SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO

Edital de Chamada Pública nº 02/2013/DAF/SDR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO, no uso de suas atribuições e com base na Lei
Estadual nº 13.601, de 01 de janeiro de 2011, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, em
especial seu artigo 116, Instrução Normativa da CAGE nº 01/2006 e considerando o que
consta no expediente nº 004746-3100/13-8, torna público que a Secretaria de
Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo está recebendo até o dia 23/10/2013 a
documentação e projetos/planos de trabalho de entidades interessadas em conjugar esforços
para executar ações para “fortalecer o desenvolvimento da cadeia de valor de frutas nativas
numa lógica de articulação rural-urbano, com foco no manejo de produtos da
sociobiodiversidade, na qualificação do processamento e dinamização da comercialização” .
A presente seleção e eventual assinatura de convênio reger-se-ão pelas condições previstas na
legislação e nas cláusulas dispostas no presente Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO
1. Seleção de pessoa jurídica para a conjugação de esforços visando a
execução de ações para “fortalecer o desenvolvimento da cadeia de valor de frutas nativas
numa lógica de articulação rural-urbano, com foco no manejo de produtos da
sociobiodiversidade, na qualificação do processamento e dinamização da comercialização”.
2 – DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
2.1 As ações desta chamada deverão contemplar no mínimo 06 (seis)
municípios da Regional Litoral da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e
Cooperativismo-SDR. A lista dos municípios está disponível no Anexo VI deste edital.
3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta seleção pessoas jurídicas que atenderem a todas
as exigências, inclusive quanto à documentação, conforme estabelecido neste Edital, e:
31.1. Não estejam impedidas de contratar ou conveniar com a Administração
Pública Estadual;
3.1.2. Que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de
credores, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente);
3.1.3. Não sejam declarados inidôneos em qualquer esfera do governo;
3.1.4 Não será permitida a participação sob forma de consórcio.
4 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
4.1 Os participantes deverão apresentar a seguinte documentação de
habilitação:
4.2 Documentos Relativos à Habilitação Jurídica
4.2.1 Certidão do registro e arquivamento dos atos constitutivos da
entidade no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial do Estado;
4.2.2 Ata ou outro documento formal de designação da diretoria em
exercício;
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4.2.3 Apresentação de exemplar dos estatutos, regulamentos ou
compromissos da entidade, devidamente registrados em cartório;
4.2.4 Comprovação de funcionamento regular da instituição, atestada
pela Prefeitura Municipal;
4.2.5 No caso de entidade de utilidade pública ou de interesse público,
comprovação da qualificação, através de certificado ou declaração de que, na área de sua
atuação, é reconhecida por órgão ou entidade federal ou estadual, nos termos da legislação
pertinente;
4.2.6 Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, mediante a apresentação das respectivas certidões;
4.2.7 Certidão Negativa de Débito - CND junto ao INSS;
4.2.8 Certificado do FGTS; e,
4.2.9 Cópia do CNPJ.
4.2.10 Certidão quanto a Débitos Trabalhistas (CNDT), expedido pelo
site www.tst.gov.br/certidao;
4.2.11 Declaração da participante de que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos,
ressalvado na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
4.2.12 Comprovação de que a entidade executora possui experiência, de
no mínimo 01 (um) ano, em ações voltadas ao desenvolvimento sustentável da agricultura
familiar e à promoção dos produtos da sociobiodiversidade do bioma Mata Atlântica no
Anexo II;
4.2.13 Prova de possuir capacidade administrativa e operacional para
executar o projeto. No mínimo um técnico de apoio administrativo e um responsável pela
execução do projeto, um computador e um carro (anexar documentação quali e quantitativa de
equipe administrativa e técnica, e infraestrutura disponível);
4.2.14 Outros documentos eventualmente necessários para o
cumprimento das exigências dispostas na Instrução Normativa CAGE Nº 01/06, de 21 de
março de 2006 e alterações.
4.3. Documentos Relativos à Qualificação Técnica
4.3.1. Ter como finalidade, descrito em seu estatuto ou contrato social, a
promoção de atividades com agricultores(as) familiares (Lei nº 11.326 de 26 de julho de
2006) em: educação ambiental, uso e manejo sustentável dos recursos naturais,
comercialização, agricultura de base ecológica, incluindo atividades de formação e estudos
técnicos.
4.3.2 Prova de Qualificação Técnica, mediante apresentação de
comprovante de aptidão para o cumprimento pertinente e compatível com o objeto do
Convênio, por intermédio de cópia de convênios, contratos ou de atestado(s), expedido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, onde conste que a entidade executora possui
experiência comprovada em ações voltadas ao desenvolvimento sustentável da agricultura
familiar e à promoção dos produtos da sociobiodiversidade do bioma Mata Atlântica, de
acordo com o modelo constante no Anexo II, que também serão utilizados como critério de
classificação, conforme Anexo III.
4.3.3 Prova de possuir uma equipe técnica experiente e qualificada para a
execução das metas propostas, apta a desenvolver as metas exigidas de forma a fortalecer o
desenvolvimento da cadeia de valor de frutas nativas, com ênfase no manejo dos produtos da
sociobiodiversidade, qualificação do processamento e dinamização da comercialização,
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atendendo o caráter sistêmico da produção de base ecológica, mediante a apresentação de
currículos, certificados e de diploma de técnico ou nível superior emitido por instituição de
ensino, que também serão utilizados para classificação, conforme Anexo III.
5 – DO PROJETO/PLANO DE TRABALHO E DA CONTRAPARTIDA
5.1 O Projeto/Plano de Trabalho deverá ser apresentado na forma
