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CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9ª REGIÃO 
Rua Maranhão, 310, 4º Andar, - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-330 

Telefone: (31) 3226-8403 e Fax: @fax_unidade@ - h�p://crn9.org.br/ 
  

MINUTA DE EDITAL

Processo nº 090948.000097/2021-96

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2021

PROCESSO Nº 090948.000097/2021-96

 

OBJETO: SELEÇÃO PÚBLICA DE EDITORAS E RESPECTIVAS OBRAS LITERÁRIAS COM TEMÁTICAS
REFERENTES À NUTRIÇÃO E EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, CEDIDAS POR DOAÇÃO AO CRN9, DESTINADAS A
SORTEIO A SER REALIZADO ENTRE OS PROFISSIONAIS NUTRICIONISTAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO
NUTRICIONISTA.
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PREÂMBULO

O Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região/CRN9, autarquia sem fins lucra�vos, de interesse
público, órgão do Sistema CFN/CRN, com sede em Belo Horizonte, Rua Maranhão, 310, 4º andar, Santa
Efigênia, CEP: 30.150-330, torna público o Edital de Seleção de Editoras e respec�vas obras literárias
cedidas em doação para sorteio a ser realizado por ocasião do Dia do Nutricionista, que ocorrerá nos
termos estabelecidos neste instrumento.

 

1. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de obras literárias com temá�ca referente
à nutrição e ao exercício da profissão, visando a cessão por doação ao CRN9 para serem objeto de sorteio
entre os profissionais a ser realizado por ocasião do Dia do Nutricionista.
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1.2. Serão admi�das quaisquer quan�dades de �tulos, de Editoras diversas, desde que com temá�cas
afetas à nutrição e exercício da profissão.

1.3. As editoras selecionadas terão sua par�cipação consignada em Termo de Colaboração.

 

2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

2.1. O Termo de Colaboração terá por objeto a cessão por doação de livros com a temá�ca referente à
nutrição e exercício da profissão de nutricionista.

2.2. Obje�vos específicos da parceria:

O objeto proposto guarda relação direta com as comemorações do Dia do Nutricionista, e visa:

1. Oportunizar o acesso dos profissionais de nutrição às obras literárias de cunho cien�fico referentes
à nutrição e ao exercício de sua profissão das diversas editoras com atuação no cenário;

2.  Oportunizar par�cipação ampla e geral de Editoras interessadas em apresentar suas obras com
temá�cas referentes à nutrição e exercício da profissão;

3. Promover a profissão e os profissionais de nutrição; e

4. Contribuir para o fortalecimento das boas prá�cas e desempenho é�co.

 

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Oportunizar o acesso dos profissionais de nutrição às mais diversas vertentes da profissão e
respec�vas produções cien�ficas, com a realização do presente Chamamento Público para que Editoras
apresentem suas obras com temá�ca referente à nutrição e ao exercício da profissão.

 

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

4.1. Poderão par�cipar deste Edital as Editoras com produção literária de cunho cien�fico, referente às
obras com temá�cas referentes à nutrição e ao exercício da profissão.

 

5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

5.1. Para a celebração do termo de colaboração, a Editora deverá atender aos seguintes requisitos:

a) apresentar contrato social e ter obje�vos de sua cons�tuição registrada em com atuação editorial;

b) apresentar rol de obras de cunho cien�fico referentes à temá�ca de nutrição e seu exercício
profissional;

c) apresentar cer�dões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida a�va
e trabalhista, na forma do art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º a 4º, do Decreto nº 8.726/2016 (art. 34,
caput, inciso II, da Lei nº

