
                   PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO AOS INTERESSADOS EM FIRMAR TERMO DE

COOPERAÇÃO  COM  O  MUNICÍPIO  DE  POÇOS  DE  CALDAS  RELATIVO  AO

PROGRAMA PRONTIDÃO EM AÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 014/2019

Entrega de envelopes: Do dia 19 ao dia 28/NOVEMBRO/2019, das 13:00 às 17:h30 horas

na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

1. PREÂMBULO

1.1  O Município de Poços de Caldas, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes

e Lazer, torna público para conhecimento de quem possa interessar, que receberá, do dia

19 ao dia 28/NOVEMBRO/2019, das 13:h00 às 17:h30 horas na Secretaria Municipal de

Esportes e Lazer, situada na Rua São José, nº 345 - Country Club – Telefone (35) 3697-

2334, PROPOSTAS DE INTERESSADOS EM FIRMAR TERMO DE COOPERAÇÃO DO

PROGRAMA PRONTIDÃO EM AÇÃO.

1.2  O presente Edital se submete aos ditames da Lei Orgânica do Município, Lei Federal

n°  8.666/93 (lei  de  licitações),  Lei  Federal  n°  10.257/2001 (Estatuto  da  Cidade),  Leis

Municipais n° 7.021/1999 e nº 9.237/2018 e outras normas que regulam o ordenamento

jurídico urbanístico do Município.

1.3  O Edital poderá ser adquirido na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, situada na

Rua  São  José,  nº  345  -  Country  Club,  Poços  de  Caldas,  MG.  Maiores  informações

poderão ser obtidas no telefone (35) 3697-2334.

1.4  O Edital também poderá ser obtido no sítio: http://www.pocosdecaldas.mg.gov.br

2. DO OBJETO

2.1 O chamamento de quaisquer empresas, clubes de recreação, culturais, esportivos, ou

de serviços, associações de classe, sindicatos, associações de moradores, cooperativas

legalmente constituídas, interessadas em participar do Programa Campo de Futebol para

todos  –  através  da  Secretaria  Municipal  de  Esportes  e  Lazer,  para reforma  e/ou

manutenção de área esportivas pública, assim entendido ao “Campo de Futebol Cohab”. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO



3.1  A reforma  e/ou  manutenção,  pelos  adotantes,  da  área  esportiva  pública  far-se-á

mediante termo de cooperação firmado com o Município – Programa Prontidão em Ação –

através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conforme minuta constante no Anexo

VI deste Edital.

3.2  O prazo máximo para firmar o termo de cooperação é de 30 (trinta) dias a contar da

publicação mensal do resultado do Chamamento Público.

3.3  A instalação dos elementos de publicidade do adotante deverá observar os critérios

previstos nas Leis Municipais n° 7.021/99 e nº 9.237/18 e nos Decretos Municipais nº

6.386/1999 e nº 12.183/2017, sendo submetida à aprovação da Secretaria Municipal de

Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

3.4  O  adotante  deverá  apresentar  o  projeto  com  os  indicativos  dos  elementos  de

publicidade  que  pretende  utilizar  na  área  adotada,  o  qual  será  objeto  de  análise  da

SEPLAN, conforme Anexo III.

3.5 A propaganda relativa à adoção deverá se restringir à área do Campo de Futebol

Cohab.

3.6  A exploração de outros  tipos  de publicidade pelos  adotantes,  diferentes  daquelas

previstas no item 3.4, dependerá de prévio acordo entre o Adotante e o Poder Público

Municipal.

3.7  O  Município  poderá  estabelecer  critério  diferenciado  para  a  colocação  de  placas

indicativas de parcerias relativas a parques.

4. DA ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1  O  interessado  deverá  entregar  02  (dois)  envelopes,  o  primeiro  contendo  a

DOCUMENTAÇÃO de habilitação e o segundo a PROPOSTA.

4.2 Os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA exigidos neste Edital deverão ser

entregues pelos proponentes no seguinte endereço: Rua São José, nº 345 - Country Club,

Poços  de  Caldas,  MG,  no  horário  de  13  às  17:30  horas,  no  período  de  19 ao  dia

28/novembro/2019.

