
 

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N.° 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 

 
PREÂMBULO 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
Permanente de Licitação, designada 
que realizará CHAMADA PÚBLICA DE Nº 
propostas para a celebração de parceria com a Prefeitura Municipal de 
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E 
LAZER.  
 
Na data, hora e local abaixo indicado, serão recebidos o REQUERIMENTO para 
CREDENCIAMENTO e os envelopes contendo os documentos para Habilitação e a Proposta 
Comercial, com início nesta mesma sessão, à abertura dos primeiros e em seguida dos segundos, 
observando o disposto no inciso III do Artigo 43 da Lei 8.666/93.

 
DATA: 04 DE NOVEMBRO DE 2020
HORA: 08:30 Horas (horário de Mato Grosso)
LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
Av. Antônio Ferreira Sobrinho N.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara.
 
Obs.: Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes ficará a reunião 
adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local, salvo manifest
contrário. 

 
1. DO OBJETO 
 

Contratação de Empresa especializada a atividades de apoio à Educação na área 
profissional, científica e técnica
Organizações Sociais no âmbito do Município de JACIARA/MT, tornando
celebrar contratos de gestão com a Administração Pública Municipal 
relação à transferência de conhecimento no sentido de orientar a produção (co
conteúdos educacionais digitais (roteiros digitais e aplicativos 
e atividades avaliativas) Capacitação do (Grupo de Trabalho), tais como: Desenvo
pesquisa sobre mapeamento de processos de gestão educacional para o 
eletrônico, acompanhamento da vida escolar do aluno, ferramenta de controle de 
frequência). Para a secretaria escolar
emissão de documentos, integração com o Censo Escolar, emissão de relatórios gerenciais). 
Para a Secretaria Municipal de Educação (autonomia e transparência na gestão das 
informações, gerenciamento nos processos e monitoramento pedagógico). Para a área
(software com código fonte livre, solução de baixo custo, autonomia nas atividades 
desenvolvidas pelas escolas alimentando uma rede de trocas entre os escolares.

 

              

 
EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N.° 003/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3646/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA – MT, por intermédio da Comissão 
 pela Portaria N.º 219/2020, de 02/09/2020, torna

CHAMADA PÚBLICA DE Nº 003/2020, tendo como finalidade a seleção de 
propostas para a celebração de parceria com a Prefeitura Municipal de Jaciara

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E 

Na data, hora e local abaixo indicado, serão recebidos o REQUERIMENTO para 
os envelopes contendo os documentos para Habilitação e a Proposta 

sessão, à abertura dos primeiros e em seguida dos segundos, 
observando o disposto no inciso III do Artigo 43 da Lei 8.666/93. 

04 DE NOVEMBRO DE 2020 
(horário de Mato Grosso) 

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT 
Av. Antônio Ferreira Sobrinho N.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara. 

: Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes ficará a reunião 
adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local, salvo manifest

Empresa especializada a atividades de apoio à Educação na área 
profissional, científica e técnica, sem fins lucrativos, para a qualificação como 
Organizações Sociais no âmbito do Município de JACIARA/MT, tornando
celebrar contratos de gestão com a Administração Pública Municipal – em especial com 

à transferência de conhecimento no sentido de orientar a produção (co
conteúdos educacionais digitais (roteiros digitais e aplicativos – games, simuladores, testes 
e atividades avaliativas) Capacitação do (Grupo de Trabalho), tais como: Desenvo
pesquisa sobre mapeamento de processos de gestão educacional para o professor
eletrônico, acompanhamento da vida escolar do aluno, ferramenta de controle de 

secretaria escolar (segurança de dados, fácil acesso às informaçõe
emissão de documentos, integração com o Censo Escolar, emissão de relatórios gerenciais). 
Para a Secretaria Municipal de Educação (autonomia e transparência na gestão das 
informações, gerenciamento nos processos e monitoramento pedagógico). Para a área
(software com código fonte livre, solução de baixo custo, autonomia nas atividades 
desenvolvidas pelas escolas alimentando uma rede de trocas entre os escolares.

 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls._____ 

 
Rub.______ 

, por intermédio da Comissão 
, torna público 

finalidade a seleção de 
Jaciara-MT, por 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E 

Na data, hora e local abaixo indicado, serão recebidos o REQUERIMENTO para 
os envelopes contendo os documentos para Habilitação e a Proposta 

sessão, à abertura dos primeiros e em seguida dos segundos, 

: Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes ficará a reunião 
adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local, salvo manifestação em 

Empresa especializada a atividades de apoio à Educação na área 
, para a qualificação como 

Organizações Sociais no âmbito do Município de JACIARA/MT, tornando-as aptas a 
em especial com 

à transferência de conhecimento no sentido de orientar a produção (co-criação) de 
games, simuladores, testes 

e atividades avaliativas) Capacitação do (Grupo de Trabalho), tais como: Desenvolver 
professor (diário 

eletrônico, acompanhamento da vida escolar do aluno, ferramenta de controle de 
(segurança de dados, fácil acesso às informações e 

emissão de documentos, integração com o Censo Escolar, emissão de relatórios gerenciais). 
Para a Secretaria Municipal de Educação (autonomia e transparência na gestão das 
informações, gerenciamento nos processos e monitoramento pedagógico). Para a área de TI 
(software com código fonte livre, solução de baixo custo, autonomia nas atividades 
desenvolvidas pelas escolas alimentando uma rede de trocas entre os escolares. 



 

2. FONTES DE RECURSOS 
 

2.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  
2.1.1. As despesas com a contrataçã
orçamentária: 
 
Ficha: 272 - 01.05.01.12.122.0005.22
Administrativo Educacional – SME 
 
Ficha: 273 - 01.05.01.12.122.0005.22
Administrativo Educacional – SME 
Comunicação. 
 
Ficha: 274 - 01.05.01.12.122.0005
Processamento de Dados. 
 
Ficha: 1346 - 01.05.01.12.122.0005
Processamento de Dados - Outros Serviços de Terceiros 
 
Ficha: 1378 - 01.05.01.12.122.0005.22
Administrativo Educacional – SME 
Comunicação. 
 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚBLICA
 
A forma de participação será a definida 
 
3.1. - ENVELOPE Nº. 001 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILI
 
a) Para a habilitação e proposta nesta Chamada Pública

deverão obedecer Habilitação no Anexo I, item 02.
b) O documento Credenciamento devidamente assin

expedido no 30/10/2020, às 08:30
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer d
sito a Rua Jurucê, nº 1221 – Centro.
 

 
Os documentos para habilitação e proposta
identificação externa do seu conteúdo, no seguinte local, dia e hora:
 
Horário: 08:30 horas (Horário de Mato Grosso)
Data: 04/11/2020 
Local: Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, Avenida Antonio Ferreira Sobrinho Nº 1075, 

Centro, Jaciara/MT.  
 
4.  DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

              

1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a contratação do serviço correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação 

.2206.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Departamento 
SME – Outros Serviços de Terceiros – PJ. 

.2206.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Departamento 
SME – Serviços de Tecnologia da Informação e 

5.2232.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Sistema de 

5.2232.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Sistema de 
Outros Serviços de Terceiros – PJ. 

.2206.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Departamento 
SME – Serviços de Tecnologia da Informação e 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚBLICA 

A forma de participação será a definida em Conformidade ao Anexo I deste Edital. 

