


EDITALSELNº10/2021 
PROGRAMARECUPERAÇÃODEESPAÇOSESPORTIVOS 


A Secretaria do Esporte e Lazer - SEL torna pública a abertura de inscrições, no período de
09/11/2021 a 23/12/2021, para o EDITAL DO PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS
ESPORTIVOS, queselecionaráprojetosdemunicípiosparaarecuperaçãoemelhoriasdeespaços
esportivos.OconcursoobservaráodispostonaLeiFederalnº8.666,de21dejunhode1993,naLei
Estadual n°13.924,de17dejaneirode2012,naLeiEstadualnº15.668,de27dejulhode2021,no
Decreto nº 55.534, de 07 de outubro de 2020, na Instrução Normativa CAGE nº 06, de 27 de
dezembro de 2016, no expediente PROAnº21/2900-0000544-7,bemcomoemconformidadecom
as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, os quais se encontram
disponíveis,integralmente,napáginaw
 ww.esporte.rs.gov.br. 

1.DOOBJETO 
1.1OpresenteEditaltemporobjetoaseleçãodeprojetosdeprefeiturasmunicipaisquetenhampor
objeto a RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS públicos em áreas de propriedade da
prefeituramunicipal. 
1.2. Considera-se espaço esportivo, para fins deste Edital, locais públicos com algum tipo de
infraestrutura esportiva voltada ao lazer, educação ou participação de acesso livre pela população
e/ou que esteja localizadoeminstituiçãopública(taiscomoginásios,estádios,parques,praças)ou
suaconstruçãoemáreaafetadaatalfinalidade. 

2.DASF
 INALIDADESEVALORESDISPONÍVEIS 
2.1 O PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS tem por objetivo realizar o
financiamentototalouparcialdeobrasdeinfraestruturaesportiva,pormeiodaconstrução,reforma,
recuperaçãooumelhoriadeespaçosesportivospúblicos,proporcionandoespaçosadequadosparaa
prática esportiva no Estado do Rio Grande do Sul e o consequente desenvolvimento social e
sanitáriooportunizadopeloesporteelazer. 
2.2O“valorsolicitado”porprojetocorrespondeaovalorqueserásolicitadoparafinanciamentojunto
à SEL e deverá respeitar os valores previstos, de acordo com a faixa populacional do município
solicitante: 

até20milhabitantes* 

limite-300milreais 

26projetos 

De20a50milhabitantes* 

limite-600milreais 

15projetos 

De50a100milhabitantes* 

limite-900mildereais 

8projetos 

Acimade100milhabitantes* 

limite-1,2milhãodereais 

5projetos 
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*Aferimento de população conforme dados de estimativa populacional do Departamento de Economia e
Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul (última
estimativaem2020). 


2.3. Aprefeituraconcorreráàsvagasprevistasnatabelaacimadeacordocomsuapopulação,não
sendoconsideradoovalordoprojeto,excetonocasodeexcederaolimiteestabelecidoporfaixa. 
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2.4Asprefeiturasmunicipaisdeverãoaportarcontrapartidafinanceira empercentualmínimode30%
(trintaporcento)sobreovalorsolicitado. 
2.5 O “valor do projeto”, a ser informado no Formulário Padrão (Anexo I) corresponde à soma do
“valorsolicitado"comacontrapartidafinanceiraaportadapelaprefeituramunicipaleeventuaisoutros
valoresquepodemsercomplementadospeloentemunicipal. 
2.6 O valor total disponível para financiamento aos projetos esportivos neste Edital é de R$
30.000.000,00(trintamilhõesdereais). 
2.7.Havendorecursosremanescentesapósopreenchimentodosprojetosdescritosnatabelaacima,
poderãoserchamadosoutrosprojetosaprovadoseclassificadoscomosuplentesparacelebraçãode
convênios, atéolimitederecursosdisponíveis,deacordocomcritériosaseremestabelecidospelo
SecretáriodoEsporteeLazer. 

3.DOSPROJETOS 
3.1Osprojetos: 
a) deverão prever a construção, reforma, recuperação ou melhorias em áreas destinadas para a
práticaesportivaemáreadepropriedadedomunicípio; 
b)deverãopossibilitaroacessoàpopulaçãoaespaçoadequadoparaapráticaesportiva,buscando
oconforto,aacessibilidadeeorespeitoàsnormasdesegurançavigentesnomunicípio; 
c) poderão incluir mais de uma área do município para a aplicação dos recursos, desde que
previamentedescritaseidentificadasnoprojetoerespeitadoolimitederecursosdisponíveisparao
financiamento. 



1

L
 ei15.668,de27dejulhode2021: 
Art. 25. As transferências de recursos do Estado para os municípios, consignadas na Lei Orçamentária, inclusive auxílios financeiros econtribuições,serão
realizadas exclusivamente mediante convênio, na forma da legislação vigente, ressalvadas as transferências constitucionais de receitas tributárias e as
destinadasaatenderaestadodecalamidadepúblicaesituaçãodeemergência,legalmentereconhecidosporatogovernamental.(...) 

§ 2º - As transferências de recursos mencionadas no "caput" deste artigo estarão condicionadas ao aporte de contrapartida pelo município beneficiado, de
acordo com sua classificação em relação ao Índice de Desenvolvimento Socioeconômico - IDESE, ou outro que vier substituí-lo, correspondenteaoanode
2018,enocasodesuaindisponibilidade,doexercícioimediatamenteanterior,novalormínimocorrespondenteaosseguintespercentuais:(...) 

V-3
 0%(trintaporcento)paramunicípioscomíndicededesenvolvimentonocálculodoIDESEigualousuperiora0,800(oitocentosmilésimos). 
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4.CRONOGRAMADOEDITAL* 
Inscrições 

45dias 

Habilitaçãodosprojetos 

até30dias 

Seleçãodosprojetos 

até60dias 

Apresentaçãodadocumentaçãopara
conveniamento 

15dias 

Repassedosrecursosfinanceiros 

Apósapublicaçãodasúmulado
convênionoDOERS 

Execuçãodosprojetos 

24meses 

*Ocronogramapoderáseralterado. 

5.DASETAPAS 
5.1OpresenteEditalserácompostodasseguintesetapassucessivas: 
a)InscriçãodoProjetonoSistema(item7); 
b)Habilitação(item8); 
c)Seleção(item9); 
d)Conveniamento(item10); 
e)Liberaçãodosrecursosfinanceiros(item11); 
f)Realizaçãodoprojeto(itens12e13); 
g)Prestaçãodecontas(item14).