5.2. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a Editora que:

a) não esteja regularmente cons�tuída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território
nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019/2014);

b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso II,
da Lei nº 13.019/2014);

c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membros de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de
órgão ou en�dade da administração pública federal, estendendo-se a vedação aos respec�vos cônjuges,
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em
relação às en�dades que, por sua própria natureza, sejam cons�tuídas pelas autoridades referidas. Não
são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de polí�cas públicas (art.
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39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019/2014, e art. 27, caput, inciso I e §§ 1º e 2º, do Decreto
nº 8.726/2016);

d) tenha �do as contas rejeitadas pela administração pública nos úl�mos 5 (cinco) anos, exceto se for
sanada a irregularidade que mo�vou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou for
reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas es�ver pendente de
decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019/2014);

e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de par�cipação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019/2014, ou com
a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019/2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº
13.019/2014);

f) tenha �do contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos úl�mos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI,
da Lei nº 13.019/2014); ou

g) tenha, entre seus dirigentes, pessoas cujas contas rela�vas a parcerias tenham sido julgadas irregulares
ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão
irrecorrível, nos úl�mos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que
tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos
nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429/1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019/2014).

 

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO

6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado des�nado a processar e julgar o presente chamamento
público, a ser cons�tuída por meio de portaria, devidamente publicada em meio oficial de comunicação,
previamente à etapa de avaliação das propostas, sendo assegurada a par�cipação de pelo menos um
servidor ocupante de cargo efe�vo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração
pública e um Conselheiro Efe�vo.

6.2. A Comissão será cons�tuída por 3 (três) membros.

6.3. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha relação profissional com a
Editora.

6.4. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a con�nuidade do
processo de seleção.

6.6. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de
especialista que não seja membro desse colegiado.

6.7. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a auten�cidade
das informações e documentos apresentados pelas en�dades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e
omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e
da transparência.

 

7. DA FASE DE SELEÇÃO

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:

TABELA 1

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA PRAZOS

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 30/07/2021
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2 Recebimento das Propostas das Editoras contendo �tulos, números de
exemplares e descrição

01/08/2021 a
10/08/2021

3 Etapa de análise 11/08/2021

4 Divulgação do resultado preliminar das propostas/en�dades classificadas. 12/08/2021

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar.
de
13/08/2021

a  18/08/2021

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 19/08/2021

7 Homologação e publicação do resultado defini�vo da fase de seleção, com
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). 20/08/2021

 

7.2. Em razão da conveniência e oportunidade, os prazos estabelecidos para as análises de propostas e
recursos e respec�va publicação do resultado, a qualquer momento, poderão ser re�ficados, observando
os prazos legais e respeitando os prazos que tenham �do a sua contagem iniciada. Eventuais alterações
serão divulgadas no sí�o ins�tucional.

7.4 Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.

7.4.1 O presente Edital será divulgado em página do sí�o eletrônico oficial do CRN9 - www.crn9.org.br,
com prazo mínimo de 10 (dez) dias para a data final da apresentação das propostas, contado da data de
publicação do Edital.

7.5 Etapa 2: Envio das propostas pelas Editoras.

7.5.1. As propostas serão apresentadas pelas Editoras, por meio de envio no e-mail
licitacao@crn9.org.br até às 23h59min do dia 10/08/2021, horário de Brasília.

7.5.2. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como
não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela
administração pública federal.

7.5.3. Cada Editora poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de uma
proposta dentro do prazo, será considerada apenas a úl�ma proposta enviada para análise.

7.5.4. Observado o disposto no item 7.6.3 deste Edital, as propostas deverão conter, no mínimo, as
seguintes informações:

a) o rol de �tulos de obras literárias de cunho cien�fico referentes à temá�ca nutrição e exercício da
profissão;

b) a ficha técnica das obras literárias de cunho cien�fico referentes à temá�ca nutrição e exercício da
profissão;

c) a descrição em sinopse de cada obra literária de cunho cien�fico referentes à temá�ca nutrição e
exercício da profissão;

d) descrição do estado �sico de manutenção das obras literárias objeto da cessão por doação;

e) o quan�ta�vo de exemplares por �tulo a serem objeto de cessão por doação;

f) os prazos de entrega, garan�ndo que os exemplares estejam disponíveis na sede do CRN9 até 17:00hs
do dia 31/08/2021;

7.6 Etapa 3: Análise
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7.6.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório, a Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas
pelas editoras candidatas. A análise e o julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de
Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento.