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  

nesta Chamada Pública as Pessoas Jurídicas de Direito Privado
deverão obedecer Habilitação no Anexo I, item 02. 
O documento Credenciamento devidamente assinado pela Secretaria responsável, que será  

, às 08:30 min. encerrando-se às 09:00mim , nas dependências da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer do Município de Jaciara

Centro. 

e proposta, deverão ser entregues em envelope lacrado e com 
identificação externa do seu conteúdo, no seguinte local, dia e hora: 

horas (Horário de Mato Grosso) 

Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, Avenida Antonio Ferreira Sobrinho Nº 1075, 

DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls._____ 

 
Rub.______ 

o do serviço correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação 

do Departamento 

do Departamento 
Serviços de Tecnologia da Informação e 

do Sistema de 

do Sistema de 

do Departamento 
Serviços de Tecnologia da Informação e 

Pessoas Jurídicas de Direito Privado 

ado pela Secretaria responsável, que será  
as dependências da 

de Jaciara/MT, 

entregues em envelope lacrado e com 

Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, Avenida Antonio Ferreira Sobrinho Nº 1075, 



 

 
4.1. O ENVELOPE Nº. 001 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Jaciara às 
elaboração de ATA. 
 
4.2. As propostas classificadas serão aquelas que preencham as 
Chamada Pública, na seguinte ordem 

 
5. RESULTADO  
 
5.1. A Comissão permanente de Licitação divulgará o resultado do processo em até um dia útil 
após a conclusão dos trabalhos desta Chamada Pública o qual ficará fixado no Quadro Mural da 
Prefeitura Municipal de Jaciara/MT por 30 (trinta) dias
 
6. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
 
6.1. Declarados os vencedores habilitados qualquer participante poderá manifestar até o primeiro 
dia útil subseqüente a divulgação da decisão, sendo
mediante solicitação oficial. 
 
6.2. A falta de manifestação imediata e motivada do participante quanto ao resultado do certame, 
importará preclusão do direito de recurso. 
 
 
7. DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
 
7.1.  Após ter decorrido o prazo legal sem interposição de recursos administrativos ou ainda, 
após a decisão dos recursos administrativos interpostos e tendo sido declarada a vencedora pela 
Comissão de Seleção, poderá ser formalizad
 
7.2. Após o julgamento e seleção das propostas, o órgão técnico da Pasta emitirá parecer técnico, 
conforme artigo 35, V, da Lei 13.019/2014, que, se favorável ao conteúdo da proposta e aos 
documentos de habilitação apresentados, permitirá a celebração da parceria.
 
7.3. Em caso do conteúdo não estar totalmente apto à continuidade do processo (atendidos 
parcialmente, com ressalvas), o órgão técnico emitirá relatório apontando o(s) item(ns) com 
falha(s) e, contatará, por meio eletrônico, o proponente, notificando para regularização do(s) 
item(ns) apontados no prazo concedido pelo gestor da parceria, sob pena de inabilitação em caso 
de não atendimento das exigências. 
 
7.4. No caso do não atendimento dos requisitos exigidos nes
regularização do(s) item(ns) apontados para acerto(s) e/ou complemento(s), o(a) 
projeto/atividade será reprovado pelo órgão técnico e consequentemente inabilitado, por não 
atendimento às exigências aqui previstas.
 
7.5. Após parecer técnico, haverá emissão de parecer jurídico, conforme artigo 35, VI, da Lei 
13.019/2014,acerca da possibilidade de celebração da parceria.

              

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO ser
Prefeitura Municipal de Jaciara às 08:30 do dia 04/11/2020 em audiência pública, com 

As propostas classificadas serão aquelas que preencham as condições fixadas nesta 
 descrita do Anexo I. 

A Comissão permanente de Licitação divulgará o resultado do processo em até um dia útil 
após a conclusão dos trabalhos desta Chamada Pública o qual ficará fixado no Quadro Mural da 

por 30 (trinta) dias.  

MINISTRATIVOS 

.1. Declarados os vencedores habilitados qualquer participante poderá manifestar até o primeiro 
dia útil subseqüente a divulgação da decisão, sendo-lhe assegurado vista imediata dos autos, 

festação imediata e motivada do participante quanto ao resultado do certame, 
importará preclusão do direito de recurso.  

DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Após ter decorrido o prazo legal sem interposição de recursos administrativos ou ainda, 
após a decisão dos recursos administrativos interpostos e tendo sido declarada a vencedora pela 
Comissão de Seleção, poderá ser formalizado o termo de colaboração/fomento;  

Após o julgamento e seleção das propostas, o órgão técnico da Pasta emitirá parecer técnico, 
conforme artigo 35, V, da Lei 13.019/2014, que, se favorável ao conteúdo da proposta e aos 

ntados, permitirá a celebração da parceria. 

Em caso do conteúdo não estar totalmente apto à continuidade do processo (atendidos 
parcialmente, com ressalvas), o órgão técnico emitirá relatório apontando o(s) item(ns) com 

o eletrônico, o proponente, notificando para regularização do(s) 
item(ns) apontados no prazo concedido pelo gestor da parceria, sob pena de inabilitação em caso 

No caso do não atendimento dos requisitos exigidos neste Edital, bem como da não 
regularização do(s) item(ns) apontados para acerto(s) e/ou complemento(s), o(a) 
projeto/atividade será reprovado pelo órgão técnico e consequentemente inabilitado, por não 
atendimento às exigências aqui previstas. 

cer técnico, haverá emissão de parecer jurídico, conforme artigo 35, VI, da Lei 
13.019/2014,acerca da possibilidade de celebração da parceria. 

 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls._____ 

 
Rub.______ 

será aberto na 
pública, com 

condições fixadas nesta 

A Comissão permanente de Licitação divulgará o resultado do processo em até um dia útil 
após a conclusão dos trabalhos desta Chamada Pública o qual ficará fixado no Quadro Mural da 

.1. Declarados os vencedores habilitados qualquer participante poderá manifestar até o primeiro 
lhe assegurado vista imediata dos autos, 

festação imediata e motivada do participante quanto ao resultado do certame, 

DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 

Após ter decorrido o prazo legal sem interposição de recursos administrativos ou ainda, 
após a decisão dos recursos administrativos interpostos e tendo sido declarada a vencedora pela 

Após o julgamento e seleção das propostas, o órgão técnico da Pasta emitirá parecer técnico, 
conforme artigo 35, V, da Lei 13.019/2014, que, se favorável ao conteúdo da proposta e aos 

Em caso do conteúdo não estar totalmente apto à continuidade do processo (atendidos 
parcialmente, com ressalvas), o órgão técnico emitirá relatório apontando o(s) item(ns) com 

o eletrônico, o proponente, notificando para regularização do(s) 
item(ns) apontados no prazo concedido pelo gestor da parceria, sob pena de inabilitação em caso 

te Edital, bem como da não 
regularização do(s) item(ns) apontados para acerto(s) e/ou complemento(s), o(a) 
projeto/atividade será reprovado pelo órgão técnico e consequentemente inabilitado, por não 

cer técnico, haverá emissão de parecer jurídico, conforme artigo 35, VI, da Lei 



 

 
7.6. Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam os itens 
possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador público sanar os 
aspectos ressalvados, ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua 
exclusão. 
 
7.7.  O prazo para assinatura do Termo de Fomento/Colaboração será d
contados a partir da publicação da convocação.
 
7.7.1. O prazo para assinatura do Termo de Fomento/Colaboração poderá ser prorrogado uma 
vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto no subitem
alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.
 
7.8. A vigência do presente Termo de Colaboração 
assinatura, podendo ser prorrogado 
conformidade aos interesses da Administração.
 
7.8.1. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da 
sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública 
em, no mínimo, 30 dias antes do termo inicialmente previsto.
 
7.10. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou metas, 
mediante aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.
 

8. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONVÊNIO
 

8.1. O prazo de execução e de vigência desta Parceria corresponderá período de 
meses a partir da Ordem de Serviço. 
 
8.2. Este termo poderá ser, desde que o objeto tenha natureza continuada e a prorrogação 
esteja tecnicamente justificada. 
 
8.3. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da 
sociedade civil devidamente formalizada e justifica
em, no mínimo, 60 dias antes do termo inicialmente previsto.
 
 
9.FATOS SUPERVENIENTES  
 
Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e ao 
sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua 
publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou po
ainda por decisão da Comissão Permanente de Licitação, poderá haver: 
 
a) adiamento do processo;  
b) revogação desta Chamada Pública ou sua modificação no todo ou em parte. 
 

              

Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam os itens 7.2. e 7.5. concluam pela 
de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador público sanar os 

aspectos ressalvados, ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua 

O prazo para assinatura do Termo de Fomento/Colaboração será de até 15
contados a partir da publicação da convocação. 