4.3 Os envelopes entregues em local e/ou horário diferentes do previsto no item anterior

não serão objeto de análise.

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Poderão participar do presente Chamamento Público os interessados que atendam às

condições  fixadas  neste  Edital,  os  quais  deverão  cumprir  todas  as  exigências  da

legislação urbano-ambiental de proteção da paisagem urbana.

5.2  Os  interessados  deverão  apresentar  em  envelopes  hermeticamente  fechados  os



documentos exigidos no item a seguir. Somente serão aceitos os documentos originais ou

cópias que poderão ser autenticadas por servidor do Município de Poços de Caldas, a

partir da apresentação dos originais, ou cópias já autenticadas em cartório.

5.3 Qualquer declaração ou manifestação a ser realizada neste processo administrativo

será  efetuada  pelo  representante  estatutário  do  interessado  ou  seu  representante

constituído por procuração.

5.4  O  interessado  que  se  fizer  representar  neste  procedimento  deverá  apresentar

correspondência,  credenciando  seu  representante  por  meio  de  instrumento  de

procuração. A procuração poderá ser entregue pessoalmente, mediante protocolo, pelo

próprio  outorgante  ou  preposto  da  pessoa jurídica  interessada,  ou  incluído  dentro  do

envelope de DOCUMENTOS.

6. DA DOCUMENTAÇÃO

6.1  Todos  os  interessados  no  programa  deverão  apresentar  proposta  de  adoção,

conforme Anexo II, indicando a área que pretende adotar, conforme a relação de áreas

adotáveis disponíveis,  Anexo I.  A documentação deverá ser apresentada em envelope

hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Comissão Especial – PROGRAMA PRONTIDÃO EM AÇÃO. 

ÁREAS: CAMPO DE FUTEBOL COHAB

INTRESSADO: 

ENDEREÇO: 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 014/2019

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO 

6.2  Todos  os  interessados  que  atenderem  a  este  Chamamento  deverão  discriminar

corretamente os dizeres no envelope, conforme acima instruído.

6.3  Os  interessados  deverão  apresentar,  dentro  do  Envelope  01,  os  seguintes

documentos:

6.3.1 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, em se tratando de sociedades

empresariais e,  no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos de

eleição de seus administradores ou ato constitutivo e alterações subsequentes ou decreto

de  autorização  para  funcionamento,  em se  tratando  de  entidades  da  sociedade  civil,

associações de moradores ou sociedades amigos de bairro;

6.3.2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

6.3.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Poços de Caldas, ou da sede do



interessado, por meio da apresentação de certidão dentro do prazo de validade.

6.3.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);

6.3.5 Prova de regularidade relativa ao FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal;

6.3.6 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se for o caso;

6.3.7 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando

o  interessado  obrigado  a  declarar  a  superveniência  de  qualquer  fato,  na  forma  do

parágrafo 2°, artigo 32 da Lei Federal n° 8.666/93; conforme Anexo IV.

6.3.8 Declaração de que o interessado tem pleno conhecimento das exigências deste

Edital, conforme modelo apresentado no Anexo V.

7. DA PROPOSTA

7.1 A proposta deverá ser entregue em envelope hermeticamente fechado, distinto do

Envelope Documentação, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Comissão Especial – PROGRAMA PRONTIDÃO EM AÇÃO. 

ÁREAS: CAMPO DE FUTEBOL COHAB

INTRESSADO: 

ENDEREÇO: 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 014/2019

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA 

7.2 As propostas deverão ser digitadas, em duas vias impressas, rubricadas e numeradas

em todas as suas páginas e assinadas na última, sem emendas, rasuras, acréscimos e

entrelinhas, na língua pátria, em linguagem clara e que não dificulte a exata compreensão

de seu conteúdo, datadas do dia de sua entrega na Secretaria Municipal de Esportes e

Lazer e conterão o seguinte:

a) Nome, endereço, número de telefone, correio eletrônico e CNPJ do proponente;

b) Indicação da área esportiva, para firmar Termo de Cooperação do Programa Estádio

Vivo, conforme especificação nos Anexos I e II.

c) Descrição das ações pretendidas no Campo de futebol da Cohab  -Prontidão, proposta

de manutenção e/ou de realização de obras e/ou serviços e a descrição das melhorias

devidamente  instruída,  se  for  o  caso,  com projetos,  plantas,  croquis,  cronogramas  e

outros documentos pertinentes.