estabelecida no Anexo IV, contendo no mínimo as informações ali solicitadas.
5.2 A entidade participante deverá apresentar em seu Projeto/Plano de
Trabalho contrapartida mínima de 20% (vinte) do valor disponibilizado pela Secretaria de
Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, que poderá ser em valores monetários, bens
ou serviços mensuráveis, legalmente estabelecidos, provenientes de recursos próprios.
6 – DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA SDR
6.1 A Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo irá
disponibilizar para a execução dos objetivos do Convênio o valor total de até R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), que estão consignados no orçamento do Estado sob a seguinte
classificação: Unidade Orçamentária: 3101, Projeto: 6710, Subprojeto: 0001, Natureza da
Despesa: 3.3.50.41, Recurso 001, cujo pagamento será efetuado em parcela única após
assinatura do termo, devendo atender as condições fixadas neste instrumento e na Minuta de
Convênio que deverá ser firmada.
7 – DA SELEÇÃO DOS PROJETOS/PLANOS DE TRABALHO
7.1 O procedimento de seleção será realizado por Comissão Especial
designada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, que
habilitará e classificará os participantes conforme os critérios estabelecidos no Anexo III deste
Edital.
8 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES COM DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
DAS PROPOSTAS
8.1 As entidades deverão encaminhar a documentação constante no item 4
deste edital e o Plano de Trabalho em envelope fechado, exclusivamente por correio,
postado até o dia 16 de setembro de 2013, à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e
Cooperativismo, SDR-RS, Departamento de Agricultura Familiar, Núcleo de Agroecologia,
na Avenida Praia de Belas, número 1768, 4º andar, Porto Alegre - RS. CEP: 90110-000. O
envelope deverá indicar em sua parte frontal externa os seguintes dizeres:
NÃO ABRIR.
SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013 DE ENTIDADE PARA
EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA “FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA
CADEIA DE VALOR DE FRUTAS NATIVAS NUMA LÓGICA DE ARTICULAÇÃO
RURAL-URBANO, COM FOCO NO MANEJO DE PRODUTOS DA
SOCIOBIODIVERSIDADE, NA QUALIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO E
DINAMIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO”.
9 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSOS E ESCLARECIMENTOS
9.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital, perante a
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, aquele que não se manifestar
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até 02 (dois) dias úteis antes da data de encerramento de recebimento dos documentos de
habilitação e do projeto/plano de trabalho, apontando as falhas e irregularidade que o
viciaram;
9.2. Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem
anterior, não a caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação;
9.3. Os pedidos de esclarecimentos ao edital poderão ser encaminhados
até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão.
9.4. Após a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração,
será concedido prazo recursal de 05 (cinco) dias.
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Os participantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da seleção, inclusive a
preparação e apresentação dos projetos/planos de trabalho;
10.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará no afastamento do participante, desde que sejam possíveis a aferição da sua
qualificação e a exata compreensão de seu projeto/plano de trabalho, durante a realização da
seleção;
10.3. As normas que disciplinam este procedimento de seleção serão
sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro convênio;
10.4. A homologação do resultado desta seleção não implicará em direito
à perfectibilização do Convênio, cabendo a SDR deliberar sobre a conveniência e a
oportunidade de prosseguir os trâmites;
10.5. É facultado à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e
Cooperativismo:
10.5.1. A promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, em qualquer fase do procedimento, sendo vedada a
inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta;
10.5.2. Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer
documentos, para fins de habilitação e classificação do proponente, desde que sejam
irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos
princípios básicos de direito;
10.5.3. Convocar os participantes para quaisquer esclarecimentos
porventura necessários ao entendimento de suas propostas;
10.5.4. As proponentes intimadas para quaisquer esclarecimentos
adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Administração, sob pena de
desclassificação/inabilitação;
10.6 Este Edital e seus anexos, bem como o projeto/plano de trabalho
vencedor, farão parte integrante do instrumento de convênio, como se nele estivessem
transcritos;
10.7. Caso o participante vencedor não apresente situação regular no ato
da assinatura, ou venha recusar-se a celebrá-lo, injustamente, dentro do prazo estabelecido e
na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se a Secretaria de
Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, o direito de, independentemente de
qualquer aviso ou notificação, renovar a seleção ou convocar as remanescentes;
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10.8. Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Secretaria
de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo;
10.9. Quaisquer informações complementares e esclarecimentos relativos
a esta seleção ou impugnação ao edital deverão ser dirigidos a Secretaria de Desenvolvimento
Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul, cuja sede situa-se à Av. Praia
de Belas, 1768 – 4ºandar – Praia de Belas - CEP 90110-000, Porto Alegre-RS, das 08h30min
às 12h e das 13h30min às 18h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. Contato na origem:
José Adelmar Batista – Fone: (051) 3218 3393.
10.10. O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será o de
Porto Alegre, com exclusão de qualquer outro.
Porto Alegre, ____ de ______________ de 2013.