O prazo para assinatura do Termo de Fomento/Colaboração poderá ser prorrogado uma 
vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto no subitem
alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração. 

A vigência do presente Termo de Colaboração será de 12 meses, a contar da data de sua 
 conforme necessidade da secretaria demandante e/ou 

onformidade aos interesses da Administração. 

A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da 
sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública 

antes do termo inicialmente previsto. 

O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou metas, 
mediante aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 

O prazo de execução e de vigência desta Parceria corresponderá período de 
 

Este termo poderá ser, desde que o objeto tenha natureza continuada e a prorrogação 

vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da 
sociedade civil devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública 

0 dias antes do termo inicialmente previsto. 

Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e ao 
sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua 
publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, ou 
ainda por decisão da Comissão Permanente de Licitação, poderá haver:  

b) revogação desta Chamada Pública ou sua modificação no todo ou em parte.  

 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls._____ 

 
Rub.______ 

concluam pela 
de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador público sanar os 

aspectos ressalvados, ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua 

até 15 dias úteis 

O prazo para assinatura do Termo de Fomento/Colaboração poderá ser prorrogado uma 
vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto no subitem 7.7., sob 

, a contar da data de sua 
conforme necessidade da secretaria demandante e/ou em 

A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da 
sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública 

O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou metas, 

O prazo de execução e de vigência desta Parceria corresponderá período de 12 (doze) 

Este termo poderá ser, desde que o objeto tenha natureza continuada e a prorrogação 

vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da 
, a ser apresentada à administração pública 

Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e ao 
sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua 

r determinação legal ou judicial, ou 



 

9.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a. A presente Chamada Públ
Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
Jurucê, n.° 1.221, Bairro Centro, no horário de 

 
10. FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EXPEDIENTE: 
 
Anexo I- Credenciamento e Qualificação de 
Anexo II- Minuta do Contrato 
Anexo III – Termo de Referência e Planilha Orçamentária
 
 

 
 
 

CORNÉLIO CASSEMIRO DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

A presente Chamada Pública poderá ser obtida diretamente n
Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer deste Município

, Bairro Centro, no horário de 08h00min as 17h00min

FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EXPEDIENTE:  

ualificação de Organizações Sociais 

e Planilha Orçamentária 

Jaciara – MT, 09 de outubro
 

RNÉLIO CASSEMIRO DE SOUZA  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls._____ 

 
Rub.______ 

poderá ser obtida diretamente na Secretaria 
io, sito a Rua 

h00min 

 
outubro de 2020. 



 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020

CREDENCIAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, por sua Comissão Especial para 
Qualificação de Entidades Sem Fins Lucrativos como Organizações Sociais, nomeada 
através da Portaria nº 006/2020
a Lei Federal  nº  9.637,  de  15 de maio  de 1998 e a Lei Municipal nº 1.766 de 04 de julho 
de 2017; 

 
TORNA PÚBLICO o processo de 
privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à área da Educação
a qualificação como Organizações Sociais no âmbito do Município de JACIARA/MT, 
tornando-as aptas a celebrar contratos de gestão com a Administração Pública Municipal 
em especial com relação à transferência de conhecimento no sentido de orientar a 
(co-criação) de conteúdos educacionais digitais (roteiros digitais e aplicativos 
simuladores, testes e atividades avaliativas) Capacitação do (Grupo de Trabalho), tais 
como: Desenvolver pesquisa sobre mapeamento de processos de gestão edu
professor (diário eletrônico, acompanhamento da vida escolar do aluno, ferramenta de 
controle de frequência). Para a 
informações e emissão de documentos, integração com o Censo Escolar
relatórios gerenciais). Para a Secretaria Municipal de Educação (autonomia e transparência 
na gestão das informações, gerenciamento nos processos e monitoramento pedagógico). 
Para a área de TI (software com código fonte livre, solução de baixo
atividades desenvolvidas pelas escolas alimentando uma rede de trocas entre os escolares.
Este Edital será disponibilizado aos interessados no site da Prefeitura Municipal de 
Jaciara/MT - https://www.jaciara.mt.gov.br
Municipal de Jaciara/MT, situada na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, nº 1.075, 
Centro, Município de Jaciara/MT

 
O período para a apresentação do requerimento 
documentos para credenciamento e qualificação  como Organização Social no âmbito  do 
Município de Jaciara/MT, iniciará em 
09:00mim , nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e 
Lazer do Município de Jaciara/MT
 
01) CONDIÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO

 
1.1.Poderá participar do processo de  CREDENCIAMENTO  qualquer  pessoa  jurídica, 
sem fins lucrativos, com ou sem filantropia, legalmente constituída, que tenha 
obrigatoriamente como objeto social de seu ato constitutivo atividade dirigida à educação; 

              

ANEXO I 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020 

CREDENCIAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

JACIARA/MT 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, por sua Comissão Especial para 
Qualificação de Entidades Sem Fins Lucrativos como Organizações Sociais, nomeada 

Portaria nº 006/2020, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com 
nº  9.637,  de  15 de maio  de 1998 e a Lei Municipal nº 1.766 de 04 de julho 

TORNA PÚBLICO o processo de CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à área da Educação
a qualificação como Organizações Sociais no âmbito do Município de JACIARA/MT, 

as aptas a celebrar contratos de gestão com a Administração Pública Municipal 
em especial com relação à transferência de conhecimento no sentido de orientar a 

criação) de conteúdos educacionais digitais (roteiros digitais e aplicativos 
simuladores, testes e atividades avaliativas) Capacitação do (Grupo de Trabalho), tais 
como: Desenvolver pesquisa sobre mapeamento de processos de gestão educacional para o 

(diário eletrônico, acompanhamento da vida escolar do aluno, ferramenta de 
controle de frequência). Para a secretaria escolar (segurança de dados, fácil acesso às 
informações e emissão de documentos, integração com o Censo Escolar
relatórios gerenciais). Para a Secretaria Municipal de Educação (autonomia e transparência 
na gestão das informações, gerenciamento nos processos e monitoramento pedagógico). 
Para a área de TI (software com código fonte livre, solução de baixo custo, autonomia nas 
atividades desenvolvidas pelas escolas alimentando uma rede de trocas entre os escolares.
Este Edital será disponibilizado aos interessados no site da Prefeitura Municipal de 

tps://www.jaciara.mt.gov.br e no setor de licitações da Prefeitura  
Municipal de Jaciara/MT, situada na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, nº 1.075, 

Jaciara/MT. 

O período para a apresentação do requerimento e credenciamento contendo o
documentos para credenciamento e qualificação  como Organização Social no âmbito  do 

iniciará em 30/10/2020, às 08:30 min. encerrando
as dependências da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e 

/MT, sito a Rua Jurucê, nº 1221 – Centro. 

CONDIÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO 

Poderá participar do processo de  CREDENCIAMENTO  qualquer  pessoa  jurídica, 
sem fins lucrativos, com ou sem filantropia, legalmente constituída, que tenha 
obrigatoriamente como objeto social de seu ato constitutivo atividade dirigida à educação; 

 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls._____ 

 
Rub.______ 

CREDENCIAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, por sua Comissão Especial para 
Qualificação de Entidades Sem Fins Lucrativos como Organizações Sociais, nomeada 

, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com 
nº  9.637,  de  15 de maio  de 1998 e a Lei Municipal nº 1.766 de 04 de julho 

CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à área da Educação, para 
a qualificação como Organizações Sociais no âmbito do Município de JACIARA/MT, 

as aptas a celebrar contratos de gestão com a Administração Pública Municipal – 
em especial com relação à transferência de conhecimento no sentido de orientar a produção 

criação) de conteúdos educacionais digitais (roteiros digitais e aplicativos – games, 
simuladores, testes e atividades avaliativas) Capacitação do (Grupo de Trabalho), tais 

cacional para o 
(diário eletrônico, acompanhamento da vida escolar do aluno, ferramenta de 

(segurança de dados, fácil acesso às 
informações e emissão de documentos, integração com o Censo Escolar, emissão de 
relatórios gerenciais). Para a Secretaria Municipal de Educação (autonomia e transparência 
na gestão das informações, gerenciamento nos processos e monitoramento pedagógico). 

custo, autonomia nas 
atividades desenvolvidas pelas escolas alimentando uma rede de trocas entre os escolares. 
Este Edital será disponibilizado aos interessados no site da Prefeitura Municipal de 

e no setor de licitações da Prefeitura  
Municipal de Jaciara/MT, situada na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, nº 1.075, 

credenciamento contendo os 
documentos para credenciamento e qualificação  como Organização Social no âmbito  do 

encerrando-se às 
as dependências da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e 

Poderá participar do processo de  CREDENCIAMENTO  qualquer  pessoa  jurídica, 
sem fins lucrativos, com ou sem filantropia, legalmente constituída, que tenha 
obrigatoriamente como objeto social de seu ato constitutivo atividade dirigida à educação; 



 

e preencha os requisitos exigidos pela Lei Municipal nº 1.766, de 04 de julho de 2017, 
para fins de sua qualificação. 

