
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Cancelamento – PE 017/2015

O Prefeito Municipal de Passo Fundo, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com a legislação vigente, comunica que o Pregão Eletrônico 017/2015,
cujo objeto é a aquisição de veículos, foi CANCELADO. Demais informações
poderão  ser  obtidas  no  Termo  de  Cancelamento,  disponível  no  site
www.cidadecompras.com.br.

EDITAL Nº 35/2015
PROJETOS DE INCENTIVO AO ESPORTE
O Conselho Municipal de Desporto, no uso de suas atribuições legais, aprovou
e a  Prefeitura  Municipal  torna  público  que  estão abertas  as  inscrições  para
apresentação de projetos esportivos a serem realizados nos termos da lei  Nº
5052/2013, e do Decreto nº 22/2015.
Período de inscrição: de 6  de maio de 2015 a 6 de junho de 2015.
Análise dos projetos: de 7 de junho de 2015 a 7 de julho de 2015.
Divulgação dos contemplados: 10 de julho de 2015.
Informações: www.pmpf.rs.gov.br
1) PARA A INSCRIÇÃO DOS PROJETOS ESPORTIVOS
1.1) As pessoas JURÍDICAS COM FINS ESPORTIVOS em SEU ESTATUTO,
SEM  FINS  LUCRATIVOS,  E  COM  ATIVIDADES  COMPROVADAS  DE
PELO MENOS TRÊS (03)  anos,  residentes  no  município  de  Passo  Fundo,
poderão apresentar suas propostas, em formulário padrão e dentro do período
estabelecido no presente Edital.
1.2) Não poderão apresentar propostas:
- Instituições em débito com a Fazenda Pública Municipal, ressalvados os casos
de parcelamento ou inclusão em programas de recuperação fiscal.
1.3) Dos limites orçamentários
1.3.1) Serão admitidos projetos esportivos que respeitarem os seguintes limites
orçamentários por área:
DESPORTO EDUCACIONAL: 4 Projetos no valor de até R$12.000,00 cada
DESPORTO PARTICIPATIVO: 3 Projetos no valor de até R$ 4.000,00 cada
DESPORTO RENDIMENTO: 3 Projetos no valor de até R$20.000,00 cada
1.4) São considerados documentos obrigatórios a serem entregues no ato da
inscrição:
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· Ficha de Inscrição do Projeto – disponível no endereço eletrônico do
site da Prefeitura de Passo Fundo – www.pmpf.rs.gov.br
· Ter cadastro na SEDEC (disponível no site da prefeitura);
· Cópias  dos  Atos  Constitutivos,  da  Ata  atualizada  e  do  CNPJ,
Inscrição Municipal e cópias do RG e CPF do seu representante legal;
· Certidão Negativa de Débito Municipal, Estadual e Federal;
· Certidão Negativa de Débito FGTS.
1.5)  São  considerados  documentos  opcionais  a  serem entregues  no  ato  da
inscrição:
· Curriculum do empreendedor ou histórico da instituição e dos demais
envolvidos diretamente na execução do projeto;
· Clipping de revistas, jornais, internet, etc;
· Demais documentos que o empreendedor considere relevantes.
15.1) Os documentos do item 1.5 poderão ser encadernados:
1.6) É  de inteira  responsabilidade  do  empreendedor  a  conferência  das
informações  constantes  na ficha de inscrição de projetos  e  dos  documentos
exigidos  para  inscrição,  antes  do  protocolo  dos  mesmos, limitando-se o
servidor  a  efetuar  o  recebimento,  entregue  pelo  requerente,  seguido  do  seu
protocolo.
1.6.1) Uma vez protocolado, o projeto não poderá,  em hipótese alguma, ser
solicitado  para  alterações  ou   complementação   de   documentos   e/ou
informações,  durante  o  período  de  vigência  do  presente Edital.
1.7)   Cada instituição  poderá apresentar  até 02 (dois) projetos.
1.8)   Serão  aceitos  para  protocolo  os  projetos  entregues  junto  a  Secretaria
Extraordinária dos Esportes, rua XV de novembro, 885, sala 21/22.
2) PARA PRÉ-ANÁLISE DOS PROJETOS:
2.1)  Encerrado o prazo para as inscrições, a Comissão especial de avaliação
realizará  a  pré-análise  dos  projetos  considerando  como  eliminados  aqueles
projetos que:
· Estejam relacionados ao item 1.2 do presente Edital;
· Estejam com documentação  obrigatória,  conforme item 1.4 e  seus
subitens do presente Edital, incompleta.