Ivar Pavan,
Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural,
Pesca e Cooperativismo.
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Anexo I
Metas a serem cumpridas
1. Realizar visitas a pelo menos 30 unidades de produção familiar em transição ecológica e
consolidadas que desenvolvam sistemas agroflorestais, agroextrativismo, e demais formas
de cultivo, e que privilegiem a diversificação e beneficiamento de frutíferas nativas para
sensibilização para o uso e qualificação do processamento de frutas nativas;
2. Apoiar a estruturação de empreendimento de comercialização de produtos agroecológicos e
frutas nativas;
3. Fomentar um empreendimento piloto de produtos ecossociais e alimentos orgânicos junto
às famílias de agricultores familiares oportunizando a produção de alimentos e o
desenvolvimento de receitas elaboradas a partir de produtos da sociobiodiversidade com
ênfase em frutas nativas. Este empreendimento deve ser parte de uma estratégia de
articulação da cadeia solidária de frutas nativas, partindo de premissas da economia
solidária e da agroecologia, articulando em rede o urbano e o rural, envolvendo no mínimo
10 unidades familiares;
4. Reunir e sistematizar dados relacionados à coleta e processamento dos frutos da palmeira
juçara (Euterpe edulis), tendo em vista sua importância como espécie-chave no Litoral
Norte do RS, e produzir um relatório técnico que contribua na fundamentação das ações de
fomento a sua cadeia de valor.
5. Realizar um intercâmbio técnico a uma experiência consolidada na produção e
comercialização de polpas de frutas nativas brasileiras;
6. Apoiar na estruturação, no planejamento, gestão e na regularização de unidades de
processamento, incluindo uma agroindústria associativa, de frutas nativas e produtos
agroecológicos;
7. Realizar uma oficina de avaliação final do projeto com a participação dos beneficiários,
estando os diferentes grupos representados, e apresentar um relatório quali-quantitativo das
ações realizadas neste convênio.
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Anexo II
“Modelo”
COMPROVANTE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Atestamos para os devidos fins, que a (nome completo da entidade, CNPJ e endereço
completo) executou (descrever atividades) ao (nome completo do contratante ou
convenente, CNPJ e endereço completo), sendo que até o momento não constam em
nossos registros nada que desabone a entidade e seus integrantes.
Processo nº _______________ (se houver);
Nota de Empenho nº _______________ (se houver);
Nota Fiscal nº _______________ (se houver);
Objeto do contrato/convênio: (descrição detalhada das atividades e/ou serviços);
Tempo da execução do contrato/convênio: ______________________________;

