
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

ADENDO MODIFICADOR 01   -  EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
CREDENCIAMENTO Nº   009/202  2  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2022

Objeto: CREDENCIAMENTO PARA  SELEÇÃO DE PROJETO, PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCS),  POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, por meio de Termo de Colaboraça�o, para consecuça� o de
finalidades de interesse pu� blico e recí�proco no desenvolvimento de pesquisas relacionadas a agricultura de
pequeno porte, e na transfere ncia das mesmas aos produtores da Agricultura Familiar, bem como fornecer
assiste ncias  te� cnicas,  com  e nfase  em  fruticultura,  floricultura,  olericultura  (hortaliças)  e  plantas
medicinais, com fulcro na Lei 13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alteraço� es, em conformidade com a Lei
nº 8.666/93, e demais legislaço� es aplica� veis.

O MUNICI6PIO DE TANGARA6  DA SERRA-MT, atrave�s da Presidente da CPL nomeado pela
Portaria  523/2022 de  11.04.2022, torna pu� blico aos interessados que, constatou-se a
necessidade de readequaço� es  no instrumento convocato� rio.  Assim,  o presente  edital,
passa a vigorar com as seguintes modificaço� es:

No edital e demais anexos, do certame:

 ONDE SE LÊ:

7 – DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

7.1 TODOS  OS  INTERESSADOS  DEVERÃO  APRESENTAR  DENTRO  DO  ENVELOPE  DE  HABILITAÇÃO  a
documentaça� o abaixo:
a - Co� pia do estatuto social (atos constitutivos) com registro inicial em carto� rio; 
b - Co� pia da ata de eleiça�o e posse da atual diretoria, com registro inicial em carto� rio; 
c - Co� pia do Comprovante de Inscriça�o no Cadastro Nacional de Pessoas Jurí�dicas – CNPJ;
d - Comprovaça� o de que a organizaça� o da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado; (comprovante de
endereço);
e - Registro da organizaça� o da sociedade civil em Conselho Municipal,  Estadual e/ou Federal,  quando a legislaça� o
assim condicionar sua capacitaça� o  para atuar ou de firmar Parceria com a Administraça� o  Pu� blica.  (certificado de
inscriça�o);
f -  Certida� o regularidade junto ao Conselho no qual a organizaça� o tenha registro;
g - Declaraça�o Utilidade Pu� blica da organizaça� o social nas insta ncias municipal e estadual e ou federal;
h - Alvara�  de Localizaça� o e Funcionamento do ano corrente;
i - Certida� o Negativa de De�bitos Relativos aos Tributos Federais (neles abrangidas as Contribuiço� es Sociais) e aD  Dí�vida
Ativa da Unia� o;
j - CNDT – Certida� o Negativa de De�bitos Trabalhistas;
k - Certida� o Negativa de De�bitos Geral emitida pela Secretaria Municipal de Receita onde estiver localizada a sede da
entidade;
l - Certida� o Negativa da Dí�vida Ativa emitida pela Procuradoria Geral do municí�pio onde estiver localizada a sede da
entidade original;
m - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) junto a Caixa Econo mica Federal;
n -  Certida� o  Negativa  de De�bitos da Fazenda Pu� blica  Estadual  de Mato Grosso bem como do Estado onde esteja