 
 1.2.Será vedada a qualificação de PESSOAS JURÍDICAS quando:

1.2.1.Forem declaradas inidôneas por órgão ou entidade da Administração Pública 
(Direta ou Indireta), nas esferas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal;
 
1.2.2.Sob processo de falência, recuperação de crédito ou insolvência civil;
 
1.2.3.Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública desde Município;
 
1.2.4.Abrigarem em seus quadros, ou nos de outras pessoas jurídicas coligadas e/ou 
pertencentes ao mesmo grupo, empresarial ou não, sócios, diretores, responsáveis legais 
ou técnicos, membros de conselhos técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo 
que ocupem cargo na Prefeitura do Município de 
 
1.2.5.Entidades ou empresas em que seus sócios possuam ou possuíram nos últimos seis 
meses função de prefeito, vice-prefeito, vereador ou servidor municipal.

 
02) DA QUALIFICAÇÃO 

 
2.1. Para fins de obtenção da Qualificação
Jurídicas deverão apresentar requerimento, nos termos do ANEXO II deste  Edital, 
instruído com documentos comprobatórios dos seguintes requisitos:
 
2.1.1. Comprovação do registro de seu ato constitutivo em cartório, dispondo 
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;
b) finalidade não econômica, no caso de associações civis, ou não
fundações privadas, com obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros 
no desenvolvimento das próprias atividades;
c) aceitação de novos membros ou associados, na for
associações civis; 
d) previsão de incorporação integral do patrimônio, legados ou doações que lhe foram 
destinados por força do Contrato de Gestão a ele afetados, bem como dos excedentes 
financeiros vinculados ao referido instrument
ao patrimônio de outra Organização Social congênere qualificada na mesma área de 
atuação, ou ao patrimônio do Estado ou dos Municípios, na proporção dos recursos e 
bens por estes alocados; 
e) previsão de adoção de práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante 
instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas 
atividades; 
f) previsão de autorização de participação, nos órgãos colegiados de deliberação 
superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade de notória 
capacidade profissional e idoneidade moral, nos termos desta
g) obrigatoriedade de publicação anual, em jornal de grande circulação ou diário oficial, 
de relatórios financeiros, elaborados em conformi
de contabilidade, e do relatório de execução do contrato de gestão;

              

ha os requisitos exigidos pela Lei Municipal nº 1.766, de 04 de julho de 2017, 

Será vedada a qualificação de PESSOAS JURÍDICAS quando: 

.Forem declaradas inidôneas por órgão ou entidade da Administração Pública 
eta ou Indireta), nas esferas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal; 

.Sob processo de falência, recuperação de crédito ou insolvência civil; 

.Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública desde Município;

seus quadros, ou nos de outras pessoas jurídicas coligadas e/ou 
pertencentes ao mesmo grupo, empresarial ou não, sócios, diretores, responsáveis legais 
ou técnicos, membros de conselhos técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo 

na Prefeitura do Município de Jaciara/MT. 

.Entidades ou empresas em que seus sócios possuam ou possuíram nos últimos seis 
prefeito, vereador ou servidor municipal. 

Para fins de obtenção da Qualificação como Organização Social, as Pessoas 
Jurídicas deverão apresentar requerimento, nos termos do ANEXO II deste  Edital, 
instruído com documentos comprobatórios dos seguintes requisitos: 

Comprovação do registro de seu ato constitutivo em cartório, dispondo 
natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação; 

não econômica, no caso de associações civis, ou não-lucrativas, no caso  de 
fundações privadas, com obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros 
no desenvolvimento das próprias atividades; 

aceitação de novos membros ou associados, na forma do estatuto, no caso de 

previsão de incorporação integral do patrimônio, legados ou doações que lhe foram 
destinados por força do Contrato de Gestão a ele afetados, bem como dos excedentes 
financeiros vinculados ao referido instrumento, em caso de extinção ou desqualificação, 
ao patrimônio de outra Organização Social congênere qualificada na mesma área de 
atuação, ou ao patrimônio do Estado ou dos Municípios, na proporção dos recursos e 

áticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante 
instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas 

previsão de autorização de participação, nos órgãos colegiados de deliberação 
o Poder Público e de membros da comunidade de notória 

capacidade profissional e idoneidade moral, nos termos desta Lei; 
obrigatoriedade de publicação anual, em jornal de grande circulação ou diário oficial, 

de relatórios financeiros, elaborados em conformidade com os princípios fundamentais 
de contabilidade, e do relatório de execução do contrato de gestão; 

 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls._____ 

 
Rub.______ 

ha os requisitos exigidos pela Lei Municipal nº 1.766, de 04 de julho de 2017, 

.Forem declaradas inidôneas por órgão ou entidade da Administração Pública 

.Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública desde Município; 

seus quadros, ou nos de outras pessoas jurídicas coligadas e/ou 
pertencentes ao mesmo grupo, empresarial ou não, sócios, diretores, responsáveis legais 
ou técnicos, membros de conselhos técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo 

.Entidades ou empresas em que seus sócios possuam ou possuíram nos últimos seis 

como Organização Social, as Pessoas 
Jurídicas deverão apresentar requerimento, nos termos do ANEXO II deste  Edital, 

Comprovação do registro de seu ato constitutivo em cartório, dispondo sobre: 

lucrativas, no caso  de 
fundações privadas, com obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros 

ma do estatuto, no caso de 

previsão de incorporação integral do patrimônio, legados ou doações que lhe foram 
destinados por força do Contrato de Gestão a ele afetados, bem como dos excedentes 

o, em caso de extinção ou desqualificação, 
ao patrimônio de outra Organização Social congênere qualificada na mesma área de 
atuação, ou ao patrimônio do Estado ou dos Municípios, na proporção dos recursos e 

áticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante 
instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas 

previsão de autorização de participação, nos órgãos colegiados de deliberação 
o Poder Público e de membros da comunidade de notória 

obrigatoriedade de publicação anual, em jornal de grande circulação ou diário oficial, 
dade com os princípios fundamentais 



