LIMA 342º

JANIELE ARAÚJO DA SILVA 344º

JAQUELINE LIMA DA COSTA 345º

ANA PAULA CHIAMENTI 352º

FELIPE DE SOUZA BARBOSA 354º

GEOVANI PEREIRA LIMA 360º

BIANCA MARQUES DOS SANTOS 361º

MIRIAM MAGDA TORRES 365º

HÉLIO APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR 367º

KARINA MACHADO DA SILVA 369º

SULMA VANESSA SOUZA 370º

PAULO FERNANDO GONDIM DA SILVA 371º

SILVÂNIA DE GOIS RAMIRES 372º

CLAYTON ALMEIDA PEREIRA 375º

JULIANO CESAR DINIZ TARGON 376º

VICTOR TRENTIN SCHERLOWSKI LEAL 382º

LEANDRO GONZALEZ ALVES 388º

RUBENS VILAS BOAS JUNIOR 389º

ADRIANA AGUIAR DA SILVA 390º

ADRIANA ALVES DA SILVA 394º

SYLVIA THEREZA ROCHA TOLEDO 395º

HELIOT SANDIM MARQUES 398º

ELIANDRO RUIZ DIAS DA SILVA 400º

ISIS HELOISA NASCIMENTO LOPES 401º

MARCIO DE JESUS COSTA 404º

ROBSON XAVIER DOS SANTOS 408º

NADIELE GALDINO DOS SANTOS 411º

WILLIAN DE ALMEIDA MENEZES 412º

BRUNO NUNES CARDOSO 418º

MARCOS SERAFIM TOME SILVA 421º

ZAMYS ANDINO RODRIGUES 423º

CARGO: MONITOR DE ALUNOS - FEMININO
CANDIDATO Classificação
JANAINA BRITES LEANDRO 226º
RENATA LENY COSTA DE OLIVEIRA 231º
MARIA APARECIDA CAVALHEIRO FLORES RONDON 233º
CLEOVÂNIA SANABRIA DOS SANTOS 246º
IONICE FERREIRA DA SILVA 254º
VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA 255º
ALESSANDRA FAUSTINO DE QUEIROZ MALGARISE 258º
MEIRE DA SILVA ROMERO 259º
ANNE GLEICE BITENCOURT GIMENE 268º
DANIELA PINTO CERQUEIRA DA SILVA 271º
DANIELLE CARDOSO DE MOURA 272º
PRISCILLA DUARTE DE SOUZA 275º
LARYSSA DIAS CAMPOS MATIAS DE MELO 281º
LARISSA MARIA DÁVALO MATHEUS 282º
MAYARA DOS ANJOS FALLEIROS 283º
WALKIRIA FERREIRA ARIANO 284º
ELDILENE GUIMARAES TUDEIA 286º
CAROLINA SOARES DE OLIVEIRA SENA 289º
ROSA LOPES LIMA 292º

CARGO: MOTORISTA
CANDIDATO Classificação

OSEIAS OLIVEIRA DA SILVA 22º

MACARIO FREITAS FILHO 23º

MARCELO RUIZ DA CRUZ 24º

PAULO MEDEIROS DA SILVA 25º

EDGAR PESSOA DA SILVA 27º

MARCOS BARBOSA OJEDA 28º

ANDERSON CANDIDO DA SILVA 31º

CARGO: MONITOR DE ALUNOS - MASCULINO
CANDIDATO Classificação

ULISSES ROJAS GAMARRA 29º
WILLIAN SANTOS RODRIGUES 35º

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CANDIDATO Classificação

VIVIANE ALVES ROSA 428º
JOSIAS GONÇALVES DE JESUS 430º
ROSANA SÁ DA SILVA 436º

ANA PAULA VEIGA DE SOUZA 441º

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PMCG/2013
Edital de Homologação n. 01/20/2013

CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS
CANDIDATO Classificação
MAURILIO CARVALHO ALMEIDA 1º

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
CANDIDATO Classificação
JUCYLLEYDE MACEDO LOPES DOS SANTOS 55º
SIMONE DE MOURA RODRIGUES 58º



DIOGRANDE n. 4.917PÁGINA 8 - quinta-feira, 22 de junho de 2017

CARGO: FARMACÊUTICO
CANDIDATO Classificação 

NAIARA LEMOS MARTINS 97º
MICHELLI CORDEIRO QUEIROZ MURAT 98º
ANA PAULA DE ALMEIDA MAGALHÃES 100º
LUCAS CESAR XAVIER DOS SANTOS BARROS 104º
HALISSON BARATELLI DOS SANTOS 105º
MARILLIN DE CASTRO CUNHA 109º

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA N. 03 DE 30 DE MAIO DE 2017.
PARTES: Município de Campo Grande-MS por intermédio da Secretaria Municipal de 
Gestão e a MRV Engenharia e Participações S/A. 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Convênio de Cooperação Mútua consubstancia-se 
na Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, na Lei n. 13.019 de 
31/7/2014 e legislação complementar.
OBJETO: O presente Termo de Cooperação Mútua tem por objeto estabelecer condições 
de mútua colaboração entre a MRV Engenharia e a EGOV/SEGES.
PRAZO: O presente Termo de Cooperação Mútua terá vigência pelo prazo de 12 meses 
a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, por meio 
de Termo Aditivo e igual interesse das partes.
ASSINATURAS: Marcos Marcello Trad, Maria das Graças Macedo, João Carlos Silva 
Araújo Monteiro.

CAMPO GRANDE/MS 30 de maio de 2017.

Rosalino Rodrigues Holsbach
Procurador Municipal
ASJUR/SEGES

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO 
URBANA

EXTRATO DA CERTIDÃO DE CONFORMIDADE N° 01/2017
REQUERENTE: NILTON BRAZ GIRALDELLI
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 37800/2017-52
ABERTURA: 16/05/2017
ATIVIDADE: Comércio Varejista de Combustível (Posto de Abastecimento de Veículos). 
LOCALIDADE: Avenida Radialista Edgar Lopes de Faria, Bairro Tarumã, lote 1AN, 
resultante do desdobro do lote 1A
ANÁLISE: USO CONFORME
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 14.31.142.014-4
EMISSÃO: 20 de Junho de 2017
VALIDADE: 90 (Noventa) dias a partir da emissão 

CAMPO GRANDE-MS, 20 de Junho de 2017.

Engº. Miguel de Oliveira Rocha
Superintendente de Fiscalização e Gestão Urbanística
SUFGU/SEMADUR

EXTRATO DA CERTIDÃO DE CANCELAMENTO N° 002/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 66094/2015-11 ABERTURA: 04/08/2015.
ASSUNTO: Cancelamento da Licença de Operação n. 03.069/2016.
LOCALIDADE: Rua Alagoas, 807
FUNDAMENTO: Princípio da Autotutela disposto pela Súmula 473 do STF e o art. 4º, I 
do Decreto Municipal n. 7884/99, descumprimento do Termo de Interdição 002/2017 de 
15/05/2017.
CAMPO GRANDE-MS, 30 DE MAIO DE 2017.

JOSÉ MARCOS DA FONSECA
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana
SEMADUR

     EDITAL DE AUTUAÇÃO Nº 004/2017

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMADUR constatou irregularidades nos imóveis 
relacionados no anexo único deste edital.

Pelo presente EDITAL, fica o seu respectivo proprietário intimado para no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da data desta publicação, para apresentar Defesa junto à 
Supervisões de Atendimento, sito na Rua Marechal Rondon, 2655 – Centro – Central de 
Atendimento ao Cidadão.

INFRAÇÃO E MULTA

A) Art. 101 da Lei 1866/79, “Abertura na Divisa”. 
MULTA = R$ 131,22
  
B) Art. 64, Inciso I da Lei 74/2005, “Demolição sem autorização da 

Prefeitura”. 
MULTA = R$ 4.564,69

C) Art. 64, Inciso I da Lei 74/2005, “Obra iniciada sem Alvará”. 
MULTA = R$ 646,66

D) Art. 64, Inciso I da Lei 74/2005, “Obra iniciada sem Alvará”. 
MULTA = R$ 1.293,32

E) Art. 64, Inciso I da Lei 74/2005, “Obra iniciada sem Alvará”. 
MULTA = R$ 1.825,86

F) Art. 64, Inciso I da Lei 74/2005, “Obra iniciada sem Alvará”. 
MULTA = R$ 2.738,81

G) Art. 64, Inciso I da Lei 74/2005, “Obra iniciada sem Alvará”. 
MULTA = R$ 3.651,73

Campo Grande, 30 de maio de 2017.                                  

Salvador Barbosa Irala
Gerente de Fiscalização e Controle Urbanístico
GFUR/SUFGU/SEMADUR

ANEXO ÚNICO AO EDITAL DE AUTUAÇÃO Nº 004/2017

Proprietário Parcelamento Qd. Lt. Auto 
nº. Inf

Fabiane Luci Bisognin Jardim Santa 
Felicidade 03 3A 16113 A

José Adriano Guimarães Vila Dom Pedrito 03 1A 16288 A

Cícero Costa Faria Jardim São Paulo 03 01 16369 B

Antônio Lopes Lins Jardim Vila Cidade 00 0P/46 16383 B

Antônio Lopes Lins Jardim Vila Cidade 00 0P/46 16384 B

Antônio Lopes Lins Jardim Vila Cidade 00 0P/46 16385 B

Fabrício Luis Vieira Jardim Pioneira 20 01 16356 B

Cícero Costa Faria Jardim São Paulo 03 01 16369 B

Geraldo Baubino Loteamento 
Treviso 07 04 16125 C

Vanilson de Oliveira Foster Bairro Guanandy 104 14 16137 C

Rosalio Vaez Núcleo Hab. Aero 
Rancho II 314 08 16281 C

Enconn Eng. Comércio e 
Construções Ltda

Residencial 
Botafogo 04 24 16255 C

Enconn Eng. Comércio e 
Construções Ltda

Residencial 
Botafogo 04 24 16253 C

Mario Augusto do 
Nascimento Machado

Loteamento Bom 
Retiro 10 17 16335 C

Terezinha de Jesus Peixoto Jardim Botânico II 01 30 16350 C
Nicezio Barbosa de 
Almeida

Jardim Campo 
Belo AV00C 01 16418 C

Joselio de Amorim Brito
Jardins das 
Mansões 
Universitárias

07 27 16264 C

Yasmim Batista Bagagi
Loteamento 
Residencial 
Carajas

17 12 16397 D

Celso Carlos Felipe Loteamento Bom 
Retiro 08 25 16330 D

Mauricio Silva Mendonça Loteamento 
Treviso 02 09 16422 D

Gaudencio Santos Cunha
Conjunto Hab. 
Jardim das 
Hortensias I

23 16 16271 D

Virmerson Bento dos 
Santos

Residencial 
Betaville 02 01 16275 D

Neivas Horacio de Castro Vila Santa Branca 27 33 16266 D

Alcanter Rodrigues Loteamento Bom 
Retiro 11 26 16302 D

Carlos Carmo Farias Loteamento Bom 
Retiro 15 14 16300 D

Elza de Assis Figueiredo Jardim Vila Cidade 00 00 16307 D

Sebastião Joaquim Dutra Vila Jardim 
Pioneira 03 06 16252 D

Ari Gomes Emilio Jardim Campo 
Belo 05 13 16189 D

Larcky Sociedade de 
Crédito Imobiliário SA

Conj. Res. Novo 
Maranhão 02 20 16206 D

Cristian Pereira da Silva Loteamento Água 
Limpa Park 09 45 16382 E

Neuza Aparecida Ferreira 
Matias Jardim Botânico II 02 02 16351 F

Olintho João Lorenzon Vila Jardim 
Pioneira 09 02 16261 F

I Candido ME Jardim Botafogo 11 06 16265 F
Construmed Incorporações 
e Construções Ltda- EPP

Carandá Bosque 
III 09 01 16209 F

Vicente Luiz Pontes Jardim Botânico II 02 05 16352 F
Eduardo Celestino de 
Arruda Jardim Bela Vista 06 07 16220 F

Livia Regina Garcia Pereira Vila Nascente 14 4ª 16161 F

Elza de Assis Jardim Vila Cidade 00 00 16308 F

Marianela Silva Mendoza Vila Santa Branca 10 10 16244 G
Sonia Maria de Melo 
Teixeira Vila Tupaceretan 08 03 16407 G

Renata Barbosa Lacerda Vila Jardim Bela 
Vista 06 24 16218 G

Ricardo Luiz Duarte 
Ferreira

Vila Antonio 
Vendas 02 B 16223 G

Jose Palhano Neto Vila Rosa 07 6A 16230 G

Carlos Razuk Fazenda Sem 
Denominação 11A 16201 G
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 007/2017

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMADUR constatou irregularidades nos imóveis 
relacionados no anexo único deste edital.

Pelo presente EDITAL, ficam os seus respectivos proprietários notificados para, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data desta publicação, sanar tais irregularidades, 
sob pena de lançamento das seguintes multas ou apresentar Defesa junto as Supervisões 
de Atendimento, sito à Rua Marechal Rondon, 2655 – Centro – Central de Atendimento 
ao Cidadão.

TABELA DE INFRAÇÕES E MULTAS
A) Art. 22, da Lei 2909/92 C/C art. 3º do Decreto 11090/10, “Obrigatório a 

execução de rampa em toda à esquina, na posição correspondente à travessia de 
pedestres, em locais determinados por sinalização pelo órgão municipal competente 
conforme normas de acessibilidade”. 

MULTA = R$ 6.561,00
  

B) Art. 66 da Lei 74/2005, “Obra abandonada”.

C) Art. 12 da Lei 2909/92, “Material no Passeio”.
MULTA = R$ 1.005,25

D) Art. 12 da Lei 2909/92, “Material no Passeio”.
MULTA = R$ 1.093,50

E) Art. 21 da Lei 2909/92, “Rebaixar meio-fio sem autorização prévia da 
Prefeitura”.

MULTA = R$ 6.561,00

F) Art. 11 da Lei 2909/92, “Impedir o livre trânsito de pedestre em 
logradouro público”.

MULTA = R$ 437,40

G) Art. 11 da Lei 2909/92, “Impedir o livre trânsito de pedestre em 
logradouro público”.

MULTA = R$ 2.187,00

H) Art. 39 C/C 41 da Lei 2909/92, “Tapume irregular”.
MULTA = R$ 2.187,00

I) Art. 18 e 19 da Lei 2909/92, Regulamentado P/ Decreto 11090/10, 
“Ausência de Calçada”.

MULTA = R$ 21,87 (por metro de testada)

J) Art. 18 da Lei 2909/92 com o Art. 2º do Decreto 11090/10, “Não 
construção de calçada”.

MULTA = R$ 21,87 (por metro de testada)

K) Art. 18 da Lei 2909/92 com o Art. 2º do Decreto 11090/10, “Não 
construção de calçada”.

MULTA = R$ 17,21 (por metro de testada)

L) Art. 18 da Lei 2909/92 e Art. 2º C/C Art. 3º do Decreto 11090/10, 
“Obrigatoriedade da adequação das calçadas as normas de acessibilidade e em 
especial a NBR 9050 da ABNT.”.

MULTA = R$ 21,87 (por metro de testada)

Campo Grande, 30 de maio de 2017.                                  

Salvador Barbosa Irala
Gerente de Fiscalização e Controle Urbanístico
GFUR/SUFGU/SEMADUR

ANEXO ÚNICO AO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 007/2017
         

Proprietário Parcelamento Qd. Lt. NOTIF. Inf

Adilson Rodrigues da Silva Jardim Paulista 48 06 450770 A
Trianon Administração e 
Emp. e Participações LTDA

Fazenda Sem 
Denominação A1E 453013 A

Encol S/A Engenharia, 
Comércio e Indústria Vila Ilgenfritz A 51A  5192 B

Terezinha Geleilate Res. Sírio Libanes I 04 04 442408 C

Rosalio Vaez Núcleo Hab. Aero 
Rancho II 314 08 453500 D

Jose Geraldo Lima Bairro Carandá 
Bosque I 05 29A 453336 E

Irmãos Soares Ltda Jardim Brasil 03 0H 453587 E
Haspa Habitação São Paulo 
SA

Conj. Res. Novo Rio 
Grande do Sul 02 01 454361 F

Nilo Nemerski Bairro Carandá 
Bosque I 05 27A1 453357 G

Encol S/A Engenharia 
Comércio e Indústria Vila Ilgenfritz 0A 51A 453879 H

Vicente Luiz Pontes Jardim Botânico II 02 05 453894 I
Neuza Aparecida Ferreira 
Matias Jardim Botânico II 02 02 453893 I

Giuliene de Carvalho 
Torquato Proença da Silva Loteamento Treviso 05 15 450790 I

Trianon Administração e 
Emp. E Participações Ltda

Fazenda sem 
Denominação A1C 453008 J

Trianon Administração e 
Emp. E Participações Ltda

Fazenda sem 
Denominação A1E 453014 J

Trianon Administração e 
Emp. E Participações Ltda

Fazenda sem 
Denominação A1D 453011 J

Marco Eudocio Castilho Vila Santa Branca 03 05 453728 J

Iolanda Calvis Barcelos Jardim Los Angeles 19 07 395699 K

Orlando Lima Monteiro Jardim Los Angeles 01 01 395707 K

Danpar Construções Ltda Vila Santos Gomes 11 S 392601 K
Claudinei Rodrigues 
Monteiro Jardim Los Angeles 29 11 395706 K

Gaudencio Santos Cunha Conj. Hab. Jardim 
das Hortensias I 23 16 453415 L

Lucas Alves do Valle Neto Loteamento Vila 
Célia 2 Secção 27 07 453597 M

Juarez de Souza Pereira Vila Dr. Albuquerque 21 04 453607 M

Juarez de Souza Pereira Vila Dr. Albuquerque 19 19 453606 M

Italivio Carvalho dos Santos Fazenda sem 
Denominação 00 06 453507 M

Jose Geraldo Lima Bairro Carandá 
Bosque I 05 29A 453335 M

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÕES NO ORIGINAL

EDITAL 04/2017-FMIC 2017

A Secretária Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública, para conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscri-
ções no período de 22 de junho de 2017 até 21 de julho 2017, para projetos culturais 
que visem receber incentivo do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS CULTURAIS – 
FMIC LEI Nº 4.079 de 29.09.2003, REFORMULADA PELA LEI Nº 4.444 de 14.02.2007, e 
Decreto nº 13.186 de 06 de junho de 2017, publicado D.O 4.908 de 07/06/2017, com 
suas alterações posteriores, com vistas à seleção de projetos de agentes fomentadores 
de atividades culturais, em conformidade com as disposições abaixo estabelecidas e, su-
pletivamente, na Lei 13.019/2014 e Decreto 13.022/2016 e suas eventuais modificações 
no que lhe for aplicável, referentes às seguintes áreas:
I – Música;
II - Artes Visuais;
III – Audiovisual
IV – Cinema  
V - Fotografia;
VI – Literatura;
VII – Artesanato;
VIII – Pesquisa;
IX – Artes cênicas (compreendendo circo, dança e ópera);
X – Documentação;
XI – Patrimônio cultural material e imaterial.
XII – Preservação e restauração do patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico;

Parágrafo único: Não estão previstos neste edital pagamentos com reformas, me-
lhorias ou manutenção de espaço físico utilizado pelo proponente, nem aquisição de 
material permanente. É vedada a concessão de benefícios a obras, produtos, eventos ou 
outros decorrentes, destinados ou circunscritos a circuitos privados ou a coleções parti-
culares. O projeto cultural incentivado deverá utilizar, sempre, no total ou parcialmente, 
recursos humanos, materiais e naturais disponíveis no município de Campo Grande e do 
Estado de Mato Grosso do Sul, exceto projetos na área de formação.

1. Do Objeto 
1.1. Constitui objeto do presente edital a seleção de projetos culturais que visem esti-
mular e fomentar a criação / produção / circulação / pesquisa e formação, possibilitando 
recursos financeiros para as áreas especificadas neste edital, para consecução de finali-
dade de interesse público e recíproco, envolvendo a transferência de recursos financeiros 
à Organização da Sociedade Civil – OSC, selecionada, conforme condições estabelecidas 
neste edital.

2. Das Condições
2.1 Os projetos inscritos deverão ter caráter estritamente artístico-cultural e ser en-
quadrados em uma das áreas do art. 1º do Decreto nº 13.186 de 06 de junho de 2017, 
publicado D.O 4.908 de 07/06/2017, excetuando-se os projetos da área de teatro.

2.2 Poderão participar deste Chamamento Público as Organizações da Sociedade Civil 
(OSC), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2°, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, 
da Lei Federal n° 13.019/14:

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associa-
dos, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, 
sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer 
natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício 
de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto 
social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de 
reserva;

 b) as sociedades cooperativas previstas na Lei Federal nº 9.867, de 10 de novembro 
de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 
social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de tra-
balho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais 
ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para 
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; ou 

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse 
público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.

2.3 Cada Organização da Sociedade Civil poderá inscrever apenas 01 (um) projeto, em 
uma das áreas e deverá formatar o seu projeto obedecendo às exigências do edital, 
podendo escolher qualquer proposta que considerar de interesse cultural. Também terá 
liberdade para organizar a equipe de produção, criação e todas as ações que venha a 
desenvolver, desde que com profissionais capacitados.

2.4 São vedadas mais de 02 (duas) funções remuneradas a um único profissional inte-
grante da equipe do projeto. 

2.5 Para participar deste edital a OSC deverá declarar, conforme Termo de Responsabilidade 
do Formulário de Proposta - ANEXO I deste edital, que está ciente e concorda com as 
disposições previstas no Edital e seus ANEXOs, bem como que se responsabilizam pela 
veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o pro-
cesso de seleção.

3. Dos recursos orçamentários
3.1 Os recursos necessários para o desenvolvimento desta atividade serão oriundos do 
Fundo Municipal de Investimentos Culturais – FMIC 2017, compartilhados com o Edital 
01/2017, totalizando um montante global no valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e 
duzentos mil reais).
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3.2 Caberá à Organização da Sociedade Civil proponente contemplada pelo edital 04 
FMIC/2017 arcar com todos e quaisquer gastos necessários para a produção, o desen-
volvimento e a divulgação do seu projeto que não estejam previstos no formulário de 
inscrição.

3.4 Os projetos selecionados terão até 06 (seis) meses, a partir do repasse financeiro 
em conta corrente especifica do projeto, para serem executados em sua totalidade. O 
proponente, desde que devidamente justificado, tem direito de solicitar uma única pror-
rogação a ser protocolada, e aprovada, na SECTUR, por igual período, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias antes do fim do prazo de execução, em caso de solicitação de 
prorrogação o mesmo estará impedido de apresentar projetos nos editais subsequentes 
até a apresentação final da prestação de contas.

4. Das inscrições dos projetos
4.1 Os projetos deverão ser enviados pelo Correio, exclusivamente por SEDEX em enve-
lopes lacrados, para a sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, endereçados 
à Comissão de Seleção para análise e habilitação das Propostas, publicadas no D.O nº 
4876 de 04.05.2017 - Resolução “PE” - SECTUR nº 10 de 03.05.2017; acompanhados 
de carta de encaminhamento em (01) uma via, contendo obrigatoriamente as seguintes 
informações.
Dados da carta, com relação dos seguintes documentos encaminhados:

 TÍTULO DO PROJETO:
 ÁREA CULTURAL:
 SUBÁREA:  
 NOME DO PROPONENTE:
 ENDEREÇO COMPLETO:
 DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS, conforme itens do edital.

ENVIAR O PROJETO POR SEDEX PARA O ENDEREÇO ABAIXO:

 
2.4 São vedadas mais de 02 (duas) funções remuneradas a um único profissional inte-
grante da equipe do projeto.  
 
2.5 Para participar deste edital a OSC deverá declarar, conforme Termo de Responsa-
bilidade do Formulário de Proposta – ANEXO I deste edital, que está ciente e concorda 
com as disposições previstas no Edital e seus ANEXOs, bem como que se responsabili-
zam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados du-
rante o processo de seleção. 
 
3. Dos recursos orçamentários 
3.1 Os recursos necessários para o desenvolvimento desta atividade serão oriundos do 
Fundo Municipal de Investimentos Culturais – FMIC 2017, compartilhados com o Edital 
01/2017, totalizando um montante global no valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e 
duzentos mil reais). 
 
3.2 Caberá à Organização da Sociedade Civil proponente contemplada pelo edital 04 
FMIC/2017 arcar com todos e quaisquer gastos necessários para a produção, o desen-
volvimento e a divulgação do seu projeto que não estejam previstos no formulário de 
inscrição. 
 
3.4 Os projetos selecionados terão até 06 (seis) meses, a partir do repasse financeiro 
em conta corrente especifica do projeto, para serem executados em sua totalidade. O 
proponente, desde que devidamente justificado, tem direito de solicitar uma única 
prorrogação a ser protocolada, e aprovada, na SECTUR, por igual período, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias antes do fim do prazo de execução, em caso de soli-
citação de prorrogação o mesmo estará impedido de apresentar projetos nos editais 
subsequentes até a apresentação final da prestação de contas. 
 
4. Das inscrições dos projetos 
4.1 Os projetos deverão ser enviados pelo Correio, exclusivamente por SEDEX em 
envelopes lacrados, para a sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, endere-
çados à Comissão de Seleção para análise e habilitação das Propostas, publicadas no 
D.O nº 4876 de 04.05.2017 – Resolução “PE” – SECTUR nº 10 de 03.05.2017; acom-
panhados de carta de encaminhamento em (01) uma via, contendo obrigatoriamente 
as seguintes informações. 
Dados da carta, com relação dos seguintes documentos encaminhados: 

 TÍTULO DO PROJETO: 
 ÁREA CULTURAL: 
 SUBÁREA:   
 NOME DO PROPONENTE: 
 ENDEREÇO COMPLETO: 
 DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS, conforme itens do edital. 

 
 

ENVIAR O PROJETO POR SEDEX PARA O ENDEREÇO ABAIXO: 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECTUR – 
COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA ANÁLISE E HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS - 

Edital 02-FMIC/2017 
 
TÍTULO DO PROJETO: 
ÁREA CULTURAL: 
ENDEREÇO: Rua Brasil, 464 Vila Marman, CEP 79.010 - 230 Campo Grande-MS 
 
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo receberá os projetos no período de 22 de 
junho a 21 de julho de 2017, sendo que a data de postagem deve estar compreendida 
neste período.  
 
4.2 A proposta deverá ser apresentada em formulário padrão, conforme modelo esta-
belecido e disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - 
SECTUR (www.capital.ms.gov.br/sectur), em uma única via formato A4, devidamente 
preenchido, digitado, com todas as folhas numeradas, rubricadas, datadas e assinadas 
pelo proponente nos campos indicados (ANEXO I); 
 
Parágrafo único. Formulários preenchidos manualmente ou fora do padrão estabele-
cido no item 4.2 deste edital serão tidos como INABILITADOS. 
 
4.3 O sistema de encadernação a ser utilizado para o projeto e documentos deverá 
seguir o padrão de pasta com duas perfurações e grampos (tipo bailarina) unindo todo 
o volume visando facilitar o manuseio; separar cada área de informação de acordo com 
a sequência de documentos da carta enviada conforme item 4.1 e mais documentos da 
área específica de habilitação, com as folhas numeradas e rubricadas na parte inferior 
das páginas, podendo a numeração ser manuscrita (caneta); (documentos e portfólio 
também devem ser numerados e rubricados) 
 

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo receberá os projetos no período de 22 de 
junho a 21 de julho de 2017, sendo que a data de postagem deve estar compreendida 
neste período. 

4.2 A proposta deverá ser apresentada em formulário padrão, conforme modelo esta-
belecido e disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR 
(www.capital.ms.gov.br/sectur), em uma única via formato A4, devidamente preenchi-
do, digitado, com todas as folhas numeradas, rubricadas, datadas e assinadas pelo pro-
ponente nos campos indicados (ANEXO I);

Parágrafo único. Formulários preenchidos manualmente ou fora do padrão estabeleci-
do no item 4.2 deste edital serão tidos como INABILITADOS.