6.DASCONDIÇÕESPARAPARTICIPAÇÃO 
6.1 O presente Edital destina-se a municípios, sendo condição obrigatóriaocadastrodeprefeitura
regularmentehabilitadonoCadastroEstadualdeProponente–CEP,juntoàSEL,nostermosdoart.
6ºdoDecretoEstadualnº55.534,de07deoutubrode2020,edaInstruçãoNormativaSELnº01de
2
01defevereirode2021 . 
6.1.1OregistronoCEPseráconsideradohabilitadoeaptoaapresentarprojetosquandoestiverna
condição da documentação do proponente “atualizado” e na situação em relação aos projetos
financiados“regular”. 
6.1.1.1 A prefeitura proponente que não estiver com o cadastro regularmente habilitado será
automaticamenteimpedidopeloSistemadeinscreveroprojeto. 
2

EstabeleceosprocedimentosparaoCadastroEstadualdeProponente-CEP,juntoàSecretariadeEstadodoEsporteeLazer. 
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6.1.2 Para a prefeitura proponente ainda não cadastrada no CEP, faz-se necessário seu registro
prévio na página www.proesporte.rs.gov.br, com a apresentação eletrônica da documentação
exigida. A análise da documentação será realizada pela SEL. Após a aprovação dos documentos
anexados,seráemitidoonúmeroderegistronoCEP. 
6.2Cadaprefeituraproponentepoderáinscrever01(um)únicoprojetonopresenteEdital. 
6.3Aprefeituraproponenteéaresponsávellegalpelaelaboraçãoeexecuçãodoprojeto,nostermos
dalegislaçãovigente. 
6.3.1A
 prefeituraproponentepoderárealizarasubcontrataçãodoobjeto.3 

7.DAINSCRIÇÃODOPROJETONOSISTEMA 
7.1Osprojetosdeverãosercadastrados,exclusivamente,napáginawww.proesporte.rs.gov.br,por
meiodobanner“AVANÇAR”,d
 as10hde09/11/2021às9h59minde23/12/2021. 
7.2 No ato do preenchimento da inscrição, a prefeitura proponente deverá selecionar o Edital e a
finalidadeRECUPERAÇÃODEESPAÇOSESPORTIVOS. 
7.3Deveráserinformadootítulodoprojetoeselecionadoomunicípioderealizaçãodasatividades
doprojeto,oqualdeveráseridênticoaomunicípiodaprefeituramunicipalproponente. 
7.4Aprefeituraproponentedeveráinformaro“valorsolicitado”,quedeveráestardeacordocomos
limites de valor de projeto previstos no subitem 2.2, não computada a contrapartida financeira ou
outras fontes, conforme previsto no subitem 2.4, e deverá ser idêntico ao valor total informadona
IdentificaçãodoProjetodoFormulárioPadrão(AnexoI). 
7.4.1 O preenchimento do “valor solicitado” com montante diferente do valor total informado na
IdentificaçãodoProjetodoFormulárioPadrão(AnexoI)acarretaránainabilitaçãodoprojeto.  
7.5Aprefeituraproponented
 everáanexarosseguintesarquivos,emformato.pdf: 
a)Formulário Padrão (Anexo I), disponível para download, em formato .doc, na página
www.proesporte.rs.gov.br; 
b) Projeto Básico contendo os elementos de que trata o art. 6º, IX da Lei Federal n° 8.666/1993,
aprovado pelos órgãos competentes, segundo o art. 5º, § 2º, II e art. 9º, II, “a” da IN CAGE nº
06/2016, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de
ResponsabilidadeTécnica-RRT; 
b.1)oselementosconstantesnoart.6º,IXdaLeiFederaln°8.666/1993sãoosseguintes: 
“(...) 

3

INCAGEnº06/2016: 
Art. 22 - Para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório ousodamodalidadepregão,nostermosdaLeinº10.520,de17dejulhode2002,edo
regulamentoprevistonoDecretonº42.434,de09desetembrode2003,sendoutilizadapreferencialmenteasuaformaeletrônica. 

§1º- Ainviabilidadedautilizaçãodopregãonaformaeletrônicadeveráserdevidamentejustificadapelaautoridadeconvenente. 

§2º- NahipótesedeoMunicípiojápossuirumaAtadeRegistrodePreçosvigente,poderáutilizá-laparaaquisiçãodequetrataocaput. 
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IX-ProjetoBásico-conjuntodeelementosnecessáriosesuficientes,comníveldeprecisãoadequado,paracaracterizara
obra ou serviço, ou complexo de obrasouserviçosobjetodalicitação,elaboradocombasenasindicaçõesdosestudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução,
devendoconterosseguinteselementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhidadeformaafornecervisãoglobaldaobraeidentificartodososseuselementos
constitutivoscomclareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulaçãooudevariantesduranteasfasesdeelaboraçãodoprojetoexecutivoederealizaçãodasobrasemontagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas
especificaçõesqueasseguremosmelhoresresultadosparaoempreendimento,semfrustrarocarátercompetitivoparaa
suaexecução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições
organizacionaisparaaobra,semfrustrarocarátercompetitivoparaasuaexecução; 
e)subsídiosparamontagemdoplanodelicitaçãoegestãodaobra,compreendendoasuaprogramação,aestratégiade
suprimentos,asnormasdefiscalizaçãoeoutrosdadosnecessáriosemcadacaso; 
f)orçamentodetalhadodocustoglobaldaobra,fundamentadoemquantitativosdeserviçosefornecimentospropriamente
avaliados.” 

c)cópiaatualizada(mínimode90dias)damatrículadoimóvel,comprovandoqueoespaçoépúblico
–propriedadedoMunicípio;
d) planilhaorçamentáriacomplementar,naqualconstedetalhadamenteossubitensquecompõema
Planilha de Custos, com valor do material edamãodeobraemitensseparados,devendoconstar
4
embutidooBDI(BenefícioseDespesasIndiretas);

e) projeto elétrico, projeto arquitetônico (se for o caso) e projetos complementares básicos em
formatodwg(AutoCAD)epdf;5 
f)MemoriaisDescritivoseEspecificaçõesTécnicasdosprojetoselétricoearquitetônicoedetodosos
6
projetos(arquitetônicosecomplementaresacimacitados);


4

AsTaxasdoBDIsãoasdespesas(calculadas,parafacilitaroorçamento,comotaxasoupercentuais)queincidemsobreosomatóriodasDespesasDiretase
Despesas Indiretas. São os impostos (Renda, PASEP, COFINS, ISS, PIS - que se comporta como um imposto, etc.) os riscos do Empreendimento, as
despesasfinanceiras,astaxasdenegociaçãoe,finalmente,abonificaçãooulucrodaConstrutora. 

5
Projetoscomplementaresbásicos:projetoelétrico,lógicoetelefonia;projetohidrossanitário;projetodeprevençãoecombateaincêndio;projetode
acessibilidade;projetodeclimatização(quandonecessário); 