2.1.1)  Ao  requerente  de  projeto  eliminado  não  cabe  recurso  nem direito  a
publicação ou aviso, devendo a informação ser fornecida mediante consulta do
mesmo.
2.2)  A Comissão Especial de Avaliação e seleção será constituída para este
edital  e  ficará  incumbida  da  análise,  avaliação  e  seleção  dos  programas,
projetos e ações esportivas.
2.3)  Os projetos serão inscritos com valor pré-determinado e em sua área de
atuação, distribuídos de acordo com as três manifestações esportivas.



2.4)  Serão contemplados dez (10) projetos, dividos nas seguintes áreas, sendo
os recursos divididos nas seguintes proporcionalidades:
Desporto Educacional - 40%
Desporto Participativo - 10%
Desporto Rendimento - 50%
3.0)  DE  ACORDO  COM  A  LEI  QUE  REGE  O  INCENTIVO,  FICAM
ESTABELECIDOS OS SEGUINTES CONCEITOS:
3.1 - Desporto educacional: 
O  público  beneficiário  desta  manifestação  terá  que  estar  obrigatoriamente
matriculado  em instituições de ensino e  50% destas  pessoas registradas em
algum estabelecimento público de ensino. Não é permitido haver seletividade e
competitividade entre os praticantes, sendo o esporte como instrumento auxiliar
no processo educacional.
3.2 - Desporto participativo: 
Caracterizado  pela  não  exigência  de  regras  formais,  com  o  objetivo  de
desenvolver  o  indivíduo  através  da  prática  esportiva,  sendo  o  esporte  uma
forma de lazer.
3.3- Desporto rendimento: 
É  o  esporte  que  objetiva  resultados,  segue  regras  formais,  nacionais  e
internacionais. Destaca-se nessa manifestação a presença do atleta ou atleta em
formação,  sendo que o desporto de rendimento  pode  ser  praticado  de  duas
maneiras:
a)  Modo profissional:  caracterizado pela  remuneração pactuada em contrato
formal de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva.
b)  Modo  não  profissional:  identificado  pela  liberdade  de  prática  e  pela
inexistência  de  contrato  de  trabalho,  sendo  permitido  o  recebimento  de
incentivos e de patrocínio.
4.0) PARA A AVALIAÇÃO DOS PROJETOS
A Comissão de avaliação e seleção será formada por 5 membros, sendo:
1 – representante do Conselho de Desporto 
2 – representantes da Secretaria Extraordinária dos esportes
1 – representante da Secretaria de Finanças
1 – representante da Secretaria de Administração
4.1) Cada Integrante da Comissão fará análise de cada projeto e o pontuará com
dentro dos seguintes critérios :
I) Exemplaridade da ação: 0 a 15 (vinte) pontos.



Ação  que  possa  ser  reconhecida  e  tomada  como  referencial,  em  sua  área
esportiva, por seu conceito e conteúdo, por seu conjunto de atributos técnicos.
II)  pela  possibilidade de preencher  alguma lacuna constatada:  0  a  5  pontos
(cinco) pontos
III) Potencial de realização: 0 a 10 (dez) pontos.
Capacidade  do  Empreendedor  e  dos  demais  profissionais  envolvidos  de
executar, com êxito, o projeto proposto, seu cronograma de ação comprovada
por intermédio dos currículos, documentos e materiais apresentados.
IV) Adequação da proposta orçamentária e viabilidade: 20 (vinte) pontos.
Proposta orçamentária que especifique todos os itens de despesa do projeto, de
forma  detalhada  e  compatível  com preços  de  mercado,  e  como  viável  um
projeto que seja exequível de acordo com o orçamento apresentado.
5.0) CRITÉRIOS DE FOMENTO:
Na  avaliação  desses  critérios  serão  atribuídos  até  50  (cinquenta)  pontos,
distribuídos da seguinte forma:
I) Descentralização de acesso: 0 a 15 (quinze) pontos.
Ação que atenda o público do município de forma abrangente e que favoreça a
descentralização das atividades propostas.
II) Fomento ao mercado esportivo: 0 a 10 (dez) pontos.
Capacidade do projeto de gerar impacto no desenvolvimento do esporte local,
no seu universo de abrangência, proporcionando benefícios concretos e diretos
ao maior número possível de Profissionais e entidades desportivas.
III) Universalização de acesso do projeto ao público: 0 a 10 (dez) pontos.