4.3 O sistema de encadernação a ser utilizado para o projeto e documentos deverá 
seguir o padrão de pasta com duas perfurações e grampos (tipo bailarina) unindo todo 
o volume visando facilitar o manuseio; separar cada área de informação de acordo com 
a sequência de documentos da carta enviada conforme item 4.1 e mais documentos da 
área específica de habilitação, com as folhas numeradas e rubricadas na parte inferior 
das páginas, podendo a numeração ser manuscrita (caneta); (documentos e portfólio 
também devem ser numerados e rubricados)

4.4 Documentos a serem entregues no ato da inscrição:
4.4.1 – Proposta nos moldes do ANEXO I, com os seguintes itens:

a) Descrição da realidade do objeto da parceria e o nexo com a atividade proposta
b) As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que 

aferirão o cumprimento das metas;
c) Os prazos para execução das ações e cumprimento das metas;
d) Valor global.

4.4.2 – somente serão avaliadas as propostas que observarem o prazo e forma previstas 
neste item 4.4.1
4.4.3 - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigên-
cias previstas no art. 33 da Lei Federal n. 13.019/ 2014; 
4.4.4 - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), emiti-
do no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar 
que a organização da sociedade civil existe há, no mínimo, 2 ( dois) anos com cadastro 
ativo; 
4.4.5 - ata de Posse da atual diretoria da organização da sociedade civil, devidamente 
registrada em cartório; 
4.4.6- relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, con-
forme 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; 
4.4.7- 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;
4.4.8 – documentação específica por área.
4.5. O proponente deverá optar por uma área e subárea (Ex.: Área: Música; Subarea: 
Produção de Videoclipe);
1.6  A não apresentação dos documentos inabilita o projeto;
1.7  É vedada a inscrição condicional ou extemporânea;

1.8  Será permitida inscrição por instrumento procuratório, efetivado em cartório, com 
poderes específicos para este edital.

1.9  É de inteira responsabilidade do proponente certificar-se de que atende a todos os 
requisitos estabelecidos neste Edital;

1.10 Uma vez efetivada a inscrição, não será permitido alterar ou complementar 
quaisquer informações, ainda que não tenha decorrido todo o prazo do Edital. 

1.11 Não serão aceitos projetos e documentos enviados através de e-mail, como 
também, protocolo de requerimento de qualquer documento exigido neste Edital;

1.12 Após a inscrição do projeto cultural e até que se encerre sua análise, não será 
permitido anexar novos documentos ou informações, exceto por solicitação da co-
missão especial de seleção;

1.13 Será divulgada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo - SECTUR (www.capital.ms.gov.br/sectur), a relação de todos os projetos 
inscritos habilitados e não habilitados e seus respectivos proponentes;

1.14 Projetos aprovados no Fundo de Investimentos Culturais - FIC/MS, não serão 
analisados para receberem recursos do FMIC, exceto os projetos que prevejam a 
parceria FIC/FMIC, com os valores definidos em sua proposta orçamentária; 

1.15 O calendário das atividades deste edital seguirá as seguintes datas, podendo vir 
a ter alterações, por decisão fundamentada da comissão gestora:

Etapas Atividades Datas

A Publicação no Diário Oficial e 
Recebimento das inscrições

22 de junho de 2017 a 21 de julho 
de 2017

B Publicação dos projetos inscritos 
no Diário Oficial. 28 de julho de 2017

C Análise preliminar dos documen-
tos 04 de agosto a 11 de agosto de 2017

D
Publicação dos habilitados e 
inabilitados no Diário Oficial do 
Munícipio

16 de agosto de 2017

E Recursos à fase de habilitação 16 de agosto a 20 de agosto de 2017

F Análise das propostas pela 
Comissão Gestora

21 de agosto a 04 de setembro de 
2017

G Publicação das propostas apro-
vadas 06 de setembro de 2017

H Entrega do Plano de Trabalho e 
documentação complementar

07 de setembro a 21 de setembro de 
2017

I Homologação do resultado final 29 de setembro de 2017
Publicação no DIOGRANDE 03 de outubro 2017

J
Retirada pelo proponente dos 
ofícios para a abertura de conta 
bancária na SECTUR

04 a 06 de outubro 2017

K Entrega do espelho da conta cor-
rente na SECTUR pelo proponente 04 a 10 de outubro de 2017

L Assinatura dos contratos 18 a 27 de outubro de 2017

M Repasse de recursos. 07 de novembro a 21 de novembro 
de 2017

N Período de execução dos projetos. 21 de novembro de 2017 a 20 de 
maio 2018

O Período de prestação de contas. 21 de maio de 2018 a 19 de junho 
de 2018

5. Documentação específica por área

Música (linguagem artística que expressa harmonia, ritmo e melodia em diferentes 
modalidades e gêneros)
1. Produção de CD, DVD, CD Single e CD-EP 
a) Um CD DEMO, com no mínimo duas músicas que farão parte da gravação;
b) Repertório a ser gravado e suas respectivas letras;
c) No caso de DVD: roteiro ou storyboard;
d) Carta de anuência dos compositores ou detentores dos direitos autorais.
e) Currículo comprovado do artista.
2. Programas de rádio
a) Documento de manifestação de interesse da emissora comunitária em veicular o pro-
grama (nome completo, RG, CPF e declaração de endereço do responsável);
b) Documento expedido por órgão de regulação comprovando a regularidade das ativi-
dades da emissora;
c) Proposta de programação em forma de roteiro contendo título, duração, periodicidade 
e número de programas, formato e estilo de músicas (popular, sertaneja, caipira, raiz, 
pop rock, etc.);
d) Ficha técnica da equipe de produção e apresentação do programa (nome completo, 
RG, CPF e endereço);
e) Currículo do responsável, devidamente assinado;
f) Currículo do radialista responsável e/ou apresentador do programa e cópia do registro 
profissional expedido pela Delegacia Regional do Trabalho.
2.1 Formato dos programas de rádios
a) MUSICAL (que executa em sua maior parte músicas produzidas por artistas sul-mato-
-grossenses);
b) INFORMATIVO-MUSICAL (que traz informações jornalísticas e culturais e executa mú-
sicas produzidas por artistas sul-mato-grossenses);
c) EDUCATIVO-CULTURAL (que traz basicamente informações culturais de cunho educa-
tivo e que executa músicas produzidas por artistas sul-mato-grossenses).
3. Festivais e mostras de música 
a) Programação do evento, definindo o(s) local(s) de realização, e nos casos em que já 
esteja(m) definido(s) o(s) local(is), apresentar carta de anuência do responsável);
b) Currículo e Carta de Anuência da equipe de produção e dos artistas participantes 
(nome completo, RG. CPF, assinatura e endereço);
c) Ficha Técnica; (listar equipe -  atividade a desempenhar)
d) Currículo artístico comprovado dos artistas/grupos selecionados e/ou edital de seleção 
e/ou regulamento de participação, nos casos em que essa etapa já tenha ocorrido.
4. Produção de show
a) Sinopse do Show (proposta completa contendo duração, mapa de palco e rider téc-
nico);
b) Currículo artístico comprovado do artista ou banda/grupo; 
c) Carta de anuência do artista (em caso de banda e/ou grupo, do representante legal).
5. Produção de videoclipe (até três músicas)
a) Um CD DEMO, com a(s) música(s) ser(em) gravada(s);
b) Letra, roteiro e currículo artístico comprovado do diretor; 
c) Carta de anuência dos artistas.

Artes Cênicas (linguagens artísticas relacionadas aos segmentos de dança, circo, ópera 
e congêneres, exceto TEATRO)
1. Espetáculos
a) Texto ou argumento do espetáculo e proposta de montagem (concepção da encena-
ção);
b) Ficha Técnica com currículo artístico comprovado tanto do diretor do espetáculo quan-
to dos principais integrantes do projeto na área artística (atores, sonoplasta, figurinista, 
etc.)
c) Carta de Anuência dos artistas ou grupo (nome completo, RG, CPF, assinatura e en-
dereço do participante);
2. Festivais e mostras 
a) Programação definindo o(s) local(s) de realização e nos casos em que já esteja(m) 
definido(s) o(s) local(is) apresentar carta de anuência do responsável);
b) Currículo artístico comprovado e Carta de Anuência dos artistas e Ficha Técnica com-
pleta (nome completo, RG, CPF, assinatura e endereço do participante);
c) Material em vídeo dos artistas/grupos selecionados e/ou edital de seleção e regula-
mento, nos casos em que essa etapa já tenha sido realizada.

Literatura (linguagem que utiliza a arte de escrever, em prosa ou verso nos gêneros 
conto, romance, ensaio, poesia e congêneres)
1. Obra literária - (Considera-se obra literária os textos ficcionais (romance, conto, 
crônica, poesia, literatura infantil, etc.) 
a) Texto original;
b) Documentos comprobatórios de autoria/titularidade da obra quando se tratar de uti-
lização de obra própria (nome completo, RG, CPF e declaração de endereço do autor);
c) Autorização do Autor para publicação da obra ou cessão dos direitos autorais, quando 
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envolver terceiros, inclusive no caso de publicação de imagens (nome completo, RG, CPF 
e endereço do autor), com firma reconhecida;
d) Especificações básicas das peças gráficas
e) No caso de publicação de revista ou catálogo deverão ser apresentados também o 
título, sumário, nome dos autores, ilustradores ou fotógrafos.
2. Contação de estórias, feiras, saraus, festivais e mostras de literatura 
a) No caso de criação e circulação de Contação de Estórias: texto, ficha técnica, carta de 
anuências dos integrantes e dos locais de apresentação;
b) Programação e Ficha Técnica;
c) Currículo artístico comprovado, Carta de Anuência dos artistas com nome completo, 
RG, CPF, endereço do participantes e assinaturas;
d) Material dos artistas/grupos selecionados e/ou edital de seleção e regulamento.

Audiovisual (linguagens artísticas que registrem sons e imagens, através da produção 
de filmes cinematográficos ou videográficos, obedecendo a um roteiro determinado)
1. Produção e difusão de obras audiovisuais
PROJETO TÉCNICO contendo obrigatoriamente:
a) JUSTIFICATIVA (máximo 20 linhas);
b) ROTEIRO
b.1) FICÇÃO: obrigatoriamente com divisão por sequência e com diálogos desenvolvi-
dos;
b.2) DOCUMENTÁRIO: argumento contendo abordagem ou ações investigativas, identi-
ficação das locações, dos depoentes ou personagens e, quando for o caso, material de 
arquivo e locações;
b.3) ANIMAÇÃO: Storyboard;
b.4) OBRA EXPERIMENTAL: deverá ser apresentado, em ANEXO ao formulário-padrão, 
estudo demonstrativo da ideia ressaltando os aspectos formais e técnicos que julgar 
necessários para compreensão das especificidades do projeto.
c) Currículo artístico comprovado do Diretor, do Roteirista e do Produtor e carta de anu-
ência dos respectivos;
d) Termo de Compromisso para Obras Audiovisuais, estabelecendo o licenciamento ao 
FMIC E À SECTUR, em caráter definitivo, para utilização exclusiva da obra em suas fina-
lidades institucionais, sem ônus e de forma a não prejudicar a exploração econômica da 
obra - (ANEXO V).
2. Roteiros inéditos de longa-metragem [ficção]
PROJETO TÉCNICO contendo obrigatoriamente:
a) Justificativa do projeto, com abordagem acerca do estilo, gênero, linguagem aspectos 
criativos, importância dos personagens, (máximo 40 linhas);
b) STORY LINE com no máximo 7 linhas;
c) Argumento do roteiro, contando a história resumida contendo a descrição dos perfis 
dos personagens principais - máximo 15 laudas;
d) Currículo artístico comprovado do Roteirista;
e) Termo de Compromisso para Obras Audiovisuais - (ANEXO V).
3. Finalização de obras audiovisuais
PROJETO TÉCNICO contendo:
a) Apresentação do Projeto (máximo 30 linhas), com abordagem acerca da relevância 
do tema, o público a que se destina e a estratégia para atingir o público de destinação 
(No caso de obras existentes já produzidas, apresentar carta de anuência do detentor 
dos direitos autorais da obra).
b) Roteiro;
c) Levantamento Técnico resumido acerca da produção da obra, contendo ficha técnica 
e artística;
d) Cronograma de Finalização;
e) 01 (uma) cópia nova em DVD do copião do material filmado ou deverá ser enviado 
link com o material filmado;
f) Currículo artístico comprovado do diretor e do produtor;
g) Termo de Compromisso para Obras Audiovisuais - (ANEXO V);
4. Festivais e mostras de cinema e vídeo 
PROJETO TÉCNICO contendo:
a) Justificativa - (máximo 20 linhas);
b) Conteúdo Programático, obrigatoriamente, com planejamento e cronograma de ativi-
dades, programação (filmes a serem exibidos ou linha curatorial a ser seguida), espaços 
de exibição, período de exibição, número de sessões em cada praça e equipamentos a 
serem utilizados e justificativa acerca do conteúdo (acervo) indicado para o segmento 
de público a ser atingido, e identificação dos títulos a serem exibidos com a devida ma-
nifestação de interesse do(s) titular(es) dos direitos das mesmas, no caso de mostra;
c) Currículo artístico comprovado do(s) Curador(es) devidamente assinado(s)

Artes Visuais (Pintura, Desenho, Escultura, Fotografia, Performance, Instalação, 
Videoarte, Grafite, Artesanato) 
1. Exposição (Pintura, Desenho, Escultura, Fotografia, Artesanato, Videoarte)
a) Relatório Fotográfico das obras que serão expostas (no caso do material já ter sido 
selecionado) e portfólio;
b) Proposta curatorial da exposição ou esboço(s) do(s) trabalho(s) a ser(em) 
produzidos(s), (croquis, etc.).
c) Ficha Técnica, acompanhada do currículo comprovado do curador e do(s) artista(s) 
participante(s);
2. Festivais e mostras 
a) Programação ou Minuta do edital de seleção dos /grupos selecionados e/ou edital de 
seleção e regulamento;
b) Currículo artístico comprovado do Curador
3. Instalação
a) Portfólio do artista/grupo;
b) Currículo artístico comprovado do artista e de todos os integrantes da elaboração;
c) Ficha técnica detalhada da obra;
d) Esboço do trabalho a ser produzido (croqui, etc.);
e) Local da Instalação e Carta de Anuência do responsável pelo local.
4. Performance
a) Portfólio do artista/grupo;
b) Currículo artístico comprovado do artista e de todos os integrantes da elaboração;
c) Esboço do trabalho a ser produzido (roteiro, croqui, etc.);
d) Local da Performance e Carta de Anuência do responsável pelo local.
5. Grafite
a) Portfólio do artista/grupo;
b) Currículo artístico comprovado do artista e de todos os integrantes da elaboração;
c) Ficha técnica detalhada da obra;
d) Esboço do trabalho a ser produzido (croqui, etc.);
e) Local de realização da obra e Carta de Anuência do responsável pelo local.

Patrimônio Cultural (preservação de bens e transmissão de saberes de relevância 
histórica, artística, arquitetônica, paisagística, arqueológica, etnográfica, etnológica e 
documental do município de Campo Grande)
1. Preservação ou restauração de acervos documentais
a) Parecer ou laudo técnico sobre o acervo emitido por profissional da área;
b) Levantamento ou Memorial descritivo detalhado do acervo;
c) Plano de divulgação do acervo para acesso do público.
2. Patrimônio Imaterial (patrimônio cultural imaterial, que se transmite de gera-
ção em geração conforme conceitos fundamentados no Plano Setorial para as Culturas 
Populares – MINC)
a) Declaração de Anuência e interesse de pessoas, comunidades, grupos ou instituições 

envolvidas com a proposta; atestando concordância com o seu objeto e registro foto-
gráfico ou vídeográfico relativo ao bem cultural; (nome completo, RG, CPF, endereço, 
assinatura e cargo indicando representatividade nos grupos/comunidades);
3. Capoeira – Fomento ao patrimônio imaterial da Cultura Brasileira; roda de capoeira, 
música, samba de roda, maculelê e salvaguarda da transmissão dos saberes por mes-
tres.
a) Atividades de formação e capacitação e salvaguarda da capoeira; Currículo compro-
vado do ministrante, acompanhado de Carta de Anuência (nome completo, RG, CPF, 
assinatura e endereço);
b) Plano de Execução (cursos, oficinas, workshops e outras atividades formação) com in-
formação do processo de trabalho; Plano Pedagógico, contendo conteúdo programático, 
carga horária e resultados esperados.
c) No caso de seminário, anexar programação, currículo e Carta de Anuência do(s) 
Ministrante(s) e portfólio do grupo; 
4. Festivais, espetáculos e Mostras; 

a) Programação; 
b) Carta de anuência dos mestres e professores.

Folclore 
1. Publicações
a) Texto original;
b) Documentos comprobatórios de autoria/titularidade da obra quando se tratar de uti-
lização de obra própria (nome completo, RG, CPF e declaração de endereço do autor);
c) Autorização do Autor para publicação da obra ou cessão dos direitos autorais, quando 
envolver terceiros, inclusive no caso de publicação de imagens (nome completo, RG, CPF 
e endereço do autor), com firma reconhecida;
d) Especificações básicas das peças gráficas;
e) No caso de publicação de revista ou catálogo deverão ser apresentados também o 
título, sumário, nome dos autores, ilustradores ou fotógrafos. 
2. Apresentações públicas de manifestações folclóricas, como musicais, lendas 
etc.
a) Texto ou argumento do espetáculo e proposta de montagem (concepção da encena-
ção);
b) Ficha Técnica com currículo artístico comprovado tanto do diretor do espetáculo quan-
to dos principais integrantes do projeto na área artística (atores, sonoplasta, figurinista, 
etc.)
c) Carta de Anuência dos artistas ou grupo (nome completo, RG, CPF, assinatura e en-
dereço do participante);
3. Festas, festivais, encontros, mostras e eventos folclóricos 
a) Declaração de Anuência e interesse de pessoas, comunidades, grupos ou instituições 
envolvidas com a proposta, atestando concordância com o seu objeto e registro foto-
gráfico ou vídeográfico relativo ao bem cultural (nome completo, RG, CPF, endereço, 
assinatura e cargo indicando representatividade nos grupos/comunidades);
b) Programação; Ficha técnica completa (nome completo, RG, CPF, assinatura e endere-
ço) da equipe de produção; Edital de seleção e/ou Regulamento de participação.

6. Dos critérios de análise
As propostas serão analisadas pela Comissão conforme os seguintes critérios, e deverão 
atingir pontuação máxima de 100 pontos:
a) Excelência artística e cultural do projeto (0 a 15) 
b) Qualificação dos profissionais envolvidos (0 a 15)
c) Viabilidade prática do projeto (0 a 10) 
d) Planejamento do projeto através do cronograma proposto (0 a 10) 
e) Estratégia de comunicação, divulgação e formação de público (0 a 15)
f) Conformidade com os objetivos do edital (0 a 10)
g) Análise da relevância cultural do projeto proposto (0 a 10)
h) Análise da contrapartida social da proposta (referente à contrapartida social determi-
nada no projeto) (0 a15)

6.1 Para todos os efeitos serão contemplados os projetos que atingirem maior pontuação 
dentro do limite dos recursos disponíveis na ordem de classificação, sendo considerado 
aprovado, o projeto que atingir a nota mínima de 70 (setenta) pontos. Recomendamos 
ainda que os projetos aprovados, quando de sua execução, incentivem a contratação de 
prestadores de serviço e fornecedores de material e de mão de obra de Campo Grande;

6.2 Em caso de sobra orçamentária dos recursos disponíveis para este edital, será des-
tinado ao projeto em linha de suplência que tiver o orçamento adequado ao valor dispo-
nível respeitando-se a ordem de pontuação atingida.
Os projetos suplentes serão aqueles que atingirem nota igual ou superior à de corte. A 
nota mínima será de 70(setenta) pontos.

6.3 As propostas não aprovadas serão aquelas que não atingirem a nota mínima de 
70(setenta) pontos.

6.4 Havendo empate entre a nota final dos proponentes, o desempate seguirá a seguinte 
ordem de pontuação dos critérios:
a) Maior nota no critério excelência artística do projeto;
b) Planejamento do projeto através do cronograma proposto;
c) Análise da relevância cultural do projeto proposto;

7. Das contrapartidas
7.1  Os projetos culturais aprovados e executados deverão destinar como contrapartida 
pelo investimento recebido, parte do produto final à Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, na seguinte proporção:
1. Produção de DVD - 10% (dez por cento) do total produzido;
2. Livros, revistas e similares – 10% (dez por cento) do total produzido;
3. Festivais e similares – 5% (cinco por cento) do total dos ingressos;
4. Espetáculos de dança, música, circo, ópera, exibições de cinema e vídeo - 5% (cinco 
por cento) do total dos ingressos e até 02 apresentações gratuitas a combinar com a 
SECTUR, a depender da complexidade inerente à proposta;
5. Produção de CD - 10% (dez por cento) do total;
6. Produção de obras de artes visuais, gráficas - 01 (uma) peça ou obra
7. Produção cinematográfica - 03 (três) cópias;

7.2 A SECTUR destinará sempre esses itens de contrapartida, às escolas municipais, 
entidades assistenciais cadastradas, bibliotecas e demais setores da cultura, ficando ve-
dada a sua comercialização ou distribuição fora desses sem o conhecimento do executor 
da destinação do produto cultural distribuído. 

7.3 Os projetos culturais que receberem investimentos nas áreas Criação/Produção e 
Circulação/Formação deverão destinar contrapartida social pelo benefício, que será con-
siderada como critério de avaliação.

8. Dos documentos obrigatórios para a análise final dos projetos aprovados a 
serem encaminhados à comissão especial de seleção:
8.1-  O Formulário do Plano de Trabalho ANEXO II devidamente preenchido, contendo:
a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com o 
projeto e com as metas a serem atingidas; 
b) a forma e cronograma de execução das ações;
c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas; 
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d) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a 
aferição do cumprimento das metas; 
e) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das 
ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e 
indiretos necessários à execução do objeto; 
f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso.

8.1.1 -  A previsão de receitas e despesas de que trata este Edital deverá incluir os ele-
mentos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os 
preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada 
item, podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais, 
publicações especializadas, atas de registro de preços vigentes, ou quaisquer outras fon-
tes de informação disponíveis ao público. No caso de cotações, a OSC deverá apresentar 
a cotação de preços de no mínimo 3 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de 
sítios eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e o fornecedor específico. Para 
comprovar a compatibilidade de custos de determinados itens, a OSC poderá, se desejar, 
utilizar-se de ata de registro de preços vigente. 

8.2 -  Além da apresentação do Plano de Trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo 
acima de 15 (quinze) dias corridos, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos 
previstos no inciso I do “caput” do art. 2°, nos incisos I a V 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 - comprovantes 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: 
a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, 
organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela 
OSC ou a respeito dela; 
d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, asso-
ciados, cooperados, empregados, entre outros; 
e) 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 ou privadas, conselhos, comissões ou co-
mitês de políticas públicas; ou 
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC; 

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

III – Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Municipais; 

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

V - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

VI - Declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações físicas, 
condições materiais, capacidade técnica-operacional adequadas ou sobre a previsão de 
contratar ou adquirir com recursos da parceria, acompanhada de comprovantes, tais 
como: contrato de locação ou escritura do imóvel, relação de equipamentos disponíveis, 
relação da equipe de trabalho com a devida qualificação –  Formulário de Declaração de 
Capacidade Técnica e Operacional - ANEXO III

VII - Declaração do representante legal de que não há em seu quadro de dirigentes 
membro de 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  - ANEXO IV 

VIII - Declaração do representante legal de que não contratará, para prestação de servi-
ços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou 
função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal celebran-
te, 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  - ANEXO IV 

8.3 -  Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no 
caso das certidões II, III, IV e V  previstas neste Edital. 

8.4 -  As organizações da sociedade civil ficarão dispensadas de reapresentar as certi-
dões II, IV e V  previstas neste Edital que estiverem vencidas no momento da análise, 
desde que estejam disponíveis eletronicamente. 
8.5  O Plano de Trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requi-
sitos impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada, por meio físico, 
devendo ser entregues pessoalmente ou via postal SEDEX ou carta registrada com aviso 
de recebimento na sede do SECTUR, mencionados no item 4.1 deste edital.

9. Do repasse de recursos e da execução do projeto
9.1 Os recursos destinados à execução dos projetos aprovados serão repassados me-
diante contrato, na forma e disposições legais pertinentes, de acordo com o cronograma 
de desembolso;

9.2 Os recursos financeiros repassados por meio do Fundo Municipal de Investimentos 
Culturais - FMIC para realização do projeto serão depositados em conta corrente em 
Banco Oficial, especialmente aberta para esse fim, da qual constará o nome do propo-
nente seguido pelo nome do projeto;

9.3 A autorização de abertura da conta a que se refere o item anterior será expedida por 
ofício emitido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR;

9.4 A movimentação da conta corrente prevista será vinculada à execução do projeto, 
sendo expressamente proibida a utilização dos recursos em atividades não previstas 
quando de sua análise e aprovação;

9.5 Os recursos recebidos do Fundo Municipal de Investimentos Culturais -FMIC devem 
ser aplicados no mercado financeiro, em aplicações de curto prazo e com resgate auto-
mático;

9.6 Os recursos não utilizados pelo beneficiário do projeto deverão ser revertidos ao 
Fundo Municipais de Investimentos Culturais, mediante transferência do saldo da conta 
bancária, com os devidos rendimentos do projeto ao final de sua execução e demonstra-
da na prestação de contas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis e glosa.

10. Da prestação de contas
10.1 O relatório da prestação de contas deverá ser entregue até 30 (trinta) dias após fim 
do prazo da vigência do contrato de execução do projeto, sendo vedada a prorrogação.

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

10.3 O relatório físico consiste em um resumo estatístico e um relato detalhado das ati-
vidades, que evidenciem a realização dos objetivos, metas, cumprimento da contrapar-
tida ao Município e veiculação das marcas da Prefeitura Municipal de Campo Grande, da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR e do FMIC, indicadores de público, 
imprensa e outras informações pertinentes;

10.4 A divulgação será comprovada por diversos meios como folhetos, panfletos, ví-
deos, anúncios, convites, reportagens, fotos, spot de rádio ou outros documentos 
que mostrem veiculação das logomarcas da PREFEITURA DE CAMPO GRANDE, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO e do FUNDO MUNICIPAL DE 
INVESTIMENTOS CULTURAIS-FMIC;

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

10.6 Os números e fatos apresentados no relatório devem ser comprovados por docu-
mentos, no que couber;

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

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

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

10.10 Nas notas fiscais e demais comprovantes de despesa emitidos pelos fornecedores, 
devem constar o 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 refe-
rida despesa;

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

10.12 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;

10.13 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, sociais, fiscais e comerciais decorrentes da execução do projeto, não 
gerando qualquer espécie de obrigação ou encargos de qualquer natureza para o Fundo 
Municipal de Investimentos Culturais;

10.14 Os cheques emitidos serão nominais e nos casos de mais de uma despesa paga 
com o mesmo cheque a composição do valor deve ser demonstrada;

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

10.16 O extrato da conta vinculada deve conter toda a movimentação financeira do 
projeto, desde o primeiro depósito até o lançamento que zerou o saldo;

10.17 São comprovantes adequados para fundamentar o relatório financeiro:
10.17.1Notas fiscais, sempre que o fornecedor ou prestador de serviço for pessoa ju-
rídica;
10.17.2 NFA (Nota Fiscal Avulsa), nos casos de pessoa física;
10.17.3 Cópia dos contratos firmados;
10.17.4 Boletos de bancos;
10.17.5 Cópia de guias de recolhimento de impostos e contribuições;
10.17.6 Comprovante de devolução de recursos à conta do Fundo Municipal de 
Investimentos Culturais/FMIC.

10.18 - a OSC deverá comprovar suas despesas por meio de comprovantes fiscais ou 
recibos, emitidos por seus fornecedores ou prestadores de serviços, e deverão conter, 
necessariamente, as seguintes informações: 
a) data, nome, endereço e número de inscrição no CNPJ da OSC e do CNPJ ou CPF do 
fornecedor/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; 
d) atestado de recebimento do material ou do serviço, aposto no verso dos comprovan-
tes fiscais ou dos recibos, emitido por quem tenha essa atribuição no âmbito da OSC. 
e) Todos os documentos originais relativos à execução das parcerias deverão ser manti-
dos sob a guarda da OSC pelo prazo de 10(dez) anos, contados do dia útil subsequente 
ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para apresentação 
da prestação de contas. 

10.19 - A OSC deverá realizar o pagamento aos seus fornecedores mediante crédito, por 
transferência eletrônica ou depósito identificado, na conta bancária de titularidade dos 
fornecedores de bem ou de serviços. 