6
OsprojetosarquitetônicosecomplementaresdevematenderasNBR9050(Acessibilidadeaedificações,mobiliário,espaçoseequipamentosurbanos),NBR
9077(Saídasdeemergênciaemedifícios),NBR12179(Tratamentoacústicoemrecintosfechados),NBR13531(Elaboraçãodeprojetosdeedificações-
AtividadesTécnicas),NBR13532(Elaboraçãodeprojetosdeedificações-Arquitetura),NBR14880(Saídasdeemergênciaemedifícios-Escadasde
segurança),NBR13570(Instalaçõeselétricasemlocaisdeafluênciadepúblico),entreoutrasnormaspertinentes. 
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7.6 A prefeitura proponente poderá anexaroutrosarquivosquejulgarnecessáriosemformato.pdf,
até o limite de 10 (dez) arquivos por projeto inscrito, incluindo os anexos obrigatórios listados no
subitem7.5. 
7.7 Serão desconsideradas todas as inscrições efetuadas porcorreio,entreguesnaSEL,enviadas
paraoutrosendereçoseletrônicosdaSELouqualqueroutraformadiversadaprevistanesteEdital. 
7.8 A SEL não se responsabiliza por inscrições que não forem completadas por falta de energia
elétrica, problemas no servidor, na transmissão dedados,nalinhatelefônicaouemprovedoresde
acessodosusuários,entreoutros. 
7.9Ainscriçãoseráconsideradaefetivadasomentemedianteconfirmaçãoeletrônicaexibidaaofinal
dainscrição. 
7.10OprojetoinscritoestarádisponívelparaconsultaeacompanhamentonoEspaçodoProponente
napáginaw
 ww.proesporte.rs.gov.br.
7.11 Até a data final da inscrição, o projeto poderáserexcluídopelaprefeituraproponente.ASEL
nãoseresponsabilizapelaexclusãoindevidadoprojetoporpartedaprefeituraproponente. 
7.12 Por ocasião da inscrição, a prefeitura proponente declara, sob as penas da Lei, serem
verdadeirasasinformaçõesprestadasnoprojetoeemseusanexos. 
7.13Édeinteiraresponsabilidadedaprefeituraproponenteatender,emtodasasetapas,atodosos
requisitosdesteEdital. 

8.DAHABILITAÇÃO 
8.1AhabilitaçãodosprojetosserárealizadapelaComissãodeHabilitação,compostaporservidores
daSELdesignadospelaSecretariadoEsporteeLazer. 
8.2 A Comissão de Habilitação fará a admissibilidade dos projetos inscritos, habilitando-os ou
inabilitando-os a partir da conferência do documento anexado para atendimento do subitem 7.5
(Formulário Padrão - Anexo I) e das informações que constarem nomenudeinscriçãodoprojeto,
considerandoosseguintesmotivosdeinabilitação: 
a)faltadeanexaçãodoFormulárioPadrão(AnexoI); 
b) apresentação de FormulárioPadrão(AnexoI)preenchidoàmão,incompleto(comsupressãoou
falta de preenchimento dos campos editáveis), ilegível ou diferente do modelo disponível para
download; 
c)discrepânciaentreo“valorsolicitado”nomenudeinscriçãodoprojetoeovalortotalinformadona
IdentificaçãodoProjetodoFormulárioPadrão(AnexoI); 
d)valordecontrapartidafinanceiraaportadainferioraoprevistonoitem2.4; 
e) projeto com “valor solicitado” e/ouvalortotaldoprojetoinformadonaIdentificaçãodoProjetodo
FormulárioPadrão(AnexoI)foradosparâmetrosdefinidosnossubitens2.2,2.3ou2.5; 
f) ausência de quaisquer dos documentos exigidos no subitem 7.5 que inviabilize a análise do
projeto. 
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8.3 O resultado da fase de habilitação dos projetos será consignado em ata da Comissão de
HabilitaçãoepublicadonoDiárioOficialdoEstado. 
8.3.1Oparecerconstandoo(s)motivo(s)deinabilitaçãoestarádisponívelnoEspaçodoProponente
napáginaw
 ww.proesporte.rs.gov.br.
8.4 A prefeitura proponente inabilitada poderá recorrer da decisão da Comissão de Habilitaçãono
prazomáximode05(cinco)diasúteisdapublicaçãodosresultados. 
8.5 O recurso deverá ser encaminhado exclusivamente pela página www.proesporte.rs.gov.br, no
EspaçodoProponente. 
8.5.1Orecursodeveráconterapenasasrazõesrecursais,sendovedadaainclusãodedocumentos
(anexos)ouinformaçõesquedeveriamconstaroriginalmentenoprojetoinscrito. 
8.6OsrecursosserãoanalisadospelaComissãodeHabilitação. 
8.7 O resultado da análise dos recursos será consignado em ata e publicado no Diário Oficial do
Estado. 
8.8OsprojetoshabilitadosseguirãoparaafasedeseleçãodoEdital. 

9.DASELEÇÃO 
9.1AavaliaçãodosprojetoshabilitadosserárealizadapelaComissãoJulgadora,queserácomposta
por01(um)avaliadorintegrantedaSecretariadeObraseHabitação,03(três)avaliadorestitularese
03(três)avaliadoressuplentesintegrantesdaSEL. 
9.1.1OsavaliadoresserãonomeadospormeiodePortariadosTitularesdasrespectivasSecretarias
de Estado, a ser publicada no Diário Oficial do Estado após o término do período de inscrições
dispostonosubitem7.1. 
9.2Évedadaaparticipaçãonosprojetosadmitidosparaavaliação,emqualquerfunção,mesmoque
gratuitamente,demembrodaComissãoJulgadoradesteEdital,titularousuplente,assimcomoseus
respectivos parentes até segundo grau,nalinharetaoucolateral,consanguíneoseafins,cônjuges
oucompanheiros(as). 
9.2.1Havendoaconstataçãodofatoprevistonosubitem9.2apósadistribuiçãoparaavaliaçãodos
projetos, o avaliador será afastado da Comissão Julgadora e imediatamente substituído, restando
anuladastodasasnotasatribuídaspelomesmo. 
9.2.2CasoomembrodaComissãoJulgadoraseconsidereimpedidodeavaliardeterminadoprojeto,
esteseráredistribuído. 
9.3 Será designado um servidor da SEL para atuar como secretário executivo da Comissão
Julgadora. 
9.3.1 A Secretaria Executiva poderá convocar os membros suplentesdaComissãoJulgadorapara
avaliaçãodosprojetos,dependendodaquantidadedeprojetosinscritos. 
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9.4 O critério técnico, constante no subitem 9.7.1, será avaliado pelo membro integrante da
SecretariadeObraseHabitação,atribuindonotade0(zero)a100(cem). 
9.5. O mérito esportivo, constante do subitem 9.7.2, será avaliado pelos 03 (três) membros da
ComissãoJulgadoraintegrantesdaSEL,atribuindonotade0(zero)a100(cem)pontos. 
9.5.1.Anotafinaldaavaliaçãodosubitem9.5seráamédiadasnotasestabelecidaspelos03(três)
membrosdaSEL. 
9.6Anotafinaldecadaprojetoseráestabelecidapelamédiadasavaliaçõesdoscritériosconstantes
nossubitens9.4e9.5. 
9.6.1.Serãoconsideradosclassificadososprojetosquereceberemnotafinaligualousuperiora60
(sessenta) pontos emambasasavaliações(subitens9.4e9.5),emordemdecrescentedasoma
daspontuações,considerandoosprojetosqueserãoc
 ontempladoseoss
 uplentes. 
9.7 A Comissão Julgadora avaliará o mérito dos projetos de acordo com os seguintes critérios e
pontuações: 
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CRITÉRIO 

PONTUAÇÃO
MÁXIMADO
CRITÉRIO 

PESO 

9.7.1Avaliaçãodoprojeto-critériotécnico 

- Conformidade das ações propostas com o item 3
(Dosprojetos); 

- Correção do projeto apresentado e adequação de
elementos técnicos, como estrutura e adequação das
plantas; 