Estratégias objetivas e eficazes de formação de público e facilitação do acesso
às  atividades  esportivas  por  ele  gerados,  beneficiando  públicos  de  diversas
naturezas nas diferentes áreas esportivas.
IV) Permanência de ação: 0 a 10 (dez) pontos.
Perspectivas  de continuidade,  regularidade,  sustentabilidade e resultabilidade
das ações realizadas, através
do projeto proposto.
V) Incentivo à formação,  à capacitação e à difusão de informações:  0 a 05
(cinco) pontos
Ação  de  cunho  didático  que  favoreça  o  desenvolvimento  humano  e/ou
contribua para a capacitação de profissionais e o público em geral do Município
de Passo Fundo.
6.0) DA EXECUÇÃO FINANCEIRA EM ACORDO COM A SECRETARIA
DE FINANÇAS
6.1)  Após  a  seleção  de  projetos  pela  Comissão  de  Avaliação  e  Seleção,  a
Secretaria  de  Extraordinária  dos  Esporte,  por  meio  de  processo  interno
encaminhará a lista de projetos contemplados à Secretaria de Finanças para que
esta produza os respectivos CERTIFICADOS DE DESCONTO,  que poderão
ser  usados  por  empresas  patrocinadoras  e  pagadoras  de  IPTU  e  ISS  no
município de Passo Fundo com percentuais devidamente definidos por decreto
anualmente.



6.2) Fica vedada a utilização dos recursos arrecadados em projetos esportivos
amadores  quando  houver  vinculo  de  parentesco,  até  segundo  grau,  entre  o
Colaborador (doador, patrocinador ou apoiador) e o Empreendedor esportivo,
ou quando, ambos se tratarem da mesma pessoa.
6.3) Os recursos serão depositados pelos contribuintes no Fundo Municipal do
desporto, o qual gerirá os valores percebidos para posterior destinação.
6.4)  O repasse  ao  proponente  se  dará  após  a  comprovação  do  depósito  do
doador,  patrocinador  ou  apoiador,  no  fundo  municipal  de  desporto  e
requerimento do mesmo à secretaria de Finanças.
6.5) Os Certificados referidos no artigo 6.1 desta lei terão prazo de validade de
02 (dois) anos para sua utilização, a contar de sua expedição, corrigidos pelos
mesmos índices aplicados na correção dos impostos municipais.
O  empreendedor  deverá  apresentar  prestação  de  contas  das  importâncias
recebidas, para o desenvolvimento de seu projeto esportivo, na forma, prazos e
condições previstas  em legislação  própria  em vigor,  30  (trinta)  dias  após  o
término do Projeto.
6.6) Além das sanções penais cabíveis, o empreendedor que não comprovar a
correta  aplicação  desta  lei,  por  dolo,  desvio  do  objetivo  e/ou  dos  recursos,
estará sujeito, conforme o caso e garantida defesa prévia, às seguintes sanções:
I - Advertência por escrito;
II - Devolução das importâncias ou bens recebidos;
III- Pagamento de multa correspondente a 5 (cinco) vezes o valor da vantagem
auferida indevidamente;
IV - suspensão temporária para apresentação de projetos esportivos pelo prazo
de até 05 (cinco) anos.
As  entidades  de  classe  representativas  dos  diversos  segmentos  esportivos
poderão ter  acesso,  em todos os  níveis,  a  toda documentação  referente  aos
projetos esportivos amadores beneficiados por esta.
7.0) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1) A (CEA) Comissão Especial de Avaliação poderá aprovar projetos com
ressalvas  e/ou readequações.  Caso o requerente  não aceite  a  (s)  medida (s)
proposta  (s),  estará  aceitando  a  eliminação  do  projeto  e  a  convocação  de
projeto suplente.
7.2) Os projetos não aprovados estarão à disposição dos requerentes por 60
dias,  a  contar  da  data  de  publicação  do  resultado.  Findo  este  prazo,  serão
incinerados ou fragmentados.
7.3) Ficará  a  cargo  do  empreendedor  o  recolhimento  de  impostos  na
esfera  federal,  estadual  e municipal, bem como os encargos trabalhistas e
previdenciários.
7.4) Os projetos aprovados estarão, automaticamente, vinculados ao presente
Edital, até a conclusão dos mesmos.
7.5) Os casos omissos nesse edital serão avaliados e decididos pela comissão
especial de avaliação e seleção.

PORTARIAS
560 – Cede, com ônus ao Município, mediante ressarcimento, Fernanda Xavier
Theis, à CORSAN, de 01/05/15 a 31/12/15.