10.20 O orçamento, quando adaptado, deverá manter a proporcionalidade entre os 
itens que o compõem e o total geral, sendo obrigatória à adequação sempre que não 
forem cumpridas as metas aprovadas;

10.21 Os documentos pertencentes ao montante de documentos do relatório financeiro 
que comprovam aplicação de recursos do Fundo Municipal de Investimentos Culturais � 
FMIC são exclusivos, não podendo compor prestações de contas para recursos incentiva-
dos ou financiados por outras leis de incentivo;
10.22 O analista da prestação de contas poderá baixar diligência solicitando comple-
mentação da documentação, esclarecimentos ou adequação da prestação de contas ao 
orçamento;

10.23 O analista da prestação de contas emitirá relatório técnico de avaliação, recomen-
dando a aprovação ou rejeição da prestação de contas dos projetos;

10.24 Quando da contratação de pessoa física o proponente deverá prever no projeto 
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recursos, a fim de efetuar o pagamento referente à parte do contratante para o INSS 
patronal, no valor de 20% (vinte por cento) do valor bruto a ser pago ao prestador de 
serviço;

10.25 Os demais encargos incidentes a 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.

10.26 Todos os encargos, incluindo tarifas bancárias, são de responsabilidade do execu-
tor/proponente e deverão estar previstos e calculadas no orçamento do projeto.

11. Das sanções e penalidades
11.1 O Contratado que durante a execução do ajuste alterar as características do pro-
jeto selecionado e se o projeto não for reconduzido às características com as quais foi 
apresentado, dentro do prazo contratualmente estabelecido, haverá rescisão do contra-
to, com a consequente devolução dos valores recebidos, corrigidos monetariamente a 
contar da data do recebimento;
11.1.1 Nos casos de ocorrência de motivo de força maior, as eventuais propostas de 
alteração no plano de trabalho (relativas, por exemplo, ao prazo de conclusão do projeto 
ou composição do grupo e/ou ficha técnica) deverão ser encaminhadas à Secretária da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que decidirá a respeito;

11.2 O não cumprimento do projeto tornará inadimplente o contratado, seus respon-
sáveis legais e os membros do núcleo artístico, que, uma vez assim declarados, não 
poderão efetuar qualquer contrato ou receber qualquer apoio dos órgãos municipais por 
um período de 05 (cinco) anos;

11.3 O proponente e o principal beneficiado com os recursos do FMIC serão considera-
dos inadimplentes junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande e Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, quando não apresentarem a prestação de contas no prazo legal ou 
quando estas forem rejeitadas;

11.4 Constatada a irregularidade ou inadimplência na prestação de contas o proponente 
será notificado para, no prazo máximo de trinta dias, sanar as irregularidades e cumprir 
a obrigação;

11.5 Esgotado o prazo mencionado no artigo anterior sem que o proponente regularize 
a situação, o ordenador de despesa determinará a instauração de tomada de contas es-
pecial, devendo registrar a inadimplência no cadastro de convênios ou órgão similar que 
venha a substituí-lo e comunicar à Procuradoria-Geral do Município;

11.6 Constatada a irregularidade, e não sanada dentro dos prazos previamente esta-
belecidos, o proponente do projeto será obrigado a devolver o valor recebido ou incor-
retamente aplicado, corrigido monetariamente pelos mesmos índices utilizados para a 
correção dos impostos municipais, conforme estabelece o inciso I, do art. 10, do Decreto 
n. 9.878, de 09 de março de 2007;

11.7 Além destas sanções, o nome do proponente, bem como do executor, será enviado 
para publicação em Diário Oficial, sob a informação “ inadimplente com a prestação de 
contas dos recursos recebidos do FMIC”;

11.8 Somente será procedida a baixa do registro de inadimplência quando a prestação 
de contas for aprovada ou o valor integral do débito devidamente atualizado, na forma 
da legislação vigente, for recolhido, bem como das justificativas e das alegações de de-
fesa julgadas necessárias;

11.9 a ausência das logomarcas descritas neste edital e apoios institucionais será pe-
nalizado com o pagamento de quantia correspondente a 10% (dez por cento), bem 
como ficará impedido de apresentar novos projetos por um período de 02 (dois) anos, 
recolhendo-se o valor da multa por meio de depósito à conta do FMIC;

11.10 As despesas previstas para serviços de mídia e divulgação dos projetos financia-
dos pelo FMIC 2017 não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor da proposta 
básica de produção e execução do projeto, inclusas a criação de campanha, produção de 
peças publicitárias, assessoria de imprensa, televisão, rádio, cartazes, folhetos e outras, 
que deverão ser detalhadas e reunidas em um mesmo grupo de despesa, e calculadas 
em separado, sobre o valor básico da proposta;

11.11 A divulgação em desconformidade com o previsto neste edital acarretará  o pa-
gamento de quantia correspondente a 1% (um) por cento do valor total recebido, na 
mesma forma do item anterior;

11.12 Os comprovantes bancários deverão ser apresentados na Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do ofício 
que comunicou a não divulgação ou a divulgação incorreta das citadas marcas;

11.13 O Contratado que descumprir as demais obrigações que lhe são cometidas pelo 
contrato estará sujeito à:
11.13.1 Rescisão, resiliação ou denúncia do contrato com a consequente devolução dos 
valores recebidos, corrigidos monetariamente a contar da data do recebimento, indepen-
dente de notificação extrajudicial
11.13.2 Ser declarada inidônea para licitar ou contratar ou receber qualquer apoio da 
Administração Pública, pelo prazo mínimo de cinco anos e enquanto perdurarem os mo-
tivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o 
órgão que aplicou a penalidade, que só será concedida se o Contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes.
12. Disposições finais
12.1 - O presente Edital será divulgado no DIOGRANDE  e na página do sítio oficial da 
SECTUR (www.capital.ms.gov.br/sectur),  com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a 
apresentação das propostas, contado da data de publicação do edital na imprensa oficial. 

12.2 - Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste 
Edital e de seus ANEXOs, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 5 
(dias) dias da data-limite para envio da proposta, por petição protocolada no endereço 
da SECTUR constante neste Edital. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão 
de Seleção. 

12.3 -  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos pre-
vistos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão 
entranhados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para 
consulta por qualquer interessado. 

12.4 -  A SECTUR por intermédio da Comissão Especial de Seleção resolverá os casos 
omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições le-
gais e os princípios que regem a administração pública. 

12.5 -  A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público 
ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a 
indenização ou reclamação de qualquer natureza.

12.6 -  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer etapa do processo de seleção. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele con-
tidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções 
administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive 
para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da 
falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à 
rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o 
art. 73 da Lei Federal n° 13.019/14. 

12.7 -  A Administração Pública Estadual não cobrará das entidades concorrentes taxa 
para participar deste Edital. 

12.8 -  Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras 
despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira respon-
sabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou 
indenização por parte da administração pública. 

12.9 Todos os projetos aprovados e contratados com recursos do FMIC serão acom-
panhados pelos membros da Comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos, de-
signada pela Secretaria de Cultura e Turismo - SECTUR. Para tanto, cada processo terá 
a indicação de um gestor que procederá ao acompanhamento da execução e receberá 
todas as informações do proponente, principalmente quanto a realização de espetáculos, 
exibição de vídeos, lançamentos de livros ou similares, que o acompanhamento será in 
loco e será elaborado relatório do acompanhamento de execução dos projetos a ser en-
tregue pela Comissão Gestora a SECTUR;

12.10 O proponente obriga-se a fornecer cópias e transferir à Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, os direitos de utilização conjunta do material publicitário e promo-
cional relativo ao projeto, para fins de promoção institucional do Fundo Municipal de 
Investimentos Culturais - FMIC, por prazo indeterminado, inclusive em materiais da 
própria SECTUR, caso seja conveniente;

12.11 Os projetos beneficiados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os pro-
dutos culturais, espetáculos, atividades, comunicações, releases, peças publicitárias au-
diovisuais e escritas, as marcas da Prefeitura de Campo Grande, Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, e Fundo Municipal de Investimentos Culturais, na forma que deter-
mina o regulamento;

12.12 Os recursos oriundos do FMIC não poderão ser utilizados para cobertura de des-
pesas realizadas antes da aprovação do projeto ou fora do plano de trabalho aprovado 
pela Comissão gestora;

12.13 A não observação da obrigatoriedade de utilização da conta corrente aberta para 
recebimento dos recursos do FMIC e consequente pagamento das rubricas constantes 
no orçamento do projeto aprovado, sujeitará a rejeição das contas do proponente, e, 
consequentemente, às sanções cabíveis;

12.14 As cópias dos documentos fiscais originais referentes às despesas e receitas do 
projeto serão arquivadas pelo proponente, por 05 (cinco) anos, ficando nesse tempo à 
disposição das auditorias da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Finanças e Procuradoria Geral do Município;

12.15 O proponente 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;

12.16 O custo dos ingressos ou taxas de inscrição de projetos culturais financiados pelo 
Fundo Municipal de Investimentos Culturais deverá ser comercializado a preços vigentes 
no mercado;

12.17 Todo material de divulgação do projeto deverá conter, obrigatoriamente, as lo-
gomarcas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA E TURISMO e do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS CULTURAIS-FMIC;

12.18 A inobservância de quaisquer dos itens deste Edital implicará na reprovação do 
projeto cultural.

12.19 - Ausência, irregularidade de documentos e/ou formulários em desconformidade 
com este edital, acarretará a inabilitação da proposta ou desclassificação do projeto.

12.20 -  A seu critério, a Comissão poderá não selecionar novos projetos em substi-
tuição aos desistentes, ainda que isso signifique a não utilização do total de recursos 
destinados ao Programa;

12.21 - Em caso de aprovação de projetos em valores inferiores ao valor global disponi-
bilizados neste edital, o saldo remanescente da previsão orçamentária será oportunizado 
ao projeto subsequente, se for do interesse do proponente adequar o valor ao orçamento 
disponibilizado, no prazo de 3 (três) dias contados da comunicação da SECTUR, sob pena 
de renúncia tácita, com conseguinte chamamento do posterior classificado, nas mesmas 
condições.

12.22 - A Comissão poderá remanejar o orçamento restante de uma categoria para 
outra categoria de projeto conforme demanda e mérito;

Campo Grande - MS, 20 de junho de 2017.

_____________________________
Nilde Clara Benites de Souza Brun
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR
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2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 

Proponente Organização da sociedade civil sem fins lucrativos 
Nome da Entidade: CNPJ: 

 
UF: 

Endereço Completo: (Rua, N.º, Apto, Sala, Andar, Bairro, etc.)                                                                                  
 
Município: UF: 

MS 
CEP: 

CX Postal: 
 

Telefone: Fax: E-Mail: 

Nome do Dirigente: Cargo/ Função: 
 

CPF do Dirigente: Doc. Identidade nº: Órgão Emissor: Data de Expedição: 
 

Endereço Residencial: (Rua, N.º, Apto, Sala, 
Andar, Bairro, etc.)                                                                                       

Município: UF: 
MS 

CEP: 
 

Telefone: 
 

Celular: E-Mail: 

 
3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
Justificativa 
 
 
Objetivos geral e específico 
 
 
Metodologia 
 
 
Resultados esperados 
 
 
 
 
Nota: Descrição da realidade do objeto da parceria e o nexo com a atividade propos-
ta. Descreva os modos e formas de execução do projeto e explique como  trabalho 
deverá ser feito, quais as técnicas e procedimentos a serem adotados (estudos, le-
vantamentos, treinamentos, etc) articulados em etapas que permitam definir tarefas. 
- Descreva se for o caso , características inovadoras do seu projeto e suas possibili-
dades de gerar novos modos de criar e fazer. 
 

 
 

 
4. METAS A ATINGIR       
         
Nº Metas Unidade de 

Medida 
Quantidade Indicadores 

    
    
    
    
    

ANEXO I -  FORMULÁRIO DE PROPOSTA FMIC/2017 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
Nome da Proposta:  
 
Área cultural:      Compreendendo:  

Período de Realização:  

Local de Realização/abrangência: 

Público Alvo:  
 

    
    
    
    
    

Nota: 
As ações a serem executadas as metas a serem atingidas e os indicadores que aferi-
rão o cumprimento das metas. 
 

 
5. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DATA DE INÍCIO   _____ /_____ 
/______       DATA DE TÉRMINO   _____ /_____ 

/______       
 

 
METAS MESES 
 1º 2 º 3ª 4º 5º 6º 

       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

6.  VALOR GLOBAL 
 
 

Nota: valor da proposta 
 

 
 

7.  CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE 
 
 
 
 
 
Nota: Relato das experiências prévias na realização de projetos de natureza seme-
lhante informando os benefícios alcançados e outras informações relevantes. 

 
 
 
 

 
8. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

1. Declaro, estar ciente que, são de minha inteira responsabilidade as in-
formações contidas no presente formulário, relativo ao meu projeto cul-
tural e que, ao apresentá-lo este deve ser acompanhado dos documentos 
básicos e os específicos de cada área, listados no Edital nº 04/2017 rela-
tivo ao referido período de inscrição, sem os quais a análise e a tramita-
ção do projeto ficarão prejudicadas por minha exclusiva responsabilida-
de. 

 

2. Estou ciente de que, caso o apoio à proposta se concretize, estarei au-
tomaticamente obrigado a fazer constar as marcas da Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Campo Grande e do 
Fundo Municipal de Investimentos Culturais, ilustradas, em todos os 
produtos e serviços culturais e nas peças promocionais relacionadas ao 
projeto. 

 
 

       

 
 

 
3. Declaro estar ciente de que todo o material de divulgação, antes de sua 

veiculação, deverá ser apresentado, à Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, para a devida aprovação. 

 
4. Declaro estar ciente que devo apresentar à Secretaria Municipal 

de Cultura e Turismo - SECTUR, ao termino do projeto incentiva-
do, a prestação de contas dos recursos recebidos e despendidos, 
no valor total do projeto aprovado e de acordo com as normas 
definidas pelas legislações pertinentes. 

 
5. Estou ciente que, caso o projeto seja aprovado, é necessário que seja 

aberta conta corrente em nome do proponente do projeto e declaro que 
não há nenhum impedimento legal para a realização do procedimento de 
abertura de conta corrente vinculada ao projeto. 

 

6. Tenho ciência dos prazos acerca da retirada dos projetos reprovados e da 
entrega da documentação complementar dos projetos aprovados. 

 

7. Declaro, ainda, não ser agente público municipal da Administração Direta 
ou Indireta, conforme dispõe a legislação pertinente. 

 

8. Declaro não estar inadimplente com os tributos Municipais, Estaduais e 
Federais. 

 
9. Manifesto minha concordância com os termos estabelecidos neste formu-

lário, comprometendo-me ao cumprimento das exigências da LEI Nº 
4.079 de 29.09.2003, REFORMULADA PELA LEI Nº 4.444 de 14.02.2007, 
e Decreto nº 13.186 de 06 de junho de 2017, publicado D.O 4.908 de 07 
/06/2017, com suas alterações posteriores, com vistas à seleção de pro-
jetos de agentes fomentadores de atividades culturais, em conformidade 
com as disposições estabelecidas e, supletivamente, na Lei 13.019/2014 
e Decreto 13.022/2016. 

 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 
 
Local/Data:  
 
Nome do Proponente:  
 
 

    
    
    
    
    

Nota: 
As ações a serem executadas as metas a serem atingidas e os indicadores que aferi-
rão o cumprimento das metas. 
 

 
5. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DATA DE INÍCIO   _____ /_____ 
/______       DATA DE TÉRMINO   _____ /_____ 

/______       
 

 
METAS MESES 
 1º 2 º 3ª 4º 5º 6º 

       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

6.  VALOR GLOBAL 
 
 

Nota: valor da proposta 
 

 
 

7.  CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE 
 
 
 
 
 
Nota: Relato das experiências prévias na realização de projetos de natureza seme-
lhante informando os benefícios alcançados e outras informações relevantes. 

 
 
 
 

 
8. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Assinatura: ........................................................................... 
 

 
 

Assinatura: ........................................................................... 
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ANEXO II – PLANO DE TRABALHO 
 

 
 
 
 

3. QUADRO DE RESPONSABILIDADES    
ATIVIDADE NOME COMPLETO DO 

PROFISSIONAL 
CPF/CNPJ FONE/E-MAIL DE 

CONTATO 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 

4. METAS A ATINGIR       
         

 
META 1 – (ESPECIFICAR) 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
Nome do Projeto:  
 
Área Cultural:      Compreendendo:  

Período de Realização:  

Local de Realização/abrangência: 

Público Alvo:  
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 

Proponente Organização da sociedade civil sem fins lucrativos 
Nome da Entidade: CNPJ: 

 
UF: 

Endereço Completo: (Rua, N.º, Apto, Sala, Andar, Bairro, etc.)                                                                                  
 
Município: UF: 

MS 
CEP: 

CX Postal: 
 

Telefone: Fax: E-Mail: 

Nome do Dirigente: Cargo/ Função: 
 

CPF do Dirigente: Doc. Identidade nº: Órgão Emissor: Data de Expedição: 
 

Endereço Residencial: (Rua, N.º, Apto, Sala, 
Andar, Bairro, etc.)                                                           

Município: UF: 
MS 

CEP: 
 

Telefone: 
 

Celular: E-Mail: 

   

 
 

 

 
 

 

Etapa Unidade 
medida 

Quantidade Indicador de 
cumprimento da 
etapa 

    
    
    
    
    
    
    

META 2 – ( ESPECIFICAR) 
 

Etapa Unidade 
medida 

Quantidade Indicador de 
cumprimento da 
etapa 

    
    
    
    
    
    
    
 

META 3 – ( ESPECIFICAR) 
Etapa Unidade 

medida 
Quantidade Indicador de 

cumprimento da 
etapa 

    
    
    
    
    
    
    

META 4 – ( ESPECIFICAR) 
 

Etapa Unidade 
medida 

Quantidade Indicador de 
cumprimento da 
etapa 

    
    
    
    
    
    

 
 

 
4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 

 
Nº da 
Meta 

Descrição da 
Etapa 

Cronograma de desembolso Financeiro Total 
R$ 

(1,00)
1º mês 2º 

mês 
3º 
mês 

4º 
mês 

5º 
mês 

6º 
mês 

         
         
         
         
         
         

Valor total R$ (1,00)        
 

 
5. PLANO DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO FINAL 
CULTURAL  

Produto Destinação Quant. (%) Valor Estimado 
da Receita R$ 

(1,00) 

 
 

 

 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

Nota: 
Informe como será distribuído/comercializado o produto (CD’s, Livros, Revistas, CD-
Rom ,Ingressos,e etc.) obtido a partir do projeto cultural considerando o público alvo, 
estratégias de divulgação e diferencial de preço de modo a beneficiar a comunidade 
por tratar-se de projeto incentivado. 
 
 
 

6. PLANO BÁSICO DE DIVULGAÇÃO  
Peça de Divulgação  Dimensões Quantidade 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Nota: 
- Devem ser indicados,  neste item, as peças gráficas ou o veículo de comunicação 
das peças audiovisuais, com o tamanho ou duração  e a quantidade prevista para 
cada peça. Exemplo: cartazes, convites, folders, banners, outdoor, faixas, filipetas, 
anúncio em jornal /revista, mídia televisiva, spots, etc. 

 
 

 
7.  ORÇAMENTO 
Nº 

ITEM
ITENS DE DESPESA QUANTIDADE UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
 UNITÁRIO 

TOTAL 

1 PRODUÇÃO/EXECUÇÃO     
A Despesas com Serviços      
 Pessoal:     
      
      
 Serviços de Terceiros:     
      
      
    Subtotal 

A 
 

B Despesas com 
Capacitação 

    

 Pessoal:     
      
      
 Serviços de terceiros:     
      

 
 

 

 
 

 

      
 Subtotal 

B 
 

C Despesas com Custeio     
 Material de Consumo:     
      
      
 Impostos/Taxas Bancárias:     
      
      
    Subtotal 

C 
 

D Despesas de Capital      
 Aluguel de 

Material/Equipamentos  
    

      

      

   Subtotal D  
TOTAL DA PRODUÇÃO/EXECUÇÃO ( A + B + C + D ) – [Total 1]  

      

2 DIVULGAÇÃO       
E Despesas com Serviços      

      
      

TOTAL DA DIVULGAÇÃO ( = E) – [Total 2]  
  

VALOR DA PROPOSTA BÁSICA DO PROJETO  ( Total 1 + 2)  
  

3 ELABORAÇÃO DO 
PROJETO 

    

F Despesas com Serviços      
TOTAL DA ELABORAÇÃO (= F) – [Total 3]  

  
TOTAL DO ORÇAMENTO  ( Total 1 + 2 + 3 )  

 
 
 
 

 
4. RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

(R$) 
1 Produção/Execução  
2 Divulgação (até 30% do Valor das despesas do quadro 

Produção/Execução) 
 

3 Elaboração (até 5%) do valor da soma dos totais dos 
quadros Produção/Execução + Divulgação) 

 

                       Total 
Geral 

 

 
 

5. RESUMO DO ORÇAMENTO POR NATUREZA DE DESPESA 
ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA VALOR 

(R$) 
1 Despesas com Serviços  Subtotal A + B + E + F  
2 Despesas com Custeio Subtotal C  
3 Despesas de Capital Subtotal D  
                TOTAL 

GERAL 
 

 
 

6. FONTES DE FINANCIAMENTO 
FONTES VALOR 

(R$) 
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Valor Total do Projeto =  
Valor da Contrapartida (recursos próprios ou de terceiros) -  
Valor a ser Financiado por outras Leis de Incentivo 
(especificar) 

-  

Total  a ser Financiado pelo FMIC. =  
Nota: Identificar as fontes de financiamento com o valor da participação de cada 
uma delas.  

 
Nota: 
- O orçamento deverá ser preenchido por ordem de prioridade para a indicação do 
que é essencial à sua execução. 
- A apresentação deste quadro deve ser a mais detalhada possível.    
- Para adicionar novas linhas clique com o cursor dentro de uma das linhas já 
existentes no campo desejado, em  seguida na barra de ferramentas superior clique  
em “tabela”, “inserir”, “linha acima” ou “linha abaixo”.  
 
 

 
8 - INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA 
 

- O número refere-se ao tipo de quadro de despesa do orçamento: 
 
( 1 ) Refere-se ao quadro das despesas com PRODUÇÃO/EXECUÇÃO 
( 2 ) Refere-se ao quadro das despesas com DIVULGAÇÃO 
( 3 ) Refere-se ao quadro da despesa com ELABORAÇÃO 
 
- A letra refere-se ao tipo de grupo de natureza contábil da despesa 
correspondente. 

 
(A) Despesas com SERVIÇOS, que engloba subgrupos de despesas como: 
Pessoal, Serviços de Terceiros e etc. 
(B) Despesas com CAPACITAÇÃO, que engloba subgrupos de despesas 
como: Pessoal, Serviços de Terceiros e etc. 
(C) Despesas com CUSTEIO, que engloba subgrupos de despesas como: 
Material de Consumo, Impostos/Taxas e etc. 
(D) Despesas de CAPITAL, que engloba subgrupos de despesas como: 
Aluguel de Material/Equipamentos, etc.  -  Os campos sombreados não 
deverão ser preenchidos. 
 
Nº Item 
- Numerar em ordem crescente as despesas apontadas na coluna Descrição 
das Atividades; 
Descrição das Atividades 
- Descrição das atividades, profissionais, serviços, equipamentos, trabalhos, 
materiais, etc. necessários à realização  do projeto; 
Quantidade  
- Quantidade de cada item incluído na coluna Descrição das Atividades. 
(atividades, profissionais, serviços, equipamentos, trabalhos, materiais, 
etc.); 
Unidade  
- Unidades de despesa referentes às atividades profissionais, serviços, 
equipamentos, trabalhos, materiais, etc.,  
mencionados na coluna Quantidade ( Ex.: dias, semanas, meses, litros( L ), 
quilômetros (KM), metro cúbico (m), locação, contrato, serviço, etc.); Se for 
caso, pode-se acrescentar a quantidade de unidades de despesa 
necessárias( Ex.: quantos dias, semanas, ou meses, ou quantos litros, ou 
quantas locações, etc.); 
Valor Unitário 
Valor unitário de cada atividade, em reais, mencionada na coluna Descrição 
das Atividades (Ex.: 1 diretor = 2.000,00, 1 fotolito = 200,00); 
Total da linha  
Valor correspondente, em reais, à multiplicação do número da coluna 
Quantidade pela Unidade (quando houver) e pela coluna Valor Unitário (Ex.: 
1 instrutor X 3 meses X 1.000,00 por mês = 3.000,00); 
 
Subtotal  A, B, C, D, E e F 
- Soma dos totais de cada linha  dos  itens apontados no grupo de despesa 
de  Serviços, Custeio ou  Capital. 

 
 

 

 
 

 

 
Total do quadro 1. PRODUÇÃO/EXECUÇÃO 
- Soma dos subtotais A, B, C e D; o valor obtido é necessário para se 
calcular o percentual de até 30% que poderá ser orçado para despesas com 
divulgação, conforme determina o Regulamento. 
 
Total do quadro 2. DIVULGAÇÃO 
- Soma dos totais de cada linha dos itens de despesas apontados neste 
grupo, o qual deve se limitar até o percentual de 30% sobre o valor 
apontado no quadro 1. Produção/Execução. 
 
Total do quadro 3. ELABORAÇÃO 
- Valor a ser pago para o serviço de elaboração do projeto (se for o caso), o 
qual deve se limitar até o percentual de 5% sobre o valor encontrado na 
soma do quadro 1. Produção/Execução + 2. Divulgação. 
 
Total GERAL 
- Soma dos totais obtidos nos quadros 1. Produção/Execução + 
2.Divulgação  + 3.Elaboração 

 
 

 
ANEXO III 

DECLARAÇAO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 
 
 
 
 
 

_________________________________, representante legal da OSC 

________________________, CPF __________________, declaro para os devidos 

fins e sob penas da lei, que o(a) (Organização da Sociedade Ci-

vil)________________________, dispõe de estrutura física e de pessoal, com capaci-

dade administrativa, técnica e gerencial para a execução do Plano de Trabalho propos-

to, assumindo inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as metas, acompa-

nhamento e prestação de contas. 

 
 
 
 
 
Campo Grande MS, _____ de _______________ de 2017.  

 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo ou identificação 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 
 

Nome do Proponente (organização da sociedade civil sem fins lucrativos) 
 
CNPJ: 
 
Nome do Projeto:  
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
Declaro que não há no quadro de dirigentes da OSC _________________membro de 
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. 

Declaro que a OSC ____________________________ 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 Muni-
cipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o segundo grau. 

 
 
 

 
 

 
 

_________________,______ de _______________________ de 2017. 
 
 

__________________________________ 
Assinatura e carimbo ou identificação 

 
 

 

 
 

 

 
ANEXO V 

 
TERMO DE COMPROMISSO PARA OBRAS AUDIOVISUAIS 

 
Eu,__________________ (Nome do proponente), portador da carteira de identidade 

RG nº. ______ expedida pela SSP/__, em___/___/___; CPF nº. ________; residente e 

domiciliado na Rua/Trav./Av._____________________, nº.____ complemento ____ 

(Apto, edifício, quadra, lote, etc.), na cidade de __________ , MS, CEP _______-____, 

telefone _______, e-mail ____________; representante legal da entidade 

__________________________________________________declaro, para os devidos 

fins, que caso a proposta cultural intitulada __________________________________, 

que visa a produção de obra audiovisual, seja selecionada no Edital n°004/2017- 

FMIC, cumprirei as seguintes obrigações, nos  casos em que se aplique o produto 

cultural: 

 
a) Entregar à SECTUR, no prazo máximo fixado para entrega da prestação de 

contas, o Roteiro Finalizado, encadernado e em 2 (duas) vias, devidamente 
registrado na Fundação Biblioteca Nacional – FBN. 

 
b) Garantir, quando da produção da obra audiovisual baseada no roteiro objeto 

deste Edital, a citação expressa de que o mesmo (roteiro) foi desenvolvido 
com o apoio do FMIC. 

 
c) Entregar à SECTUR, no prazo máximo fixado para entrega da prestação de 

contas, 1 (uma) cópia nova em DVD da versão final da obra audiovisual; 
 

d) Licenciar à SECTUR, em caráter definitivo, a utilização da obra em quaisquer 
modalidades, especialmente a exibição não comercial, para utilização exclusi-
va em suas finalidades institucionais, sem qualquer intuito de lucro e de forma 
a não prejudicar a exploração econômica da obra, inclusive na promoção de 
mostras e ações de difusão, estudos, participações em seminários e publica-
ções em geral, bem como na distribuição e exibição nacional e internacional 
nas televisões públicas e educativas brasileiras, em sinal aberto e fechado. 

 
e) Incluir nos instrumentos de aquisição e transferência de direitos sobre obras 

dispositivos que contemplem as obrigações constantes neste Edital. 
 