localizada a sede da entidade, e tambe�m daquele(s) Estado(s) no(s) qual (is) tenha atuaça�o;
o - Certida� o Negativa de Dí�vida Ativa da Procuradoria Geral do Estado-MT (PGE-MT), original ou co� pia autenticada,
bem como do Estado onde esteja localizada a sede da entidade, e tambe�m daquele(s) Estado(s) no(s) qual(is) tenha
atuaça� o;
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p - Certida� o Negativa do Tribunal de Contas do Estado (TCE) da organizaça� o da sociedade civil, relativa aos u� ltimos
oito anos, do Estado de Mato Grosso, bem como do Estado onde esteja localizada a sede da entidade,  e tambe�m
daquele(s) Estado(s) no(s) qual(is) tenha atuaça� o;
q - Co� pia do CPF do(s) Dirigente(s) da entidade;
r - Co� pia autenticada de um documento oficial com foto do(s) Dirigente(s) da entidade;
s - Co� pia do comprovante de reside ncia do(s) Dirigente(s) da entidade;
t - Certida� o Negativa do Tribunal de Contas do Estado (TCE) do(s) dirigente(s)  da organizaça� o da sociedade civil
relativa  aos  u� ltimos  oito  anos,  do  Estado  MT,  bem  como  do  Estado  onde  esteja  a  sede  da  entidade,  e  tambe�m
daquele(s) Estado(s) no(s) qual(is) tenha atuaça� o;
u - Certida� o Negativa de Distribuiça� o, de 1ª insta ncias, emitida pela justiça estadual referente aD s aço� es e execuço� es
criminais do(s) dirigente(s) da organizaça�o da sociedade civil dos Estados da federaça� o onde tenha(m) residido nos
u� ltimos cinco anos.
v - Certida� o Negativa de Distribuiça� o, de 2ª insta ncias, emitida pela justiça estadual referente aD s aço� es e execuço� es
criminais do(s) dirigente(s) da organizaça�o da sociedade civil dos Estados da federaça� o onde tenha(m) residido nos
u� ltimos cinco anos;
w - Certida� o Negativa de Distribuiça� o, de 1ª insta ncias, emitida pela justiça federal referente aD s aço� es e execuço� es
criminais do(s) dirigente(s) da organizaça�o da sociedade civil dos Estados da federaça� o onde tenha(m) residido nos
u� ltimos cinco anos;
x - Certida� o Negativa de Distribuiça� o, de 2ª insta ncias, emitida pela justiça federal referente aD s  aço� es e execuço� es
criminais do(s) dirigente(s) da organizaça�o da sociedade civil.
y - Declaraça� o emitida pelo(s) dirigente(s) da organizaça� o da sociedade civil atestando: 1) Que nenhum dos dirigentes
da Organizaça� o da Sociedade Civil acima mencionada e�  Membro de Poder ou do Ministe� rio Pu� blico, ou Dirigente de
O6 rga� o ou Entidade da Administraça� o Pu� blica do Estado de Mato Grosso, ou respectivo co njuge ou companheiro, bem
como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate�  o segundo grau; 2) Na� o foram julgados e condenados por
Falta  Grave  e  na� o  estou  inabilitado  para o  exercí�cio  de  cargo  em comissa�o  ou  funça� o  de  confiança.  3)  Na� o  sa� o
responsa� veis por Atos de Improbidade Administrativa, observados os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.
12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