 

h) proibição de distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio líquido em qualquer 
hipótese, inclusive, no caso das associações civis, em razão de  desligamento, retirada  ou 
falecimento de associado ou membro da entidade;
i) Estrutura básica de Assembléia
Deliberativo ou Superior, ou instância equivalente, como órgão de deliberação superior;
j) Diretoria Executiva, ou instância equivalente, como órgão de gestão;

l) Conselho Fiscal, ou instância equivalente, como órgão de fiscalizaç
administração contábil-financeira.
2.1.2 - Ata da última eleição do Conselho de Administração e da atual diretoria com 
registro em cartório; 
2.1.3 -  Inscrição  no  Cadastro  Geral  de  Contribuintes/Cadastro Nacional de
Jurídica (CNPJ/MF); 
2.1.4 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se  houver, 
pertinente a sua finalidade e compatível com o objeto do Edital de Seleção;
2.1.5 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Negativa de 
Tributos - CNT e Certidão Negativa
outra equivalente, na forma da Lei;
2.1.6 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da Certidão Negativa 
de Débito – CND ou da Certidão Positiva com Efeito de Negativa 
2.1.7 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
FGTS, através do Certificado de Regularidade de Situação 
2.1.8 - Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais através da Certidão  conjunta 
de Quitação de Tributos e Contribuições Federa
União. 
2.1.9 - Certidão negativa de falência e concordata ou recuperação judicial, expedida 
pelo(s) distribuidor(es) da sede da Organização Social, emitida, no máximo, 60 (sessenta) 
dias antes da data de realização da Se
2.1.10 - Documentos que comprovem a execução direta de projetos, programas ou 
planos de ação, gerenciamento e administração, relacionados às atividades dirigidas à 
área da educação, direcionada ao atendimento de usuários da Educação Básica pelos 
menos nos últimos 03 (três)anos;
2.2. A documentação prevista nos itens acima deverá ser entregue em envelope  lacrado 
dirigido a Comissão Especial para Qualificação e Credenciamento de Entidades Sem Fins 
Lucrativos como Organizações Sociais, vinculada à Secretaria Munic
Administração. 
2.2.2. Haver aprovação, de sua Qualificação como Organização Social do responsável ou 
titular de órgão supervisor ou regulador  da área  de  atividade  correspondente  ao seu 
objetivo social (educação) e do Prefeito Municipal.
 
03) CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

 
3.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará 
as propostas apresentadas. A análise e julgamento de cada proposta será realizada pela 
Comissão de Seleção, que terá total independência 
salvo de quaisquer interferências político
 

              

de distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio líquido em qualquer 
hipótese, inclusive, no caso das associações civis, em razão de  desligamento, retirada  ou 
falecimento de associado ou membro da entidade; 

Assembléia Geral, ou Conselho Curador, ou Conselho 
Deliberativo ou Superior, ou instância equivalente, como órgão de deliberação superior;

Diretoria Executiva, ou instância equivalente, como órgão de gestão; 

Conselho Fiscal, ou instância equivalente, como órgão de fiscalizaç
financeira. 

Ata da última eleição do Conselho de Administração e da atual diretoria com 

Inscrição  no  Cadastro  Geral  de  Contribuintes/Cadastro Nacional de

crição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se  houver, 
pertinente a sua finalidade e compatível com o objeto do Edital de Seleção; 

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Negativa de 
CNT e Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA), Estadual e Municipal ou 

outra equivalente, na forma da Lei; 
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da Certidão Negativa 

CND ou da Certidão Positiva com Efeito de Negativa - CPEN; 
aridade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

FGTS, através do Certificado de Regularidade de Situação – CRS; 
Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais através da Certidão  conjunta 

de Quitação de Tributos e Contribuições Federais -  CQTF  e  Quanto  à  Dívida Ativa da 

Certidão negativa de falência e concordata ou recuperação judicial, expedida 
pelo(s) distribuidor(es) da sede da Organização Social, emitida, no máximo, 60 (sessenta) 
dias antes da data de realização da Seleção. 

Documentos que comprovem a execução direta de projetos, programas ou 
planos de ação, gerenciamento e administração, relacionados às atividades dirigidas à 
área da educação, direcionada ao atendimento de usuários da Educação Básica pelos 

últimos 03 (três)anos; 
A documentação prevista nos itens acima deverá ser entregue em envelope  lacrado 

dirigido a Comissão Especial para Qualificação e Credenciamento de Entidades Sem Fins 
Lucrativos como Organizações Sociais, vinculada à Secretaria Munic

Haver aprovação, de sua Qualificação como Organização Social do responsável ou 
titular de órgão supervisor ou regulador  da área  de  atividade  correspondente  ao seu 
objetivo social (educação) e do Prefeito Municipal. 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 

Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará 
as propostas apresentadas. A análise e julgamento de cada proposta será realizada pela 
Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento, a 
salvo de quaisquer interferências político-administrativas.  

 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls._____ 

 
Rub.______ 

de distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio líquido em qualquer 
hipótese, inclusive, no caso das associações civis, em razão de  desligamento, retirada  ou 

onselho Curador, ou Conselho 
Deliberativo ou Superior, ou instância equivalente, como órgão de deliberação superior; 

Conselho Fiscal, ou instância equivalente, como órgão de fiscalização da 

Ata da última eleição do Conselho de Administração e da atual diretoria com 

Inscrição  no  Cadastro  Geral  de  Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa 

crição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se  houver, 

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Negativa de 
CNDA), Estadual e Municipal ou 

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da Certidão Negativa 

aridade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais através da Certidão  conjunta 
CQTF  e  Quanto  à  Dívida Ativa da 

Certidão negativa de falência e concordata ou recuperação judicial, expedida 
pelo(s) distribuidor(es) da sede da Organização Social, emitida, no máximo, 60 (sessenta) 

Documentos que comprovem a execução direta de projetos, programas ou 
planos de ação, gerenciamento e administração, relacionados às atividades dirigidas à 
área da educação, direcionada ao atendimento de usuários da Educação Básica pelos 

A documentação prevista nos itens acima deverá ser entregue em envelope  lacrado 
dirigido a Comissão Especial para Qualificação e Credenciamento de Entidades Sem Fins 
Lucrativos como Organizações Sociais, vinculada à Secretaria Municipal de 

Haver aprovação, de sua Qualificação como Organização Social do responsável ou 
titular de órgão supervisor ou regulador  da área  de  atividade  correspondente  ao seu 

Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará 
as propostas apresentadas. A análise e julgamento de cada proposta será realizada pela 

técnica para exercer seu julgamento, a 



 

3.2. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento 
estabelecidos no item 2 deste edital, sendo as propostas recebidas e c
Secretaria Municipal de Educação e conferência e julgamento no setor de licitações, na 
Prefeitura Municipal de Jaciara.
 
3.3. A avaliação individualizada e classificação referente a parte técnica e operacional será 
realizada pelos componentes 
verificação da documentação pertinente a habilitação da empresa, obedecendo a legislação 
vigente. 
 
04) DO PRAZO PARA O REQUERIMENTO E FORMA DA ENTREGA

 
4.1.A apresentação do requerimento (ANEXO II) devida
credenciamento, e envelopes de habilitação e proposta, 
Pública nº 003/2020, dar-se-á no dia 
Ferreira Sobrinho, nº 1.075, Centro, Município de

 
4.1.1.O prazo descrito no item 3.1. poderá ser prorrogado por interesse da Administração 
Pública; 

 
4.2.O requerimento e os demais documentos, conforme o item 02, também  deverão  ser 
protocolizado junto ao setor de licitações da Prefeitura Municipal de Jac
envelope lacrado e identificado externamente da seguinte forma:

 
À  
COMISSÃO ESPECIAL PARA QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES SEM  FINS 
LUCRATIVOS COMO ORGANIZAÇÕESSOCIAIS
REFERENTE: Chamada Pública  nº 003/2020
OBJETO : Credenciamento de Entidades Sem F
no âmbito do Município de Jaciara/MT 
REQUERENTE: (qualificação da entidade)
ENDEREÇO: ________________ 
CNPJ: ___________________ 

 
Observação: Os documentos poderão também serem entregues de forma digital, 
através do email: secretarioeducacao@jaciara.mt.gov.br
com as devidas informações acima citadas, devido a atual situação de pandemia em 
que nos encontramos. 
 

05) DO PRAZO PARA ANÁLISE D
 

5.1. A Comissão Especial para Qualificação de Entidades Sem Fins Lucrativos como 
Organizações Sociais terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do encerramento 
do prazo de requerimento de Credenciamento e Qualificação como 
para análise do pedido de qualificação
ao participante via e-mail. 

 

              

As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento 
estabelecidos no item 2 deste edital, sendo as propostas recebidas e credenciadas na 
Secretaria Municipal de Educação e conferência e julgamento no setor de licitações, na 

de Jaciara. 

