
 

 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2018 

Contrato 099/2018 

O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, Poder Executivo, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 88.370.879/0001-

04, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires 

Duarte, doravante denominado MUNICÍPIO, bem como com o a Colaboração e 

Supervisão do setor de Contratos do Município de São Sebastião do Caí, e do 

outro lado ASSOCIAÇÃO CÍRCULO DE MÁQUINAS DE SÃO SEBASTIÃO 

DO CAÍ, CNPJ nº 03.246.853/0001-04 que celebram o presente Termo de 

Fomento, nos termos e nas cláusulas que se seguem: 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art. 31, inciso II da Lei n.º 13.019/2014, Decreto nº 3.126/2009. 

Há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas 
tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, 
frustrando a realização adequada das funções estatais. 

A modalidade aplicada pela lei é o Chamamento Público, como o 
chamamento é uma disputa, para que ocorra, é indispensável que haja 
pluralidade de objetos e pluralidade de ofertantes para que ele possa 
ocorrer. 

No entanto, a Lei prevê, em seu art. 31, que, se houver impossibilidade 
jurídica de competição, o chamamento não será realizado, por ser 
inexigível. O legislador procurou garantir a eficiência e a utilidade, por 
meio de inexigibilidade licitatória, uma vez que, seja em virtude da 
natureza singular do objeto plano de trabalho, ou pela inviabilidade de 
concretização das metas por apenas uma entidade especifica. 



Art. 31 Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em 
razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente 
puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente 
quando: 

II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000. 

JUSTIFICATIVA: 

Segundo a Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 5º, incisos XVII e XVIII 
que: “é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 
paramilitar; a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento”; combinado com a Lei Federal 9.608 de 18/02/1998 Art. 1º - 
que se considera serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não 
remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, 
inclusive mutualidade.  

A agricultura, em especial a familiar, desempenha múltiplas funções na 
sociedade que vão além de sua nobre e fundamental missão de produzir a 
maior parte dos alimentos para o povo gaúcho e brasileiro. Em especial a 
agricultura de economia familiar possui na multifuncionalidade uma 
característica fundamental e que deve ser compreendida e fomentada pelo 
Poder Público para que ela continue a exercê-la plenamente. Resumidamente, 
dentre estas relevantes funções, podemos citar: Função econômica: produção 
de alimentos, geração de renda, arrecadação de tributos, além das ocupações 
não agrícolas (turismo, agroindústria, lazer, etc.). Há estudos que comprovam 
ser a agricultura familiar mais competitiva do que a patronal de grande escala. 
Função social: sua capacidade de geração de empregos diretos e indiretos (no 
agronegócio) é superior e ainda por cima fundamental, em especial nos dias 
atuais onde o desemprego constitui grande chaga da humanidade; 
Função cultural: a identidade nacional de um povo só se alcança com a 
preservação das diferentes expressões da cultura popular, das tradições, do 
patrimônio arquitetônico, do folclore e das manifestações religiosas dos 
diversos dos povos e/ou etnias que compõem a sociedade; para tanto, as 
comunidades rurais desempenham papel insubstituível. 



Função ambiental: conservação da biodiversidade agrícola, silvestre e florestal; 
do patrimônio genético; dos recursos hídricos; etc. 
 

DOS FATOS 

No processo produtivo agropecuário a máquina representa a evolução 
tecnológica no domínio das atividades envolvidas, sendo a mesma um meio 
utilizado pelo homem para potencializar o seu trabalho.  

A evolução tecnológica experimentada pela nossa sociedade forçou a 
substituição do trabalho braçal humano pela utilização de máquinas mais 
eficientes nas tarefas desenvolvidas durante a produção, forçando o homem a 
ocupar postos de gerenciamento e controle do trabalho destes meios por ele 
criado. 

A agricultura também passou por um processo evolutivo ao longo de sua 
utilização, sendo mais acentuada nas últimas décadas com a evolução 
principalmente da química, o que permitiu desenvolver o sistema de cultivo 
plantio direto. A partir disso, as máquinas precisaram evoluir para que 
pudessem atender as necessidades dos produtores. 

A máquina tem uma função muito importante no sistema Plantio Direto, pois 
através dela são criadas as condições necessárias para que o mesmo seja 
implantado. Sua participação vai desde a preparação da área até a colheita 
passando pela semeadura, onde desempenha um papel fundamental e que 
normalmente é o motivo pelo qual muitos produtores ainda não praticam uma 
agricultura voltada à conservação dos recursos naturais que possuem. 

Com vistas a adequar o plantio tendo o objetivo de uma maior eficácia, cumprir 
a sazonalidade e dar ao pequeno agricultor acesso a tecnologia de preparo do 
solo se faz necessário o alcance destas horas máquina com auxílio da 
Administração. 