Declaro, ainda, estar ciente de que o descumprimento do acima 
exposto acarretará na não aprovação da prestação de contas e na obrigatoriedade do 
proponente em devolver os recursos financeiros recebidos, atualizados na forma pre-
vista na Legislação vigente. 

 
          ,      de          de 2017. 

 
____________________________ 
(nome completo e assinatura) 

 
 

 
ANEXO III 

DECLARAÇAO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 
 
 
 
 
 

_________________________________, representante legal da OSC 

________________________, CPF __________________, declaro para os devidos 

fins e sob penas da lei, que o(a) (Organização da Sociedade Ci-

vil)________________________, dispõe de estrutura física e de pessoal, com capaci-

dade administrativa, técnica e gerencial para a execução do Plano de Trabalho propos-

to, assumindo inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as metas, acompa-

nhamento e prestação de contas. 

 
 
 
 
 
Campo Grande MS, _____ de _______________ de 2017.  

 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo ou identificação 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 
 

Nome do Proponente (organização da sociedade civil sem fins lucrativos) 
 
CNPJ: 
 
Nome do Projeto:  
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
Declaro que não há no quadro de dirigentes da OSC _________________membro de 
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. 

Declaro que a OSC ____________________________ 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 Muni-
cipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o segundo grau. 
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_________________,______ de _______________________ de 2017. 
 
 

__________________________________ 
Assinatura e carimbo ou identificação 

 
 

 

 
 

 

 
ANEXO V 

 
TERMO DE COMPROMISSO PARA OBRAS AUDIOVISUAIS 

 
Eu,__________________ (Nome do proponente), portador da carteira de identidade 

RG nº. ______ expedida pela SSP/__, em___/___/___; CPF nº. ________; residente e 

domiciliado na Rua/Trav./Av._____________________, nº.____ complemento ____ 

(Apto, edifício, quadra, lote, etc.), na cidade de __________ , MS, CEP _______-____, 

telefone _______, e-mail ____________; representante legal da entidade 

__________________________________________________declaro, para os devidos 

fins, que caso a proposta cultural intitulada __________________________________, 

que visa a produção de obra audiovisual, seja selecionada no Edital n°004/2017- 

FMIC, cumprirei as seguintes obrigações, nos  casos em que se aplique o produto 

cultural: 

 
a) Entregar à SECTUR, no prazo máximo fixado para entrega da prestação de 

contas, o Roteiro Finalizado, encadernado e em 2 (duas) vias, devidamente 
registrado na Fundação Biblioteca Nacional – FBN. 

 
b) Garantir, quando da produção da obra audiovisual baseada no roteiro objeto 

deste Edital, a citação expressa de que o mesmo (roteiro) foi desenvolvido 
com o apoio do FMIC. 

 
c) Entregar à SECTUR, no prazo máximo fixado para entrega da prestação de 

contas, 1 (uma) cópia nova em DVD da versão final da obra audiovisual; 
 

d) Licenciar à SECTUR, em caráter definitivo, a utilização da obra em quaisquer 
modalidades, especialmente a exibição não comercial, para utilização exclusi-
va em suas finalidades institucionais, sem qualquer intuito de lucro e de forma 
a não prejudicar a exploração econômica da obra, inclusive na promoção de 
mostras e ações de difusão, estudos, participações em seminários e publica-
ções em geral, bem como na distribuição e exibição nacional e internacional 
nas televisões públicas e educativas brasileiras, em sinal aberto e fechado. 

 
e) Incluir nos instrumentos de aquisição e transferência de direitos sobre obras 

dispositivos que contemplem as obrigações constantes neste Edital. 
 

Declaro, ainda, estar ciente de que o descumprimento do acima 
exposto acarretará na não aprovação da prestação de contas e na obrigatoriedade do 
proponente em devolver os recursos financeiros recebidos, atualizados na forma pre-
vista na Legislação vigente. 

 
          ,      de          de 2017. 

 
____________________________ 
(nome completo e assinatura) 

 
 

 
 
 
 
 

TERMO DE FOMENTO / COLABORAÇÃO N.º XXXXX 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS, órgão executivo do Município 
de Campo Grande, com sede na Av. Afonso Pena, n. 3.297 - Paço Municipal, inscrita no 
CNPJ/MF n. 03.501.509/0001-06, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. 
MARCOS MARCELO TRAD, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF/MF n. 
466456321-34 e do RG n.122118 SSP/MS, residente e domiciliado na Rua Pedro Mar-
tins n.186, Vila do Polonês, nesta Capital,  com interveniência da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, neste ato representada pela sua Secretária 
Municipal, Sra. NILDE CLARA DE SOUZA BENITES BRUN, brasileira, casada, economis-
ta, portadora do CPF n. 273362551-91  e do RG n. 214263-SSP/MS, residente e domici-
liada na Rua Arcênia n. 145, Vila Giocondo Orsi, CEP:79022-040 nesta Capital, dora-
vante denominada simplesmente PARCEIRA PÚBLICA, e a XXXXXX, pessoa jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ n.º xxxxx, com sede à Rua 
xxxx, n.º xxx, Bairro xxxx, neste ato representada pelo Presidente, Sr. XXXXX, porta-
dor do RG n.º XXXX e CPF n.º XXXXX, doravante denominada simplesmente 
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, resolvem celebrar o presente TERMO DE 
FOMENTO/COLABORAÇÂO, que será regido pelas cláusulas seguintes, bem como 
pela Lei n.º 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal 13.022/16: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
1. O objeto do presente Termo de XX, originado do Processo n.º  XX   , tem por objeto 
a execução de projeto/atividade, tendo, conforme o plano de trabalho anexo ao pro-
cesso. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO: 
1. 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: 
1. O repasse financeiro pela Parceira Pública correrá por conta da seguinte dotação 

orçamentária: Programa de Trabalho n. XX; Elemento de Despesa:XX   ; Fonte de 

Recurso: 01; NE: XX. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E EXTINÇÃO: 
 

1. O PRESENTE INSTRUMENTO TERÁ SUA VIGÊNCIA DA DATA DE SUA ASSINATURA 
ATÉ XX DE XXX DE 20XX; 
 
Parágrafo único. O proponente desde que, justificado, tem direito a solicitar uma 
única prorrogação a ser protocolada, e aprovada, na SECTUR, por igual período, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do fim do prazo de execução, sendo 
que, em caso de solicitação de prorrogação, o mesmo está impedido de apresentar 
projetos nos editais subseqüentes até a apresentação final da prestação de contas. 
 
CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA PÚBLICA:  

 

1. Fazer o repasse financeiro à Parceira Privada, observando o prazo de início da exe-
cução deste Termo de  XX, de acordo com sua programação orçamentária e financeira 
e obedecendo ao Cronograma de Desembolso constate no Plano de Trabalho; 

 

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

 

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

 

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

 
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, §6� da lei citada;  

 

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, §6� da Lei n.º 
13.019/2014; 

 

7. Proceder ao monitoramento e avaliação utilizando os recursos humanos da Secreta-
ria 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; 

 

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 cita-
da; 

 

9. Prorrogar de ofício a vigência deste Termo XX, 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;  

 

10. Exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução de parce-
ria, inclusive, se for o caso, reorientando as ações, de modo  evitar a descontinuidade 
das ações pactuadas; 

 

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: 
 

1. Promover a execução do objeto da Parceira na forma e prazo estabelecidos no 
Plano de Trabalho; 
 

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; 
 

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, do-
cumentos e informações relacionados direta ou indiretamente com a execução da pre-
sente parceria; 
 

4. Prestar informações à Parceira Pública quando solicitadas e no prazo fixado; 

 

5. Prestar contas do repasse financeiro em até 30 (trinta) dias, contados do término da 

vigência; 

 

6. Responsabilizar-se com exclusividade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

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, §6� da lei citada;  

 

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, §6� da Lei n.º 
13.019/2014; 

 

7. Proceder ao monitoramento e avaliação utilizando os recursos humanos da Secreta-
ria 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; 

 

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 cita-
da; 

 

9. Prorrogar de ofício a vigência deste Termo XX, 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;  

 

10. Exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução de parce-
ria, inclusive, se for o caso, reorientando as ações, de modo  evitar a descontinuidade 
das ações pactuadas; 

 

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: 
 

1. Promover a execução do objeto da Parceira na forma e prazo estabelecidos no 
Plano de Trabalho; 
 

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; 
 

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, do-
cumentos e informações relacionados direta ou indiretamente com a execução da pre-
sente parceria; 
 

4. Prestar informações à Parceira Pública quando solicitadas e no prazo fixado; 

 

5. Prestar contas do repasse financeiro em até 30 (trinta) dias, contados do término da 

vigência; 

 

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 inciden-

tes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 

 

7. Manter e movimentar o recurso repassado pela Parceira Pública tão somente na 

conta específica indicada; 

 

8. Inserir em todo material de divulgação, o apoio financeiro concedido pela Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Campo Grande e FUNDO DE 

INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPO GRANDE-FMIC.  

 

9. Responsabilizar-se com exclusividade pelo gerenciamento administrativo e financei-

ro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 

investimento e de pessoal; 

 

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;  

 

11. Devolver, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, os saldos financeiros rema-

nescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 

realizadas, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, nos ter-

mos do artigo 52 da Lei n.º 13.019/2014; 

 

12. Realizar toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria mediante trans-

ferência 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; 

 

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; 
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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. 

 

14. Manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo 

prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subseqüente ao da apresentação da pres-

tação de contas; 

 

15. Manter durante a execução da Parceria, as mesmas condições exigidas nos arts. 

33 e 34 da lei 13.019/14; 

 

16. 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; 

 

17. 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: 

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. 

 

 

2. As ações de monitoramento e avaliação contemplarão: 

 2.1. análise de informações acerca do processamento da Parceria constantes de siste-

mas 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; 

 

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; 

 

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 questioná-

rio 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. 

 

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: 

 

3.1. 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; 
 

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

3.3.  Quando o objeto for intangível (quando não há resultado físico aferível, tais 
como realizações de eventos, treinamentos, festas populares ou assemelhados), men-
cionar e apresentar evidências dos meios empregados para a fiscalização da sua regu-
lar 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; 

 

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

 

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- DA RETENÇÃO DAS PARCELAS: 

 

1.As parcelas relativas às fases ou às etapas de execução do Termo XX, ficarão retidas 

até saneamento quando, durante as ações de monitoramento e avaliação, for consta-

tado: 

 

1.1.evidência de irregularidades na aplicação de parcela anteriormente recebida; 

 

1.2.desvio de finalidade na aplicação de recursos ou inadimplemento da Parceira Priva-

da em relação a obrigação estabelecidas no Termo de XX. 

 

1.3.omissão da Parceira Privada, sem justificativa suficiente, quanto à adoção de me-

didas saneadoras apontadas pela Parceira Pública ou pelos órgãos de controle interno 

ou externo. 

 

2.Quando verificadas quaisquer das hipóteses que autorizam  retenção das parcelas, a 

Parceira Pública suspenderá imediatamente a liberação das parcelas restantes, notifi-

cando a Parceira Privada para no prazo máximo de 15 (quinze) dias sanar as irregula-

ridades, cumprir a obrigação ou apresentar justificativas para impossibilidade de sane-

amento da irregularidade ou para cumprimento da obrigação, sob pena de instauração 

da Tomada de Contas Especial e medidas cabíveis. 

 

 

 

CLÁUSULA NONA- DO REPASSE FINANCEIRO: 

 
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$ xxxx (xxxxx) creditado 
da seguinte forma: xxxxxxx de acordo com o Plano de Trabalho - Cronograma de De-
sembolso Financeiro, f. xx dos Autos; 
 
2. A Parceira Pública depositará à Parceira Privada o recurso no Banco xxxx, Agência 
n.º xxxx, Conta Corrente n.º xxxxx, de titularidade da segunda, observado o disposto 
no artigo 51 da Lei n.º 13.019/2014; 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO AMPARO LEGAL: 

 

CLÁUSULA OITAVA- DA RETENÇÃO DAS PARCELAS: 

 

1.As parcelas relativas às fases ou às etapas de execução do Termo XX, ficarão retidas 

até saneamento quando, durante as ações de monitoramento e avaliação, for consta-

tado: 

 

1.1.evidência de irregularidades na aplicação de parcela anteriormente recebida; 

 

1.2.desvio de finalidade na aplicação de recursos ou inadimplemento da Parceira Priva-

da em relação a obrigação estabelecidas no Termo de XX. 

 

1.3.omissão da Parceira Privada, sem justificativa suficiente, quanto à adoção de me-

didas saneadoras apontadas pela Parceira Pública ou pelos órgãos de controle interno 

ou externo. 

 

2.Quando verificadas quaisquer das hipóteses que autorizam  retenção das parcelas, a 

Parceira Pública suspenderá imediatamente a liberação das parcelas restantes, notifi-

cando a Parceira Privada para no prazo máximo de 15 (quinze) dias sanar as irregula-

ridades, cumprir a obrigação ou apresentar justificativas para impossibilidade de sane-

amento da irregularidade ou para cumprimento da obrigação, sob pena de instauração 

da Tomada de Contas Especial e medidas cabíveis. 

 

 

 

CLÁUSULA NONA- DO REPASSE FINANCEIRO: 

 
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$ xxxx (xxxxx) creditado 
da seguinte forma: xxxxxxx de acordo com o Plano de Trabalho - Cronograma de De-
sembolso Financeiro, f. xx dos Autos; 
 
2. A Parceira Pública depositará à Parceira Privada o recurso no Banco xxxx, Agência 
n.º xxxx, Conta Corrente n.º xxxxx, de titularidade da segunda, observado o disposto 
no artigo 51 da Lei n.º 13.019/2014; 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO AMPARO LEGAL: 

 
1. A presente parceria se regerá pelas normas contidas na Lei Federal n.� 
13.019/2014 e pelo Decreto Municipal n. 13.022/16, independentemente da transcri-
ção de qualquer norma contida nos dispositivos legais.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

 

1. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE FINANCEIRO DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 30 
(TRINTA) DIAS, CONTADOS DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA, SENDO VEDADA A 
PRORROGAÇÃO. 
 
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 SEGUNDA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: 
 
1.A Parceira Privada prestará constas da boa e regular aplicação dos recursos recebi-
dos no término da vigência da parceria, observando-se as regras previstas nos arts 63 
a 72 da Lei 13019/14 e Decreto Municipal 13022/16, além das Cláusulas constantes 
deste Termo de XX e do Plano de Trabalho aprovado. 
 
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: 
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; 
 
2.2.avaliação dos efeitos da parceria; 
 
2.3.conclusão da análise pela: 
 
2.3.1. aprovação das contas: quando constatado o cumprimento do objeto e das me-
tas; 
 
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; 
 
2.3.3. rejeição das contas, quando houver omissão no dever de prestar contas, des-
cumprimento injustificado do objeto, dano ao erário ou desvio de dinheiro, bens ou 
valores públicos. 
 
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. 
 
4.Exaurida a fase recursal, o gestor da parceria deverá: 
 
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; 
 
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”. 
 
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. 
 
6.O prazo para análise da Prestação de Contas Final da Parceira Pública será de XX, 
contados da apresentação do relatório final de execução do objeto, podendo ser pror-
rogado por igual período. 
 
7. Os débitos a serem restituídos pela Parceira Privada serão apurados mediante atua-
lização monetária. 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESTITUIÇÃO DE VALORES: 
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EDITAL 05/2017 - FOMTEATRO 2017

A Secretária Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública, para conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscri-
ções de seleção de projetos de agentes fomentadores de atividades culturais referentes 
ao TEATRO, no período de 22 de junho a 21 de julho de 2017, por meio da  POLÍTICA 
DE FOMENTO PARA O TEATRO NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-FOMTEATRO, em 
conformidade com as disposições abaixo estabelecidas, de acordo com os dispositivos 
da Lei n. 4.453, de 27 de março de 2007 e do Decreto n. 10.073 de 27 de Julho de 2007 
alterado pelo Decreto n. 13.187 de 06 de junho de 2017 e Lei 13.019/2014 e Decreto 
13.022/2016 e suas eventuais modificações no que lhe for aplicável.

Parágrafo único: Não estão previstos neste edital pagamentos com reformas, me-
lhorias ou manutenção de espaço físico utilizado pelo proponente, nem aquisição de 
material permanente. É vedada a concessão de benefícios a obras, produtos, eventos ou 
outros decorrentes, destinados ou circunscritos a circuitos privados ou a coleções parti-
culares. O projeto cultural incentivado deverá utilizar, sempre, no total ou parcialmente, 
recursos humanos, materiais e naturais disponíveis no município de Campo Grande e do 
Estado de Mato Grosso do Sul, exceto projetos na área de formação.

1. Do Objeto 
1.1. O presente Edital tem por finalidade, nos termos do artigo 1º da Lei n. 4.453, de 27 
de março de 2007, estimular e fomentar a criação, produção e difusão teatral em Campo 
Grande, por meio de projetos que aproximem a comunidade dessa arte, por meio de 
grupos, produtores culturais, associações culturais, artistas, técnicos e pesquisadores, 
compartilhando a diversidade de linguagens, gêneros, tendências e linhas de pesquisa;
 
1.2. A pesquisa mencionada no Decreto n. 10.073/2007 se refere às práticas dramatúr-
gicas ou cênicas, mas não se aplica à pesquisa teórica restrita à elaboração de ensaios, 
teses, monografias, projetos sociais, projetos de arte-educação e semelhantes, com 
exceção daquela que se integra organicamente ao projeto artístico;

1.3. Para a realização do Programa, por meio de Edital, serão selecionados propos-
tas de caráter estritamente artístico-cultural, de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, 
consideradas Organizações da Sociedade Civil – OSC, aqui denominadas proponentes, 
com sede/domicílio no Município de Campo Grande, que representem núcleos artísticos 
sediados e com atividade profissional no Município de Campo Grande, respeitado o valor 
total de recursos disponíveis.
 

2. Das Condições
2.1 Os projetos inscritos deverão ter caráter estritamente artístico-cultural e ser en-
quadrados em uma das áreas do art. 1º do Decreto nº 13.187 de 06 de junho de 2017, 
publicado D.O 4.908 de 07/06/2017.

2.2 Poderão participar deste Chamamento Público as Organizações da Sociedade Civil 
(OSC), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2°, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, 
da Lei Federal n° 13.019/14:
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associa-
dos, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, 
sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer 
natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício 
de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto 
social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de 
reserva;
 b) as sociedades cooperativas previstas na Lei Federal nº 9.867, de 10 de novembro 
de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 
social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de tra-
balho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais 
ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para 
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; ou 
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse 
público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.

2.3 Cada Organização da Sociedade Civil poderá inscrever apenas 01 (um) projeto, em 
uma das áreas e deverá formatar o seu projeto obedecendo às exigências do edital, 
podendo escolher qualquer proposta que considerar de interesse cultural. Também terá 
liberdade para organizar a equipe de produção, criação e todas as ações que venha a 
desenvolver, desde que com profissionais capacitados.

2.4 São vedadas mais de 02 (duas) funções remuneradas a um único profissional inte-
grante da equipe do projeto. 

2.5 Para participar deste Edital a OSC deverá declarar, conforme Termo de Responsabilidade 
do Formulário de Proposta - ANEXO I deste edital, que está ciente e concorda com as 
disposições previstas no Edital e seus ANEXOS, bem como que se responsabilizam pela 

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 con-
figurando esta hipótese os recursos serão integralmente devolvidos com correção mo-
netária à Parceira Pública, e se for o caso com juros, sem prejuízo das sanções previs-
tas no artigo 73 da Lei n.� 13.019/2014;  
 
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 Fa-
zenda Estadual, em razão da não execução do objeto, não apresentação no prazo exi-
gido da comprovação e prestação de contas, e aplicação dos recursos de forma diversa 
da estipulada por este Termo de Fomento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO: 
 
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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES: 
1. Quando a execução da presente parceria estiver em desacordo com o Plano de Tra-
balho e com as normas da Lei nº 13.019/2014 e da legislação específica, poderão ser 
aplicadas as seguintes sanções: 
1.1. advertência de caráter preventivo, que será aplicada quando verificadas impropri-
edades praticadas pela Parceira Privada que não justifiquem a aplicação de penalidade 
mais grave; 
1.2.suspensão temporária, que será aplicada nos casos em que forem verificadas irre-
gularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justi-
ficar 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 im-
pede a Parceira Privada de participar de chamamento Público e de celebrar parceri-
as/contratos com órgãos e entidades da Administração Pública por prazo de até 02 
(dois ) anos; 
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 parti-
cipe 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. 
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. 
1.5. Nas sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, o recurso 
cabível é o Pedido de Reconsideração. 
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 Plane-
jamento e Finanças do Município, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS: 
1.Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceira, os saldos fi-
nanceiros 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 SÉTIMA – DA TITULARIDADE DOS BENS REMANESCENTES: 
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. 
 
2 Havendo dissolução da Parceira Privada, durante a vigência desta Parceria: 
 
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 titulari-
dade for da Parceira Pública; ou 
 
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. 
 
3 Caso a prestação de Contas Final seja rejeitada, a titularidade dos bens remanescen-
tes permanecerá com a Parceira Privada, observados os seguintes procedimentos: 
 
3.1. não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a moti-
vação da rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou à sua aquisição; ou 
 
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 OITAVA- ANTICORRUPÇÃO:  
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, qual-
quer 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 DÉCIMA NONA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
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 n.� 
13.019/2014, conforme declarações que seguem anexas, parte integrante do presente 
termo.  
 
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 recur-
sos transferidos, nos termos do parágrafo único do artigo 51 da Lei n.� 13.019/2014. 
 
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 transfe-
rência da propriedade à Administração Pública, nos termos do artigo 34, §5� da Lei 
n.� 13.019/2014; 
 
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 n.� 13.019/2014; 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO: 
 
1.A Parceria Pública providenciará a publicação do extrato do Termo de Fomento no 
Diário Municipal de Campo Grande. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO: 
 
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, salva-
guardada a prévia tentativa de solução administrativa, nos termos do artigo 42, inciso 
XVII da Lei n.� 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 efei-

tos jurídicos e legais, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas. 

 
Campo Grande/MS,       de     de 2017. 
 
 
 
NILDE CLARA DE SOUZA BENITES BRUN 
Secretária Municipal de Cultura e Turismo 
PARCEIRA PÚBLICA 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
            XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
3 Caso a prestação de Contas Final seja rejeitada, a titularidade dos bens remanescen-
tes permanecerá com a Parceira Privada, observados os seguintes procedimentos: 
 
3.1. não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a moti-
vação da rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou à sua aquisição; ou 
 
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 OITAVA- ANTICORRUPÇÃO:  
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, qual-
quer 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 DÉCIMA NONA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
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 n.� 
13.019/2014, conforme declarações que seguem anexas, parte integrante do presente 
termo.  
 
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 recur-
sos transferidos, nos termos do parágrafo único do artigo 51 da Lei n.� 13.019/2014. 
 
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 transfe-
rência da propriedade à Administração Pública, nos termos do artigo 34, §5� da Lei 
n.� 13.019/2014; 
 
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 n.� 13.019/2014; 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO: 
 
1.A Parceria Pública providenciará a publicação do extrato do Termo de Fomento no 
Diário Municipal de Campo Grande. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO: 
 
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, salva-
guardada a prévia tentativa de solução administrativa, nos termos do artigo 42, inciso 
XVII da Lei n.� 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 efei-

tos jurídicos e legais, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas. 

 
Campo Grande/MS,       de     de 2017. 
 
 
 
NILDE CLARA DE SOUZA BENITES BRUN 
Secretária Municipal de Cultura e Turismo 
PARCEIRA PÚBLICA 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
            XXXXXXXXXXXXXXXX 

PARCEIRA PRIVADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 –___________________________________________________ 
Nome:          
RG n.º  
CPF n.º  
 
2 –___________________________________________________ 
Nome:          
RG n.º  
CPF n.º  
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veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o pro-
cesso de seleção.

3. Dos recursos orçamentários
3.1 Os recursos necessários para o desenvolvimento desta atividade serão oriundos 
da SECTUR, compartilhados com o Edital FOMTEATRO 02/2017, totalizando um 
montante global no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) tendo por parâmetro 
a seguinte estrutura:

Categoria Projetos Investimentos (por projeto)

A
Formação e Capacitação
R$ 50.000,00

02 (dois) projetos de R$ 25.000,00

B
Criação e Produção 
R$ 350.000,00                                                 

02 (dois) projetos de R$ 70.000,00                                                                                            
03 (três) projetos de R$ 50.000,00
02 (dois) projetos de R$ 30.000,00

C
Circulação e/ou Temporadas
R$ 240.000,00

06 (seis) projetos de R$ 40.000,00

D
Manutenção de Grupos
R$ 160.000,00

02 (dois) projetos de R$ 80.000,00

3.2.  A despesa com elaboração do projeto, não poderá ultrapassar 5% (cinco por cento) 
do valor da proposta;

3.3 Caberá à Organização da Sociedade Civil proponente contemplada pelo edital 
FOMTEATRO 05/2017 arcar com todos e quaisquer gastos necessários que não estejam 
previstos no formulário de inscrição.

3.4 Os projetos selecionados terão até 06 (seis) meses, a partir do repasse financeiro 
em conta corrente especifica do projeto, para serem executados em sua totalidade. O 
proponente, desde que devidamente justificado, tem direito de solicitar uma única pror-
rogação a ser protocolada, e aprovada, na SECTUR, por igual período, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias antes do fim do prazo de execução, em caso de solicitação de 
prorrogação o mesmo estará impedido de apresentar projetos nos editais subsequentes 
até a apresentação final da prestação de contas.

4. Das inscrições dos projetos
4.1. Os projetos deverão ser enviados pelo Correio, exclusivamente por SEDEX com 
AR, em envelopes lacrados, para a sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 
endereçados à Comissão de Seleção para análise e habilitação das Propostas, publicadas 
no D.O nº 4.876 de 04.05.2017 - Resolução “PE” - SECTUR nº 10 de 03.05.2017; acom-
panhados de carta de encaminhamento em (01) uma via, contendo obrigatoriamente as 
seguintes informações.

Dados da carta, com relação dos seguintes documentos encaminhados:
 TÍTULO DO PROJETO:
 ÁREA CULTURAL:
 SUBÁREA:  
 NOME DO PROPONENTE:
 ENDEREÇO COMPLETO:
 DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS, conforme itens do edital.

ENVIAR O PROJETO POR SEDEX PARA O ENDEREÇO ABAIXO:

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo receberá os projetos no período de 22 de 
junho a 21 de julho de 2017, sendo que a data de postagem deve estar compreendida 
neste período. 

4.2 A proposta deverá ser apresentada em formulário padrão, conforme modelo esta-
belecido e disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR 
(www.capital.ms.gov.br/sectur), em uma única via formato A4, devidamente preenchi-
do, digitado, com todas as folhas numeradas, rubricadas, datadas e assinadas pelo pro-
ponente nos campos indicados (ANEXO I);

Parágrafo único. Formulários preenchidos manualmente ou fora do padrão estabeleci-
do no item 4.2 deste edital serão tidos como INABILITADOS.

4.3 O sistema de encadernação a ser utilizado para o projeto e documentos deverá 
seguir o padrão de pasta com duas perfurações e grampos (tipo bailarina) unindo todo 
o volume visando facilitar o manuseio; separar cada área de informação de acordo com 
a sequência de documentos da carta enviada conforme item 4.1 e mais documentos da 
área específica de habilitação, com as folhas numeradas e rubricadas na parte inferior 
das páginas, podendo a numeração ser manuscrita (caneta); (documentos e portfólio 
também devem ser numerados e rubricados)

4.4 Documentos a serem entregues no ato da inscrição:
4.4.1 – Proposta nos moldes do ANEXO I, com os seguintes itens:

a) Descrição da realidade do objeto da parceria e o nexo com a atividade proposta
b) As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que 

aferirão o cumprimento das metas;
c) Os prazos para execução das ações e cumprimento das metas;
d) Valor global.