- Clareza, viabilidade, exequibilidade, considerando os
prazosdecumprimento,materiaisutilizados; 

- Conformidade com as seguintes normas técnicas(no
quecouber,deacordocomasespecificidadesdecadaprojeto): 
*Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10)-Segurançaem
InstalaçõeseServiçosemEletricidade; 












1 

100 





























*Norma Regulamentadora nº 18 (NR-18) - Condições de
Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da
Construção; 
*ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 -
Instalaçõeselétricasdebaixatensão; 
*item 6.1.8 referente a norma ABNT NBR 5410:2004
VersãoCorrigida:2008-Documentaçãodainstalação; 
*ABNT NBR 13570:1996 - Instalaçõeselétricasemlocais
deafluênciadepúblico-Requisitosespecíficos; 
*ABNT NBR 5101:2018 -
Procedimento; 

Iluminação pública -

*ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de
ambientesdetrabalho; 
*ABNT NBR 8837:1985 - Iluminação esportiva -
Especificação; 
*ABNTNBR5419-1a4:2015-Proteçãocontradescargas
atmosféricasParte1,2,3e4; 
*DECRETO Nº 38.273, DE 09 DE MARÇO DE 1998 -
Altera as Normas Técnicas de Prevenção de Incêndios,
aprovadas pelo DECRETO Nº 37.380, de 29 de abril de
1997; 
*ABNT NBR 14565:2019 - Procedimento básico p
 ara
elaboração
de Projetos de Cabeamento d
 e
Telecomunicaçõespararedeinternaestruturada; 
*ABNT NBR 16752: 2020 - Desenho técnico-Requisitos
paraapresentaçãoemfolhasdedesenho; 
*Demaisnormaspertinentes. 
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-
Eficiência:
através
da
utilização
de
lâmpadas/refletores LED (light emitting diode ou diodo
emissordeluz)nosprojetosapresentados; 

- Suficiênciatécnicadoprojeto; 

- Economicidade e razoabilidade orçamentária, assim
entendida a escolha porestruturasdecustorazoável,
adequação aos preços de mercado e eleição de
materiaisadequados. 

(0a100pontos) 
9.7.2MéritoEsportivo- R
 elevânciaeprioridade 
-relevânciadaáreaparapráticaesportiva; 

-propostademelhoriadeárea; 

-adequaçãoàpráticaesportivaaqualestádestinadaa
área; 

-impactosocialdoprojeto. 

(0a100pontos) 

1 

100 


9.8 A pontuação atribuída a cada um dos critérios pela Comissão Julgadora deverá respeitar os
seguintesparâmetros: 
a)
b)
c)
d)
e)

0-20pontos-Nãoatendeaocritério; 
30-40pontos-Atendeinsuficientementeaocritério;
50-60pontos-Atendeparcialmenteaocritério; 
70-80pontos-Atendesatisfatoriamenteaocritério; 
90-100pontos-Atendeplenamenteaocritério. 

9.9 A Comissão Julgadora realizará as avaliações técnica e de mérito esportivo dos projetos
habilitados a partir das informações apresentadas na inscrição (Formulário Padrão e documentos
anexos, se houver), sem efetuar diligências ou entrevistar os proponentes durante o processo
seletivo.  
9.10Osdemaisprojetosserãoconsideradosn
 ãoclassificados. 
9.11Havendoempatedepontuaçãoentreaspropostas,aclassificaçãodeveconsideraraordemde
inscriçãodoprojeto. 
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9.12Osprojetosserãocontempladosporordemdeclassificação,considerando-seovalordisponível
por faixa, conforme o previsto no subitem 2.2 do Edital, e o somatório dos respectivos valores
solicitadospelosprojetosatéolimitederecursosdisponíveis. 
9.12.1 Quando a soma dos recursos disponíveis for menor do que o valor solicitado pelo projeto
seguinte na ordem de classificação, a lista de contemplados será interrompida, sendo o referido
projeto considerado o primeiro suplente,seguidodosdemaisprojetosclassificadosnestacondição,
conformesubitem9.11. 
9.13OresultadodaseleçãoserápublicadonoDiárioOficialdoEstado. 
9.14.1 As notas atribuídas estarão disponíveis no Espaço do Proponente na página
www.proesporte.rs.gov.br. 
9.15DadecisãodaComissãoJulgadoracaberárecursonoprazode5(cinco)diasúteis. 
9.15.1 O recurso,dirigidoaoSecretáriodoEsporteeLazer,deveráserrealizado,exclusivamente,
pormeiodoEspaçodoProponentenapáginaw
 ww.proesporte.rs.gov.br. 
9.15.2Orecursodeveráconterapenasasrazõesrecursais,sendovedadaainclusãodedocumentos
(anexos)ouinformaçõesquedeveriamconstaroriginalmentenoprojetoinscrito. 
9.15.3Oproponentedeveráserclaro,consistenteeobjetivoemseupleito.Recursoinconsistenteou
intempestivoseráindeferido. 
9.15.4 Recurso que solicite a substituiçãodosavaliadoresdoprojetoparaemissãodenovasnotas
seráindeferido. 
9.15.5RecursocujoteordesrespeiteaComissãoJulgadoraseráindeferido. 
9.16Oresultadodaanálisedosrecursosseráconsignadoemataeencaminhadoparahomologação
doresultadodefinitivo. 
9.17 Realizados todos os ritos eobedecidososprazosprevistos,caberáàSecretariadoEsportee
LazerahomologaçãodoresultadodefinitivodoEdital,compublicaçãonoDiárioOficialdoEstadoe
napáginaw
 ww.proesporte.rs.gov.br. 
9.18 Considerando a convocação dos projetos contemplados como expectativa de direito, a
transferência dos recursos financeiros aos selecionados fica condicionada à existência de
disponibilidadeorçamentáriaefinanceira. 