A avaliação individualizada e classificação referente a parte técnica e operacional será 
 da Portaria 006/2020. Caberá ao Setor de Licitações a 

verificação da documentação pertinente a habilitação da empresa, obedecendo a legislação 

DO PRAZO PARA O REQUERIMENTO E FORMA DA ENTREGA

.A apresentação do requerimento (ANEXO II) devidamente acompanhado aos 
credenciamento, e envelopes de habilitação e proposta, constante no Edital de Chamada 

á no dia 04/11/2020 às 08:30, situada na Avenida Antônio 
Ferreira Sobrinho, nº 1.075, Centro, Município de Jaciara/MT. 

O prazo descrito no item 3.1. poderá ser prorrogado por interesse da Administração 

.O requerimento e os demais documentos, conforme o item 02, também  deverão  ser 
protocolizado junto ao setor de licitações da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT em 
envelope lacrado e identificado externamente da seguinte forma: 

COMISSÃO ESPECIAL PARA QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES SEM  FINS 
LUCRATIVOS COMO ORGANIZAÇÕESSOCIAIS 
REFERENTE: Chamada Pública  nº 003/2020 
OBJETO : Credenciamento de Entidades Sem Fins Lucrativos como Organização Sociais 
no âmbito do Município de Jaciara/MT  
REQUERENTE: (qualificação da entidade) 

Observação: Os documentos poderão também serem entregues de forma digital, 
secretarioeducacao@jaciara.mt.gov.br , em arquivo identificado, 

com as devidas informações acima citadas, devido a atual situação de pandemia em 

DO PRAZO PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO 

A Comissão Especial para Qualificação de Entidades Sem Fins Lucrativos como 
Organizações Sociais terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do encerramento 
do prazo de requerimento de Credenciamento e Qualificação como Organização Social, 

qualificação, no qual o resultado do mesmo, poderá ser enviado 

 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls._____ 

 
Rub.______ 

As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento 
redenciadas na 

Secretaria Municipal de Educação e conferência e julgamento no setor de licitações, na 

A avaliação individualizada e classificação referente a parte técnica e operacional será 
da Portaria 006/2020. Caberá ao Setor de Licitações a 

verificação da documentação pertinente a habilitação da empresa, obedecendo a legislação 

DO PRAZO PARA O REQUERIMENTO E FORMA DA ENTREGA 

mente acompanhado aos 
constante no Edital de Chamada 

, situada na Avenida Antônio 

O prazo descrito no item 3.1. poderá ser prorrogado por interesse da Administração 

.O requerimento e os demais documentos, conforme o item 02, também  deverão  ser 
iara/MT em 

COMISSÃO ESPECIAL PARA QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES SEM  FINS 

ins Lucrativos como Organização Sociais 

Observação: Os documentos poderão também serem entregues de forma digital, 
, em arquivo identificado, 

com as devidas informações acima citadas, devido a atual situação de pandemia em 

A Comissão Especial para Qualificação de Entidades Sem Fins Lucrativos como 
Organizações Sociais terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do encerramento 

Organização Social, 
, no qual o resultado do mesmo, poderá ser enviado 



 

06) DO RESULTADO 
 

6.1.Em havendo DEFERIMENTO do pedido de Qualificação como Organização Social 
no âmbito do Município de Jaciara/MT, o respectivo Decreto de Qualificação será 
expedido no prazo máximo de 
de análise. 
 

6.2.Em havendo INDEFERIMENTO do pedido de Qualificação como Organização 
Social no âmbito do Município de Jaciara/MT, será publicado as razões no Diário 
Oficial do Estado de Mato Grosso;

 
6.2.1.O pedido de qualificação será INDEFERIDO
a) A requerente não preencher os requisitos dispostos na legislação em vigor e no 
presente edital de credenciamento;
b) A documentação apresentada estiver

 
6.2.3.Nesta hipótese, será concedido o prazo de 0
do resultado de INDEFERIMENTO para a complementação e apresentação dos 
documentos exigidos. Reiterando
 
07) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
7.1.A Qualificação como Organização Social, no âmbito do Município de Jaciara/MT, por 
ato do Poder Executivo, não vincula a contratação por meio de Contrato de Gestão. As 
entidades qualificadas como Organizações Sociais poderão participar de processo de 
seleção, para fins de escolha da melhor técnica e proposta, nos termos definidos 
posteriormente em Edital, onde serão obedecidos os princípios gerais que regem a 
Administração Pública para o recebimento, julgamento e classificação das propostas.

7.2.A entidade perderá sua qualificação como Organização Social, a qualquer tempo, 
quando houver alteração das condições que ensejaram sua qualificação ou
descumprimento do Contrato de Gestão, conforme estabelecido em suas cláusulas, da Lei 
Municipal nº 3.466, de 19 de dezembro de 2016.

 
7.3.As Organizações Sociais deverão manter seus dados cadastrais 
 
7.4.A responsabilidade pelo controle e guarda da documentação pertinente à qualificação 
como Organização Social será confiada à Comissão Especial. 
 

7.5.Qualificação e Credenciamento de Entidades Sem Fins Lucrativos como 
Organizações Sociais. 
 
7.6.Constitui total responsabilidade da requerente a autenticidade dos documentos 
apresentados e a veracidade das declarações
 

7.7.Restam válidas todas as disposições constantes neste edital.
 

              

Em havendo DEFERIMENTO do pedido de Qualificação como Organização Social 
no âmbito do Município de Jaciara/MT, o respectivo Decreto de Qualificação será 
expedido no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do prazo 

havendo INDEFERIMENTO do pedido de Qualificação como Organização 
Social no âmbito do Município de Jaciara/MT, será publicado as razões no Diário 
Oficial do Estado de Mato Grosso; 

O pedido de qualificação será INDEFERIDO quando: 
ncher os requisitos dispostos na legislação em vigor e no 

presente edital de credenciamento; 
A documentação apresentada estiver incompleta; 

.Nesta hipótese, será concedido o prazo de 01 (um) dia útil, a contar da publicação 
INDEFERIMENTO para a complementação e apresentação dos 

documentos exigidos. Reiterando-se a ocorrência, seu requerimento será indeferido.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A Qualificação como Organização Social, no âmbito do Município de Jaciara/MT, por 
Poder Executivo, não vincula a contratação por meio de Contrato de Gestão. As 

entidades qualificadas como Organizações Sociais poderão participar de processo de 
seleção, para fins de escolha da melhor técnica e proposta, nos termos definidos 

em Edital, onde serão obedecidos os princípios gerais que regem a 
Administração Pública para o recebimento, julgamento e classificação das propostas.

.A entidade perderá sua qualificação como Organização Social, a qualquer tempo, 
o das condições que ensejaram sua qualificação ou

descumprimento do Contrato de Gestão, conforme estabelecido em suas cláusulas, da Lei 
Municipal nº 3.466, de 19 de dezembro de 2016. 

.As Organizações Sociais deverão manter seus dados cadastrais sempre atualizados.

.A responsabilidade pelo controle e guarda da documentação pertinente à qualificação 
como Organização Social será confiada à Comissão Especial.  

.Qualificação e Credenciamento de Entidades Sem Fins Lucrativos como 

Constitui total responsabilidade da requerente a autenticidade dos documentos 
apresentados e a veracidade das declarações prestadas. 

.Restam válidas todas as disposições constantes neste edital. 
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Em havendo DEFERIMENTO do pedido de Qualificação como Organização Social 
no âmbito do Município de Jaciara/MT, o respectivo Decreto de Qualificação será 

após o encerramento do prazo 

havendo INDEFERIMENTO do pedido de Qualificação como Organização 
Social no âmbito do Município de Jaciara/MT, será publicado as razões no Diário 

ncher os requisitos dispostos na legislação em vigor e no 

, a contar da publicação 
INDEFERIMENTO para a complementação e apresentação dos 

se a ocorrência, seu requerimento será indeferido. 