DO REPASSE 

Assim, o Termo de Fomento em tela visa conceder a devida atenção do 
Município à continuidade do fomento à agricultura familiar, aumentando a 
produtividade através da preparação mais adequada do solo em mais de 1.500 
propriedades produtivas, chegando à necessidade de até 5.000 horas máquina. 

O valor a ser repassado por este termo de fomento será de acordo com a 
necessidade do agricultor familiar, devidamente observado por servidor 
responsável da Secretaria de Agricultura que irá determinar o número de horas 
a que cada agricultor terá direito. A hora máquina a ser repassada ao Círculo 
de Máquinas será de R$ 115,00 (cento e quinze) reais por hora/máquina 
trabalhada. O valor a ser pago será devidamente comprovado e, fiscalizado a 



prestação do serviço pela Secretaria de Agricultura por servidor designado para 
tanto. 

A conta onde serão repassados ao Círculo de Máquinas os valores dos 
serviços prestados será a seguinte: Banco do Brasil, Ag. 0807-9, conta corrente 
5568.    

DA FISCALIZAÇÃO 

O Gestor desta parceria conforme indica a alínea g do inciso V, do Art. 35 da 
Lei 13019/2014 será o Servidor Claiton Jair Muller, Matrícula 4170, Supervisor 
de Departamento de Licitações e Contratos. A seleção e o monitoramento 
serão realizados pela Comissão designada pela Portaria nº 007/2018, segundo 
o que consta no Art. 35, V, alínea h que estarão incumbidas pela Administração 
Pública de realizar procedimentos de fiscalização da parceria celebrada antes 
do término de sua vigência, inclusive por meio de visitas in loco, para fins de 
monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto, na forma do 
regulamento, assim como: 

1) A definição se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes 
na data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua 
execução, tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos 
repassados pela administração pública; 

2) A prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a 
responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a 
evitar sua descontinuidade;    

Fica obrigado o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle 
interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos 
documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a 
termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto. 

 A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação 
de parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o 
submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da 
prestação de contas devida pela organização da sociedade civil.  

O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de 
outros elementos, deverá conter:            

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto 
do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com 
base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 



III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;              

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 
organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for 
comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo 
termo de colaboração ou de fomento;          

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, 
no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das 
medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.      

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá 
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou 
concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das 
metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de 
contas. 

Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 
justificativa suficiente.         

 Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de 
causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o 
cumprimento das normas pertinentes. 

 A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os 
resultados alcançados. 

 A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo 
com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e 
procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no 
termo de colaboração ou de fomento. 

 A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em 
planilhas, sendo permitindo a visualização por qualquer interessado. 

 A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de 
fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 
trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22, da Lei 13019/2014 além dos 
seguintes relatórios: 

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade 
civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do 
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;         
  

 II - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de 
fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e 



sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de 
metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho; 

Parágrafo único.  A Administração Pública deverá considerar ainda em sua 
análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:         

I - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a 
execução da parceria;             

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão 
de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do 
cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do 
termo de colaboração ou de fomento. 

 O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria 
celebrada. 

 No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico 
conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto.           

Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil 
deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de 
monitoramento do cumprimento das metas do objeto. 

  Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução 
ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo 
deverão, obrigatoriamente, mencionar:           

I - os resultados já alcançados e seus benefícios; 

II - os impactos econômicos ou sociais; 

III - o grau de satisfação do público-alvo; 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto 
pactuado. 

Parágrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil 
subsequente ao da prestação de contas, a entidade deve manter em seu 
arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas. 

DO PRAZO 

Fica estabelecido o prazo de 06 (seis) meses a contar da assinatura do termo 
de parceria. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  



A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo 
gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no 
que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal bem 
como a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de 
fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da 
Administração Pública a inadimplência da organização da sociedade civil em 
relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria 
ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.     

Fica proibido que os recursos desta parceria sejam utilizados para finalidade 
alheia ao objeto da mesma. 

A inadimplência da administração pública não transfere à organização da 
sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à 
parceria com recursos próprios. 

A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos 
na liberação de repasses relacionados à parceria não poderá acarretar 
restrições à liberação de parcelas subsequentes. 

O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da 
sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o 
poder público.  

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à 
Administração Pública no prazo improrrogável de  trinta dias, sob pena de 
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente da administração pública.  

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

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS À ENTIDADE   

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as 
normas desta Lei e da legislação específica, a Administração Pública poderá 
garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções:   

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e 
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da 



esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a dois anos;  

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de 
governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil 
ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.   

A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 
apuração da infração. 

 

São Sebastião do Caí, 05 de junho de 2018. 

 

 

Clóvis Alberto Pires Duarte          Círculo de Máquinas de São Sebastião do Caí                           
      Prefeito Municipal                                                    Presidente  
 