10.DOCONVENIAMENTO 
10.1Aprefeituraproponenteresponsávelporprojetoselecionadodeveráanexardeformaeletrônica,
exclusivamentenapáginawww.proesporte.rs.gov.br,noAcessodoProponente,ematé15(quinze)
dias corridos contados da data da publicação do resultado definitivo do Edital, os seguintes
documentos: 
a)PlanodeTrabalho(AnexoII),nostermosdoart.5ºdaINCAGEnº06/2016; 
b)documentodeaberturaouextratozeradodecontacorrenteexclusivaparaarealizaçãodoprojeto,
detitularidadedaprefeituramunicipal,noBancoBanrisulS.A.; 
c)atadeposseouatodedesignação,documentodeidentidadeeCPFdoPrefeito; 
d) demais documentos referidos no art. 4º, inc. I, da IN CAGE nº 06/2016 ou Certidão para
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HabilitaçãoemConvêniosjuntoaoCHE(CadastrodeHabilitadosdoEstado-Convênios)atualizada. 
10.1.2 Para municípios com os documentos do CEP atualizados, será dispensadaaapresentação
dosdocumentoslistadosnasalíneas“c”e“d”dosubitem10.1. 
10.1.3Nãoseráadmitidodocumentocomprazodevalidadevencido.
10.1.4 Caso haja inconsistências, documentos desatualizados ou falta de anexação de algum
documento, a SEL poderá diligenciar a prefeitura proponente, cabendo resposta eatendimentoao
solicitado no prazo máximo de 10 (dez)diascorridos,contadosdadatadesuadisponibilizaçãono
EspaçodoProponentenapáginaw
 ww.proesporte.rs.gov.br. 
10.2 A SEL poderá indicar ações e formas de preenchimento para o cumprimento do objeto do
convênioquandodaanálisedoPlanodeTrabalho. 
10.3 Aprefeituraproponentequenãoanexarnenhumdocumentolistadonosubitem10.1,noprazo
de15(quinze)diascorridoscontadosdadatadapublicaçãodoresultadodefinitivodoEdital,perderá
odireitoaoconveniamento. 
10.4VerificadaaregularidadedadocumentaçãoeaprovadooPlanodeTrabalho,nostermosdaIN
CAGEnº06/2016,seráelaboradooconvênio. 
10.5 Para o conveniamento será constituído processo eletrônico no PROA - Processos
Administrativose-Gov,epublicadaasúmuladoconvênionoDiárioOficialdoEstado. 
10.6 A partir da disponibilização no Espaço do Proponente na página www.proesporte.rs.gov.br, a
prefeitura proponente deverá realizar a assinatura e entrega doTermodeConvênio(AnexoIII),no
prazomáximode05(cinco)diascorridos,deumadasseguintesformas: 
a)assinadocomcertificadodigitalapartirdelinkexternoviaSistemaProa;ou 
b) assinado fisicamenteemduasvias,digitalizadoeanexadonoEspaçodoProponente,napágina
www.proesporte.rs.gov.br, juntamente com o comprovante de entrega das duas vias originais
assinadas diretamente no Protocolo da SEL, localizado na Av. Borges de Medeiros, nº 1501, 9º
andar,PortoAlegre/RS,nohoráriodas8h30minàs18h,ouocomprovantedeenviopelocorreio,via
SEDEX, com Aviso de Recebimento, endereçado à SEL,localizadanaAv.BorgesdeMedeiros,nº
1.501,9ºandar,PortoAlegre/RS,CEP90.119-900. 
10.7 Constatada a realização de assinatura digital do Termo de Convênio ou a anexação do
documento digitalizado no Espaço do Proponente, juntamente com o comprovante de envio ou
entregadasviasoriginaisassinadasàSEL,osdocumentosserãoanexadosaoprocessoeletrônicoe
encaminhadosàAssessoriaJurídicadaSELparadarandamentoaoprocessodeconveniamento. 
10.8CasosejaverificadoproblemanaassinaturadigitalounacópiaassinadaanexadaaoSistema,
ou, ainda, a ausência de anexação do comprovante de envio ou de entrega, o proponente será
diligenciado, tendo o prazo máximo e improrrogávelde10(dez)diascorridosparaatendimentoda
demanda. 
10.9 No caso de assinatura do Termo de Convênio, mediante assinatura digital certificada pelo
proponente,ficadispensadaaentregadodocumentonasformasprevistasnosubitem10.6-b. 
10.10 A publicação da súmula do convênio no Diário Oficial do Estado somente poderá ocorrer
duranteavigênciadesteEdital. 
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10.11 Constatadas a desistência da prefeitura proponente, a não entrega de documentos,eonão
atendimento à forma e aos prazos previstos nesta fase do Edital, ocorrerá a desclassificação da
prefeitura proponente e a convocação desuplentedeacordocomaordemdeclassificação,desde
quedentrodoprazodevigênciadoEditalenoscasosemqueosaldodosrecursosdisponíveisfor
suficienteparaconvocaçãodoprimeiro,eassim,sucessivamente. 

11.DALIBERAÇÃODOSRECURSOSFINANCEIROS 
11.1 A liberação dos recursos financeiros para os municípios conveniados ocorrerá na forma de
parcela única, apósacelebraçãoepublicaçãodasúmuladoconvênionoDiárioOficialdoEstado-
DOERS,eserárealizadanaformadeempenhoprévioeposteriorliquidação. 
11.2Serãoverificadasasseguintessituaçõesnaliquidação: 
a) a inexistência de projetos do município proponente em situação de inadimplência, diligência
expiradaourecusadajuntoàSEL;e 
b)demaisexigênciasdaINCAGEnº06/2016. 

12.DAREALIZAÇÃODOPROJETO 
12.1 O município conveniado fica autorizado a iniciar a realização do projeto selecionado após a
publicaçãodasúmuladoconvênionoDiárioOficial. 
12.2 O períododerealizaçãodoprojetoiniciaapósapublicaçãodasúmuladoconvênionoDOEe
finalizaconformecronogramaconstantenoPlanodeTrabalho. 
12.3Paraarealizaçãodoprojetoaprefeituraconveniadadeverá: 
a) prever o acompanhamento do convênioporprofissionaldecontabilidadedevidamentehabilitado
no Conselho Regional de Contabilidade, devendo serservidordaprefeitura,oqualnãopoderáser
remuneradonoprojeto; 
b)efetuarodepósitodacontrapartida; 
c)aplicarosrecursosfinanceirosdoconvênio,enquantonãoutilizados,emmodalidadedeaplicação
financeiralastreadaemtítulosdadívidapública; 
d)notificar,noprazoimprorrogávelde30(trinta)diasapósopagamentodoconvêniopeloEstado,o
respectivoconselholocalouainstânciadecontrolesocialdaáreavinculadaaoprogramadegoverno
queoriginouatransferência,quandohouver,eaCâmaraMunicipal,parafinsdeacompanhamento,
fiscalização e avaliação das ações pactuadas, aqualdeveráseracompanhada,impreterivelmente,
decópiadoPlanodeTrabalhoassinado; 
e)licitarnoprazode90(noventa)dias; 
f)manterasinformaçõescadastrais(CEP)atualizadasduranteavigênciadoconvênio; 
g)incluiroscréditosaofinanciamentodoEstadodoRioGrandedoSulconformeoscritérioscontidos
noitem13desteEdital; 
h) obter licenças, autorizações, alvarás, permissões e registros junto às repartições competentes,
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necessáriasàpromoção,instalaçãoerealizaçãodosprojetos; 
i) utilizar espaços adequados quanto à estrutura, conforto do público, acessibilidade e respeito às
normasdesegurançavigentesnomunicípio;
j) responder, direta e exclusivamente, perante os órgãos públicoseautoridadescompetentes,pela
inexistênciadaslicenças,autorizaçõesedemaisdocumentosnecessários,bemcomopeloexercício
de atividades em desacordo com esses, ou com violação às leis e disposições regulamentares
pertinentes; 
k)responderpordanosdequalquernaturezaaomeioambiente,geradoemdecorrênciadaexecução
do projeto, ficando responsável, direta e exclusivamente, pelas autuações de qualquer espécie,
requisiçõesdosórgãoscompetentes,atendimentoàsexigênciasparaadoçãodeaçõespreventivas,
corretivas e de remediação pretendidas, a qualquer título, mesmo após o exaurimento do objeto
contratual; 
l)assegurar,nacontrataçãodeterceiros,orecolhimentode,contribuiçõessociaisetributosprevistos
emlei; 
m) disponibilizar endereço eletrônico na internet e/ou perfil em redes sociais, bem como utilizar
material gráfico quetornepúblicooprojeto,seusrealizadoreseapoiadoreseasmarcasdoEstado
doRioGrandedoSul,contendoasinformaçõesatualizadasdoprojetoemdesenvolvimento. 