7.3 As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital,

serão desconsideradas.



8. DOS PROCEDIMENTOS

8.1 O julgamento do presente Chamamento Público será efetuado, em todas as suas

fases, pela Comissão Especial - Programa Prontidão em Ação, composta por membros

representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis após a finalização do período de apresentação de propostas, à qual competirá:

a)  proceder  à  abertura  dos  envelopes  em  reunião  pública  e  de  prévia  ciência  dos

proponentes; 

b) examinar os documentos apresentados em confronto com as exigências deste edital,

devendo recusar a participação dos proponentes que deixarem de atender as normas e

condições aqui fixadas; 

c) examinar as propostas dos participantes julgados habilitados, rejeitando aquelas que

contrariarem as normas e condições deste edital;

d) aguardar o decurso dos prazos recursais antes de passar à fase subsequente, salvo

renúncia expressa do direito de recorrer, manifestada pelos proponentes;

e)  analisar,  preliminarmente,  os  recursos  porventura  interpostos  pelos  proponentes  e

rever  sua  decisão  ou,  caso  não  o  faça,  fazê-lo  subir  devidamente  informando  ao

Secretário de Municipal de Esportes e Lazer; 

f) lavrar atas circunstanciadas de todas as suas reuniões e atos de julgamento, indicando

as propostas aceitas para firmar o Termo de Cooperação do Programa Prontidão em Ação

de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos neste edital. 

8.2 Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão abertos em sessão pública

e as reuniões de julgamento poderão, fundamentadamente, ser reservadas.

8.3  A  manifestação  dos  representantes  dos  proponentes  somente  se  dará  após  o

franqueamento pela Comissão Especial -  Programa  prontidão em ação. A manifestação

de pessoa não autorizada ou intempestiva  poderá,  a  critério  da  Comissão Especial  -

Programa prontidão em Ação, acarretar a solicitação para que o manifestante se retire da

sala de reuniões.

8.4 A Comissão Especial -  Programa Prontidão em Ação, nas reuniões de abertura dos

envelopes, conferirá e rubricará todos os documentos e propostas dos proponentes, após

o que poderão ser examinados e rubricados pelos interessados ou seus representantes

legais presentes.

8.5 Qualquer manifestação contrária à inabilitação ou habilitação de proponentes, pelos

interessados, poderá ser feita durante as reuniões, no momento determinado para tal,

pela  Comissão  Especial  -  Programa  Prontidão  em  Ação,  e  por  meio  de  pessoa

devidamente autorizada.

8.6  Ocorrendo  desistência  expressa  de  prazos  de  eventuais  recursos,  por  parte  dos



proponentes, decididos os eventualmente interpostos ou decorridos os prazos para sua

interposição, a Comissão Especial Programa Prontidão em Ação passará à fase seguinte

do certame.

8.7 Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem interposição destes, relativamente

à fase habilitatória, a Comissão Especial – Programa Prontidão em Ação devolverá, aos

proponentes julgados inabilitados, os envelopes "PROPOSTA" inviolados.

8.8  O  não  comparecimento  dos  proponentes  ou  de  seus  representantes  legais  às

reuniões  designadas  pela  Comissão  Especial  -  Programa  Prontidão  em  Ação,  não

impedirá que estas se realizem.

9. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

9.1  Será  julgado  inabilitado  o  proponente  que  deixar  de  atender  às  exigências  de

habilitação contidas no item 6 deste Edital, ou cujos documentos estejam com prazos de

validade expirados.

9.2 Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo,

a idoneidade e a legitimidade do documento ou não impeça seu entendimento.

9.3 A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar inabilitação de proponente

deverá ser comunicada imediatamente à Comissão Especial  - Programa  Prontidão em

Ação, no momento de sua ocorrência.

10. DA  DESCONSIDERAÇÃO DAS PROPOSTAS

10.1 – Será desconsiderada a proposta apresentada em desconformidade com o Edital.

11. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS

11.1 Serão selecionadas as propostas que oferecerem a adoção das áreas constantes no

Anexo I.