4.4.2 – somente serão avaliadas as propostas que observarem o prazo e forma previstas 
neste item 4.4.1
4.4.3 - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigên-
cias previstas no art. 33 da Lei Federal n. 13.019/ 2014; 
4.4.4 - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), emiti-
do no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar 
que a organização da sociedade civil existe há, no mínimo, 2 ( dois) anos com cadastro 
ativo; 
4.4.5 - Ata de Posse da atual diretoria da organização da sociedade civil, devidamente 
registrada em cartório; 
4.4.6- relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, con-
forme 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; 
4.4.7- 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; 
4.4.8 – documentação específica por categoria.

1.5 A não apresentação dos documentos inabilita o projeto;
1.6  É vedada a inscrição condicional ou extemporânea;
1.7  Será permitida inscrição por instrumento procuratório, efetivado em cartório, com 

poderes específicos para este edital.
1.8  É de inteira responsabilidade do proponente certificar-se de que atende a todos os 

requisitos estabelecidos neste Edital;
1.9 Uma vez efetivada a inscrição, não será permitido alterar ou complementar quais-

quer informações, ainda que não tenha decorrido todo o prazo do Edital. 
1.10 Não serão aceitos projetos e documentos enviados através de e-mail, como 

também, protocolo de requerimento de qualquer documento exigido neste Edital;
1.11 Após a inscrição do projeto cultural e até que se encerre sua análise, não será 

permitido anexar novos documentos ou informações, exceto por solicitação da co-
missão especial de seleção;

1.12 Será divulgada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo - SECTUR (www.capital.ms.gov.br/sectur), a relação de todos os projetos 
inscritos habilitados e não habilitados e seus respectivos proponentes;

1.13 Projetos aprovados no Fundo de Investimentos Culturais - FIC/MS, não se-
rão analisados para receberem recursos do FOMTEATRO, exceto os projetos que 
prevejam a parceria FIC/FOMTEATRO, com os valores definidos em sua proposta 
orçamentária;

1.14 O proponente deverá optar por apenas uma categoria, conforme item 3.1 deste 
edital

1.15 O calendário das atividades deste edital seguirá as seguintes datas, podendo vir 
a ter alterações, por decisão fundamentada da comissão gestora:

Etapas Atividades Datas
A Publicação no Diário Oficial e 

Recebimento das inscrições
22 de junho de 2017 a 21 de julho de 
2017

B Publicação dos projetos inscri-
tos no Diário Oficial.

28 de julho de 2017

C Análise preliminar dos docu-
mentos

04 de agosto a 11 de agosto de 2017

D Publicação dos habilitados e 
inabilitados no Diário Oficial do 
Munícipio

16 de agosto de 2017

E Recursos à fase de habilitação 16 de agosto a 20 de agosto de 2017
F Análise das propostas pela 

Comissão Gestora
21 de agosto a 04 de setembro de 2017

G Publicação das propostas apro-
vadas

06 de setembro de 2017

H Entrega do Plano de Trabalho e 
documentação complementar

07 de setembro a 21 de setembro de 
2017

I Homologação do resultado final 29 de setembro de 2017 
Publicação no DIOGRANDE 03 de outubro 2017

J Retirada pelo proponente dos 
ofícios para a abertura de conta 
bancária na SECTUR 

04 a 06 de outubro 2017

K Entrega do espelho da conta 
corrente na SECTUR pelo pro-
ponente

04 a 10 de outubro de 2017

L Assinatura dos contratos 18 a 27 de outubro de 2017 
M Repasse de recursos. 07 de novembro a 21 de novembro de 

2017
N Período de execução dos pro-

jetos.
21 de novembro de 2017 a 20 de maio 
2018

O Período de prestação de contas. 21 de maio de 2018 a 19 de junho de 
2018

5. Documentação específica por categoria
5.1  O proponente deverá apresentar currículo artístico cultural que os habilite a exe-
cutar o p rojeto, acompanhado de documentos que os comprovem tais como: diplomas, 
certificados e portfólio;

5.2. O projeto que envolver FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, deverá conter as seguintes 
informações:
 
5.2.1. Qual a atividade a ser desenvolvida – Oficina ou Curso – Carga horária: mínimo 
de 35 horas;
 
5.2.2. Planejamento completo da atividade incluindo: nome da atividade, objetivos, 
período de realização, duração em dias, carga horária diária e total, nome(s) do(s) 
profissional(is) envolvido(s), nº de participantes, materiais a serem utilizados, conteúdo 
programático detalhado, métodos a serem aplicados, forma de avaliação pelos parti-
cipantes e pelo(s) profissional(is) envolvido(s), Carta de Anuência dos profissionais a 
serem contratados;
 
5.3. O projeto que envolver CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO deverá constar 
as seguintes informações:
 
5.3.1. Como contrapartida ao financiamento da produção os proponentes deverão re-
alizar, o mínimo de 5 (cinco) apresentações para os projetos de R$ 70.000,00 (setenta 
mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil) e o mínimo de 3 (três) apresentações para os 
projetos de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Essas apresentações devem ser gratuitas ou 
com ingressos de, no máximo, R$ 20,00 (Vinte reais).

5.3.2. Argumento, ou roteiro, ou texto (quando houver) com autorização do autor ou 
SBAT- Sociedade Brasileira de Autores;
 
5.3.3. Proposta de encenação com todos os detalhes possíveis para melhor compreen-
são do projeto;
 
5.3.4. Concepções de cenários, figurinos, iluminação e música; ou informações gerais 
que possibilitem a compreensão destes elementos dentro do projeto.
  
5.4. O projeto que envolver CIRCULAÇÃO E OU TEMPORADAS de peças teatrais de-
verá conter as seguintes informações:
 
5.4.1. O proponente deverá realizar até o período determinado de execução o mínimo 
de 10 apresentações gratuitas ou com ingressos de, no máximo, R$20,00 (Vinte reais);

5.4.2. Cronograma previsto de datas e horários das apresentações, nomes dos locais e 
endereços dos espaços onde ocorrerão a circulação e ou/ temporada das peças teatrais.
 
5.4.3. DVD do espetáculo na íntegra;
 
5.4.4. Portfólio do espetáculo proposto que comprove a trajetória de apresentações.
  
5.5. O projeto que envolver MANUTENÇÃO DE GRUPOS deverá comprovar trabalho 
ininterrupto de no mínimo 05 (cinco) anos na cidade de Campo Grande por meio de por-
tfólio do grupo e deverá conter as seguintes informações:
 

2.4 São vedadas mais de 02 (duas) funções remuneradas a um único profissional inte-
grante da equipe do projeto.  
 
2.5 Para participar deste Edital a OSC deverá declarar, conforme Termo de Responsa-
bilidade do Formulário de Proposta – ANEXO I deste edital, que está ciente e concorda 
com as disposições previstas no Edital e seus ANEXOS, bem como que se responsabili-
zam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados du-
rante o processo de seleção. 
 
 
3. Dos recursos orçamentários 
3.1 Os recursos necessários para o desenvolvimento desta atividade serão oriundos da 
SECTUR, compartilhados com o Edital FOMTEATRO 02/2017, totalizando um 
montante global no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) tendo por parâmetro 
a seguinte estrutura: 
 
Categoria Projetos Investimentos (por projeto) 
 
A 

Formação e Capacitação 
R$ 50.000,00 

02 (dois) projetos de R$ 25.000,00 

 
B 

Criação e Produção  
R$ 350.000,00                                                 

02 (dois) projetos de R$ 70.000,00                         
03 (três) projetos de R$ 50.000,00 
02 (dois) projetos de R$ 30.000,00 

 
C 

Circulação e/ou Temporadas 
R$ 240.000,00 

06 (seis) projetos de R$ 40.000,00 

 
D 

Manutenção de Grupos 
R$ 160.000,00 

02 (dois) projetos de R$ 80.000,00 
 

 
3.2.  A despesa com elaboração do projeto, não poderá ultrapassar 5% (cinco por 
cento) do valor da proposta; 
 
3.3 Caberá à Organização da Sociedade Civil proponente contemplada pelo edital 
FOMTEATRO 05/2017 arcar com todos e quaisquer gastos necessários que não estejam 
previstos no formulário de inscrição. 
 
3.4 Os projetos selecionados terão até 06 (seis) meses, a partir do repasse financeiro 
em conta corrente especifica do projeto, para serem executados em sua totalidade. O 
proponente, desde que devidamente justificado, tem direito de solicitar uma única 
prorrogação a ser protocolada, e aprovada, na SECTUR, por igual período, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias antes do fim do prazo de execução, em caso de soli-
citação de prorrogação o mesmo estará impedido de apresentar projetos nos editais 
subsequentes até a apresentação final da prestação de contas. 
 
4. Das inscrições dos projetos 
4.1. Os projetos deverão ser enviados pelo Correio, exclusivamente por SEDEX com 
AR, em envelopes lacrados, para a sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 
endereçados à Comissão de Seleção para análise e habilitação das Propostas, publica-
das no D.O nº 4.876 de 04.05.2017 – Resolução “PE” – SECTUR nº 10 de 03.05.2017; 
acompanhados de carta de encaminhamento em (01) uma via, contendo obrigatoria-
mente as seguintes informações. 
 
 
Dados da carta, com relação dos seguintes documentos encaminhados: 

 TÍTULO DO PROJETO: 
 ÁREA CULTURAL: 
 SUBÁREA:   
 NOME DO PROPONENTE: 
 ENDEREÇO COMPLETO: 
 DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS, conforme itens do edital. 

 
ENVIAR O PROJETO POR SEDEX PARA O ENDEREÇO ABAIXO: 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECTUR – 

COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA ANÁLISE E HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS - 
Edital FOMTEATRO/2017 

 
TÍTULO DO PROJETO: 
ÁREA CULTURAL: 
ENDEREÇO: Rua Brasil, 464 Vila Marman, CEP 79.010 - 230 Campo Grande-MS 
 
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo receberá os projetos no período de 22 de 
junho a 21 de julho de 2017, sendo que a data de postagem deve estar compreendida 
neste período.  
 
4.2 A proposta deverá ser apresentada em formulário padrão, conforme modelo esta-
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5.5.1. Incluir cronograma de ações e local da realização das atividades do projeto;
 
5.5.2. Compreende-se por projetos de manutenção as atividades teatrais relativas a 
apresentações ou temporadas, mostras, seminários, oficinas, montagem de espetáculo, 
manutenção do repertório do grupo; qualificação profissional; levantamento organização 
de material referente ao grupo, registro de trabalho do grupo, pesquisa e intercâmbio 
entre grupos e outras atividades que contribuam para fortalecer o trabalho continuado. 
A proposta apresentada deverá ter no mínimo 03 (três) atividades distintas, citadas 
acima;
 
5.5.3. Até 15% (quinze) do valor total destinado a cada projeto nessa categoria poderá 
ser aplicado em despesas administrativas, como, pagamento de pessoal fixo, água, luz, 
telefone, correspondente ao período de execução do projeto.
 
6. Dos critérios de análise

6.1. Comissão Gestora terá como por base os seguintes critérios de avaliação: 
6.1.1. DA PONTUAÇÃO GERAL, MÁXIMO DE 90(noventa) pontos; para o projeto ser con-
siderado habilitado em qualquer categoria, deve alcançar o mínimo de 50 (cinquenta) 
pontos;
 
6.1.2. EXCELÊNCIA ARTÍSTICA, TÉCNICA DO PROJETO E SUA RELEVÂNCIA CULTURAL 
PARA O MUNICÍPIO (incluindo a abordagem dos temas, processo criativo, fontes de pes-
quisa, aspectos inovadores, preparação do elenco, entre outros elementos importantes 
à realização do projeto) - (10 a 20 pontos);
 
6.1.3. RELEVÂNCIA DA TRAJETÓRIA ARTÍSTICA E DO PERFIL CULTURAL DO PROPONENTE 
(inclui a qualificação dos profissionais envolvidos, experiência na realização de projetos 
culturais e sua participação em projetos culturais próprios e de outros núcleos artísticos, 
entre outros) - (10 a 15 pontos);
 
6.1.4. RELEVÂNCIA DA TRAJETÓRIA ARTÍSTICA E PERFIL CULTURAL DE TODOS OS 
INTEGRANTES DA FICHA TÉCNICA, INCLUINDO A DIVERSIDADE DE FUNÇÕES NO 
PROJETO (inclui o número de profissionais envolvidos, suas experiências, qualificações 
para as funções no projeto, entre outros - (05 a 20 pontos);
 
6.1.5.  COMPATIBILIDADE NA RELAÇÃO ENTRE CRONOGRAMA DE PRAZOS, REALIZAÇÃO 
DAS DESPESAS E ATIVIDADES E A PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NO 
PLANO DE TRABALHO (inclui o planejamento das metas e objetivos do projeto, o valor 
dos cachês dos profissionais envolvidos, o valor dos serviços a serem contratados e o 
desembolso dentro das respectivas etapas, entre outros) - (03 a 05 pontos);
 
6.1.6. SUSTENTAÇÃO ECONÔMICA DO PROJETO (inclui as condições específicas do pro-
jeto como: disponibilidade de espaço físico próprio ou de terceiros, previsão de limite de 
público por apresentação, público alvo, entre outros) - (05 a 10 pontos);
 
6.1.7. COERÊNCIA DO PLANO DE DIVULGAÇÃO COM OS OBJETIVOS E METAS DO 
PROJETO (inclui as ações e o alcance das mesmas para divulgar e impulsionar o projeto 
e as atividades artísticas do núcleo proponente, o reconhecimento da fonte de financia-
mento e a fixação da marca na comunidade, o alcance junto ao público específico e a 
inclusão de outros segmentos de público, entre outros) - (05 a 10 pontos);
 
6.1.8. CONTRAPARTIDA SOCIAL OU BENEFÍCIO À POPULAÇÃO (inclui a definição no 
plano de trabalho como; destinação de vagas em projetos de formação, temporadas a 
preços populares quando envolver produção de espetáculos e circulação, entre outros) 
- (05 a 10 pontos);

6.2. Para todos os efeitos, serão contemplados as propostas que atingirem maior pontu-
ação dentro do limite dos recursos disponíveis na ordem de classificação. Recomendamos 
ainda que os projetos aprovados, quando de sua execução, incentivem a contratação de 
prestadores de serviço e fornecedores de material e de mão de obra de Campo Grande/
MS.

7. Das contrapartidas

7.1. Os projetos culturais que receberem investimentos para realização de espetáculos 
(Criação/Produção e circulação/temporada) deverão destinar, contrapartida social pelo 
benefício que será considerada como critério de avaliação neste edital.

7.2 A SECTUR destinará sempre os itens de contrapartida, às escolas municipais, enti-
dades assistenciais cadastradas, bibliotecas e demais setores da cultura, ficando vedada 
a sua comercialização ou distribuição fora desses sem o conhecimento do executor da 
destinação do produto cultural distribuído. 

8. Dos documentos obrigatórios para a análise final dos projetos aprovados a 
serem encaminhados à comissão especial de seleção:
8.1-  O Formulário do Plano de Trabalho ANEXO II devidamente preenchido, contendo:
a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com o 
projeto e com as metas a serem atingidas; 
b) a forma e cronograma de execução das ações;
c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas; 
d) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a 
aferição do cumprimento das metas; 
e) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das 
ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e 
indiretos necessários à execução do objeto; 
f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso.

8.1.1 -  A previsão de receitas e despesas de que trata este Edital deverá incluir os ele-
mentos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os 
preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada 
item, podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais, 
publicações especializadas, atas de registro de preços vigentes, ou quaisquer outras fon-
tes de informação disponíveis ao público. No caso de cotações, a OSC deverá apresentar 
a cotação de preços de no mínimo 3 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de 
sítios eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e o fornecedor específico. Para 
comprovar a compatibilidade de custos de determinados itens, a OSC poderá, se desejar, 
utilizar-se de ata de registro de preços vigente. 

8.2 -  Além da apresentação do Plano de Trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo 
acima de 15 (quinze) dias corridos, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos 
previstos no inciso I do “caput” do art. 2°, nos incisos I a V 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 - comprovantes 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: 
a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, 
organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela 
OSC ou a respeito dela; 
d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, asso-
ciados, cooperados, empregados, entre outros; 
e) 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 ou privadas, conselhos, comissões ou co-
mitês de políticas públicas; ou 
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC; 

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

III – Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Municipais; 

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

V - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

VI - Declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações físicas, 
condições materiais, capacidade técnica-operacional adequadas ou sobre a previsão de 
contratar ou adquirir com recursos da parceria, acompanhada de comprovantes, tais 
como: contrato de locação ou escritura do imóvel, relação de equipamentos disponíveis, 
relação da equipe de trabalho com a devida qualificação –  Formulário de Declaração de 
Capacidade Técnica e Operacional - ANEXO III

VII - Declaração do representante legal de que não há em seu quadro de dirigentes 
membro de 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  - ANEXO IV 

VIII - Declaração do representante legal de que não contratará, para prestação de ser-
viços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou 
função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal celebran-
te, 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  - ANEXO IV 
8.3 -  Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no 
caso das certidões II, III, IV e V  previstas neste Edital. 

8.4 -  As organizações da sociedade civil ficarão dispensadas de reapresentar as certi-
dões II, IV e V previstas neste Edital que estiverem vencidas no momento da análise, 
desde que estejam disponíveis eletronicamente. 

8.5  O Plano de Trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requi-
sitos impostos nesta etapa serão apresentados pela OSC selecionada, por meio físico, 
devendo ser entregues pessoalmente ou via postal SEDEX ou carta registrada com aviso 
de recebimento na sede do SECTUR, mencionados no item 4.1 deste edital.

8.6 - Certificado de Regularidade com Projetos Culturais, na esfera municipal e estadual;

9. Do repasse de recursos e da execução do projeto
9.1 Os recursos destinados à execução dos projetos aprovados serão repassados me-
diante contrato, na forma e disposições legais pertinentes, de acordo com o cronograma 
de desembolso;

9.2 Os recursos financeiros repassados para realização do projeto serão depositados em 
conta corrente em Banco Oficial, especialmente aberta para esse fim, da qual constará o 
nome do proponente seguido pelo nome do projeto;

9.3 A autorização de abertura da conta a que se refere o item anterior será expedida por 
ofício emitido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR;

9.4 A movimentação da conta corrente prevista será vinculada à execução do projeto, 
sendo expressamente proibida a utilização dos recursos em atividades não previstas 
quando de sua análise e aprovação;

9.5 Os recursos recebidos devem ser aplicados no mercado financeiro, em aplicações de 
curto prazo e com resgate automático;

9.6 Os recursos não utilizados pelo beneficiário do projeto deverão ser revertidos à 
SECTUR, mediante transferência do saldo da conta bancária, com os devidos rendimen-
tos do projeto ao final de sua execução e demonstrada na prestação de contas, sob pena 
de aplicação das sanções cabíveis e glosa.

10. Da prestação de contas

10.1 O relatório da prestação de contas deverá ser entregue até 30 (trinta) dias após fim 
do prazo da vigência do contrato de execução do projeto, sendo vedada a prorrogação.

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

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

10.4 A divulgação será comprovada por diversos meios como folhetos, panfletos, vídeos, 
anúncios, convites, reportagens, fotos, spot de rádio ou outros documentos que mos-
trem veiculação das logomarcas da PREFEITURA DE CAMPO GRANDE, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO e do FOMTEATRO

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

10.6 Os números e fatos apresentados no relatório devem ser comprovados por docu-
mentos, no que couber;

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

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

10.9 Ocorrendo valores remanescentes dos recursos financiados estes deverão ser re-
colhidos à conta corrente SECTUR, por meio de comprovante bancário, com as devidas 
atualizações monetárias, cujo demonstrativo integrará o montante de documentos do 
relatório financeiro;
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10.10 Nas notas fiscais e demais comprovantes de despesa emitidos pelos fornecedores, 
devem constar o 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 refe-
rida despesa;

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

10.12 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;

10.13 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, previ-
denciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes da execução do projeto, não gerando 
qualquer espécie de obrigação ou encargos de qualquer natureza para o FOMTEATRO;

10.14 Os cheques emitidos serão nominais e nos casos de mais de uma despesa paga 
com o mesmo cheque a composição do valor deve ser demonstrada;

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

10.16 O extrato da conta vinculada deve conter toda a movimentação financeira do 
projeto, desde o primeiro depósito até o lançamento que zerou o saldo;

10.17 São comprovantes adequados para fundamentar o relatório financeiro:
10.17.1Notas fiscais, sempre que o fornecedor ou prestador de serviço for pessoa ju-
rídica;
10.17.2 NFA (Nota Fiscal Avulsa), nos casos de pessoa física;
10.17.3 Cópia dos contratos firmados;
10.17.4 Boletos de bancos;
10.17.5 Cópia de guias de recolhimento de impostos e contribuições;
10.17.6 Comprovante de devolução de recursos à conta da SECTUR;

10.18 - a OSC deverá comprovar suas despesas por meio de comprovantes fiscais ou 
recibos, emitidos por seus fornecedores ou prestadores de serviços, e deverão conter, 
necessariamente, as seguintes informações: 
a) data, nome, endereço e número de inscrição no CNPJ da OSC e do CNPJ ou CPF do 
fornecedor/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; 
d) atestado de recebimento do material ou do serviço, aposto no verso dos comprovan-
tes fiscais ou dos recibos, emitido por quem tenha essa atribuição no âmbito da OSC. 
e) Todos os documentos originais relativos à execução das parcerias deverão ser manti-
dos sob a guarda da OSC pelo prazo de 10(dez) anos, contados do dia útil subsequente 
ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para apresentação 
da prestação de contas. 

10.19 - A OSC deverá realizar o pagamento aos seus fornecedores mediante crédito, por 
transferência eletrônica ou depósito identificado, na conta bancária de titularidade dos 
fornecedores de bem ou de serviços. 

10.20 O orçamento, quando adaptado, deverá manter a proporcionalidade entre os 
itens que o compõem e o total geral, sendo obrigatória à adequação sempre que não 
forem cumpridas as metas aprovadas;

10.21 Os documentos pertencentes ao montante de documentos do relatório financei-
ro que comprovam aplicação de recursos do FOMTEATRO são exclusivos, não podendo 
compor prestações de contas para recursos incentivados ou financiados por outras leis 
de incentivo;

10.22 O analista da prestação de contas poderá baixar diligência solicitando comple-
mentação da documentação, esclarecimentos ou adequação da prestação de contas ao 
orçamento;

10.23 O analista da prestação de contas emitirá relatório técnico de avaliação, recomen-
dando a aprovação ou rejeição da prestação de contas dos projetos;

10.24 Quando da contratação de pessoa física o proponente deverá prever no projeto 
recursos, a fim de efetuar o pagamento referente à parte do contratante para o INSS 
patronal, no valor de 20% (vinte por cento) do valor bruto a ser pago ao prestador de 
serviço;

10.25 Os demais encargos incidentes a 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.
10.26 Todos os encargos, incluindo tarifas bancárias, são de responsabilidade do execu-
tor/proponente e deverão estar previstos e calculadas no orçamento do projeto.

11. Das sanções e penalidades
11.1 O Contratado que durante a execução do ajuste alterar as características do pro-
jeto selecionado e se o projeto não for reconduzido às características com as quais foi 
apresentado, dentro do prazo contratualmente estabelecido, haverá rescisão do contra-
to, com a consequente devolução dos valores recebidos, corrigidos monetariamente a 
contar da data do recebimento;
11.1.1 Nos casos de ocorrência de motivo de força maior, as eventuais propostas de 
alteração no plano de trabalho (relativas, por exemplo, ao prazo de conclusão do projeto 
ou composição do grupo e/ou ficha técnica) deverão ser encaminhadas à Secretária da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que decidirá a respeito;

11.2 O não cumprimento do projeto tornará inadimplente o contratado, seus respon-
sáveis legais e os membros do núcleo artístico, que, uma vez assim declarados, não 
poderão efetuar qualquer contrato ou receber qualquer apoio dos órgãos municipais por 
um período de 05 (cinco) anos;

11.3 O proponente e o principal beneficiado com os recursos do FOMTEATRO serão 
considerados inadimplentes junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande e Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, quando não apresentarem a prestação de contas no 
prazo legal ou quando estas forem rejeitadas;

11.4 Constatada a irregularidade ou inadimplência na prestação de contas o proponente 
será notificado para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sanar as irregularidades e 
cumprir a obrigação;

11.5 Esgotado o prazo mencionado no artigo anterior sem que o proponente regularize 

a situação, o ordenador de despesa determinará a instauração de tomada de contas es-
pecial, devendo registrar a inadimplência no cadastro de convênios ou órgão similar que 
venha a substituí-lo e comunicar à Procuradoria-Geral do Município;

11.6 Constatada a irregularidade, e não sanada dentro dos prazos previamente esta-
belecidos, o proponente do projeto será obrigado a devolver o valor recebido ou incor-
retamente aplicado, corrigido monetariamente pelos mesmos índices utilizados para a 
correção dos impostos municipais, conforme estabelece o inciso I, do art. 10, do Decreto 
n. 9.878, de 09 de março de 2007;

11.7 Além destas sanções, o nome do proponente, bem como do executor, será enviado 
para publicação em Diário Oficial, sob a informação “inadimplente com a prestação de 
contas dos recursos recebidos do FOMTEATRO”;

11.8 Somente será procedida a baixa do registro de inadimplência quando a prestação 
de contas for aprovada ou o valor integral do débito devidamente atualizado, na forma 
da legislação vigente, for recolhido, bem como das justificativas e das alegações de de-
fesa julgadas necessárias;

11.9 a ausência das logomarcas descritas neste edital e apoios institucionais será pe-
nalizado com o pagamento de quantia correspondente a 10% (dez por cento), bem 
como ficará impedido de apresentar novos projetos por um período de 02 (dois) anos, 
recolhendo-se o valor da multa por meio de depósito à conta do FOMTEATRO;

11.10 As despesas previstas para serviços de mídia e divulgação dos projetos financia-
dos pelo FOMTEATRO 2017 não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor da 
proposta básica de produção e execução do projeto, inclusas a criação de campanha, 
produção de peças publicitárias, assessoria de imprensa, televisão, rádio, cartazes, fo-
lhetos e outras, que deverão ser detalhadas e reunidas em um mesmo grupo de despe-
sa, e calculadas em separado, sobre o valor básico da proposta;

11.11 A divulgação em desconformidade com o previsto neste edital acarretará  o pa-
gamento de quantia correspondente a 1% (um) por cento do valor total recebido, na 
mesma forma do item anterior;

11.12 Os comprovantes bancários deverão ser apresentados na Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do ofício 
que comunicou a não divulgação ou a divulgação incorreta das citadas marcas;

11.13 O Contratado que descumprir as demais obrigações que lhe são cometidas pelo 
contrato estará sujeito à:
11.13.1 Rescisão, resiliação ou denúncia do contrato com a consequente devolução dos 
valores recebidos, corrigidos monetariamente a contar da data do recebimento, indepen-
dente de notificação extrajudicial
11.13.2 Ser declarada inidônea para licitar ou contratar ou receber qualquer apoio da 
Administração Pública, pelo prazo mínimo de cinco anos e enquanto perdurarem os mo-
tivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o 
órgão que aplicou a penalidade, que só será concedida se o Contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes.

12. Disposições finais
12.1 - O presente Edital será divulgado no DIOGRANDE  e na página do sítio oficial da 
SECTUR (www.capital.ms.gov.br/sectur),  com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a 
apresentação das propostas, contado da data de publicação do edital na imprensa oficial. 

12.2 - Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste 
Edital e de seus ANEXOS, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 5 
(dias) dias da data-limite para envio da proposta, por petição protocolada no endereço 
da SECTUR constante neste Edital. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão 
Especial de Seleção. 

12.3 -  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos pre-
vistos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão 
entranhados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para 
consulta por qualquer interessado. 

12.4 -  A SECTUR por intermédio da Comissão Especial de Seleção resolverá os casos 
omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições le-
gais e os princípios que regem a administração pública. 

12.5 -  A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público 
ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a 
indenização ou reclamação de qualquer natureza.

12.6 -  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer etapa do processo de seleção. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele con-
tidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções 
administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive 
para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da 
falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à 
rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o 
art. 73 da Lei Federal n° 13.019/14. 

12.7 -  A Administração Pública Estadual não cobrará das entidades concorrentes taxa 
para participar deste Edital. 