___________, __________ de _____.
Local e data.

________________________________________________
Assinatura do representante legal

________________________________________________
Nome do contratante ou convenente
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Anexo III
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Item

Experiência e
formação da
equipe técnica

Experiência da
entidade
proponente

Critérios para a avaliação da
experiência e composição da equipe
técnica executora
Experiência profissional da equipe em
projetos de Agroecologia comviés para
o desenvolvimento rural socioambiental
e de cadeias produtivas de produtos da
sociobiodiversidade
em
âmbito
regional.
Formação dos profissionais nos temas:
agroecologia, sistemas de produção
sustentáveis e/ou desenvolvimento
rural; e desenvolvimento de cadeias
produtivas de valor.
Formação do(a) coordenador(a) da
equipe técnica – Experiência em
desenvolvimento rural sustentável da
agricultura familiar e/ou sistemas de
produção de base ecológica
Anos de atuação da entidade em ações
voltadas
ao
desenvolvimento
sustentável da agricultura familiar e à
promoção
dos
produtos
da
sociobiodiversidade do bioma Mata
Atlântica - 10 (dez) pontos por ano
excedido a obrigatoriedade do edital.
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

Pontuação
máxima

Pontuação
por
categoria

Meios de
comprovação

30

30

80

Currículos,
diploma e
certificados

20

Item 4.2.12 deste
edital

20

20

100
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Anexo IV
“MODELO DE PROJETO/PLANO DE TRABALHO”

PROJETO/PLANO DE TRABALHO
1 - *DADOS CADASTRAIS
Órgão/Entidade Concedente:
Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo.
Endereço:
Av. Praia de Belas, 1768 – 4º andar – B: Menino Deus
Cidade:
U.F.
C.E.P.
Porto Alegre
Rio Grande do Sul
90110-000
Nome do Representante:
Ivar Pavan
CI/Órgão Exp.
Cargo:
3028899452-SSP/RS
Função:
Secretário de Estado
Secretário de Estado

Órgão/Entidade Proponente

CNPJ:
13.106.183/0001-76

DDD/Telefone:
(51) 3218 3375
CPF:
284.153.100-72
Matrícula:
3464245

CNPJ

Endereço
Cidade

UF

Conta Corrente:

Banco:

CEP
Agência:

Nome do responsável:
C.I / Órgão Expedidor

DDD/Telefone
Praça de pagamento:

CPF
Cargo

Função

Endereço
Home Page

CEP
E-mail:

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto

Período de Execução:

* Descrever

* Descrever

Início:
a partir da data de
publicação no DOE

Término:
12 meses

Identificação do Objeto:
* Descrever

Justificativa da Proposição:
* Descrever

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)
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Meta

Etapa
Fase

Especificação
* Discriminar

01

Indicador Físico
Unidade
* Discriminar

Duração

Quantidade
* Discriminar

Início

Término

a partir da
data de
publicação
no DOE

12 meses

02
4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)
Natureza da Despesa
Total
Código
Especificação

TOTAL GERAL:

R$

Concedente

Proponente

R$

R$

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)
CONCEDENTE
Meta Parcela única
* Valor do recurso
1

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)
Meta Parcela única
* Valor da
contrapartida
6 – DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, para os efeitos e sob as
penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o
Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que
impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do
Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.
*Local e Data

_________________________________________
*Nome completo – Representante Legal
7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
Aprovado.
Porto Alegre, ________ de ______________ de 2013.
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______________________________________
Secretaria de Desenvolvimento Rural,
Pesca e Cooperativismo
(*) Campos de preenchimento obrigatório.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO

Anexo V
“Minuta de Convênio”
CONVÊNIO nº _____/2013 – FPE _____/2013.

CONVÊNIO QUE CELEBRAM O ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
PESCA
E
COOPERATIVISMO
E
O
___________________________ - _____, VISANDO A
REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA A “FORTALECER
O DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE VALOR
DE FRUTAS NATIVAS NUMA LÓGICA DE
ARTICULAÇÃO RURAL-URBANO, COM FOCO
NO
MANEJO
DE
PRODUTOS
DA
SOCIOBIODIVERSIDADE, NA QUALIFICAÇÃO
DO PROCESSAMENTO E DINAMIZAÇÃO DA
COMERCIALIZAÇÃO ”.