7.6.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do julgamento das
propostas e divulgação do resultado do processo de seleção.

7.6.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos
na Tabela 2 abaixo.

7.6.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios, escalas e pesos
estabelecidos no quadro abaixo:

TABELA 2

CRITÉRIOS Adequado Não
adequado

Títulos de obras literárias de cunho cien�fico referentes à temá�ca nutrição e
exercício da profissão   

Ficha Técnica com registro nacional (ISBN) das obras objeto de doação   

Quan�ta�vos de exemplares de �tulos das obras objeto de doação   

Estado de manutenção das obras objeto de doação   

Capacidade de entrega dos exemplares �sicos das obras objeto de doação na
sede do CRN9   

 

 

 

7.6.5. Serão eliminadas aquelas propostas:

a) cujo resultado seja pelo “não adequado” em quaisquer dos itens da Tabela 2.

b) que estejam em desacordo com o Edital, considerados os itens da Tabela 2 e os requisitos previstos
neste instrumento.

7.6.6. As propostas não eliminadas serão classificadas concomitantemente, sem ordem de classificação;

7.7. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar.

7.7.1. A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na página do sí�o
oficial do CRN9, iniciando-se, assim, o prazo para recurso.

7.8. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.

7.8.1. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.

7.8.2. Nos termos do art. 18 do Decreto nº 8.726/2016, os par�cipantes que desejarem recorrer contra o
resultado preliminar deverão apresentar recurso administra�vo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contado da publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº
9.784/1999).

7.8.3. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. Considera-se, para a interposição dos
recursos, horário de Brasília.
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7.8.4. Os recursos serão apresentados por meio de envio no e-mail licitacao@crn9.org.br. 

7.8.5. Interposto recurso, dar-se-á ciência dele, por meio eletrônico.

7.9. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

7.9.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.

7.9.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco)
dias corridos, contados do recebimento do recurso, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso
à autoridade superior, para análise e decisão, com as informações necessárias à decisão final.

7.9.3. A decisão final do recurso, devidamente mo�vada, deverá ser proferida no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A mo�vação deve ser explícita, clara e
congruente, podendo consis�r em declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório.
Não caberá novo recurso contra esta decisão.

7.9.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam
e expiram exclusivamente em dia ú�l no âmbito do órgão ou en�dade responsável pela condução do
processo de seleção.

7.9.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insusce�veis de aproveitamento.

7.10. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado defini�vo da fase de seleção, com divulgação das
decisões recursais proferidas.

7.10.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, o órgão ou
a en�dade pública federal deverá homologar e divulgar, no seu sí�o eletrônico oficial, as decisões
recursais proferidas e o resultado defini�vo do processo de seleção.

7.10.2. A homologação não gera, por si só, de forma automá�ca, direito para as Editoras à celebração da
parceria.

7.10.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única en�dade com proposta “não
eliminada” e desde que atendidas as exigências deste Edital, a administração pública poderá dar
prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração.

 

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO

8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria:

TABELA 3

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA

1 Convocação da(s) Editora(s) classificada(s) para apresentação do cronograma de execução,
contendo os �tulos, quan�ta�vos, ficha técnica e data de entrega.

2 Convocação da(s) Editora(s) classificada(s) para celebração do Termo de Colaboração.

3 Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial da União.

 

 

9. CONTRAPARTIDA
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9.1. Caso seja interesse da Editora(s) classificada(s) haverá a exposição da marca nos atos do CRN9
referentes ao projeto e às comemorações do Dia do Nutricionista, em sua página ins�tucional e nas redes
sociais, sempre em caráter informa�vo e jornalís�co, destacando a par�cipação voluntária e o apoio à
categoria.  

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. O presente Edital será divulgado em página do sí�o eletrônico oficial do CRN9 (www.crn9.org.br),
com prazo mínimo de 10(dez) dias para a data final da apresentação das propostas, contado da data de
publicação do Edital.

10.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 3 (três) dias da
data-limite para envio das propostas, de forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao@crn9.org.br ou por
pe�ção dirigida ou protocolada no endereço da sede do CRN9.