12.8 -  Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras 
despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira respon-
sabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou 
indenização por parte da administração pública. 
12.9 Todos os projetos aprovados e contratados com recursos do FOMTEATRO serão 
acompanhados pelos membros da Comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos, 
designada pela Secretaria de Cultura e Turismo - SECTUR. Para tanto, cada processo terá 
a indicação de um gestor que procederá ao acompanhamento da execução e receberá 
todas as informações do proponente, principalmente quanto a realização de espetáculos, 
exibição de vídeos, lançamentos de livros ou similares, que o acompanhamento será in 
loco e será elaborado relatório do acompanhamento de execução dos projetos a ser en-
tregue pela Comissão Gestora a SECTUR;

12.10 O proponente obriga-se a fornecer cópias e transferir à Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, os direitos de utilização conjunta do material publicitário e promo-
cional relativo ao projeto, para fins de promoção institucional do FOMTEATRO, por prazo 
indeterminado, inclusive em materiais da própria SECTUR, caso seja conveniente;

12.11 Os projetos beneficiados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os pro-
dutos culturais, espetáculos, atividades, comunicações, releases, peças publicitárias au-
diovisuais e escritas, as marcas da Prefeitura de Campo Grande, Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, e FOMTEATRO na forma que determina o regulamento;
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12.12 Os recursos oriundos do FOMTEATRO não poderão ser utilizados para cobertura 
de despesas realizadas antes da aprovação do projeto ou fora do plano de trabalho apro-
vado pela Comissão gestora;

12.13 A não observação da obrigatoriedade de utilização da conta corrente aberta para 
recebimento dos recursos do FOMTEATRO e consequente pagamento das rubricas cons-
tantes no orçamento do projeto aprovado, sujeitará a rejeição das contas do proponente, 
e, consequentemente, às sanções cabíveis;

12.14 As cópias dos documentos fiscais originais referentes às despesas e receitas do 
projeto serão arquivadas pelo proponente, por 05 (cinco) anos, ficando nesse tempo à 
disposição das auditorias da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Finanças e Procuradoria Geral do Município;

12.15 O proponente 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;

12.16 O custo dos ingressos ou taxas de inscrição de projetos culturais financiados para 
o FOMTEATRO deverá ser comercializado a preços vigentes no mercado;

12.17 Todo material de divulgação do projeto deverá conter, obrigatoriamente, as lo-
gomarcas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA E TURISMO e do FOMTEATRO;

12.18 A inobservância de quaisquer dos itens deste Edital implicará na reprovação do 
projeto cultural.

12.19 - Ausência, irregularidade de documentos e/ou formulários em desconformidade 
com este edital, acarretará a inabilitação da proposta ou desclassificação do projeto.

12.20 -  A seu critério, a Comissão poderá não selecionar novos projetos em substi-
tuição aos desistentes, ainda que isso signifique a não utilização do total de recursos 
destinados ao Programa;

12.21 - Em caso de aprovação de projetos em valores inferiores ao valor global disponi-
bilizados neste edital, o saldo remanescente da previsão orçamentária será oportunizado 
ao projeto subsequente, se for do interesse do proponente adequar o valor ao orçamento 
disponibilizado, no prazo de 3 (três) dias contados da comunicação da SECTUR, sob pena 
de renúncia tácita, com conseguinte chamamento do posterior classificado, nas mesmas 
condições.

12.22 - A Comissão poderá remanejar o orçamento restante de uma categoria para 
outra categoria de projeto conforme demanda e mérito;

Campo Grande - MS, 20 de junho de 2017.

______________________________
Nilde Clara Benites de Souza Brun
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR

 
 

 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 

Proponente Organização da sociedade civil sem fins lucrativos 
Nome da Entidade: CNPJ: 

 
UF: 

Endereço Completo: (Rua, N.º, Apto, Sala, Andar, Bairro, etc.)                                                                                  
 
Município: UF: 

MS 
CEP: 

CX Postal: 
 

Telefone: Fax: E-Mail: 

Nome do Dirigente: Cargo/ Função: 
 

CPF do Dirigente: Doc. Identidade nº: Órgão Emissor: Data de Expedição: 
 

Endereço Residencial: (Rua, N.º, Apto, Sala, 
Andar, Bairro, etc.)                                                                                       

Município: UF: 
MS 

CEP: 
 

Telefone: 
 

Celular: E-Mail: 

 
3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
Justificativa 
 
 
Objetivos geral e específico 
 
 
Metodologia 
 
 
Resultados esperados 
 
 
 
 
Nota: Descrição da realidade do objeto da parceria e o nexo com a atividade propos-
ta. Descreva os modos e formas de execução do projeto e explique como  trabalho 
deverá ser feito, quais as técnicas e procedimentos a serem adotados (estudos, le-
vantamentos, treinamentos, etc) articulados em etapas que permitam definir tarefas. 
- Descreva se for o caso , características inovadoras do seu projeto e suas possibili-
dades de gerar novos modos de criar e fazer. 
 

 
 

 
4. METAS A ATINGIR       
         
Nº Metas Unidade de 

Medida 
Quantidade Indicadores 

    
    
    
    
    

ANEXO I - FORMULÁRIO DE PROPOSTA FOMTEATRO/2017 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
Nome da Proposta:  
 
Categoria:      Compreendendo:  

Período de Realização:  

Local de Realização/abrangência: 

Público Alvo:  
 

    
    
    
    
    

Nota: 
As ações a serem executadas as metas a serem atingidas e os indicadores que aferi-
rão o cumprimento das metas. 
 

 
5. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DATA DE INÍCIO   _____ /_____ 
/______       DATA DE TÉRMINO   _____ /_____ 

/______       
 

 
METAS MESES 
 1º 2 º 3ª 4º 5º 6º 

       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

6.  VALOR GLOBAL 
 
 

Nota: valor da proposta 
 

 
 

7.  CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE 
 
 
 
 
 
Nota: Relato das experiências prévias na realização de projetos de natureza seme-
lhante informando os benefícios alcançados e outras informações relevantes. 

 
 
 
 

 
8. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 

Proponente Organização da sociedade civil sem fins lucrativos 
Nome da Entidade: CNPJ: 

 
UF: 

Endereço Completo: (Rua, N.º, Apto, Sala, Andar, Bairro, etc.)                                                                                  
 
Município: UF: 

MS 
CEP: 

CX Postal: 
 

Telefone: Fax: E-Mail: 

Nome do Dirigente: Cargo/ Função: 
 

CPF do Dirigente: Doc. Identidade nº: Órgão Emissor: Data de Expedição: 
 

Endereço Residencial: (Rua, N.º, Apto, Sala, 
Andar, Bairro, etc.)                                                                                       

Município: UF: 
MS 

CEP: 
 

Telefone: 
 

Celular: E-Mail: 

 
3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
Justificativa 
 
 
Objetivos geral e específico 
 
 
Metodologia 
 
 
Resultados esperados 
 
 
 
 
Nota: Descrição da realidade do objeto da parceria e o nexo com a atividade propos-
ta. Descreva os modos e formas de execução do projeto e explique como  trabalho 
deverá ser feito, quais as técnicas e procedimentos a serem adotados (estudos, le-
vantamentos, treinamentos, etc) articulados em etapas que permitam definir tarefas. 
- Descreva se for o caso , características inovadoras do seu projeto e suas possibili-
dades de gerar novos modos de criar e fazer. 
 

 
 

 
4. METAS A ATINGIR       
         
Nº Metas Unidade de 

Medida 
Quantidade Indicadores 

    
    
    
    
    

ANEXO I - FORMULÁRIO DE PROPOSTA FOMTEATRO/2017 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
Nome da Proposta:  
 
Categoria:      Compreendendo:  

Período de Realização:  

Local de Realização/abrangência: 

Público Alvo:  
 

1. Declaro, estar ciente que, são de minha inteira responsabilidade as in-
formações contidas no presente formulário, relativo ao meu projeto cul-
tural e que, ao apresentá-lo este deve ser acompanhado dos documentos 
básicos e os específicos de cada área, listados no Edital nº 05/2017 rela-
tivo ao referido período de inscrição, sem os quais a análise e a tramita-
ção do projeto ficarão prejudicadas por minha exclusiva responsabilida-
de. 

 

2. Estou ciente de que, caso o apoio à proposta se concretize, estarei au-
tomaticamente obrigado a fazer constar as marcas da Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Campo Grande e do 
Fundo Municipal de Investimentos Culturais, ilustradas, em todos os 
produtos e serviços culturais e nas peças promocionais relacionadas ao 
projeto. 

 
 

 

       
 

 
3. Declaro estar ciente de que todo o material de divulgação, antes de sua 

veiculação, deverá ser apresentado, à Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, para a devida aprovação. 

 
4. Declaro estar ciente que devo apresentar à Secretaria Municipal 

de Cultura e Turismo - SECTUR, ao termino do projeto incentiva-
do, a prestação de contas dos recursos recebidos e despendidos, 
no valor total do projeto aprovado e de acordo com as normas 
definidas pelas legislações pertinentes. 

 
5. Estou ciente que, caso o projeto seja aprovado, é necessário que seja 

aberta conta corrente em nome do proponente do projeto e declaro que 
não há nenhum impedimento legal para a realização do procedimento de 
abertura de conta corrente vinculada ao projeto. 

 

6. Tenho ciência dos prazos acerca da retirada dos projetos reprovados e da 
entrega da documentação complementar dos projetos aprovados. 

 

7. Declaro, ainda, não ser agente público municipal da Administração Direta 
ou Indireta, conforme dispõe a legislação pertinente. 

 

8. Declaro não estar inadimplente com os tributos Municipais, Estaduais e 
Federais. 
 

9. Manifesto minha concordância com os termos estabelecidos neste formu-
lário, comprometendo-me ao cumprimento das exigências da Lei n. 
4.453, de 27 de março de 2007 e do Decreto n. 10.073 de 27 de Julho 
de 2007 alterado pelo Decreto n. 13.187 de 06 de junho de 2017 com 
vistas à seleção de projetos de agentes fomentadores de atividades cul-
turais, em conformidade com as disposições estabelecidas e, supletiva-
mente, na Lei 13.019/2014 e Decreto 13.022/2016 

 

 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 
 
Local/Data:  
 
Nome do Proponente:  



DIOGRANDE n. 4.917PÁGINA 24 - quinta-feira, 22 de junho de 2017

 
 
Assinatura: ........................................................................... 
 

 
 

1. Declaro, estar ciente que, são de minha inteira responsabilidade as in-
formações contidas no presente formulário, relativo ao meu projeto cul-
tural e que, ao apresentá-lo este deve ser acompanhado dos documentos 
básicos e os específicos de cada área, listados no Edital nº 05/2017 rela-
tivo ao referido período de inscrição, sem os quais a análise e a tramita-
ção do projeto ficarão prejudicadas por minha exclusiva responsabilida-
de. 

 

2. Estou ciente de que, caso o apoio à proposta se concretize, estarei au-
tomaticamente obrigado a fazer constar as marcas da Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Campo Grande e do 
Fundo Municipal de Investimentos Culturais, ilustradas, em todos os 
produtos e serviços culturais e nas peças promocionais relacionadas ao 
projeto. 

 
 

 

       
 

 
3. Declaro estar ciente de que todo o material de divulgação, antes de sua 

veiculação, deverá ser apresentado, à Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, para a devida aprovação. 

 
4. Declaro estar ciente que devo apresentar à Secretaria Municipal 

de Cultura e Turismo - SECTUR, ao termino do projeto incentiva-
do, a prestação de contas dos recursos recebidos e despendidos, 
no valor total do projeto aprovado e de acordo com as normas 
definidas pelas legislações pertinentes. 

 
5. Estou ciente que, caso o projeto seja aprovado, é necessário que seja 

aberta conta corrente em nome do proponente do projeto e declaro que 
não há nenhum impedimento legal para a realização do procedimento de 
abertura de conta corrente vinculada ao projeto. 

 

6. Tenho ciência dos prazos acerca da retirada dos projetos reprovados e da 
entrega da documentação complementar dos projetos aprovados. 

 

7. Declaro, ainda, não ser agente público municipal da Administração Direta 
ou Indireta, conforme dispõe a legislação pertinente. 

 

8. Declaro não estar inadimplente com os tributos Municipais, Estaduais e 
Federais. 
 

9. Manifesto minha concordância com os termos estabelecidos neste formu-
lário, comprometendo-me ao cumprimento das exigências da Lei n. 
4.453, de 27 de março de 2007 e do Decreto n. 10.073 de 27 de Julho 
de 2007 alterado pelo Decreto n. 13.187 de 06 de junho de 2017 com 
vistas à seleção de projetos de agentes fomentadores de atividades cul-
turais, em conformidade com as disposições estabelecidas e, supletiva-
mente, na Lei 13.019/2014 e Decreto 13.022/2016 

 

 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 
 
Local/Data:  
 
Nome do Proponente:  

 
 
Assinatura: ........................................................................... 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                 
ANEXO II – PLANO DE TRABALHO 

 
 

 
 
 
 

3. QUADRO DE RESPONSABILIDADES    
ATIVIDADE NOME COMPLETO DO 

PROFISSIONAL 
CPF/CNPJ FONE/E-MAIL DE 

CONTATO 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 

4. METAS A ATINGIR       
         

 
META 1 – ( ESPECIFICAR) 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
Nome da Projeto:  
 
Categoria:      Compreendendo:  

Período de Realização:  

Local de Realização/abrangência: 

Público Alvo:  
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 

Proponente Organização da sociedade civil sem fins lucrativos 
Nome da Entidade: CNPJ: 

 
UF: 

Endereço Completo: (Rua, N.º, Apto, Sala, Andar, Bairro, etc.)                                                 
 
Município: UF: 

MS 
CEP: 

CX Postal: 
 

Telefone: Fax: E-Mail: 

Nome do Dirigente: Cargo/ Função: 
 

CPF do Dirigente: Doc. Identidade nº: Órgão Emissor: Data de Expedição: 
 

Endereço Residencial: (Rua, N.º, Apto, Sala, 
Andar, Bairro, etc.)                                                                                       

Município: UF: 
MS 

CEP: 
 

Telefone: 
 

Celular: E-Mail: 

   

 
 

 

 
 

Etapa Unidade 
medida 

Quantidade Indicador de 
cumprimento da 
etapa 

    
    
    
    
    
    
    

META 2 – ( ESPECIFICAR) 
 

Etapa Unidade 
medida 

Quantidade Indicador de 
cumprimento da 
etapa 

    
    
    
    
    
    
    
 

META 3 – ( ESPECIFICAR) 
Etapa Unidade 

medida 
Quantidade Indicador de 

cumprimento da 
etapa 

    
    
    
    
    
    
    

META 4 – ( ESPECIFICAR) 
 

Etapa Unidade 
medida 

Quantidade Indicador de 
cumprimento da 
etapa 

    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 

 
Nº da 
Meta 

Descrição da 
Etapa 

Cronograma de desembolso Financeiro Total 
R$ 

(1,00)
1º mês 2º 

mês 
3º 
mês 

4º 
mês 

5º 
mês 

6º 
mês 

         
         
         
         
         
         

Valor total R$ (1,00)        
 

 
5. PLANO DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO FINAL 

 
 

 

 
 

CULTURAL  
Produto Destinação Quant. (%) Valor Estimado 

da Receita R$ 
(1,00) 

    

    

    

    

    

    

    

Nota: 
Informe como será distribuído/comercializado o produto (CD’s, Livros, Revistas, CD-
Rom ,Ingressos,e etc.) obtido a partir do projeto cultural considerando o público alvo, 
estratégias de divulgação e diferencial de preço de modo a beneficiar a comunidade 
por tratar-se de projeto incentivado. 
 
 

 
 

6. PLANO BÁSICO DE DIVULGAÇÃO  
Peça de Divulgação  Dimensões Quantidade 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Nota: 
- Devem ser indicados,  neste item, as peças gráficas ou o veículo de comunicação 
das peças audiovisuais, com o tamanho ou duração  e a quantidade prevista para 
cada peça. Exemplo: cartazes, convites, folders, banners, outdoor, faixas, filipetas, 
anúncio em jornal /revista, mídia televisiva, spots, etc. 

 
 

 
7.  ORÇAMENTO 
Nº 

ITEM
ITENS DE DESPESA QUANTIDADE UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
 UNITÁRIO 

TOTAL 

1 PRODUÇÃO/EXECUÇÃO     
A Despesas com Serviços      
 Pessoal:     
      
      
 Serviços de Terceiros:     
      
      
    Subtotal 

A 
 

B Despesas com     



DIOGRANDE n. 4.917PÁGINA 25 - quinta-feira, 22 de junho de 2017

 
 

 

 
 

Capacitação 
 Pessoal:     
      
      
 Serviços de terceiros:     
      
      

 Subtotal 
B 

 

C Despesas com Custeio     
 Material de Consumo:     
      
      
 Impostos/Taxas Bancárias:     
      
      
    Subtotal 

C 
 

D Despesas de Capital      
 Aluguel de 

Material/Equipamentos  
    

      

      

   Subtotal D  
TOTAL DA PRODUÇÃO/EXECUÇÃO ( A + B + C + D ) – [Total 1]  

      

2 DIVULGAÇÃO       
E Despesas com Serviços      

      
      

TOTAL DA DIVULGAÇÃO ( = E) – [Total 2]  
  

VALOR DA PROPOSTA BÁSICA DO PROJETO  ( Total 1 + 2)  
  

3 ELABORAÇÃO DO 
PROJETO 

    

F Despesas com Serviços      
TOTAL DA ELABORAÇÃO (= F) – [Total 3]  

  
TOTAL DO ORÇAMENTO  ( Total 1 + 2 + 3 )  

 
 
 

 
4. RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

(R$) 
1 Produção/Execução  
2 Divulgação (até 30% do Valor das despesas do quadro 

Produção/Execução) 
 

3 Elaboração (até 5%) do valor da soma dos totais dos 
quadros Produção/Execução + Divulgação) 

 

                       Total 
Geral 

 

 
 

5. RESUMO DO ORÇAMENTO POR NATUREZA DE DESPESA 
ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA VALOR 

(R$) 
1 Despesas com Serviços  Subtotal A + B + E + F  
2 Despesas com Custeio Subtotal C  
3 Despesas de Capital Subtotal D  
                TOTAL 

GERAL 
 

 
 

 

 
 

CULTURAL  
Produto Destinação Quant. (%) Valor Estimado 

da Receita R$ 
(1,00) 

    

    

    

    

    

    

    

Nota: 
Informe como será distribuído/comercializado o produto (CD’s, Livros, Revistas, CD-
Rom ,Ingressos,e etc.) obtido a partir do projeto cultural considerando o público alvo, 
estratégias de divulgação e diferencial de preço de modo a beneficiar a comunidade 
por tratar-se de projeto incentivado. 
 
 

 
 

6. PLANO BÁSICO DE DIVULGAÇÃO  
Peça de Divulgação  Dimensões Quantidade 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Nota: 
- Devem ser indicados,  neste item, as peças gráficas ou o veículo de comunicação 
das peças audiovisuais, com o tamanho ou duração  e a quantidade prevista para 
cada peça. Exemplo: cartazes, convites, folders, banners, outdoor, faixas, filipetas, 
anúncio em jornal /revista, mídia televisiva, spots, etc. 

 
 

 
7.  ORÇAMENTO 
Nº 

ITEM
ITENS DE DESPESA QUANTIDADE UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
 UNITÁRIO 

TOTAL 

1 PRODUÇÃO/EXECUÇÃO     
A Despesas com Serviços      
 Pessoal:     
      
      
 Serviços de Terceiros:     
      
      
    Subtotal 

A 
 

B Despesas com     

 
 

 

 
 

 
 

6. FONTES DE FINANCIAMENTO 
FONTES VALOR 

(R$) 
Valor Total do Projeto =  
Valor da Contrapartida (recursos próprios ou de terceiros) -  
Valor a ser Financiado por outras Leis de Incentivo 
(especificar) 

-  

Total  a ser Financiado pelo FOMTEATRO. =  
Nota: Identificar as fontes de financiamento com o valor da participação de cada 
uma delas.  

 
Nota: 
- O orçamento deverá ser preenchido por ordem de prioridade para a indicação 
do que é essencial à sua execução. 
- A apresentação deste quadro deve ser a mais detalhada possível.    
- Para adicionar novas linhas clique com o cursor dentro de uma das linhas já 
existentes no campo desejado, em  seguida na barra de ferramentas superior 
clique  em “tabela”, “inserir”, “linha acima” ou “linha abaixo”.    

 
8 - INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA 
 

- O número refere-se ao tipo de quadro de despesa do orçamento: 
 
( 1 ) Refere-se ao quadro das despesas com PRODUÇÃO/EXECUÇÃO 
( 2 ) Refere-se ao quadro das despesas com DIVULGAÇÃO 
( 3 ) Refere-se ao quadro da despesa com ELABORAÇÃO 
 
- A letra refere-se ao tipo de grupo de natureza contábil da despesa 
correspondente. 

 
(A) Despesas com SERVIÇOS, que engloba subgrupos de despesas como: 
Pessoal, Serviços de Terceiros e etc. 
(B) Despesas com CAPACITAÇÃO, que engloba subgrupos de despesas 
como: Pessoal, Serviços de Terceiros e etc. 
(C) Despesas com CUSTEIO, que engloba subgrupos de despesas como: 
Material de Consumo, Impostos/Taxas e etc. 
(D) Despesas de CAPITAL, que engloba subgrupos de despesas como: 
Aluguel de Material/Equipamentos, etc.  -  Os campos sombreados não deverão 
ser preenchidos. 
 
Nº Item 
- Numerar em ordem crescente as despesas apontadas na coluna Descrição das 
Atividades; 
Descrição das Atividades 
- Descrição das atividades, profissionais, serviços, equipamentos, trabalhos, 
materiais, etc. necessários à realização  do projeto; 
Quantidade  
- Quantidade de cada item incluído na coluna Descrição das Atividades. 
(atividades, profissionais, serviços, equipamentos, trabalhos, materiais, etc.); 
Unidade  
- Unidades de despesa referentes às atividades profissionais, serviços, 
equipamentos, trabalhos, materiais, etc.,  
mencionados na coluna Quantidade ( Ex.: dias, semanas, meses, litros( L ), 
quilômetros (KM), metro cúbico (m), locação, contrato, serviço, etc.); Se for 
caso, pode-se acrescentar a quantidade de unidades de despesa necessárias( 
Ex.: quantos dias, semanas, ou meses, ou quantos litros, ou quantas locações, 
etc.); 
Valor Unitário 
Valor unitário de cada atividade, em reais, mencionada na coluna Descrição das 
Atividades (Ex.: 1 diretor = 2.000,00, 1 fotolito = 200,00); 
Total da linha  
Valor correspondente, em reais, à multiplicação do número da coluna 
Quantidade pela Unidade (quando houver) e pela coluna Valor Unitário (Ex.: 1 
instrutor X 3 meses X 1.000,00 por mês = 3.000,00); 
 
Subtotal  A, B, C, D, E e F 

 
 

 

 
 

 
 

6. FONTES DE FINANCIAMENTO 
FONTES VALOR 

(R$) 
Valor Total do Projeto =  
Valor da Contrapartida (recursos próprios ou de terceiros) -  
Valor a ser Financiado por outras Leis de Incentivo 
(especificar) 

-  

Total  a ser Financiado pelo FOMTEATRO. =  
Nota: Identificar as fontes de financiamento com o valor da participação de cada 
uma delas.  

 
Nota: 
- O orçamento deverá ser preenchido por ordem de prioridade para a indicação 
do que é essencial à sua execução. 
- A apresentação deste quadro deve ser a mais detalhada possível.    
- Para adicionar novas linhas clique com o cursor dentro de uma das linhas já 
existentes no campo desejado, em  seguida na barra de ferramentas superior 
clique  em “tabela”, “inserir”, “linha acima” ou “linha abaixo”.    
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( 3 ) Refere-se ao quadro da despesa com ELABORAÇÃO 
 
- A letra refere-se ao tipo de grupo de natureza contábil da despesa 
correspondente. 

 
(A) Despesas com SERVIÇOS, que engloba subgrupos de despesas como: 
Pessoal, Serviços de Terceiros e etc. 
(B) Despesas com CAPACITAÇÃO, que engloba subgrupos de despesas 
como: Pessoal, Serviços de Terceiros e etc. 
(C) Despesas com CUSTEIO, que engloba subgrupos de despesas como: 
Material de Consumo, Impostos/Taxas e etc. 
(D) Despesas de CAPITAL, que engloba subgrupos de despesas como: 
Aluguel de Material/Equipamentos, etc.  -  Os campos sombreados não deverão 
ser preenchidos. 
 
Nº Item 
- Numerar em ordem crescente as despesas apontadas na coluna Descrição das 
Atividades; 
Descrição das Atividades 
- Descrição das atividades, profissionais, serviços, equipamentos, trabalhos, 
materiais, etc. necessários à realização  do projeto; 
Quantidade  
- Quantidade de cada item incluído na coluna Descrição das Atividades. 
(atividades, profissionais, serviços, equipamentos, trabalhos, materiais, etc.); 
Unidade  
- Unidades de despesa referentes às atividades profissionais, serviços, 
equipamentos, trabalhos, materiais, etc.,  
mencionados na coluna Quantidade ( Ex.: dias, semanas, meses, litros( L ), 
quilômetros (KM), metro cúbico (m), locação, contrato, serviço, etc.); Se for 
caso, pode-se acrescentar a quantidade de unidades de despesa necessárias( 
Ex.: quantos dias, semanas, ou meses, ou quantos litros, ou quantas locações, 
etc.); 
Valor Unitário 
Valor unitário de cada atividade, em reais, mencionada na coluna Descrição das 
Atividades (Ex.: 1 diretor = 2.000,00, 1 fotolito = 200,00); 
Total da linha  
Valor correspondente, em reais, à multiplicação do número da coluna 
Quantidade pela Unidade (quando houver) e pela coluna Valor Unitário (Ex.: 1 
instrutor X 3 meses X 1.000,00 por mês = 3.000,00); 
 
Subtotal  A, B, C, D, E e F 

 
 

 

 
 

- Soma dos totais de cada linha  dos  itens apontados no grupo de despesa de  
Serviços, Custeio ou  Capital. 
 
Total do quadro 1. PRODUÇÃO/EXECUÇÃO 
- Soma dos subtotais A, B, C e D; o valor obtido é necessário para se calcular o 
percentual de até 30% que poderá ser orçado para despesas com divulgação, 
conforme determina o Regulamento. 
 
Total do quadro 2. DIVULGAÇÃO 
- Soma dos totais de cada linha dos itens de despesas apontados neste grupo, o 
qual deve se limitar até o percentual de 30% sobre o valor apontado no quadro 
1. Produção/Execução. 
 
Total do quadro 3. ELABORAÇÃO 
- Valor a ser pago para o serviço de elaboração do projeto (se for o caso), o 
qual deve se limitar até o percentual de 5% sobre o valor encontrado na soma 
do quadro 1. Produção/Execução + 2. Divulgação. 
 
Total GERAL 
- Soma dos totais obtidos nos quadros 1. Produção/Execução + 
2.Divulgação  + 3.Elaboração 

 
 
 
 
 

 
 

ANEXO III 

DECLARAÇAO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 
 
 
 
 
 

_________________________________, representante legal da OSC 

________________________, CPF __________________, declaro para os devidos 

fins e sob penas da lei, que o(a) (Organização da Sociedade Ci-

vil)________________________, dispõe de estrutura física e de pessoal, com capa-

cidade administrativa, técnica e gerencial para a execução do Plano de Trabalho 

proposto, assumindo inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as metas, 

acompanhamento e prestação de contas. 

 
 
 
 
 
Campo Grande MS, _____ de _______________ de 2017.  