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO, com sede administrativa
na Av. Praia de Belas n.º 1768, 4º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o n.º
13.106.183/0001-76, neste ato representada pelo Titular, Ivar Pavan, adiante denominada SDR, e o
_____________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º __________________, com sede
administrativa situada na _______________________, Bairro __________, no Município de
____________, representado neste ato representado pelo seu representante legal, Sr.
_______________________, a seguir designado CONVENENTE, resolvem celebrar o presente
Convênio, de acordo com o contido no Expediente nº004746-31.00/13-8, nos termos da Lei Federal no
8.666/93 e alterações, e Instrução Normativa da CAGE nº 01/2006 e mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Convênio tem por objetivo a conjugação de esforços do Estado e do
convenente para a realização de ações para a “ fortalecer o desenvolvimento da cadeia de valor de
frutas nativas numa lógica de articulação rural-urbano, com foco no manejo de produtos da
sociobiodiversidade, na qualificação do processamento e dinamização da comercialização”
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
I - Compete à SDR:
1. coordenar a execução das atividades e avaliar os resultados;
b) prestar apoio institucional, definir os critérios e ações a serem priorizadas, bem
como acompanhar, fiscalizar e avaliar diretrizes, metas, fases de execução e demais itens estabelecidos
no Plano de Trabalho;
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c) repassar os recursos financeiros para a execução deste Convênio, conforme
estipulado na Cláusula Terceira;
d) prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao acompanhamento e
controle na execução deste Convênio;
e) examinar e deliberar quanto à aprovação da prestação de contas apresentada
pela convenente.
f) prorrogar os prazos de início e/ou conclusão do objeto deste Convênio, na
mesma proporção do atraso dos repasses das transferências financeiras, desde que a entidade partícipe
não haja contribuído para esse atraso;
g) atestar a efetiva execução do objeto deste Convênio.
II - Compete ao CONVENENTE:
a) executar o objeto conforme o estabelecidos neste instrumento e no Plano de
Trabalho, observando a legislação, em especial a Lei 8.666/93 e a Instrução Normativa da CAGE nº
01/2006;
b) arcar, com recursos próprios, com todas as despesas administrativas inerentes
aos procedimentos licitatórios realizados para a contratação dos serviços necessários à execução do
objeto;
c) aplicar e cumprir os critérios estabelecidos na legislação quanto à destinação
de parcela do orçamento do Estado, voltada a investimentos de interesse regional e que objetivam o
presente Convênio;
d) responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos recebidos que não
poderão ser destinados a quaisquer outros fins que não estejam estabelecidos na Cláusula Primeira
deste Convênio e no Plano de Trabalho, sob pena de rescisão deste instrumento e responsabilidade de
seus dirigentes;
e) abrir e manter conta corrente específica e exclusiva junto ao Banco do Estado
do Rio Grande do Sul - BANRISUL, para o recebimento e movimentação dos recursos repassados,
provenientes deste Convênio;
f) prestar contas, à SDR dos recursos financeiros recebidos, em decorrência do
presente instrumento, com observância de prazos e critérios definidos na Cláusula Quarta;
g) restituir ao Estado os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de até trinta (30) dias após
o vencimento do Convênio, sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas Especial do
responsável, a ser requerida pela SDR;
h) restituir, integralmente, o valor recebido atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Estadual, a
partir de seu recebimento, “pro rata die”, nas hipóteses de inexecução do objeto descrito na Cláusula
Primeira, de inobservância do Plano de Trabalho ou de não apresentação, no prazo estabelecido, da
prestação de contas correspondente;
i) aplicar os saldos do Convênio com previsão de uso igual ou superior a um
mês, em caderneta de poupança do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e aplicar os saldos com
previsão de uso em prazos menores que um mês, em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública;
j) computar, obrigatoriamente, a crédito do Convênio, as receitas auferidas na
forma do item anterior, as quais serão aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo
constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas;
k) prestar informações e esclarecimentos necessários ao acompanhamento e
controle da execução deste Convênio;
l) designar responsável técnico e providenciar a Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART relativo às obras/serviços de engenharia, quando houver;
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m) acompanhar e fiscalizar os contratos com terceiros para a execução dos
objetivos deste Convênio, responsabilizando-se pelos recebimentos provisórios e definitivos, relativos
a obras e/ou serviços de engenharia;
n) atestar o recebimento dos materiais e a prestação dos serviços nos documentos
comprobatórios das despesas;
o) responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e
previdenciários, ou outros de qualquer natureza, inclusive as obrigações ambientais, resultantes da
execução do Convênio;
p) comprometer-se a concluir o objeto conveniado, se os recursos previstos no
Convênio forem insuficientes para a sua conclusão, sob pena de ressarcimento do prejuízo causado;
Subcláusula única - por ocasião da prestação de contas ou da extinção do
Convênio, o convenente devolverá o valor equivalente à contrapartida pactuada, conforme
estabelecido no Convênio, quando não comprovada efetivamente a sua regular aplicação, sob pena de
tomada de contas especial e inclusão no CADIN/RS.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES
É vedado:
I - realização de despesa a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
II - utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente
Convênio, ainda que em caráter de emergência e a atribuição de efeitos financeiros retroativos;
III - realização de despesa em data anterior ou posterior a sua vigência;
IV - realização de despesa com multas, juros ou correção monetária, inclusive
referente a pagamentos ou recolhimento fora de prazo;
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter informativo ou de
orientação, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridade ou servidores públicos.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS
O Estado, por meio da SDR, obriga-se a repassar a importância de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), consignada no orçamento vigente sob a seguinte classificação: Unidade
Orçamentária: 31.01, Projeto: ______, Subprojeto: _______, Natureza da Despesa: _______________,
Recurso _____, Nº de Empenho: _________________ cujo pagamento será efetuado em parcela
única, devendo atender as condições fixadas neste instrumento.
Subcláusula Primeira – O recurso financeiro somente será repassado ao
____________, após o cumprimento das exigências estabelecidas em lei.
Subcláusula Segunda – Como Contrapartida, o CONVENENTE alocará a este
Convênio o valor de R$ _________ (________________ reais), equivalente ao percentual de
_________(mínimo 20%), conforme descrito no Plano de Trabalho/Projeto em anexo que faz parte
integrante do ajuste.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O CONVENENTE prestará contas do valor recebido e fixado na Cláusula
Terceira, em até 60 (sessenta) dias após o término do Convênio, que será elaborada de acordo com as
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Normas de Contabilidade e Auditoria aceitas pela Secretaria de Estado da Fazenda e pelo Tribunal de
Contas do Estado, composta dos seguintes documentos:
I – ofício de encaminhamento, dirigido à autoridade máxima do órgão ou entidade
estadual, onde constem os dados identificadores do Convênio e o número do processo;
II - cópia do Termo de Convênio e respectivas alterações;
III - plano de trabalho aprovado pelo Concedente;
IV - relatório de execução físico-financeira, evidenciando as etapas físicas e os
valores correspondentes à conta de cada partícipe;
V - demonstrativo da execução da receita e despesa do convênio, de modo a
evidenciar a receita, classificada segundo a natureza econômica dos ingressos (transferências,
contrapartidas, rendimentos das aplicações financeiras), as despesas realizadas e o saldo dos recursos
não aplicados, firmados por Contador ou Técnico em Contabilidade devidamente habilitados;
VI - relação de pagamentos, evidenciando o nome do credor, o número e valor do
documento fiscal e/ou equivalente, em ordem cronológica e classificados em materiais e serviços;
VII – relação dos serviços contratados, dos bens adquiridos, produzidos ou
construídos à conta do Convênio, indicando o seu destino final, quando estabelecido no Convênio;
VIII – extratos da conta bancária vinculada desde o recebimento do primeiro
depósito até o último pagamento, a movimentação dos rendimentos auferidos da aplicação financeira e
a respectiva conciliação bancária;
IX – demonstrativo do Resultado das Aplicações Financeiras que se adicionarem
aos recursos iniciais com os respectivos documentos comprobatórios;
X - comprovantes de recolhimento dos saldos não utilizados, com a indicação do
número e o nome do Convênio, inclusive rendimentos financeiros, à conta do recurso estadual do
Convênio;
XI – quando do encerramento do Convênio, relatório de realização de objetivos e
metas avençadas, acompanhado dos elementos necessários à comprovação do cumprimento do objeto
do Convênio, por meio da emissão de Termo de que os objetivos foram atingidos, ou de que os bens
adquiridos estão instalados e em funcionamento ou, quando se tratar de obra, termo de conclusão da
obra ou de recebimento definitivo, emitido pela equipe ou pelo órgão estadual competente;
XII - certidões de quitação dos encargos incidentes sobre a obra, na forma da
legislação em vigor e o documento hábil expedido pelo Poder Público Municipal em relação à
liberação da obra para uso e utilização, para os fins autorizados, quando for o caso;
XIII - ata de aprovação pelo controle social respectivo, por meio do Conselho
Municipal ou comissão de cidadãos, que congregue, no âmbito municipal, ações incluídas no objeto
do Convênio, quanto à execução física e quanto ao seu atingimento ou declaração, sob as penas de lei,
de que o Conselho e a Comissão inexistem;
XIV – cópia do despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou
justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal, ficando o
responsável pela aplicação dos recursos públicos obrigado ao atendimento do princípio da
economicidade, justificando expressamente a opção utilizada, sob pena de responsabilidade pelos atos
de gestão antieconômica;
XV – parecer contábil que deverá ser emitido por profissional habilitado,
declarando que os recursos foram utilizados de acordo com as despesas previstas nos objetivos
propostos;
XVI – cópias dos documentos fiscais comprobatórios das despesas realizadas,
emitidos em nome do CONVENENTE, com identificação do número e nome do presente Convênio, e
do procedimento licitatório realizado para a contratação dos serviços necessários para a execução das
metas estabelecidas. Esta identificação realizar-se-á pelo emitente do documento fiscal, por ocasião de
sua emissão ou através de carimbo identificador. Apenas estarão aptos para comprovação, aqueles
documentos com ateste de realização da despesa, efetuado por servidor/funcionário devidamente
identificado;
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XVII – fotos, lista de presenças dos cursos e seminários e outros documentos
referentes que comprovem a realização das metas estabelecidas;
XIII – cópias dos materiais técnicos e de divulgação dos cursos e seminários
realizados;
XIV – outros documentos expressamente previstos no termo de Convênio ou na
Instrução Normativa da CAGE nº 01/2006.