553 a 556, 562 a 564 – Aut. Viagem: Gilson Teixeira, a Caxias do Sul, conduzir
pacientes;  Gilvan Batisti,  a Erechim, conduzir paciente;  Claudiomar Loss,  a
Santo  Ângelo,  conduzir  paciente;  Talissa  Tondo,  a  Porto  Alegre,  curso;
Jerônimo  Vieira,  a  Porto  Alegre,  conduzir  pacientes;  Jader  Vieira,  a  Ijui,
conduzir paciente; Sergio Vieira, a Carazinho, conduzir paciente.
566  –  Altera  a  Portaria  955/14  e  nomeia  integrantes  para  composição  do
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em substituição.
567  –  Altera  a  Portaria  488/13  e  suas  alterações  e  nomeia  integrantes  do
Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – CONDEC, na forma da Lei
Complementar nº 222/2009, em substituição.
570 – Conc. Licença Premio em dinheiro a professores.
571  –  Det.  instauração  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  a  fim  de
averiguar possibilidade de demissão de servidor que não retornou de LI.
572  –  Conc.  Ad.  de  insalubridade  20% a/c  06.03.15  a  Elisabete  Aparecida
Nunes de Freitas e Margane Calheiro.
573 – Altera a Portaria 745/14 e nomeia integrantes do Conselho Municipal de
Turismo – COMTUR, nos termos da Lei 4585/09, em substituição.
574  –  Altera  as  portarias  1186/14  e  124/15,  e  nomeia  integrantes  para  o
Conselho Municipal de Arborização Urbana – COMAU, em substituição.
575  –  Altera  as  portarias  504/13  e  956/14  e  nomeia  os  integrantes  para
composição do Conselho Municipal do Idoso – COMUI, em substituição.



576 – Prorroga concessão de Lic. Saúde de servidor.
568, 569, 577 a 579 – Aut. Viagem: Flavia Fernandes Teixeira, a Santo Ângelo,
buscar  adolescente  internado;  Glauco  Lucas  Franco,  Eva  Vanderli  Chaves,
Valdecir  Turello,  a  Lagoa  dos  Três  Cantos,  capacitação;  Gilson  Teixeira,  a
Soledade, conduzir paciente; Dorval de Barros, a Santo Ângelo, acompanhar
paciente; Gilvan Batisti, a Santo Ângelo, conduzir paciente.
580 – Conc. Ad. de insalubridade 20% a Clarice Freu, a/c 10.01.15.
582 – Conc. Ad. de escolaridade 10% a Cláudio Helton Carmanin de Mello, a/c
05.06.14.
583 – Conc. Abono Permanência a Izabela Nascimento de Mattos a/c 26.01.15.
585 – Relota Francisca Íris de Britto, da SMS p/ SEHAB, Ana Paula R. Ferrão,
da SEHAB p/ SMS, a/c 27.04.15.
586 – Promove Retificação das Portarias 349/13 e 586/14, , onde se lê FGS, lê-
se FG, permanecendo as demais disposições.
587 – Conc. LP em dinheiro a servidores.
590 – Altera as portarias 847/13 e 742/14 e nomeia integrantes do Conselho
Municipal de Habitação de interesse social, em substituição.
591 – Altera a Portaria 468/14 e nomeia integrantes do Conselho Municipal de
Cultura, na forma da Lei 4597/09, em substituição.
598 – Altera CC: Cassiane Nunzio Portella, passa a CC-6, 17,5hs semanais,
GAB, a/c 27.04.15. Nomeia CC: Alex da Silva Borgmann, CCD-2, GAB, a/c
27.04.15.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração
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	5.0) CRITÉRIOS DE FOMENTO:
	Na avaliação desses critérios serão atribuídos até 50 (cinquenta) pontos, distribuídos da seguinte forma:
	I) Descentralização de acesso: 0 a 15 (quinze) pontos.
	Ação que atenda o público do município de forma abrangente e que favoreça a descentralização das atividades propostas.
	II) Fomento ao mercado esportivo: 0 a 10 (dez) pontos.
	Capacidade do projeto de gerar impacto no desenvolvimento do esporte local, no seu universo de abrangência, proporcionando benefícios concretos e diretos ao maior número possível de Profissionais e entidades desportivas.
	III) Universalização de acesso do projeto ao público: 0 a 10 (dez) pontos.
	Estratégias objetivas e eficazes de formação de público e facilitação do acesso às atividades esportivas por ele gerados, beneficiando públicos de diversas naturezas nas diferentes áreas esportivas.