12.4Oconvêniopoderáseralteradomedianteproposta,devidamenteformalizadaejustificada,aser
apresentadaaoconcedenteem,nomínimo,60(sessenta)diasantesdotérminodesuavigênciaou
noprazoneleestipulado,vedadaaalteraçãodoobjetoaprovado. 
12.5 Para solicitação de prorrogação da execução do projeto, além do prazo previsto no subitem
12.4, a prefeitura conveniada deverá anexar junto ao ofício, no Espaço do Proponente na página
www.proesporte.rs.gov.br: 
a) os motivos detalhados que justifiquem o atraso ocorrido na execuçãoeoprazodeprorrogação
solicitado; 
b) as ações que já foram realizadas para sanar os motivos apresentadoscomojustificativaparao
atraso; 
c)extratodacontacorrentebancáriaespecífica; 
d) descrição detalhada dos itensdoplanodetrabalhoquejátenhamsidoexecutados,assimcomo
daqueles que ainda o serão, contendo a porcentagem da execução do objeto e o respectivo
montantederecursoutilizado; 
e) comprovante da emissão e da data de entrega danotificaçãoaorespectivoconselholocaloua
instânciadecontrolesocialdaáreavinculadaaoprogramadegovernoqueoriginouatransferência,
quando houver, e a CâmaraMunicipal,parafinsdeacompanhamento,fiscalizaçãoeavaliaçãodas
açõespactuadas,noprazoestabelecidonoartigo31daINCAGEn.06/2016; 
f) comprovante da publicação do instrumento convocatório delicitaçãonoprazoestabelecido,bem
comodesuaprorrogação,sehouver; 
g)novoPlanodeTrabalho,datadoeassinadopeloPrefeito(a)Municipal. 
14 
EditalSELnº10/2021-RECUPERAÇÃODEESPAÇOSESPORTIVOS 




12.6 A análise do pedidodealteraçãodoPlanodeTrabalhoouprorrogaçãodasuaexecuçãoserá
realizadapelaSEL. 
12.7CasoaSELentendanecessário,poderãosersolicitados,aqualquermomento,documentosque
demonstremaexecuçãodoprojeto. 
12.8 Todos os arquivos e informações sobre o projeto deverão serenviadosexclusivamentepelo
EspaçodoProponentenapáginaw
 ww.proesporte.rs.gov.br,anexando-osemformato.pdf. 

13.DAAPLICAÇÃOEUSODEMARCAS 
13.1OsprojetosfinanciadosdeverãodivulgarofinanciamentodoEstadodoRioGrandedoSul,de
forma explícita, visível e destacada, em todos os seus produtos, materiais de identificação e
divulgação,sobrequalquersuportefísicooueletrônico,observandooseguinte: 
a)fazerconstar,nofinaldomaterial,inclusivevídeo,asmarcasdaSELedoGovernodoEstadodo
RioGrandedoSul,antecedidaspelaexpressão“financiamento”emdimensõesnuncainferioresaos
realizadoresedemaisapoiadores; 
b)fazerconstar,antesdotítulodoprojeto,afrase“ASecretariadoEsporteeLazerdoEstadodoRio
GrandedoSulapresenta”; 
c) veicular a vinheta que identifica o financiamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul
durantearealizaçãodasatividadesdoprojeto,disponibilizadapelaSEL; 
d) utilizar peça de divulgaçãoondeconsteaseguintefrase"Oprojeto[títulodoprojeto]estásendo
realizadocomrecursosdoGovernodoEstadodoRioGrandedoSul”. 
d.1)emcasodetransmissão,afrasepoderáserveiculadaperiodicamentenaexibição; 
e)nocasodeáudio,mencionar,naleituradasmarcas:financiamentoSecretariadoEsporteeLazer
–GovernodoEstadodoRioGrandedoSul; 

13.2 As marcas estão disponíveis para download na página www.proesporte.rs.gov.br, junto aos
arquivosdoEdital. 
13.3Osmateriaisdeverãosersubmetidosàaprovaçãoprévia,exclusivamenteatravésdoEspaçodo
Proponentenapáginaw
 ww.proesporte.rs.gov.br,anexando-osemformato.pdf. 
13.4 O financiamento deve ser mencionado em entrevistas, releases e em qualquer meio de
comunicação,emterritórionacionalounoestrangeiro. 

14.DAPRESTAÇÃODECONTAS 
14.1 Após o término da execução do plano de trabalho, o município conveniado deverá enviar a
prestação de contas, em até 60 (sessenta) dias corridos, exclusivamente pela página
www.proesporte.rs.gov.br,compostapelosseguintesdocumentos: 
a) ofício de encaminhamento, dirigido à Secretária do Esporte e Lazer, emqueconstemosdados
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identificadoresdoconvênio; 
b) relatório da e
 xecução físico-financeira, evidenciando as etapas físicas e os valores
correspondentes à c
 onta de cada partícipe, inclusive a contrapartida do executor e/ou do
convenente; 
c)demonstrativodaexecuçãodareceitaedadespesadoconvênio,demodoaevidenciarareceita,
classificada segundo a natureza econômica dos ingressos (transferências, contrapartidas,
rendimentos das aplicações financeiras), as despesas realizadas e o saldo dos recursos não
aplicados,firmadosporcontadoroutécnicoemcontabilidadedevidamentehabilitado; 
d)relaçãodepagamentos,evidenciandoonomedocredor,onúmeroeovalordodocumentofiscal
e/ouequivalente,emordemcronológicaeclassificadosemmateriaiseserviços; 
e)cópiasdosdocumentosfiscaiscomprobatóriosdigitalizadosdooriginal(notasfiscais,RPA,recibos
e notas de empenho) e os comprovantes de pagamento (transferência bancárias) das despesas
realizadas,apresentadasconjuntamenteeemordemcronológica;  
f)provaderecolhimentodosimpostosdevidosnoâmbitodaexecução,seforocaso; 
g) extrato 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
conciliaçãobancária; 
h) demonstrativo do resultado das aplicações financeiras que se adicionarem aos recursosiniciais
comosrespectivosdocumentoscomprobatórios; 
i)comprovantesderecolhimentodossaldosnãoutilizados,inclusiverendimentosfinanceiros,àconta
dorecursoestadualdoconvênio; 
j) quando do encerramento do convênio, relatório da realização de objetivos e metas avençadas,
acompanhadodoselementosnecessáriosàcomprovaçãodocumprimentodeseuobjeto,atravésda
emissãodetermodequeosobjetivosforamatingidosedetalhandotodasasetapasdoinstrumento
convocatóriomunicipal,apresentandodadosestatísticos,fotos;linkparavídeos;textos;capturasde
tela;clipagemdeimprensaemídiassociais; 
k) demonstrativofotográficodaáreaobjetodaintervençãoestrutural,comcomparativoentreaárea
anteseapósaexecuçãodasmelhoriasdoespaçoesportivo. 
l) ata de aprovação pelo controle social respectivo, através doconselhomunicipaloucomissãode
cidadãos, que congregue, no âmbito municipal, ações incluídas no objeto do convênio, quanto à
execuçãofísicaequantoaoseuatingimento,oudeclaração,sobaspenasdalei,dequeoconselho
eacomissãoinexistem; 
m)parecerdoórgãodecontroleinternomunicipalquantoàcorretaeregularaplicaçãodosrecursos
objetodoconvênio; 
14.2 Os documentos que integram a prestação de contas deverão ser enviados contendo
identificaçãoclaradoconteúdoaquesereferem. 
14.3Oprazoparaoenviodaprestaçãodecontasnãoseráprorrogado. 
14.4 A SEL poderá convocar o proponente aapresentaraprestaçãodecontas,inclusivedeforma
pública,demonstrandoadevidarealizaçãodoprojeto,emdataelocalquejulgarconveniente. 
16 
EditalSELnº10/2021-RECUPERAÇÃODEESPAÇOSESPORTIVOS 