10.3. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus
anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 3(três) dias da data-limite para envio da
proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao@crn9.org.br. A resposta às
impugnações caberá à Comissão de Seleção.

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. As
respostas às impugnações e os esclarecimentos serão juntados nos autos do processo de Chamamento
Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

10.5. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos,
ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.

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

10.7. O proponente é responsável pela fidelidade e legi�midade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele con�das poderá acarretar a eliminação da
proposta apresentada, a aplicação das sanções administra�vas cabíveis e a comunicação do fato às
autoridades competentes, inclusive para apuração do come�mento de eventual crime. Além disso, caso a
descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à
rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº
13.019/2014.

10.8. A administração pública não cobrará das en�dades concorrentes taxa para par�cipar deste
Chamamento Público.

10.9. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à
par�cipação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das en�dades concorrentes, não
cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública.

10.10. O CRN9 não se responsabiliza pelo envio online da documentação exigida, por problemas com o
serviço de entrega de correspondência, por falta de energia elétrica, por casos fortuitos ou de força
maior, bem como pelas inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos e os
consequentes prejuízos ao atendimento do disposto neste Edital, em especial os prazos definidos.

10.11. Os instrumentos celebrados terão sua eficácia condicionada à publicação do respec�vo extrato no
Diário Oficial da União, que será providenciado pelo CRN9, no prazo de até 10 (dez) dias a contar de sua
assinatura.

10.12. Para o presente termo de colaboração não está prevista a aquisição de bens permanentes. Em
restando obras remanescentes, se des�narão a sorteios futuros.

10.13. Integram o presente edital:
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Anexo I - Minuta do Termo de Colaboração

Belo Horizonte, 30 de Julho de 2021.

 

 

ANEXO I - TERMO DE COLABORAÇÃO

 

Pelo presente termo de colaboração de um lado, doravante qualificado AUTARQUIA-CONSELHO
REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO – CRN9/MG, autarquia federal, com sede na Rua
Maranhão, 310, Ed. Celta, 4º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG,  inscrição no CNPJ:
08.641.589/0001-19, neste ato representada por seu Presidente LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR, brasileiro,
nutricionista, CRN9 nº 0947 e por sua Diretora Tesoureira REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileira,
nutricionista, CRN9 nº 0901 e de outro, doravante qualificada EDITORA, ........................................,  com
sede na ...................................................., inscrita   no   CNPJ: ........................., representada por seu
representante legal Sr. .............................................., CPF/RG: nº ............................., têm entre si justos e
contratados o que segue:

 

1 - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento consiste na cessão por doação sem encargos, pela EDITORA, de
livros com a temá�ca referente à nutrição e exercício da profissão de nutricionista, conforme condições e
quan�dades especificadas na proposta (ou conforme especificações da proposta). 

1.2. Obje�vos específicos da parceria:

O objeto proposto guarda relação direta com as comemorações do Dia do Nutricionista, e visa:

1.  Oportunizar o acesso dos profissionais de nutrição às obras literárias de cunho cien�fico referentes
à nutrição e ao exercício de sua profissão das diversas editoras com atuação no cenário;

2. Oportunizar par�cipação ampla e geral de Editoras interessadas em apresentar suas obras com
temá�cas referentes à nutrição e exercício da profissão;

3. Promover a profissão e os profissionais de nutrição; e

4. Contribuir para o fortalecimento das boas prá�cas e desempenho é�co.

 

2 - CONTRAPARTIDA

2.1. Caso seja interesse da Editora(s) classificada(s) haverá a exposição da marca nos atos do CRN9
referentes ao projeto e às comemorações do Dia do Nutricionista, em sua página ins�tucional e nas redes
sociais, sempre em caráter informa�vo e jornalís�co, destacando a par�cipação voluntária e o apoio à
categoria.  

 

3 - DO PRAZO DE VALIDADE

3.1. O presente contrato terá validade a par�r de sua assinatura, encerrando-se à data da realização do
evento do Dia do Nutricionista, 31/08/2021.