11.2 Em caso de empate, a Comissão Especial - Programa Prontidão em Ação utilizará do

critério melhor oferta, considerada esta, a que abranger reforma e manutenção da área

esportiva. Ainda havendo empate, recorrer-se-á ao sorteio como critério de desempate.

12. DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 A homologação do presente certame compete à Secretaria Municipal de Esportes e

Lazer. 

13. DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA E PROJETO DE PUBLICIDADE

13.1 Após a homologação do certame, as propostas e os projetos de publicidade dos



adotantes selecionados serão encaminhados para Secretaria  Municipal  de Esportes e

Lazer para análise e após para a SEPLAN, sendo a aprovação condição “sine qua non”,

para a celebração do Termo de Cooperação.

14. DO TERMO DE COOPERAÇÃO – PROGRAMA ESTÁDIO VIVO 

14.1  Os credenciados habilitados no chamamento,  após a manifestação favorável  da

SEPLAN deverão firmar Termo de Cooperação relativo ao Programa Prontidão em Ação,

conforme  Minuta  de  Termo  de  Cooperação  presente  no  Anexo  VI, com a  Secretaria

Municipal de Esportes e Lazer – responsáveis pela reforma e/ou manutenção da área

esportiva que será adotada e gerará o direito de uso de elementos de publicidade, nos

termos  das  Leis  Municipais  n°  7.021/99  e  nº  9.237/18,  nos  Decretos  Municipais  nº

6.386/1999 e nº 12.183/2017.

15. DAS PENALIDADES

15.1 O descumprimento do dever  pactuado no Termo de Cooperação ensejará a sua

revogação e consequente retirada dos elementos de publicidade do Adotante.

16. DO RECURSO ADMINISTRATIVO

16.1 Das decisões proferidas pela Comissão Especial  -  Programa  Prontidão em Ação

cabe recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ao Secretário Municipal de

Esportes e Lazer.

17. DO PRAZO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS DE REFORMA E/OU MANUTENÇÃO

DA ÁREA ADOTADA

17.1 O prazo máximo para início dos trabalhos de reforma e/ou manutenção da área

adotada será de 30 (trinta) dias, contatos da assinatura do Termo de Cooperação. 

18. DA RESCISÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO

18.1.  Encontrando  irregularidade,  o  Poder  Público  fixará  prazo  para  correção  pela

Adotante;

18.2.  Não  sanada  a  irregularidade,  poderá  o  Poder  Público  rescindir  o  Termo  de

Cooperação e o Adotante perderá o direito de explorar a publicidade em todas a área

adotada.

18.3.  A rescisão do  Termo de Cooperação  não dará  ao  Adotante  qualquer  direito  de

indenização sobre os trabalhos executados e ensejará a imediata retirada dos elementos

de publicidade.



18.4. Após a rescisão, todas as benfeitorias executadas reverterão ao Município de Poços

de Caldas.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 - Decairá do direito de impugnar este Edital ou parte dele o interessado que, tendo-o

aceito sem objeção venha apontar falhas depois do credenciamento, hipótese em que tal

comunicação não será recebida como recurso administrativo.

19.2  -  O interessado que apresentar  proposta  concorda implicitamente  com todos os

termos deste Edital.

20. DA DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA

20.1 O “adotante” da área esportiva é responsável pela reforma e/ou manutenção da área

especificada no termo de cooperação e por quaisquer prejuízos causados a terceiros em

razão dessa atividade. Responsabiliza-se, também, por danos decorrentes da exposição

de publicidade em contrariedade com o ordenamento jurídico. 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 Os casos omissos e eventuais dúvidas surgidas quanto à interpretação do Edital

serão solucionados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

21.2  Qualquer  informação  adicional  poderá  ser  obtida  na  Secretaria  Municipal  de

Esportes e Lazer, responsável pela manutenção da área esportiva que será adotada.

21.3  O Município  verificará  se  o  proponente  à  adoção encontra-se  regular  perante  a

Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente  .

Poços de Caldas, 18 de novembro de 2019.

Wellington Alber Guimarães

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

http://www.pocosdecaldas.mg.gov.br/site/?page_id=10113