14.5Duranteaexecuçãodoobjeto,semprequejulgarnecessário,aSELpoderásolicitarprestação
decontasparcial. 
14.6ASELfaráaanálisedaprestaçãodecontas,nostermosdaINCAGEnº06/2016. 
14.7 A prestação de contas analisada será encaminhada àCAGE,sendooresultadodaavaliação
finalencaminhadoaomunicípioproponente. 

15.DOPRAZODEVIGÊNCIA 
15.1 O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação e terá validade de 01(um)ano,
sendoprorrogávelumaúnicavezporigualperíodo. 

16.DOSRECURSOSORÇAMENTÁRIOS 
16.1 O investimento total destinadoaesteEditalédeR$30.000.000,00(trintamilhõesdereais),
recurso oriundo das seguintes fontes orçamentárias: U.O.: 29.01, Recurso0001,Atividade/Projeto:
3198,NaturezadeDespesa:4.4.40.42. 

17.D
 ASDISPOSIÇÕESGERAIS 
17.1 O ato de inscrição implica oconhecimentoeaintegralconcordânciadomunicípioproponente
comasnormasecomascondiçõesestabelecidasnesteEdital,autorizandoautilizaçãoereprodução
de imagens do projeto, pela SEL, em ações de promoção e capacitação, inclusive divulgação na
imprensa, em catálogos e impressos, em conteúdos audiovisuais, cards e demais conteúdos
eletrônicos. 
17.2ÉdeinteiraresponsabilidadedoproponentebuscarinformaçõessobreoandamentodoEdital. 
17.2.1Todasasinformaçõessobreoandamentodoprojetoinscritoserãodisponibilizadasnapágina
www.proesporte.rs.gov.br. 
17.2.2 É obrigação do município proponente acessar regularmente o Espaço do Proponente na
páginaw
 ww.proesporte.rs.gov.br,atravésdeloginesenha. 
17.2.3Acomunicaçãopore-mailsésubsidiáriaetemcarátermeramenteauxiliar. 
17.2.4 A SEL não se responsabiliza pelo não recebimento por parte do município proponente de
e-mails enviados ou que sejam direcionados, automaticamente, para pastas de lixo eletrônico ou
spam. 
17.3Eventuaisirregularidadesrelacionadasaosrequisitosdeparticipação,constatadasemqualquer
tempo, implicarão na exclusão do município proponente do processo seletivo, assim como na
rescisãodoTermodeConvênioeventualmentefirmado. 
17.4 O município proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e dos
documentos encaminhados, isentando a SEL dequalquerresponsabilidadeciviloupenal,inclusive
noquetangeaoscompromissoseencargosdenaturezatrabalhista,previdenciária,fiscal,comercial,
bancáriaeintelectual(direitoautoral,inclusiveosconexos,epropriedadeindustrial). 
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17.5 O descumprimento parcial ou total do Termo de Convênio obrigaráomunicípioconvenentea
devolver os valores já disponibilizados pela SEL, bem como ao pagamento dos acréscimoslegais
(juros,correçãomonetáriaemulta). 
17.6OSecretáriodoEsporteeLazereaComissãoJulgadorapoderãoreunir-se,emlocaledataa
seremdivulgadosecomacessopúblico,paraapresentaçãodosresultadosdoEditaledosprojetos
contemplados. 
17.7EsclarecimentosarespeitodesteEditaldeverãoserobtidospeloe-maila
 vancar@sel.rs.gov.br. 
17.8SãopartesintegrantesdopresenteEdital: 
a)AnexoI-FormulárioPadrão; 
b)AnexoII-PlanodeTrabalho; 
c)AnexoIII-Minuta-TermodeConvênio. 

17.9 O presente Edital, acompanhado de seus Anexos, encontra-se disponível, integralmente, na
páginaw
 ww.proesporte.rs.gov.br. 
17.10OscasosomissosserãoresolvidospelaComissãoJulgadoraoupelaSEL,conformeocaso. 


PortoAlegre,08denovembrode2021. 


DanrleideDeusHinterholz 
SecretáriodoEsporteeLazer 
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ANEXOI 
FORMULÁRIOPADRÃO 

EDITALSELNº10/2021 
PROGRAMARECUPERAÇÃODEESPAÇOSESPORTIVOS 



1.PREFEITURAMUNICIPALPROPONENTE 

PrefeituraMunicipal 
CEP 


Endereçoeletrônico(e-mail) 
Telefone 


Servidormunicipalresponsávelpeloprojeto 
Telefone 





Leia todo o formulário antes de iniciar o preenchimento, observando as instruções. Evite repetir
informações. Caso seja necessário, é possível inserir novas linhas em cada subtítulo, mas não
acrescente novos subtítulos. Após o preenchimento, salveoarquivoemformato.pdfparaposterior
anexaçãoàinscriçãodoprojeto. 



2.IDENTIFICAÇÃODOPROJETO 

TítulodoProjeto 


Valorsolicitado 
IndiquequalovalorsolicitadoparafinanciamentojuntoàSEL,deacordocomodispostonoitem2doEdital.

R$
Contrapartida 



Preencha com o valor da contrapartida mínima obrigatória e a que será disponibilizada (caso seja o mesmo valor da
contrapartidamínimaobrigatória,deve-serepetirovalor). 

Contrapartidamínima:R$ 
Contrapartidaaserdisponibilizada:R$ 
Valortotaldoprojeto: 
Preenchacomosomatóriodosvalores,considerandoovalorsolicitadomaisacontrapartidadisponibilizada.



R$
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3.APRESENTAÇÃO 











Apresenteainiciativaproposta,descrevendodeformaclaraeobjetivaoquepretenderealizar.Apresenteumresumocom
asinformaçõesimprescindíveis. 




4.JUSTIFICATIVA 








Justifique seu projeto, levando em consideraçãoosobjetivosdoEdital,asatividadesaseremexecutadaseoscritériosde
pontuaçãoprevistos. 




5.FICHATÉCNICA 

Informearelaçãodosprincipaisservidoresmunicipaisqueirãointegraraequipeprincipalresponsávelpelaexecuçãodos
aspectostécnicosdoprojeto.Podemserinseridasoutrascaixasdetexto. 
Descreva as atribuições de cada profissional para o desenvolvimento da proposta (f unção), e inclua os respectivos
contatose
 ocurrículoresumido. 