 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo ou identificação 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 
 

Nome do Proponente (organização da sociedade civil sem fins lucrativos) 
 
CNPJ: 
 
Nome do Projeto:  
 

 

 
DECLARAÇÃO 

 
Declaro que não há no quadro de dirigentes da OSC 
_________________membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de 
órgão ou de entidade da Administração Pública Municipal ou seu cônjuge, compa-
nheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

Declaro que a OSC ____________________________ não contratará, para 
prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exer-
ça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da Adminis-
tração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 
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TERMO DE FOMENTO / COLABORAÇÃO N.º xxxxx

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS, órgão executivo do Município 
de Campo Grande, com sede na Av. Afonso Pena, n. 3.297 - Paço Municipal, inscrita 
no CNPJ/MF n. 03.501.509/0001-06, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, 
Sr. MARCOS MARCELO TRAD, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF/MF 
n. 466456321-34 e do RG n.122118  SSP/MS, residente  e domiciliado na Rua Pedro 
Martins n.186, Vila do Polonês, nesta Capital,  com interveniência da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, neste ato representada pela sua Secretária 
Municipal, Sra. NILDE CLARA DE SOUZA BENITES BRUN, brasileira, casada, economista, 
portadora do CPF n. 273362551-91  e do RG n. 214263-SSP/MS, residente e domicilia-
da na Rua Arcênia n. 145, Vila Giocondo Orsi, CEP:79022-040 nesta Capital, doravan-
te denominada simplesmente PARCEIRA PÚBLICA, e a XXXXXX, pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ n.º xxxxx, com sede à Rua xxxx, 
n.º xxx, Bairro xxxx, neste ato representada pelo Presidente, Sr. XXXXX, portador do 
RG n.º XXXX e CPF n.º XXXXX, doravante denominada simplesmente ORGANIZAÇÃO 
PARCEIRA, resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÂO, 
que será regido pelas cláusulas seguintes, bem como pela Lei n.º 13.019/2014 e pelo 
Decreto Municipal 13.022/16:

CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO:

1. O objeto do presente Termo de XX, originado do Processo n.º  XX   , tem por objeto a 
execução de projeto/atividade, tendo, conforme o plano de trabalho anexo ao processo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO:
1. 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:
1. O repasse financeiro pela Parceira Pública correrá por conta da seguinte dotação 
orçamentária: Programa de Trabalho n. XX; Elemento de Despesa:XX   ; Fonte de 
Recurso: 01; NE: XX.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO e EXTINÇÃO:

1. O presente instrumento terá sua vigência da data de sua assinatura até xx de xxx de 
20xx;

Parágrafo único. O proponente desde que, justificado, tem direito a solicitar uma única 
prorrogação a ser protocolada, e aprovada, na SECTUR, por igual período, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias antes do fim do prazo de execução, sendo que, em 
caso de solicitação de prorrogação, o mesmo está impedido de apresentar projetos nos 
editais subseqüentes até a apresentação final da prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA PÚBLICA: 

1. Fazer o repasse financeiro à Parceira Privada, observando o prazo de início da execu-
ção deste Termo de  XX, de acordo com sua programação orçamentária e financeira e 
obedecendo ao Cronograma de Desembolso constate no Plano de Trabalho;

2. Comunicar formalmente o Conselho Municipal de Cultura sobre a formalização do pre-
sente Termo de XX, a fim de que exerça seu dever de acompanhar e fiscalizar a parceria, 
para fins de cumprimento do artigo 60 da Lei n.º 13.019/2014;

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

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

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 ar-
tigo 61 da lei n.º 13.019/2014, observada a restrição do artigo 35, §6� da lei citada; 

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, §6� da Lei n.º 13.019/2014;

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 compu-
tadores, para fins de cumprimento do inciso VIII do artigo 42 da Lei n.º 13.019/2014;

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 oi-
tenta) dias após o respectivo encerramento, a fim de atender o artigo 10 da lei citada;

9. Prorrogar de ofício a vigência deste Termo XX, 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; 

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;

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:

1. Promover a execução do objeto da Parceira na forma e prazo estabelecidos no Plano 
de Trabalho;

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;

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, docu-
mentos e informações relacionados direta ou indiretamente com a execução da presente 
parceria;

4. Prestar informações à Parceira Pública quando solicitadas e no prazo fixado;

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

6. Responsabilizar-se com exclusividade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, pre-
videnciários, 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;

7. Manter e movimentar o recurso repassado pela Parceira Pública tão somente na conta 
específica indicada;

8. Inserir em todo material de divulgação, o apoio financeiro concedido pela Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Campo Grande e PROGRAMA DE 
FOMENTO AO TEATRO- FOMTEATRO

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

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; 

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

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

13. Obter de seus fornecedores e prestadores de serviços comprovantes fiscais ou re-
cibos, observada a legislação tributária competente, contendo, necessariamente, as se-
guintes 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, emiti-
do por quem tenha essa atribuição no âmbito da organização da sociedade civil.

14. Manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo 
prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subseqüente ao da apresentação da pres-
tação de contas;

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

16. 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;

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

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.

2. As ações de monitoramento e avaliação contemplarão:

2.1. análise de informações acerca do processamento da Parceria constantes de siste-
mas 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;

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;

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;

 

_________________,______ de _______________________ de 2017. 
 
 

__________________________________ 
Assinatura e carimbo ou identificação 
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2.4. utilização de ferramentas tecnologias de verificação de alcance de resultados, in-
cluídas redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismo de tecnologia da infor-
mação.

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:

3.1. 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;

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

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

3.4. Coleta e registro formal de depoimentos de autoridades locais ou de represen-
tantes do sociedade civil organizado, devidamente identificados por nome, endereço, RG 
e CPF, além de outros instrumentos probatórios que considere pertinentes.

4.  O acompanhamento e a fiscalização exercidos pela Parceira Pública não excluem, bem 
como não reduzem as responsabilidades da Parceira Privada de acompanhar e supervi-
sionar a equipe e as ações desenvolvidas para execução do objeto deste Termo.

CLÁUSULA OITAVA- DA RETENÇÃO DAS PARCELAS:

1.As parcelas relativas às fases ou às etapas de execução do Termo XX, ficarão retidas 
até saneamento quando, durante as ações de monitoramento e avaliação, for constata-
do:

1.1.evidência de irregularidades na aplicação de parcela anteriormente recebida;

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

1.3.omissão da Parceira Privada, sem justificativa suficiente, quanto à adoção de medi-
das saneadoras apontadas pela Parceira Pública ou pelos órgãos de controle interno ou 
externo.

2.Quando verificadas quaisquer das hipóteses que autorizam  retenção das parcelas, a 
Parceira Pública suspenderá imediatamente a liberação das parcelas restantes, notifican-
do 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 NONA- DO REPASSE FINANCEIRO:

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$ xxxx (xxxxx) credita-
do da seguinte forma: xxxxxxx de acordo com o Plano de Trabalho - Cronograma de 
Desembolso Financeiro, f. xx dos Autos;

2. A Parceira Pública depositará à Parceira Privada o recurso no Banco xxxx, Agência n.º 
xxxx, Conta Corrente n.º xxxxx, de titularidade da segunda, observado o disposto no 
artigo 51 da Lei n.º 13.019/2014;

CLÁUSULA DÉCIMA – DO AMPARO LEGAL:

1. A presente parceria se regerá pelas normas contidas na Lei Federal n.� 
13.019/2014 e pelo Decreto Municipal n. 13.022/16, independentemente da transcrição 
de qualquer norma contida nos dispositivos legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

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 SEGUNDA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL:

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 13019/14 e Decreto Municipal 13022/16, além das Cláusulas constantes deste 
Termo de XX e do Plano de Trabalho aprovado.

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:
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;

2.2.avaliação dos efeitos da parceria;

2.3.conclusão da análise pela:

2.3.1. aprovação das contas: quando constatado o cumprimento do objeto e das metas;

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;

2.3.3. rejeição das contas, quando houver omissão no dever de prestar contas, descum-

primento injustificado do objeto, dano ao erário ou desvio de dinheiro, bens ou valores 
públicos.

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 obri-
gação ou apresentar recurso à autoridade que proferiu a decisão final.

4.Exaurida a fase recursal, o gestor da parceria deverá:

4.1.no caso de aprovação com ressalva, registrar na plataforma eletrônica (quando hou-
ver) as causas da ressalva. Tal ato terá função preventiva e será considerado na eventual 
aplicação de sanções previstas na legislação;

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”.

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.

6.O prazo para análise da Prestação de Contas Final da Parceira Pública será de XX, con-
tados da apresentação do relatório final de execução do objeto, podendo ser prorrogado 
por igual período.

7. Os débitos a serem restituídos pela Parceira Privada serão apurados mediante atua-
lização monetária.

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESTITUIÇÃO DE VALORES:

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 reali-
zada, a fim de constatar se houve parcial execução do plano de trabalho, não configuran-
do 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 n.� 13.019/2014; 

2. A Parceira Privada obriga-se a restituir o valor recebido, corrigidos monetariamen-
te, 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 exi-
gido da comprovação e prestação de contas, e aplicação dos recursos de forma diversa 
da estipulada por este Termo de Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO:

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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES:
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:
1.1. advertência de caráter preventivo, que será aplicada quando verificadas improprie-
dades praticadas pela Parceira Privada que não justifiquem a aplicação de penalidade 
mais grave;
1.2.suspensão temporária, que será aplicada nos casos em que forem verificadas irregu-
laridades 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;
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 impo-
sição 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.
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.
1.5. Nas sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, o recurso 
cabível é o Pedido de Reconsideração.
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 SEXTA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS:
1.Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceira, os saldos fi-
nanceiros 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 SÉTIMA – DA TITULARIDADE DOS BENS REMANESCENTES:
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 apre-
sentação da prestação de contas final.

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

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

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.

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

3.1. não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a motiva-
ção da rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou à sua aquisição; ou

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 OITAVA- ANTICORRUPÇÃO: 
1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se com-
prometer 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 pa-
gamento, 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 DÉCIMA NONA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

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 n.� 13.019/2014, 
conforme declarações que seguem anexas, parte integrante do presente termo. 

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 n.� 13.019/2014.

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 transfe-
rência da propriedade à Administração Pública, nos termos do artigo 34, §5� da Lei n.� 
13.019/2014;

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 n.� 13.019/2014;

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO:

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DO FORO:

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, salva-
guardada a prévia tentativa de solução administrativa, nos termos do artigo 42, inciso 
XVII da Lei n.� 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 2017.

NILDE CLARA DE SOUZA BENITES BRUN
Secretária Municipal de Cultura e Turismo
PARCEIRA PÚBLICA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            XXXXXXXXXXXXXXXX
PARCEIRA PRIVADA

TESTEMUNHAS:

1 –___________________________________________________
Nome:         
RG n.º 
CPF n.º 

2 –___________________________________________________
Nome:         
RG n.º 
CPF n.º 

ATOS DE PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.336, DE 19 DE JUNHO DE 2017.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 3º, inciso XVI, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

CONCEDER à servidora PATRÍCIA CRETO CAVALHEIRO RODRIGUES, matrícula n. 
382484/01, ocupante do cargo de Agente de Saúde Pública, Referência 10A, Classe “C”, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, jornada de trabalho especial de quatro horas 
diárias, por 1 (um) ano, em prorrogação, com fulcro no art. 196, inciso VI, combinado 
com o § 2º, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, com efeito a 
contar de 20 de janeiro de 2017 (Processo n. 90008/2008-17).

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE JUNHO DE 2017.

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO 
Secretária Municipal de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.337, DE 19 DE JUNHO DE 2017.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 3º, inciso V, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

DECLARAR estáveis no serviço público municipal os servidores relacionados 
no quadro abaixo, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, nomeados em virtude de 
aprovação em Concurso Público, com fundamento no artigo 43, da Lei Complementar n. 
190, de 22 de dezembro de 2011 e Decreto n. 9.713, de 14 de agosto de 2006.

Cargo: Assistente de Serviços de Saúde

Matrícula Servidor Início de 
Exercício

Data da
Estabilidade Processo n.

398605/01 Cintia de Brito 
Amano 10/3/2014 11/3/2017 24681/2016-41

395684/01 Halleanderson Jara 
de Almeida 2/5/2013 27/6/2016 64374/2014-96

398680/01
Patrícia 
Nascimento dos 
Reis

28/2/2014 1º/3/2017 48487/2015-52

Cargo: Técnico de Enfermagem

Matrícula Servidor Início de 
Exercício

Data da
Estabilidade Processo n.

389776/01 Denize Weis de 
Oliveira 25/1/2011 26/1/2014 42876/2012-59

396294/01 Vanderleia Moreira 
da Silva 26/6/2013 11/11/2016 83036/2014-81

Cargo: Auxiliar em Saúde Bucal

Matrícula Servidor Início de 
Exercício

Data da
Estabilidade Processo n.

396489/01 Juliana Lucia 
Azevedo Barbosa 29/7/2013 2/9/2016 64990/2014-10

397534/01 Marlene Adalva 
Ferreira da Silva 7/11/2013 23/11/2016 88745/2014-71

Cargo: Odontólogo

Matrícula Servidor Início de 
Exercício

Data da
Estabilidade Processo n.

396362/01 Patrícia Manoela 
Scherer Coelho 15/7/2013 16/12/2016 26743/2016-78

Cargo: Assistente Administrativo II

Matrícula Servidor Início de 
Exercício

Data da
Estabilidade Processo n.

384890/01 Vanessa de Moraes 
Faustino 18/12/2008 19/12/2011 42949/2012-21

Cargo: Agente de Saúde Pública

Matrícula Servidor Início de 
Exercício

Data da
Estabilidade Processo n.

375218/02 Dayana de Miranda 
Lima 29/5/2009 22/10/2012 4121/2012-19

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE JUNHO DE 2017.

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.338, DE 19 DE JUNHO DE 2017.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

REVOGAR a Resolução “PE” SEGES n. 5/ACOM, de 23 de fevereiro de 2017, 
publicada no DIOGRANDE n. 4.817 - Suplemento, de 24 de fevereiro de 2017, na parte 
referente às aulas complementares dos servidores abaixo relacionados, conforme 
especificação constante no quadro (Ofício n. 2.704/DLM/SEMED/2017):

Matrícula Servidor A contar de

397915/01 Michele França de Almeida Soares 5/4/2017
272752/17 Maria de Fátima de Souza 3/4/2017
132870/02 Mariza Ferreira Mello de Souza 24/4/2017
348368/03 Rosana Maria Resende Ferreira 19/4/2017
382800/01 Niedja Mendes da Silva Ramos 5/4/2017
398047/14 Natália de Assis Dias 3/4/2017
376482/22 Fábia Menezes de Oliveira 25/4/2017

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE JUNHO DE 2017.

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão 

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.339, DE 19 DE JUNHO DE 2017.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 3º, inciso XIV, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

EXONERAR, a pedido, o servidor RENAN DA CUNHA LIMA LOURENÇO, matrícula 
n. 402093/01, ocupante do cargo de Assistente Administrativo II, Referência 09, Classe 
“A”, lotado na Agência Municipal de Transporte e Trânsito, a contar de 1º de junho de 
2017 (Processo n. 42013/2017-87).

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE JUNHO DE 2017.
 

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão
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RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.340, DE 19 DE JUNHO DE 2017.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 3º, inciso XIV, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

EXONERAR, a pedido, a servidora DANYELLE ALMEIDA SARAIVA, matrícula n. 
404420/04, ocupante do cargo de Professor, Nível PH-4, Classe “A”, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, a contar de 23 de maio de 2017 (Processo n. 40095/2017-71).

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE JUNHO DE 2017.
 

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.341, DE 19 DE JUNHO DE 2017.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 3º, inciso XIV, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

EXONERAR, a pedido, a servidora ROSILENE ALVES DA COSTA, matrícula n. 
399955/01, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, Referência 13A, Classe “A”, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 15 de maio de 2017 (Processo n. 
41747/2017-85).

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE JUNHO DE 2017.
 

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.342, DE 19 DE JUNHO DE 2017.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 3º, inciso XIV, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

EXONERAR, a pedido, a servidora ANAHI LOUREIRO DE ALMEIDA PHILBOIS, 
matrícula n. 402262/01, ocupante do cargo de Odontólogo, Referência 15, Classe “A”, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 17 de abril de 2017 (Processo n. 
33869/2017-15).

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE JUNHO DE 2017.
 

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 2.346, DE 20 DE JUNHO DE 2017.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 3º, inciso IV, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

AUTORIZAR a cedência do servidor JADER VIEIRA BOEIRA, matrícula n. 
383801/05, ocupante do cargo de Assistente Administrativo II, Referência 09, Classe “A”, 
lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, para a Procuradoria-Geral 
do Município, com fulcro no art. 5º, parágrafo único, inciso V, do Decreto n. 11.846, de 29 de 
maio de 2012, com efeito a partir da data de publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE JUNHO DE 2017.

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

DESPACHO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária.

REQUERENTE:
Matrícula Servidor Cargo Lotação
358479/11 Ivani Gonçalves da Silva Professor SEMED

PROCESSO: 86873/2016-41

DECISÃO: Indefiro o pedido, pelo não preenchimento dos requisitos necessários.

CAMPO GRANDE-MS, 21 DE JUNHO DE 2017.

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

APOSTILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

No Decreto “PE” n.369, de 9 de fevereiro de 2017, publicado no DIOGRANDE n. 4.801, 
de 10 de fevereiro de 2017, na parte referente à designação de JADER VIEIRA BOEIRA, 
matrícula n. 383801, para desempenhar a Função de Confiança de Encarregado 
Governamental, símbolo FC-05, foi feita a seguinte apostila, com efeito a partir da data 
de publicação:

ONDE CONSTOU: “... na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento,...”

PASSE A CONSTAR: “... na Procuradoria-Geral do Município,...”

CAMPO GRANDE-MS, 21 DE JUNHO DE 2017.

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

APOSTILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

No Decreto “PE” n. 2.272, de 14 de junho de 2017, publicado no DIOGRANDE n. 4.914, 
de 19 de junho de 2017, que nomeou MIRTA GRACIELA GIL NUNES, para exercer o cargo 

em comissão de Gestor de Projeto, símbolo DCA-6, na Agência Municipal de Habitação, 
foi feita a seguinte apostila:

ONDE CONSTOU: “... com efeito a contar de 1º de junho de 2017.”

PASSE A CONSTAR: “... com efeito a contar de 28 de abril de 2017.”

CAMPO GRANDE-MS, 21 DE JUNHO DE 2017.

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

APOSTILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

No Decreto “PE” n.2.260, de 14 de junho de 2017, publicado no DIOGRANDE n. 4.914, 
de 19 de junho de 2017, que designou ARMINDO DE OLIVEIRA FRANCO, matrícula n. 
404982, para desempenhar a Função de Atividades de Assistência e Assessoramento 
Superior, Símbolo FAS-03, foi feita a seguinte apostila:

ONDE CONSTOU: “... na Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais,...”

PASSE A CONSTAR: “... na Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social,...”

CAMPO GRANDE-MS, 21 DE JUNHO DE 2017.

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

APOSTILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

No Decreto “PE” n.203, de 3 de fevereiro de 2017, publicado no DIOGRANDE n. 4.795, 
de 6 de fevereiro de 2017, na parte referente à nomeação de CLAUDEMIR DE LIMA 
SILVA, matrícula n. 402417, para exercer o cargo em comissão de Assessor-Executivo I, 
símbolo DCA-2, foi feita a seguinte apostila, com efeito a partir da data de publicação:

ONDE CONSTOU: “... na Secretaria Municipal de Saúde,...”

PASSE A CONSTAR: “... na Procuradoria-Geral do Município,...”

CAMPO GRANDE-MS, 20 DE JUNHO DE 2017.

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

CONTROLADORIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO 
E TRANSPARÊNCIA

RESOLUÇÃO “PE” CGM n. 18, DE 29 DE MAIO DE 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CONTROLADORIA-GERAL DE 
FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA, usando da competência que lhe foi atribuída pelo 
art. 4º, inciso V, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

REMANEJAR as servidoras abaixo relacionadas, lotadas na Controladoria-Geral 
de Fiscalização e Transparência, conforme especificação constante no quadro abaixo, a 
contar de 2 de maio de 2017.

Matrícula Servidor Cargo Para o código

387010/07 Ana Paula Nunes da 
Cunha Gestor de Projeto 0480100400

391973/02 Jéssica Oliveira Pereira Gestor de Processo 0480100300

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE MAIO DE 2017.

EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA
Secretário Municipal da Controladoria-Geral 
de Fiscalização e Transparência

SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

RESOLUÇÃO “PE” SESDE n. 214, DE 21 DE JUNHO DE 2017.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento no parágrafo único, do art. 249, da Lei 
Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, resolve:

PRORROGAR por mais 30 dias, a contar de 19 de junho de 2017, o prazo para 
a comissão de sindicância, designada através da Resolução “PE” SESDE n. 179, de 
18 de maio de 2017, publicada no DIOGRANDE n. 4.890, de 19 de maio de 2017, 
para apresentação do relatório conclusivo dos trabalhos referentes ao processo n. 
38566/2017-62. 

CAMPO GRANDE-MS, 21 DE JUNHO DE 2017.

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

RESOLUÇÃO “PE” SESDE n. 215, DE 21 DE JUNHO DE 2017.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento no parágrafo único, do art. 249, da Lei 
Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, resolve:

PRORROGAR por mais 30 dias, a contar de 09 de junho de 2017, o prazo para 
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a comissão de sindicância, designada através da Resolução “PE” SESDE n. 167, de 
10 de maio de 2017, publicada no DIOGRANDE n. 4.881, de 11 de maio de 2017, 
para apresentação do relatório conclusivo dos trabalhos referentes ao processo n. 
36224/2017-16. 

CAMPO GRANDE-MS, 21 DE JUNHO DE 2017.

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PORTARIA “PE” AGETRAN n. 62, DE 21 DE JUNHO DE 2017.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
TRÂNSITO – AGETRAN, nos termos do § 4° do artigo 280 e dos incisos VI, VII e VIII, 
do artigo 24, da Lei n. 9.503 de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) e dos incisos VI, VII e VIII, do parágrafo único do artigo 1° da Lei n. 3.593 de 14 
de dezembro de 1998, resolve:

PUBLICAR os Agentes de Trânsito que participaram do Curso de Atualização de 
Agentes de Trânsito, para autuação na fiscalização do trânsito, conforme convênio n. 02 
do dia 24 de agosto de 2016 e Deliberação CETRAN/MS n. 504, de 23 de agosto de 2016.

MATRÍCULA NOME
188239/03 Alexandre Nascimento Pinho
072141/04 Edson Alves Maciel
41719021 Felipe José Delgado Canhete
97087021 Fernando Barbosa da Fonseca
155012/03 Hélvio Miyahira
95636021 Henrique Ferreira da Silva
147370/03 José Maurício Carvalho
9656021 Kester de Oliveira
119900021 Kleber Ayala Pereira
114092021 Leonardo Diarte de Oliveira
377208/02 Lidiane da Costa Coelho
080349/04 Luiz Carlos Gomes
43601021 Marcos Vinicius Pinheiro Salgueiro
391037/01 Rodrigo Cardozo Moreira dos  Santos

CAMPO GRANDE, 21 DE JUNHO DE 2017.

JANINE DE LIMA BRUNO
Diretor-Presidente da Agência
Municipal de Transporte e Trânsito

ATOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.447/2017-76
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS- ME, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE - EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI.
O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através 
da Diretoria-Geral de Compras e Licitação-DICOM, torna pública a realização de licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto Municipal n. 9.623 de 18 de maio de 2.006, Lei Complementar nº 
123/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 
de junho de 1993 que se encontra aberta a licitação acima referida, do tipo “MENOR 
PREÇO POR LOTE”, tendo por objeto: CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVRETOS
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SESAU
Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para o respectivo cadastramento junto ao Banco do Brasil 
S.A.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 08h45min do dia 04 de julho de 2017.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: a partir de 08h45min do dia 04 de julho de 2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h do dia 04 de julho de 2017.
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br, Acesso Identificado no link – “licitações”.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
A íntegra do Edital poderá ser obtida através do site acima.
Campo Grande/MS, 21 de junho de 2017.

RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA FÁBIO DE ALMEIDA SERRA SOUTO
Diretor-Geral de Compras e Licitação Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37.941/2017-84
LICITAÇÃO DE LOTE COM COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) 
RESERVADO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), LOTE 
COM COTA PRINCIPAL DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) E LOTE DE 
100% (CEM POR CENTO) AMBOS DISPONÍVEIS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.
O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através 
da Diretoria-Geral de Compras e Licitação-DICOM, torna pública a realização de licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto Municipal n. 9.623 de 18 de maio de 2.006, Lei Complementar nº 
123/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 
de junho de 1993 que se encontra aberta a licitação acima referida, do tipo “MENOR 
PREÇO POR LOTE”, tendo por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
AUTOCLAVES HORIZONTAIS.

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU.
Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para o respectivo cadastramento junto ao Banco do Brasil 
S.A.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 08h45min do dia 04 de julho de 2017.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: a partir de 08h45min do dia 04 de julho de 2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h do dia 04 de julho de 2017.
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br, Acesso Identificado no link – “licitações”.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
A íntegra do Edital poderá ser obtida através do site acima.
Campo Grande/MS, 21 de junho de 2017.

RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA JOSÉ GUILHERME JUSTINO DA SILVA
Diretor-Geral de Compras e Licitação Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.398/2017-01
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS- ME, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE - EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI.
O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através 
da Diretoria-Geral de Compras e Licitação-DICOM, torna pública a realização de licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pelo Decreto Municipal n. 9.623 de 18 de maio de 2.006, Lei Complementar nº 
123/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 
de junho de 1993 que se encontra aberta a licitação acima referida, do tipo “MENOR 
PREÇO POR LOTE”, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED.
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEGES.
Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para o respectivo cadastramento junto ao Banco do Brasil 
S.A.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 08h45min do dia 04 de julho de 2017.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: a partir de 08h45min do dia 04 de julho de 2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h do dia 04 de julho de 2017.
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br, Acesso Identificado no link – “licitações”.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
A íntegra do Edital poderá ser obtida através do site acima.
Campo Grande/MS, 21 de junho de 2017.

RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA MÁRIO JUSTINIANO DE SOUZA FILHO
Diretor-Geral de Compras e Licitação Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39.420/2017-52
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS- ME, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE - EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI.
O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através 
da Diretoria-Geral de Compras e Licitação-DICOM, torna pública a realização de licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pelo Decreto Municipal n. 9.623 de 18 de maio de 2.006, Lei Complementar nº 
123/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 
de junho de 1993 que se encontra aberta a licitação acima referida, do tipo “MENOR 
PREÇO POR LOTE”, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS 
SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.
ORGÃO:AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAN.
Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para o respectivo cadastramento junto ao Banco do Brasil 
S.A.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 13h45min do dia 04 de julho de 2017.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: a partir de 13h45min do dia 04 de julho de 2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h do dia 04 de julho de 2017.
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br, Acesso Identificado no link – “licitações”.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
A íntegra do Edital poderá ser obtida através do site acima.
Campo Grande/MS, 21 de junho de 2017.

RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA FÁBIO DE ALMEIDA SERRA SOUTO
Diretor-Geral de Compras e Licitação Pregoeiro

ÓRGÃOS COLEGIADOS
 

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão:                    0425/2015
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 0755/2013
47305/2013-46

Recorrente:
Recorrido:

Academia Felix e Cavalcante Ltda - EPP
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Carla Beatriz Andrade e Jurgielewicz
Márcio de Barros
Maria Helade Longo de Oliveira
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EMENTA: ADMINISTRATIVO – TAXA DE PUBLICIDADE 
E MULTA – JULGAMENTO SINGULAR REVEL – 
APRESENTAÇÃO DE RECURSO TEMPESTIVO – FALTA 
DE COMBATE A AUTUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO.

I – Autuação referente ao valor da Taxa de publicidade e a 
multa pela utilização de meios de publicidades sem a prévia 
licença legal;

II – Alega na defesa que não tinha conhecimento da autuação 
e que concorda em pagar o valor da taxa sem a multa;

III – A recorrente foi devidamente intimada a recolher a 
Taxa de Publicidade no prazo de dois dias, decorrido o prazo 
concedido, sem efeitos, foi lavrado o corretamente o auto de 
infração;

IV – Nesse sentido, as alegações do recorrente não deve 
prosperar posto que não há qualquer vício na notificação fiscal 
e houve notória infringência nos artigos n° 217 e 2018 de LC 
n° 110/2007;

V – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidade de votos conhecer 
e negar provimento ao Recurso Voluntário nº. 0755/2013.

Campo Grande-MS, 08 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Maria Helade Longo de Oliveira
Redator

Tomaram parte no julgamento  os Membros: Arleon Carlos Stelini, Denir de Souza 
Nantes, Gianni Yara Costa Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Marcelino Pereira 
dos Santos e Sebastião Rolon Neto.