A Qualificação como Organização Social, no âmbito do Município de Jaciara/MT, por 
Poder Executivo, não vincula a contratação por meio de Contrato de Gestão. As 

entidades qualificadas como Organizações Sociais poderão participar de processo de 
seleção, para fins de escolha da melhor técnica e proposta, nos termos definidos 

em Edital, onde serão obedecidos os princípios gerais que regem a 
Administração Pública para o recebimento, julgamento e classificação das propostas. 

.A entidade perderá sua qualificação como Organização Social, a qualquer tempo, 
o das condições que ensejaram sua qualificação ou por 

descumprimento do Contrato de Gestão, conforme estabelecido em suas cláusulas, da Lei 

sempre atualizados. 

.A responsabilidade pelo controle e guarda da documentação pertinente à qualificação 

.Qualificação e Credenciamento de Entidades Sem Fins Lucrativos como 

Constitui total responsabilidade da requerente a autenticidade dos documentos 



 

E para que ninguém alegue desconhecimento 
mesmo publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso  e  Jornal  de  
Circulação Estadual. 

 
 

 
 
 

ANA PAULA BARBOSA BUENO
Secretária Municipal de Educação,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

E para que ninguém alegue desconhecimento do presente edital de chamamento, é o 
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso  e  Jornal  de  

Jaciara/MT, 01 de outubro de 2020.

ANA PAULA BARBOSA BUENO 
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

Portaria nº 085/2019 
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do presente edital de chamamento, é o 
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso  e  Jornal  de  

Jaciara/MT, 01 de outubro de 2020. 



 

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2020

 
 

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS COMO 
ORGANIZAÇÃO SOCIAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT.

 
 

 
entidade),      neste      ato      representada       pelo       representante       legal,    Sr. (a)
 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, requerer sua qualificação como Organização 
Social na área da educação no âmbito do Município de Jaciara/MT, com interesse em 
firmar contrato de gestão com relação a transferência de gerenciamento, 
operacionalização, execução dos serviços de educação básica e atenção especializada da 
rede municipal de Jaciara/MT, 
2017,  juntando para tanto a  documentação  necessária,  
Chamamento Público nº 003/2020

 
 

Nestes Termos. 
Pede Deferimento. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Dados e Endereço da 

 

              

ANEXO II 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2020 
 

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS COMO 
ORGANIZAÇÃO SOCIAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT.

  (qualificação completa da 
entidade),      neste      ato      representada       pelo       representante       legal,    Sr. (a)
 (qualificação completa), vem 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, requerer sua qualificação como Organização 

da educação no âmbito do Município de Jaciara/MT, com interesse em 
firmar contrato de gestão com relação a transferência de gerenciamento, 
operacionalização, execução dos serviços de educação básica e atenção especializada da 

 de acordo com Lei Municipal nº 1.766 de 04 de julho de
juntando para tanto a  documentação  necessária,  conforme exigência do edital de 

003/2020. 

 , / _/ _. 

Representante Legal 
Dados e Endereço da Empresa 
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EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS COMO 
ORGANIZAÇÃO SOCIAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT. 

(qualificação completa da 
entidade),      neste      ato      representada       pelo       representante       legal,    Sr. (a)

(qualificação completa), vem 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, requerer sua qualificação como Organização 

da educação no âmbito do Município de Jaciara/MT, com interesse em 
firmar contrato de gestão com relação a transferência de gerenciamento, 
operacionalização, execução dos serviços de educação básica e atenção especializada da 

de acordo com Lei Municipal nº 1.766 de 04 de julho de 
conforme exigência do edital de 



 

TERMO DE REFERÊNCIA
 
1 – JUSTIFICATIVA(S) 
 

A pretensão contratual da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 
consiste em atender às necessidades da área requisitante da solução relacionadas ao Termo de 
Colaboração no desenvolvimento de Projeto de Inovação para implantação e execução de projeto para 
construção de um sistema hibrido para atendimento exclusivo da Rede Municipal de Educação, com 
especificidades individuais pertinentes à cada necessidade educaciona
a área administrativa quanto a pedagógica. 

 
Visamos ainda melhorar o atendimento aos munícipes, bem como oferecer melhores condições 

de trabalho aos servidores públicos, otimizando os processos de relacionamento diário co
através de interfaces online que diminuem a burocracia e o tempo de atendimento.

2 – OBJETO: 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO NA 
ÁREA PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TÉCNICA, SEM FINS LUCRATIVOS, 
condições constantes no Edital e seus anexos. 
 
O serviço obedecerá à tabela que segue:
 

Item 
Código 
TCE/MT 

1 00016744 

SERVICO DE ELABORACAO DE 
PROGRAMA EDUCACIONAL 
TIPO SERVICOS DE ASSESSORIA, 

CONSULTORIA E SISTEMAS DE 
GESTAO EDUCACIONAL, VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE 

MUNICIPAL DA PREFEITURA

Valor Global: R$ 174.537,00 (Cento e setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete Rea
 

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

Meta 1 
 
1.1 – Reunião, Planejamentos e Criação de Protocolo;
 
1.2 – Identificação dos problemas na área do Direito e Políticas Sociais e suas interfaces;
 
1.3 – Formação da Equipe para alinhamentos 
 
1.4 – Implantação do Grupo de Trabalho;
 
1.5 – Desenvolvimento de manuais e roteiros sobre a usabilidade do projeto. 
 
Meta 2 
 
2.1 – Codificação de todo Projeto em conjunto com T.I.;
 

              

TERMO DE REFERÊNCIA 

A pretensão contratual da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 
consiste em atender às necessidades da área requisitante da solução relacionadas ao Termo de 

ração no desenvolvimento de Projeto de Inovação para implantação e execução de projeto para 
construção de um sistema hibrido para atendimento exclusivo da Rede Municipal de Educação, com 
especificidades individuais pertinentes à cada necessidade educacional, incluindo no atendimento tanto 
a área administrativa quanto a pedagógica.  

Visamos ainda melhorar o atendimento aos munícipes, bem como oferecer melhores condições 
de trabalho aos servidores públicos, otimizando os processos de relacionamento diário co

que diminuem a burocracia e o tempo de atendimento. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO NA 
ÁREA PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TÉCNICA, SEM FINS LUCRATIVOS, conforme requisitos e 
condições constantes no Edital e seus anexos.  

O serviço obedecerá à tabela que segue: 

Descrição Unidade Valor Unit.

SERVICO DE ELABORACAO DE 
PROGRAMA EDUCACIONAL - DO 
TIPO SERVICOS DE ASSESSORIA, 

CONSULTORIA E SISTEMAS DE 
GESTAO EDUCACIONAL, VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE 

MUNICIPAL DA PREFEITURA 
 

Unidade 
(Cód. 1) 

R$ 174.537,00

 
Valor Global: R$ 174.537,00 (Cento e setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete Reais).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS  
 

Reunião, Planejamentos e Criação de Protocolo; 

Identificação dos problemas na área do Direito e Políticas Sociais e suas interfaces;

Formação da Equipe para alinhamentos técnicos; 

Implantação do Grupo de Trabalho; 

Desenvolvimento de manuais e roteiros sobre a usabilidade do projeto.  

Codificação de todo Projeto em conjunto com T.I.; 
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A pretensão contratual da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 
consiste em atender às necessidades da área requisitante da solução relacionadas ao Termo de 

ração no desenvolvimento de Projeto de Inovação para implantação e execução de projeto para 
construção de um sistema hibrido para atendimento exclusivo da Rede Municipal de Educação, com 

l, incluindo no atendimento tanto 

Visamos ainda melhorar o atendimento aos munícipes, bem como oferecer melhores condições 
de trabalho aos servidores públicos, otimizando os processos de relacionamento diário com o cidadão 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO NA 
conforme requisitos e 

Valor Unit. 

R$ 174.537,00 

is). 

 

Identificação dos problemas na área do Direito e Políticas Sociais e suas interfaces; 



 

2.2 – Auxiliar desenvolvimento de código fonte;
 
2.3 – Codificação de scripts do projeto;
 
2.4 -    Desenvolvimento de toda estrutura de 
 
2.5 – Seminários de Formação, Inovação e Cidadania;
 
2.6 – Publicação e realização de ações.
 