 LEIA-SE:

7.1 TODOS  OS  INTERESSADOS  DEVERÃO  APRESENTAR  DENTRO  DO  ENVELOPE  DE  HABILITAÇÃO  a
documentaça� o abaixo:
a - Co� pia do estatuto social (atos constitutivos) com registro inicial em carto� rio; 
b - Co� pia da ata de eleiça�o e posse da atual diretoria, com registro inicial em carto� rio; 
c - Co� pia do Comprovante de Inscriça�o no Cadastro Nacional de Pessoas Jurí�dicas – CNPJ;
d - Comprovaça� o de que a organizaça� o da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado; (comprovante de
endereço);
e - Registro da organizaça� o da sociedade civil em Conselho Municipal,  Estadual e/ou Federal,  quando a legislaça� o
assim condicionar sua capacitaça� o  para atuar ou de firmar Parceria com a Administraça� o  Pu� blica.  (certificado de
inscriça�o);
f -  Certida� o regularidade junto ao Conselho no qual a organizaça� o tenha registro;
g - Alvara�  de Localizaça� o e Funcionamento do ano corrente;
h - Certida� o Negativa de De�bitos Relativos aos Tributos Federais (neles abrangidas as Contribuiço� es Sociais) e aD  Dí�vida
Ativa da Unia� o;
i - CNDT – Certida� o Negativa de De�bitos Trabalhistas;
j - Certida� o Negativa de De�bitos Geral emitida pela Secretaria Municipal de Receita onde estiver localizada a sede da
entidade;
k - Certida� o Negativa da Dí�vida Ativa emitida pela Procuradoria Geral do municí�pio onde estiver localizada a sede da
entidade original;
l - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) junto a Caixa Econo mica Federal;
m -  Certida� o  Negativa de De�bitos da Fazenda Pu� blica Estadual de Mato Grosso bem como do Estado onde esteja
localizada a sede da entidade, e tambe�m daquele(s) Estado(s) no(s) qual (is) tenha atuaça�o;
n - Certida� o Negativa de Dí�vida Ativa da Procuradoria Geral do Estado-MT (PGE-MT), original ou co� pia autenticada,
bem como do Estado onde esteja localizada a sede da entidade, e tambe�m daquele(s) Estado(s) no(s) qual(is) tenha
atuaça� o;
o - Certida� o Negativa do Tribunal de Contas do Estado (TCE) da organizaça� o da sociedade civil, relativa aos u� ltimos
oito anos, do Estado de Mato Grosso, bem como do Estado onde esteja localizada a sede da entidade,  e tambe�m
daquele(s) Estado(s) no(s) qual(is) tenha atuaça� o;
p - Co� pia do CPF do(s) Dirigente(s) da entidade;
q - Co� pia autenticada de um documento oficial com foto do(s) Dirigente(s) da entidade;
r - Co� pia do comprovante de reside ncia do(s) Dirigente(s) da entidade;
s - Certida� o Negativa do Tribunal de Contas do Estado (TCE) do(s) dirigente(s) da organizaça�o da sociedade civil
relativa  aos  u� ltimos  oito  anos,  do  Estado  MT,  bem  como  do  Estado  onde  esteja  a  sede  da  entidade,  e  tambe�m
daquele(s) Estado(s) no(s) qual(is) tenha atuaça� o;
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t - Certida� o Negativa de Distribuiça�o, de 1ª insta ncias, emitida pela justiça estadual referente aD s aço� es e execuço� es
criminais do(s) dirigente(s) da organizaça�o da sociedade civil dos Estados da federaça� o onde tenha(m) residido nos
u� ltimos cinco anos.
u - Certida� o Negativa de Distribuiça�o, de 2ª insta ncias, emitida pela justiça estadual referente aD s aço� es e execuço� es
criminais do(s) dirigente(s) da organizaça�o da sociedade civil dos Estados da federaça� o onde tenha(m) residido nos
u� ltimos cinco anos;
v - Certida� o Negativa de Distribuiça� o, de 1ª insta ncias, emitida pela justiça federal referente aD s  aço� es e execuço� es
criminais do(s) dirigente(s) da organizaça�o da sociedade civil dos Estados da federaça� o onde tenha(m) residido nos
u� ltimos cinco anos;
w - Certida� o Negativa de Distribuiça�o, de 2ª insta ncias, emitida pela justiça federal referente aD s aço� es e execuço� es
criminais do(s) dirigente(s) da organizaça�o da sociedade civil.
x - Declaraça�o emitida pelo(s) dirigente(s) da organizaça� o da sociedade civil atestando: 1) Que nenhum dos dirigentes
da Organizaça� o da Sociedade Civil acima mencionada e�  Membro de Poder ou do Ministe� rio Pu� blico, ou Dirigente de
O6 rga� o ou Entidade da Administraça� o Pu� blica do Estado de Mato Grosso, ou respectivo co njuge ou companheiro, bem
como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate�  o segundo grau; 2) Na� o foram julgados e condenados por
Falta  Grave  e  na� o  estou  inabilitado  para o  exercí�cio  de  cargo  em comissa�o  ou  funça� o  de  confiança.  3)  Na� o  sa� o
responsa� veis por Atos de Improbidade Administrativa, observados os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.
12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

A data de abertura para recebimento dos envelopes de plano de trabalho e documentos
habilitato� rios do referido certame que esta�  marcado para o dia 11 DE JULHO DE 2022,
às 08h:00 horas, por na�o tratar-se de requisito que resulte na alteraça�o ELABORAÇAL O
de proposta comercial, MANTÉM- SE   FIXADA.  

O  Edital  e  seus  anexos  estara�  disponí�vel  para  acesso  dos  interessados  no  portal
Prefeitura  de  Tangara�  da  Serra-MT,  http://www.  tangaradaserra  .mt.gov/licitacao/  .  
Demais informaço� es, podera�o ser obtidas atrave�s do telefone: (65) 3311-4809.

Tangara�  da Serra-MT, 22 de Junho de 2022.

ROGÉRIO RIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

TATIANA ÁVILA GRIGOLETTI
PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº 523/2022

Publique-se.
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