Acórdão:                    0426/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 1238/2012
881/2012-11

Recorrente: 
Recorrido:

Eduardo César Budib
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Emerson Augusto Maeda Taira
Marcio de Barros
Marcelino Pereira dos Santos

EMENTA: ADMINISTRATIVO – MULTA – NÃO CONSTRUÇÃO 
DE MURO DE FECHAMENTO – IRREGULARIDADE NÃO 
SANADA – RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO – 
RECURSO NÃO CONHECIDO. 

I – O recurso voluntário deve ser apresentado à Junta de 
Recursos Fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
ciência da decisão de Primeira Instancia (art. 63 – LC 02/92);
 
II – O prazo recursal de 15 dias tem inicio no dia seguinte ao 
recebimento da intimação feita por via postal, nos termos do 
art. 12 da Lei Complementar 02/92;

III – A intempestividade na apresentação do recurso suprime 
do sujeito passivo o direito de ver apreciado seu recurso 
voluntário, ficando consolidada a situação jurídica definida na 
decisão do julgador de primeira instancia administrativa;

IV – Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos não 
conhecer do Recurso Voluntário nº. 1238/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Marcelino Pereira dos Santos
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Denir de Souza Nantes, Gianni Yara Costa 
Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Michael Frank Gorski e Sebastião Rolon 
Neto.

Acórdão:                    0427/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 1254/2012
928/2012-74

Recorrente: 
Recorrido:

Eduardo César Budib
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Emerson Augusto Maeda Taira
Marcio de Barros
Marcelino Pereira dos Santos

EMENTA: ADMINISTRATIVO – MULTA – NÃO 
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA – IRREGULARIDADE NÃO 
SANADA NO PRAZO CONCEDIDO NA NOTIFICAÇÃO – 
RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO – RECURSO 
NÃO CONHECIDO. 

I – O recurso voluntário deve ser apresentado à Junta de 
Recursos Fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
ciência da decisão de Primeira Instancia (art. 63 – LC 02/92);
 
II – O prazo recursal de 15 dias tem inicio no dia seguinte ao 
recebimento da intimação feita por via postal, nos termos do 
art. 12 da Lei Complementar 02/92;

III – A intempestividade na apresentação do recurso suprime 
do sujeito passivo o direito de ver apreciado seu recurso 
voluntário, ficando consolidada a situação jurídica definida na 
decisão do julgador de primeira instancia administrativa;

IV – Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos não 
conhecer do Recurso Voluntário nº. 1254/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Marcelino Pereira dos Santos
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Denir de Souza Nantes, Gianni Yara Costa 
Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Michael Frank Gorski e Sebastião Rolon 
Neto.

Acórdão:                    0428/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 1416/2012
884/2012-09

Recorrente: 
Recorrido:

Eduardo César Budib
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Emerson Augusto Maeda Taira
Marcio de Barros
Marcelino Pereira dos Santos

EMENTA: ADMINISTRATIVO – MULTA – NÃO 
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA – IRREGULARIDADE NÃO 
SANADA – RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO – 
RECURSO NÃO CONHECIDO. 

I – O recurso voluntário deve ser apresentado à Junta de 
Recursos Fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
ciência da decisão de Primeira Instancia (art. 63 – LC 02/92);
 
II – O prazo recursal de 15 dias tem inicio no dia seguinte ao 
recebimento da intimação feita por via postal, nos termos do 
art. 12 da Lei Complementar 02/92;

III – A intempestividade na apresentação do recurso suprime 
do sujeito passivo o direito de ver apreciado seu recurso 
voluntário, ficando consolidada a situação jurídica definida na 
decisão do julgador de primeira instancia administrativa;

IV – Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos não 
conhecer do Recurso Voluntário nº. 1416/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Marcelino Pereira dos Santos
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Denir de Souza Nantes, Gianni Yara Costa 
Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Michael Frank Gorski e Sebastião Rolon 
Neto.

Acórdão:                    0429/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 1252/2012
904/2012-14

Recorrente: 
Recorrido:

Eduardo César Budib
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Emerson Augusto Maeda Taira
Marcio de Barros
Marcelino Pereira dos Santos
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EMENTA: ADMINISTRATIVO – MULTA – NÃO 
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA – IRREGULARIDADE NÃO 
SANADA – RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO – 
RECURSO NÃO CONHECIDO. 

I – O recurso voluntário deve ser apresentado à Junta de 
Recursos Fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
ciência da decisão de Primeira Instancia (art. 63 – LC 02/92);
 
II – O prazo recursal de 15 dias tem inicio no dia seguinte ao 
recebimento da intimação feita por via postal, nos termos do 
art. 12 da Lei Complementar 02/92;

III – A intempestividade na apresentação do recurso suprime 
do sujeito passivo o direito de ver apreciado seu recurso 
voluntário, ficando consolidada a situação jurídica definida na 
decisão do julgador de primeira instancia administrativa;

IV – Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos não 
conhecer do Recurso Voluntário nº. 1252/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Marcelino Pereira dos Santos
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Denir de Souza Nantes, Gianni Yara Costa 
Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Michael Frank Gorski e Sebastião Rolon 
Neto.

Acórdão:                    0430/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 1248/2012
868/2012-44

Recorrente: 
Recorrido:

Eduardo César Budib
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Emerson Augusto Maeda Taira
Marcio de Barros
Marcelino Pereira dos Santos

EMENTA: ADMINISTRATIVO – MULTA – NÃO 
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA – IRREGULARIDADE NÃO 
SANADA – RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO – 
RECURSO NÃO CONHECIDO. 

I – O recurso voluntário deve ser apresentado à Junta de 
Recursos Fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
ciência da decisão de Primeira Instancia (art. 63 – LC 02/92);
 
II – O prazo recursal de 15 dias tem inicio no dia seguinte ao 
recebimento da intimação feita por via postal, nos termos do 
art. 12 da Lei Complementar 02/92;

III – A intempestividade na apresentação do recurso suprime 
do sujeito passivo o direito de ver apreciado seu recurso 
voluntário, ficando consolidada a situação jurídica definida na 
decisão do julgador de primeira instancia administrativa;

IV – Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos não 
conhecer do Recurso Voluntário nº. 1248/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Marcelino Pereira dos Santos
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Denir de Souza Nantes, Gianni Yara Costa 
Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Michael Frank Gorski e Sebastião Rolon 
Neto.

Acórdão:                    0431/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 1319/2012
953/2012-11

Recorrente: 
Recorrido:

Eduardo César Budib
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Emerson Augusto Maeda Taira
Marcio de Barros
Marcelino Pereira dos Santos

EMENTA: ADMINISTRATIVO – MULTA – NÃO 
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA – IRREGULARIDADE NÃO 
SANADA – RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO – 
RECURSO NÃO CONHECIDO. 

I – O recurso voluntário deve ser apresentado à Junta de 
Recursos Fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
ciência da decisão de Primeira Instancia (art. 63 – LC 02/92);
 
II – O prazo recursal de 15 dias tem inicio no dia seguinte ao 
recebimento da intimação feita por via postal, nos termos do 
art. 12 da Lei Complementar 02/92;

III – A intempestividade na apresentação do recurso suprime 
do sujeito passivo o direito de ver apreciado seu recurso 
voluntário, ficando consolidada a situação jurídica definida na 
decisão do julgador de primeira instancia administrativa;

IV – Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos não 
conhecer do Recurso Voluntário nº. 1319/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Marcelino Pereira dos Santos
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Denir de Souza Nantes, Gianni Yara Costa 
Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Michael Frank Gorski e Sebastião Rolon 
Neto.

Acórdão:                    0432/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 1393/2012
903/2012-43

Recorrente: 
Recorrido:

Eduardo César Budib
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Emerson Augusto Maeda Taira
Marcio de Barros
Marcelino Pereira dos Santos

EMENTA: ADMINISTRATIVO – MULTA – NÃO CONSTRUÇÃO 
DE MURO DE FECHAMENTO – IRREGULARIDADE NÃO 
SANADA – RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO – 
RECURSO NÃO CONHECIDO. 

I – O recurso voluntário deve ser apresentado à Junta de 
Recursos Fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
ciência da decisão de Primeira Instancia (art. 63 – LC 02/92);
 
II – O prazo recursal de 15 dias tem inicio no dia seguinte ao 
recebimento da intimação feita por via postal, nos termos do 
art. 12 da Lei Complementar 02/92;

III – A intempestividade na apresentação do recurso suprime 
do sujeito passivo o direito de ver apreciado seu recurso 
voluntário, ficando consolidada a situação jurídica definida na 
decisão do julgador de primeira instancia administrativa;

IV – Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos não 
conhecer do Recurso Voluntário nº. 1393/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Marcelino Pereira dos Santos
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Denir de Souza Nantes, Gianni Yara Costa 
Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Michael Frank Gorski e Sebastião Rolon 
Neto.

Acórdão:                    0433/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 1270/2012
920/2012-62

Recorrente: 
Recorrido:

Eduardo César Budib
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Emerson Augusto Maeda Taira
Marcio de Barros
Marcelino Pereira dos Santos
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EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA – NÃO CONSTRUÇÃO 
DE MURO DE FECHAMENTO – NOTIFICAÇÃO NÃO 
ATENDIDA – DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL 
– AUTUAÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Os terrenos não edificados, situados dentro do perímetro 
urbano do Município, com frente para vias e logradouros 
públicos, dotados de calçamentos ou guias de sarjetas, será 
obrigatoriamente fechados nos respectivos alinhamentos com 
muro ou estrutura metálica, de altura mínima de 1,50 m e 
guarnecidos de portão;
 
II – É desnecessária a notificação para que o proprietário 
do imóvel faça a construção do muro de fechamento. Ao 
munícipe compete a adoção de medidas necessárias, para a 
manutenção e conservação de sua propriedade;

III – Comprovado, por diligencia fiscal realizada no imóvel, 
que a notificação para a construção de muro de fechamento 
não foi atendida no prazo concedido na notificação fiscal, 
correta a imposição da multa;

IV – Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos conhecer 
e negar provimento ao Recurso Voluntário nº. 1270/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Marcelino Pereira dos Santos
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Denir de Souza Nantes, Gianni Yara Costa 
Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Michael Frank Gorski e Sebastião Rolon 
Neto.

Acórdão:                    0434/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 1495/2012
925/2012-86

Recorrente: 
Recorrido:

Eduardo César Budib
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Emerson Augusto Maeda Taira
Marcio de Barros
Marcelino Pereira dos Santos

EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA – NÃO CONSTRUÇÃO 
DE MURO DE FECHAMENTO – LAVRATURA APÓS 
AVERBAÇÃO CADASTRAL – NOTIFICAÇÃO FEITA NA 
PESSOA DE QUEM NÃO É MAIS O PROPRIETÁRIO – 
NULIDADE – AUTUAÇÃO IMPROCEDENTE – DECISÃO 
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Os terrenos não edificados, situados dentro do perímetro 
urbano do Município, com frente para vias e logradouros 
públicos, dotados de calçamentos ou guias de sarjetas, será 
obrigatoriamente fechados nos respectivos alinhamentos com 
muro ou estrutura metálica, de altura mínima de 1,50 m e 
guarnecidos de portão;
 
II – A notificação feita na pessoa do antigo proprietário, após 
a averbação da venda junto ao Cadastro Imobiliário Municipal, 
com anotação de Certidão Negativa de Débito – CND, é nula 
e não como imputa-lo ao comprador que o imóvel de boa-fé;

III – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos conhecer 
e dar provimento ao Recurso Voluntário nº. 1495/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Marcelino Pereira dos Santos
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Denir de Souza Nantes, Gianni Yara Costa 
Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Michael Frank Gorski e Sebastião Rolon 
Neto.

Acórdão:                    0435/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 1491/2012
907/2012-02

Recorrente: 
Recorrido:

Eduardo César Budib
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Emerson Augusto Maeda Taira
Marcio de Barros
Marcelino Pereira dos Santos

EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA – NÃO CONSTRUÇÃO 
DE MURO DE FECHAMENTO – NOTIFICAÇÃO NÃO 
ATENDIDA – DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL 
– AUTUAÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Os terrenos não edificados, situados dentro do perímetro 
urbano do Município, com frente para vias e logradouros 
públicos, dotados de calçamentos ou guias de sarjetas, será 
obrigatoriamente fechados nos respectivos alinhamentos com 
muro ou estrutura metálica, de altura mínima de 1,50 m e 
guarnecidos de portão;
 
II – É desnecessária a notificação para que o proprietário 
do imóvel faça a construção do muro de fechamento. Ao 
munícipe compete a adoção de medidas necessárias, para a 
manutenção e conservação de sua propriedade;

III – Comprovado, por diligencia fiscal realizada no imóvel, 
que a notificação para a construção de muro de fechamento 
não foi atendida no prazo concedido na notificação fiscal, 
correta a imposição da multa;

IV – Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos conhecer 
e negar provimento ao Recurso Voluntário nº. 1491/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Marcelino Pereira dos Santos
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Denir de Souza Nantes, Gianni Yara Costa 
Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Michael Frank Gorski e Sebastião Rolon 
Neto.

Acórdão:                    0436/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 1239/2012
896/2012-80

Recorrente: 
Recorrido:

Eduardo César Budib
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Emerson Augusto Maeda Taira
Marcio de Barros
Marcelino Pereira dos Santos

EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA – NÃO CONSTRUÇÃO 
DE MURO DE FECHAMENTO – NOTIFICAÇÃO NÃO 
ATENDIDA – DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL 
– AUTUAÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Os terrenos não edificados, situados dentro do perímetro 
urbano do Município, com frente para vias e logradouros 
públicos, dotados de calçamentos ou guias de sarjetas, será 
obrigatoriamente fechados nos respectivos alinhamentos com 
muro ou estrutura metálica, de altura mínima de 1,50 m e 
guarnecidos de portão;
 
II – É desnecessária a notificação para que o proprietário 
do imóvel faça a construção do muro de fechamento. Ao 
munícipe compete a adoção de medidas necessárias, para a 
manutenção e conservação de sua propriedade;

III – Comprovado, por diligencia fiscal realizada no imóvel, 
que a notificação para a construção de muro de fechamento 
não foi atendida no prazo concedido na notificação fiscal, 
correta a imposição da multa;

IV – Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos conhecer 
e negar provimento ao Recurso Voluntário nº. 1239/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Marcelino Pereira dos Santos
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Denir de Souza Nantes, Gianni Yara Costa 
Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Michael Frank Gorski e Sebastião Rolon 
Neto.

Acórdão:                    0437/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 0644/2012
952/2012-59

Recorrente: 
Recorrido:

Eduardo César Budib
Município de Campo Grande/MS
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Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Emerson Augusto Maeda Taira
Marcio de Barros
Marcelino Pereira dos Santos

EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA – NÃO CONSTRUÇÃO 
DE MURO DE FECHAMENTO – NOTIFICAÇÃO NÃO 
ATENDIDA – DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL 
– AUTUAÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Os terrenos não edificados, situados dentro do perímetro 
urbano do Município, com frente para vias e logradouros 
públicos, dotados de calçamentos ou guias de sarjetas, será 
obrigatoriamente fechados nos respectivos alinhamentos com 
muro ou estrutura metálica, de altura mínima de 1,50 m e 
guarnecidos de portão;
 
II – É desnecessária a notificação para que o proprietário 
do imóvel faça a construção do muro de fechamento. Ao 
munícipe compete a adoção de medidas necessárias, para a 
manutenção e conservação de sua propriedade;

III – Comprovado, por diligencia fiscal realizada no imóvel, 
que a notificação para a construção de muro de fechamento 
não foi atendida no prazo concedido na notificação fiscal, 
correta a imposição da multa;

IV – Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos conhecer 
e negar provimento ao Recurso Voluntário nº. 0644/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Marcelino Pereira dos Santos
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Denir de Souza Nantes, Gianni Yara Costa 
Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Michael Frank Gorski e Sebastião Rolon 
Neto.

Acórdão:                    0438/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 1493/2012
883/2012-38

Recorrente: 
Recorrido:

Eduardo César Budib
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Emerson Augusto Maeda Taira
Marcio de Barros
Marcelino Pereira dos Santos

EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA – NÃO CONSTRUÇÃO 
DE MURO DE FECHAMENTO – NOTIFICAÇÃO NÃO 
ATENDIDA – DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL 
– AUTUAÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Os terrenos não edificados, situados dentro do perímetro 
urbano do Município, com frente para vias e logradouros 
públicos, dotados de calçamentos ou guias de sarjetas, será 
obrigatoriamente fechados nos respectivos alinhamentos com 
muro ou estrutura metálica, de altura mínima de 1,50 m e 
guarnecidos de portão;
 
II – É desnecessária a notificação para que o proprietário 
do imóvel faça a construção do muro de fechamento. Ao 
munícipe compete a adoção de medidas necessárias, para a 
manutenção e conservação de sua propriedade;

III – Comprovado, por diligencia fiscal realizada no imóvel, 
que a notificação para a construção de muro de fechamento 
não foi atendida no prazo concedido na notificação fiscal, 
correta a imposição da multa;

IV – Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos conhecer 
e negar provimento ao Recurso Voluntário nº. 1493/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Marcelino Pereira dos Santos
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Denir de Souza Nantes, Gianni Yara Costa 
Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Michael Frank Gorski e Sebastião Rolon 
Neto.

Acórdão:                    0439/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 1275/2012
49967/2011-80

Recorrente: 
Recorrido:

Park Empreendimentos Imobiliários / Onofre da Costa Lima 
Filho
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Valdeci Custódio Palmeira
Marcio de Barros
Michael Frank Gorski

EMENTA: NOTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADA EM 15 DIAS UTEIS – NÃO ATENDIMENTO 
– PRAZO EXAURIDO SEM O ATENDIMENTO – MULTA 
APLICADA – RECURSO APRESENTADO – ALEGAÇÃO 
DE INSUFICIÊNCIA DE TEMPO – FALTA DE COMBATE A 
AUTUAÇÃO RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE.

I – A Lei 2909/92, em seu artigo 18 obriga os proprietários 
de imóveis que sejam lindeiros a vias ou logradouros públicos 
dotados de calçamento ou guias de sarjetas, edificados ou 
não, são obrigados a construir os passeios fronteiriços e 
mantê-los em perfeito estado de conservação;
 
II – Uma vez esgotado o prazo concedido na notificação, sem 
que haja o pedido de prorrogação de prazo, ou apresentação 
de fato que justifique o seu não atendimento, a aplicação da 
multa é obrigatória, conforme previsto no artigo 172 da Lei 
2909/92;

III – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos conhecer 
e negar provimento ao Recurso Voluntário nº. 1275/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Michael Frank Gorski
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Denir de Souza Nantes, Gianni Yara Costa 
Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Marcelino Pereira dos Santos e Sebastião 
Rolon Neto.

Acórdão:                    0440/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 0526/2012
49967/2011-80

Recorrente: 
Recorrido:

Park Empreendimentos Imobiliários / Vanderlei Alves de 
Amorim
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Valdeci Custódio Palmeira
Marcio de Barros
Michael Frank Gorski

EMENTA: NOTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 
MURO EM 15 DIAS UTEIS – NÃO ATENDIMENTO – 
PRAZO EXAURIDO SEM O ATENDIMENTO – MULTA 
APLICADA – RECURSO APRESENTADO – ALEGAÇÃO 
DE INSUFICIÊNCIA DE TEMPO – FALTA DE COMBATE A 
AUTUAÇÃO RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE.

I – A Lei 2909/92, em seu artigo 18 obriga os proprietários 
de imóveis que sejam lindeiros a vias ou logradouros públicos 
dotados de calçamento ou guias de sarjetas, edificados ou 
não, são obrigados a construir os passeios fronteiriços e 
mantê-los em perfeito estado de conservação;
 
II – Uma vez esgotado o prazo concedido na notificação, sem 
que haja o pedido de prorrogação de prazo, ou apresentação 
de fato que justifique o seu não atendimento, a aplicação da 
multa é obrigatória, conforme previsto no artigo 172 da Lei 
2909/92;

III – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos conhecer 
e negar provimento ao Recurso Voluntário nº. 0526/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Michael Frank Gorski
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Denir de Souza Nantes, Gianni Yara Costa 
Lessa dos Santos, Leandro de Souza Godoy, Marcelino Pereira dos Santos e Sebastião 
Rolon Neto.

Acórdão:                    0441/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 0103/2012
63992/2011-67

Recorrente: 
Recorrido:

Zilmar Matos Lopes
Município de Campo Grande/MS
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Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Emerson Augusto Maeda Taira
Marcio de Barros
Denir de Souza Nantes

EMENTA: CÓDIGO DE OBRAS - MULTA – AUTO DE 
INFRAÇÃO – OBRA INICIADA SEM ALVARÁ – AUTUAÇÃO 
PROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.

I – A legislação municipal exige que para iniciar obra é 
necessário alvará expedido pelo Município, conforme artigo 
64, Inc. I, LC. 074/2005;
 
II – Comprovado nos autos que a obra iniciou sem Alvará de 
Construção, e não apresentado dentro do prazo, procedente é 
a autuação do Fisco Municipal;

III – Recurso voluntário conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos conhecer 
e negar provimento ao Recurso Voluntário nº. 0103/2012.

Campo Grande-MS, 21 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Denir de Souza Nantes
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Gianni Yara Costa Lessa dos Santos, Leandro 
de Souza Godoy, Marcelino Pereira dos Santos, Michael Frank Gorski e Sebastião Rolon 
Neto.

Acórdão:                    0442/2017
Recurso: 
Processo:

Voluntário nº. 0682/2012
42541/2011-50

Recorrente: 
Recorrido:

Annelize Guizzo Couto
Município de Campo Grande/MS

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):

Valdeci Custodio Palmeira
Marcio de Barros
Gianni Yara Costa Lessa dos Santos

EMENTA – MULTA NÃO EXECUÇÃO DE RAMPA – 
NOTIFICAÇÃO NÃO ATENDIDA - COMUNICADO DE 
IRREGULARIDADE EXPEDIDO – RAMPA EXECUTADA  
- IRREGULARIDADE ATENDIDA – MULTA INDEVIDA – 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – É obrigatória a execução de rampa em toda a 
esquina, na posição correspondente à travessia de pedestres, 
em locais determinados por sinalização pelo órgão municipal 
competente (conforme artigo 22 da Lei 2909/1992 
 
II – Ao construir a rampa dentro da prorrogação do prazo o 
recorrente cumpriu com as exigências e sanou a irregularidade;

III – é nulo o auto de infração quando nasce afetado de vício 
insanável por ausência ou defeito substancial em que seus 
elementos constitutivos ou no procedimento formativo;

IV - Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por unanimidades de votos conhecer 
e dar provimento ao Recurso Voluntário nº. 0682/2012.

Campo Grande-MS, 06 de junho de 2017.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

Gianni Yara Costa Lessa dos Santos
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Arleon Carlos Stelini, Denir de Souza Nantes, 
Leandro de Souza Godoy, Marcelino Pereira dos Santos, Maria Helade Longo de Oliveira, 
Michael Frank Gorski e Sebastião Rolon Neto.

MONITOR, TECLADO E MOUSE), 33 (TRINTA E TRÊS) COMPUTADORES (SEM 
MONITOR) E 2 (DOIS) NOTEBOOKS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO 
DE REFERÊNCIA.
DATA: 04/07/2017
HORÁRIO: 09h00min.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Câmara Municipal de Campo Grande-MS, na Av. 
Ricardo Brandão, 1.600, Jatiuka Park, Campo Grande/MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Coordenadoria Geral de Licitações no endereço supracitado 
ou através do e-mail: licitacao@camara.ms.gov.br ou licitacaocmcg@gmail.com. 
TELEFONE: (67) 3316-1603 das 08h às 11h e das 13h às 17h.
Campo Grande-MS, 20 de junho de 2017

JORGE NAKKOUD                                                     RAYMUNDO GOZZI JÚNIOR
Coordenador Geral de Licitações                                 Pregoeiro

ATOS LEGISLATIVOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2017
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS, através da Coordenadoria Geral de 
Licitações, torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela 
Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, 
tendo por objeto: 92 (NOVENTA E DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
SENDO: 57 (CINQUENTA E SETE) COMPUTADORES COMPLETOS (CPU, 
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REQUERIMENTO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BORTOTTO GARCIA, CNPJ 07.925.664/0001-
00, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão 
Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade Licença Prévia para atividade 
de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 10(DEZ) UNIDADES. Localizada à DR. MÁRIO 
GONÇALVES, Nº15, BAIRRO CHACARA CACHOEIRA II município de Campo Grande 
– MS.

REQUERIMENTO
RAÍZEN COMBISTÍVEIS S. A., com o CNPJ 33.453.598/0113-20, torna público 
que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR 
a Licença Ambiental – Modalidade Licença de Operação para atividade de COMÉRCIO 
ATACADISTA DE ÁCOOL CARBURANTE, BIODISEL, GASOLINA E DEMAIS 
DERIVADOS DE PETRÓLEO, EXCETO LUBRIFICANTES, NÃO REALIZADO POR 
TRANSPORTADOR RETALHISTA. Localizada à RUA 98, Nº 302, BLOCO 12, BAIRRO 
NOVA CAMPO GRANDE, município de Campo Grande – MS.

REQUERIMENTO
CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL, CNPJ 03.268.307/0001-66, torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR, a 
Licença Ambiental Modalidade LICENÇA DE OPERAÇÃO, nos termos do Processo nº 
82.183/2016-31, para atividade de Templo Religioso, localizado na Rua Tenente Lira, nº 
1.118, Vila Nasser, no município de Campo Grande – MS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associados da Associação de Moradores do Jardim Radialista I, II e III, convoca os 
associados para uma Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 25/06/2017, 
em primeira chamada as 09:00 horas, com necessidade de quorum mínimo, em segunda 
chamada às 10:00 horas, independente o número de presentes na Rua: Manoel Marques, 
54, Jardim Radialista, nesta Capital, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Declaração do período vago (sem diretoria na Associação de Moradores do Jardim 
Radialista I, II e III) de 02/05/2015 a 27/09/2015. Informações na UMAM, rua Irlanda, 
336, bairro Monte Castelo, nesta Capital, no horário comercial.
Edital de Retificação

A Associação de Moradores do bairro Otávio Pécora informa aos Associados que a 
Assembléia Geral Extraordinária que seria realizada no dia 08/07/2017, conforme edital 
publicado no Diogrande, em 09/06/2017, pagina 18, teve a data de realização alterada 
para o dia 09/07/2017 (domingo) das 09:00 às 16:00 horas, na rua Ariramba, 225, 
Otávio Pécora, nesta Capital, para delibarem a seguinte ordem do dia: a) Declaração de 
período vago; b) Eleição, Apuração e Posse da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 
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da Associação de Moradores do Bairro Otávio Pécora. Caso haja inscrição de apenas 
uma chapa a Assembléia será das 09:00 às 12:00 horas. A data de registro de Chapa 
foi prorrogada até o dia 29/06/2017. Informações na UMAM, rua Irlanda, 336, Monte 
Castelo, nesta Capital, no horário comercial.

REQUERIMENTO
J. D. SMANIOTTO & CIA LTDA torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade Licença 
Prévia para atividade de SUPERMERCADO. Localizada à Av. Cel. Antonino nº 2.272 Bairro 
Mata do JacintoCEP 79023-000 município de Campo Grande –MS.

CONCESSÃO
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental – 
Modalidade Licença de Instalação com validade de 60 MESES a contar de 29/05/2017, 
para atividade de Condomínio Multiresidencial composto por 152 (cento e cinqüenta e 
duas) unidades residenciais, denominado Mendoza. Localizada à Rua Nova Era, Lote P4. 
Bairro Bela Vista, município de Campo Grande – MS.

CONCESSÃO
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental – 
Modalidade Licença de Instalação com validade de 60 MESES a contar de 29/05/2017, 
para atividade de Condomínio Multiresidencial composto por 184 (cento e oitenta e 
quatro) unidades residenciais, denominado Bordeaux. Localizada à Rua Nova Era, Lote 
P3. Bairro Bela Vista, município de Campo Grande – MS.

SBM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA torna público que requereu à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental 
Modalidade Licença Prévia para atividade de COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS EM GERAL. Localizada à AVENIDA CORONEL ANTONINO, 737, NOVA 
LIMA – CEP 79.002-000 município de Campo Grande –MS.

SUPERMERCADO TIEPPO LTDA-ME torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR, a Licença Ambiental Modalidade Licença 
Ambiental Simplificada  N. 010.052/2017  com validade de 60 meses a contar de 8 
junho de 217, para a atividade de comércio varejista de produtos alimentícios, açougue, 
padaria – supermercado, localizado na Avenida Zacarias de Paula Nantes, 217, Conjunto 
União, município de Campo Grande/MS.
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