	IV) Permanência de ação: 0 a 10 (dez) pontos.
	Perspectivas de continuidade, regularidade, sustentabilidade e resultabilidade das ações realizadas, através
	do projeto proposto.
	V) Incentivo à formação, à capacitação e à difusão de informações: 0 a 05 (cinco) pontos
	Ação de cunho didático que favoreça o desenvolvimento humano e/ou contribua para a capacitação de profissionais e o público em geral do Município de Passo Fundo.
	6.0) DA EXECUÇÃO FINANCEIRA EM ACORDO COM A SECRETARIA DE FINANÇAS
	6.1) Após a seleção de projetos pela Comissão de Avaliação e Seleção, a Secretaria de Extraordinária dos Esporte, por meio de processo interno encaminhará a lista de projetos contemplados à Secretaria de Finanças para que esta produza os respectivos CERTIFICADOS DE DESCONTO, que poderão ser usados por empresas patrocinadoras e pagadoras de IPTU e ISS no município de Passo Fundo com percentuais devidamente definidos por decreto anualmente.
	6.2) Fica vedada a utilização dos recursos arrecadados em projetos esportivos amadores quando houver vinculo de parentesco, até segundo grau, entre o Colaborador (doador, patrocinador ou apoiador) e o Empreendedor esportivo, ou quando, ambos se tratarem da mesma pessoa.
	6.3) Os recursos serão depositados pelos contribuintes no Fundo Municipal do desporto, o qual gerirá os valores percebidos para posterior destinação.
	6.4) O repasse ao proponente se dará após a comprovação do depósito do doador, patrocinador ou apoiador, no fundo municipal de desporto e requerimento do mesmo à secretaria de Finanças.
	6.5) Os Certificados referidos no artigo 6.1 desta lei terão prazo de validade de 02 (dois) anos para sua utilização, a contar de sua expedição, corrigidos pelos mesmos índices aplicados na correção dos impostos municipais.
	O empreendedor deverá apresentar prestação de contas das importâncias recebidas, para o desenvolvimento de seu projeto esportivo, na forma, prazos e condições previstas em legislação própria em vigor, 30 (trinta) dias após o término do Projeto.
	6.6) Além das sanções penais cabíveis, o empreendedor que não comprovar a correta aplicação desta lei, por dolo, desvio do objetivo e/ou dos recursos, estará sujeito, conforme o caso e garantida defesa prévia, às seguintes sanções:
	I - Advertência por escrito;
	II - Devolução das importâncias ou bens recebidos;
	III- Pagamento de multa correspondente a 5 (cinco) vezes o valor da vantagem auferida indevidamente;
	IV - suspensão temporária para apresentação de projetos esportivos pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
	As entidades de classe representativas dos diversos segmentos esportivos poderão ter acesso, em todos os níveis, a toda documentação referente aos projetos esportivos amadores beneficiados por esta.
	7.0) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
	7.1) A (CEA) Comissão Especial de Avaliação poderá aprovar projetos com ressalvas e/ou readequações. Caso o requerente não aceite a (s) medida (s) proposta (s), estará aceitando a eliminação do projeto e a convocação de projeto suplente.
	7.2) Os projetos não aprovados estarão à disposição dos requerentes por 60 dias, a contar da data de publicação do resultado. Findo este prazo, serão incinerados ou fragmentados.
	7.3) Ficará a cargo do empreendedor o recolhimento de impostos na esfera federal, estadual e municipal, bem como os encargos trabalhistas e previdenciários.
	7.4) Os projetos aprovados estarão, automaticamente, vinculados ao presente Edital, até a conclusão dos mesmos.
	7.5) Os casos omissos nesse edital serão avaliados e decididos pela comissão especial de avaliação e seleção.
	PORTARIAS
	560 – Cede, com ônus ao Município, mediante ressarcimento, Fernanda Xavier Theis, à CORSAN, de 01/05/15 a 31/12/15.
	553 a 556, 562 a 564 – Aut. Viagem: Gilson Teixeira, a Caxias do Sul, conduzir pacientes; Gilvan Batisti, a Erechim, conduzir paciente; Claudiomar Loss, a Santo Ângelo, conduzir paciente; Talissa Tondo, a Porto Alegre, curso; Jerônimo Vieira, a Porto Alegre, conduzir pacientes; Jader Vieira, a Ijui, conduzir paciente; Sergio Vieira, a Carazinho, conduzir paciente.
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