 

4 - DA FISCALIZAÇÃO DO TERMO

4.1. Fica designado como fiscal da execução deste termo o Sr. Jackson Silva Paulo Ferreira, representante
do CRN9 que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
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determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único - Caso as decisões e providências ultrapassem a competência do representante, estas
deverão ser solicitadas aos superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

 

5 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O objeto será recebido provisoriamente por funcionário que se encontre à disposição no CRN9 e,
defini�vamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após prazo que
possibilite a observação e vistoria para comprovação da adequação do objeto aos termos do presente
instrumento.

Parágrafo Único - O fiscal poderá rejeitar o objeto, no todo ou em parte, desde que a execução do serviço
esteja em desacordo com as especificações estabelecidas.

 

 6 - DAS OBRIGAÇÕES DA AUTARQUIA

6.1. Cons�tuem obrigações da AUTARQUIA:

I - Atestar, através de servidor competente, o efe�vo cumprimento das obrigações assumidas no presente
instrumento.

II - Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento com vistas ao seu perfeito
cumprimento, sob os aspectos quan�ta�vos e qualita�vos, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando à EDITORA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corre�vas.

III - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela EDITORA;

IV - Comunicar à EDITORA qualquer falha e/ou irregularidade na execução do objeto.

V - Fornecer os dados, informações e apoio necessários ao recebimento do bem;

VI - Exercer o acompanhamento e controle sobre as obrigações;

 

 7 - DAS OBRIGAÇÕES DA EDITORA

7.1. Cons�tuem obrigações da EDITORA:

I - Entregar os materiais à AUTARQUIA em conformidade com a proposta apresentada, o edital de
chamamento e demais documentos vinculantes referentes à proposta.

II - Cumprir fielmente as obrigações dispostas neste termo, obedecendo rigorosamente às especificações
técnicas exigidas e prestando todos os esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados.

III - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do termo.

IV - Manter-se, durante toda a execução do termo, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, e
em compa�bilidade com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a celebração do
termo.

V - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir imediatamente, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados.

VI - Responsabilizar-se pela conduta de todos os profissionais envolvidos e pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do termo, não
excluindo-se ou reduzindo-se essa responsabilidade devido à existência de fiscalização ou
acompanhamento pelo CRN9.

VII - Obedecer o prazo apresentado, com intuito de não gerar atrasos na entrega da doação;

VIII - Acatar as orientações da AUTARQUIA, prestando os esclarecimentos e atendendo às solicitações;
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IX - Responsabilizar-se por quaisquer ônus, que envolvam o fornecimento do bem ofertado na proposta,
tais como: despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como
alimentação, transporte ou outro bene�cio de qualquer natureza, decorrentes da contratação de
serviços, por todos os encargos sociais previstos na legislação vigente, e por quaisquer outros
decorrentes de sua condição de empregador;

 

 8 - DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO

O termo de colaboração poderá ser rescindido em ocorrendo um dos mo�vos enumerados nos incisos I à
XVII do ar�go 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações, de forma amigável desde que haja conveniência da
AUTARQUIA ou judicialmente nos termos da legislação.

Parágrafo único - A inexecução total ou parcial do termo de colaboração enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e aquelas previstas em lei ou regulamento.

 

 9 - DAS SANÇÕES

9.1. Pela execução da parceria em desacordo com a proposta, edital de chamamento público e com as
normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garan�da a
prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II- suspensão temporária da par�cipação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria
ou contrato com órgãos e en�dades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por
prazo não superior a dois anos; 

III - declaração de inidoneidade para par�cipar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato
com órgãos e en�dades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os mo�vos 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 após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 

 

10 - DO FORO COMPETENTE

As partes elegem o Foro da Comarca da Capital de Belo Horizonte, para dirimir, quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato. 

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente documento, em duas vias de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas abaixo.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique de Assis, Membro da Comissão, em
29/07/2021, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0408826 e
o código CRC 0901D113.

 

Referência: Processo nº 090948.000097/2021-96 SEI nº 0408826

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