Subcláusula Primeira - Os documentos de despesa (faturas, notas fiscais ou outros
documentos de despesa) deverão ser em nome do CONVENENTE e ser mantidos em arquivo
próprio, ficando a disposição dos órgãos de controle interno e externo por um período de 05 (cinco)
anos da data do protocolo de entrega da prestação de contas.
Subcláusula Segunda – O CONVENENTE deverá observar a obrigatoriedade da
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, conforme o Protocolo
ICMS 42, de 3 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência de 12 meses, a contar da data da publicação de sua
súmula no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por acordo entre os partícipes por meio
de Termo Aditivo a este instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
O presente Termo poderá ser denunciado, por escrito a qualquer tempo e rescindido
de pleno direito, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, por inadimplemento de
quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne
material ou formalmente inexequíveis.
Subcláusula única - Quando ocorrer a denúncia ou a rescisão, ficam os partícipes
responsáveis pelas obrigações contraídas durante o prazo que viger este instrumento.
CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO
A parceria estabelecida por meio deste instrumento deverá ser expressamente
referida pelos partícipes quando da divulgação de atividades, resultados e projetos específicos,
decorrentes do Programa, observando o caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou servidores públicos, conforme estabelece o art. 37 da Constituição Federal.
CLÁUSULA NONA – DOS BENS
Os bens remanescentes a que se refere à Cláusula Primeira, na data da conclusão ou
extinção do instrumento, e que em razão deste foram adquiridos, produzidos, transformados ou
construídos com os recursos transferidos, incorporar-se-ão ao patrimônio do CONVENENTE,
respondendo este pelas obrigações daí decorrentes perante si e terceiros, inclusive aquelas originárias
de caso fortuito e de força maior.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas oriundas deste instrumento, não
solucionadas por consenso e entendimento na órbita administrativa.

E, por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente Convênio em duas vias
de igual forma e teor na presença das testemunhas.
Porto Alegre, _____ de ________________________ de 2013.

IVAR PAVAN,
SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
PESCA E COOPERATIVISMO.

______________________________________________,
REPRESENTANTE LEGAL DO ______________.

Testemunhas:
1. Nome:
2. Nome:

CPF.:
CPF.:
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Anexo VI

Municípios da Regional Litoral da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e
Cooperativismo (SDR-RS): Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Capivari
do Sul, Caraá, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné,
Morrinhos do Sul, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Terra de Areia, Torres,
Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Xangri-lá.