 
 

4 – RESULTADOS ESPERADOS: 
 
Prestação de serviços de qualidade, com 
trabalho dos servidores públicos, e cumprindo a legislação.

5 – PRAZOS: 
 
5.1. De início dos serviços: Até 15 (quinze) dias úteis após assinatura do contrato.
5.2. De vigência:  O prazo de execução dos serviços, objeto desta licitação, será de 12 (doze) meses 
podendo ser prorrogado a pedido da Administração. 
 

6 – LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
 
O atendimento para a prestação dos serviços a que se refere o presente instrumento deverá ser 
realizado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Jaciara/MT, localizada na 
Rua Jurucê, nº 1.221, centro, Jaciara/MT.

7 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, até o 30º 
subsequente ao mês de prestação de serviços, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e 
dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da 
licitante vencedora. 
O pagamento ficará condicionado à apresentação de nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de 
liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:

I - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS 
II - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista
III - Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal (abrangendo inclusive a 
Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social 
domicílio sede da Licitante vencedora. O Contribuinte Individual fará pro
perante a Previdência Social mediante a apresentação Declaração de Regularidade de Situação 
do Contribuinte Individual (DRS-

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
 

a)  Apresentar, mensalmente, junto com a nota fiscal ou fatura, cópia da documentação de 
regularidade fiscal, e manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas no presente instrumento, todas as condições exigidas
e qualificação, no certame licitatório, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente Contrato;

b) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que s
venham a causar diretamente ao Patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de 
dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas, quando da realização dos serviços; 

              

Auxiliar desenvolvimento de código fonte; 

cação de scripts do projeto; 

Desenvolvimento de toda estrutura de templates; 

Seminários de Formação, Inovação e Cidadania; 

Publicação e realização de ações. 

Prestação de serviços de qualidade, com preços vantajosos ao Município de Jaciara/MT, facilitando o 
trabalho dos servidores públicos, e cumprindo a legislação. 

Até 15 (quinze) dias úteis após assinatura do contrato. 
ão dos serviços, objeto desta licitação, será de 12 (doze) meses 

podendo ser prorrogado a pedido da Administração.  

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

O atendimento para a prestação dos serviços a que se refere o presente instrumento deverá ser 
zado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Jaciara/MT, localizada na 

Rua Jurucê, nº 1.221, centro, Jaciara/MT. 

O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, até o 30º (trigésimo) dia 
subsequente ao mês de prestação de serviços, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e 
dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da 

á condicionado à apresentação de nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de 
liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos: 

Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal (abrangendo inclusive a 
Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS), Estadual e Municipal, do 
domicílio sede da Licitante vencedora. O Contribuinte Individual fará prova de regularidade 
perante a Previdência Social mediante a apresentação Declaração de Regularidade de Situação 

-CI). 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Apresentar, mensalmente, junto com a nota fiscal ou fatura, cópia da documentação de 
se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas no presente instrumento, todas as condições exigidas para habilitação 
e qualificação, no certame licitatório, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente Contrato; 
Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados 
venham a causar diretamente ao Patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de 
dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas, quando da realização dos serviços;  
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preços vantajosos ao Município de Jaciara/MT, facilitando o 

 

ão dos serviços, objeto desta licitação, será de 12 (doze) meses 

 

O atendimento para a prestação dos serviços a que se refere o presente instrumento deverá ser 
zado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Jaciara/MT, localizada na 

 

(trigésimo) dia 
subsequente ao mês de prestação de serviços, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e 
dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da 

á condicionado à apresentação de nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de 

Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal (abrangendo inclusive a 
INSS), Estadual e Municipal, do 

va de regularidade 
perante a Previdência Social mediante a apresentação Declaração de Regularidade de Situação 

 

Apresentar, mensalmente, junto com a nota fiscal ou fatura, cópia da documentação de 
se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

para habilitação 
e qualificação, no certame licitatório, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, 

eus empregados 
venham a causar diretamente ao Patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de 

 



 

c)  Prestar, quando solicitado, todos os esclarecimentos necessários à eluci
ocorridas no decorrer da administração contratual ou da aferição dos serviços prestados;

d)  Substituir qualquer documento, sempre que houver divergência entre ele e os serviços 
efetivamente prestados, que deverão ser documentalmente comprova

e) Dar ciência imediata ao Município de Jaciara/MT, acerca de qualquer problema que venha a 
surgir para a execução dos serviços; 

f) Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza que incidam ou 
venham a incidir sobre a contrat
dos profissionais indicados;  

g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto, até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 

h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto licitado;
 

 
9. FISCAL   
9.1. Será fiscal do contrato o funcionário público 
Fiscal de Contratos, através da Portaria nº. 129/2020 de 12 de maio de 2020
as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que tudo dará ciência à Administração, conforme art. 
67, da lei nº 8666/93, com suas ulteriores alterações. 
 

 
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
10.1. As despesas com a contratação do 
orçamentária: 
 
Ficha: 272 - 01.05.01.12.122.0005.2206.0000.3.3.90.39.00 
Administrativo Educacional – SME – Outros Serviços de Terceiros 
 
Ficha: 273 - 01.05.01.12.122.0005.2206.0000.3.3.90.39.00 
Administrativo Educacional – SME – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
 
Ficha: 274 - 01.05.01.12.122.0005.2232.0000.3.3.90.39.00 
Processamento de Dados. 
 
Ficha: 1346 - 01.05.01.12.122.0005.2232.0000.3.3.90.39.00 
Processamento de Dados - Outros Serviços de Terceiros 
 
Ficha: 1378 - 01.05.01.12.122.0005.2206.0000.3.3.90.39.00 
Administrativo Educacional – SME – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
 

 
 
 
 
 

ANA PAULA BARBOSA BUENO
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

              

Prestar, quando solicitado, todos os esclarecimentos necessários à elucidação de dúvidas 
ocorridas no decorrer da administração contratual ou da aferição dos serviços prestados;
Substituir qualquer documento, sempre que houver divergência entre ele e os serviços 
efetivamente prestados, que deverão ser documentalmente comprovados; 
Dar ciência imediata ao Município de Jaciara/MT, acerca de qualquer problema que venha a 
surgir para a execução dos serviços;  
Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza que incidam ou 
venham a incidir sobre a contratação, bem como despesas com encargos sociais e trabalhistas 

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto, até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;  

outrem, no todo ou em parte, o objeto licitado; 

9.1. Será fiscal do contrato o funcionário público Sr. Kemerson Wedley Costa da Silva, nomeado como 
Portaria nº. 129/2020 de 12 de maio de 2020, ao qual competirá dirimir 

as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que tudo dará ciência à Administração, conforme art. 
67, da lei nº 8666/93, com suas ulteriores alterações.  

10.1. As despesas com a contratação do serviço correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação 

01.05.01.12.122.0005.2206.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Departamento 
Outros Serviços de Terceiros – PJ. 

01.05.01.12.122.0005.2206.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Departamento 
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

01.05.01.12.122.0005.2232.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Sistema de 

01.05.01.12.122.0005.2232.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Sistema de 
Outros Serviços de Terceiros – PJ. 

01.05.01.12.122.0005.2206.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Departamento 
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Jaciara/MT, 28 de Setembro

ANA PAULA BARBOSA BUENO 
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

Portaria nº 085/2019 
 

 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls._____ 

 
Rub.______ 

dação de dúvidas 
ocorridas no decorrer da administração contratual ou da aferição dos serviços prestados; 
Substituir qualquer documento, sempre que houver divergência entre ele e os serviços 

Dar ciência imediata ao Município de Jaciara/MT, acerca de qualquer problema que venha a 

Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza que incidam ou 
ação, bem como despesas com encargos sociais e trabalhistas 

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto, até o limite 

 

nomeado como 
, ao qual competirá dirimir 

as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que tudo dará ciência à Administração, conforme art. 

 

serviço correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação 

Manutenção do Departamento 

Manutenção do Departamento 
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Manutenção do Sistema de 

Manutenção do Sistema de 

Manutenção do Departamento 
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 
Setembro de 2020. 