Nomecompleto 

Função 

Contato(telefoneee-mail) 

Currículoresumido 
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Nomecompleto 

Função 

Contato(telefoneee-mail) 

Currículoresumido 


Nomecompleto 

Função 

Contato(telefoneee-mail) 

Currículoresumido 
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6.CRONOGRAMAFÍSICO-FINANCEIRO 
Período(Mês) 

Etapa 

Duraçã
o 
(dias) 

Início
da
realização
do
projetoacontarda
publicação
da
súmula
do
convênio 

1 

x 















































Semcusto 



























































































































































































































































































































































































1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
º  º  º  º  º  º  º  º  º 
º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º  º 

Valor
Estimado 
(R$) 

Demonstreoplanejamentoparaaexecuçãodoprojeto.Busquecomprovaraviabilidadeeexequibilidadedocronogramafísico-financeiroproposto. 
Etapas:listetodasasetapasnecessárias,informandoov alorestimadodecadauma. 
Duração:Informeaquantidadedediasnecessáriosparaaexecuçãodaatividaderelacionada. 
Período: Distribua, no tempo,aexecuçãodasatividades,marcandocomumxoperíodo(mês)relacionado.O1ºperíodocorrespondeaoiníciodas
atividadesdeexecução,acontardadatadapublicaçãodasúmuladoconvênio. 
Valorestimado:C
 orrespondeaov aloraseraplicadoemcadaumadasetapasdefinidas. 
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7.METODOLOGIA 











Descreva de que forma será desenvolvido o projeto. Apresente informações complementaressobreomododeexecução,
especificaçõestécnicassobreosprocedimentosaseremadotados,inclusiveasestratégiasdedivulgação. 





8.L
 INKS 

Indique,seforocaso,linksqueremetamàexibiçãodearquivosrelativosaoprojetoproposto. 
Descrevabrevementeoconteúdo. 


Link 


Descrição 


Descrição 


Link 
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ANEXOII 
PLANODETRABALHO 

EDITALSELNº10/2021 
PROGRAMARECUPERAÇÃODEESPAÇOSESPORTIVOS 


PLANODETRABALHOCONFORMEINCAGEnº06/2016 

1.DADOSCADASTRAIS 
Órgão/EntidadeProponente 

C.N.P.J. 





Endereço 

Cidade 


U.F. 


Conta-corrente 


C.E.P. 


Banco 

DDD/Telefone 


Agência  Praçadepagamento 







NomedoResponsávelLegal 

C.P.F. 





C.I./ÓrgãoExpedidor 


Cargo 

Função 



HomePage 


E-mail 





Endereço 

C.E.P. 





ResponsávelpeloProjeto 

E-mail 


Cargo 



Telefonefixo 


TelefoneCelular 
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2.OUTROSPARTÍCIPES 
Nome 

CNPJ/C.P.F.  

Endereço 

C.E.P. 


3.DESCRIÇÃODOPROJETO 

TítulodoProjeto 

PeríododeExecução 



Início 

Término 
(730dias) 

(apartirda
publicaçãono
DOE) 


IdentificaçãodoObjeto 
JustificativadaProposição 
IndicaçãodoPúblicoAlvo 
DescriçãodosResultadosEsperados 

Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente
paraexecuçãodo 



objeto. 
Valordacontrapartida(MunicípioseConsórciosPúblicos). 


4.CRONOGRAMADEEXECUÇÃO(META,ETAPAOUFASE) 

Meta  Etapa  Especificação 


Fase 



IndicadorFísico 
Unidade 

Quant. 

Valor
Valor
Unitário  Total 




Duração 
Início 

Término 
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5.PLANODEAPLICAÇÃO(R$1,00) 

NaturezadaDespesa 

Total Concedente 

Código  Especificação 

Proponente 

























































TotalGeral 


6.CRONOGRAMADEDESEMBOLSO(R$1,00) 

CONCEDENTE 
Meta 

1ºmês  2ºmês  3ºmês  4ºmês 





Meta 







5ºmês 


6ºmês 


7ºmês  8ºmês  9ºmês  10ºmês  11ºmês  12ºmês 





Meta 

13º
mês 





Meta 

19º
mês 






14ºmês 

20ºmês 



15º
mês 

21º
mês 








16ºmês  17ºmês  18ºmês 






22ºmês  23ºmês  24ºmês 








PROPONENTE(Contrapartida) 
Meta 


1ºmês  2ºmês  3ºmês  4ºmês 








5ºmês 


6ºmês 
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Meta 

7ºmês  8ºmês  9ºmês  10ºmês  11ºmês  12ºmês 





Meta 

13º
mês 





Meta 

19º
mês 






14ºmês 

20ºmês 



15º
mês 

21º
mês 








16ºmês  17ºmês  18ºmês 






22ºmês  23ºmês  24ºmês 







7.DECLARAÇÃO 
NaqualidadedePrefeitoMunicipalde.........................,declaro,parafinsdeprovajuntoao
Órgão/Entidade......................,paraosefeitosesobaspenasdalei,que: 
a) Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não
contrariamaLeiOrgânicaMunicipal. 
b) Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para a contrapartida municipal:
Projeto..................Dotação.....................................Valor................................ 
c) Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e
Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos
oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na
formadestePlanodeTrabalho. 
______________________________________ 
LocaleData 
______________________________________ 
PrefeitoMunicipal 

8.APROVAÇÃOPELOCONCEDENTE 
Aprovado 
______________________________________ 
LocaleData 
______________________________________ 
Concedente 
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ANEXOIII 
MINUTA-TERMODECONVÊNIO 

EDITALSELNº10/2021 
PROGRAMARECUPERAÇÃODEESPAÇOSESPORTIVOS 



CONVÊNIOSELnº________/202__ 
FPEnº___/202__ 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAMOESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER, E O
MUNICÍPIO DE ___________, OBJETIVANDO A
REALIZAÇÃO DE PROJETO SELECIONADO NO
ÂMBITO DO EDITAL SEL Nº 10/2021 -PROGRAMA
RECUPERAÇÃODEESPAÇOSESPORTIVOS. 

(PROAnº_____________________) 

OESTADODORIOGRANDEDOSUL,porintermédiodaSECRETARIADOESPORTEELAZER-SEL,com
sede na Av. Borges de Medeiros,nº1.501/9ºandar–BairroPraiadeBelas,emPortoAlegre/RS,inscritano
CNPJsobonº______________,representadanesteatoporseutitular,DanrleideDeusHinterholz,portadorda
CarteiradeIdentidadenº_____________,inscritonoCadastrodePessoasFísicassobonº_______________,
doravante denominado CONCEDENTE, e o MUNICÍPIO DE _________________________,com sede na
_______________,nº_____,noMunicípiode______________/RS, CEP___________, inscrito no CNPJ 
sob o nº ____________, doravante denominado CONVENENTE, representado neste ato por seu Prefeito
Municipal,Sr._______________, r esidentenaRua____________,nº______,noMunicípiode


_________/RS,portador
 daCarteira  de Identidade
nº ____________inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº _____________, com base na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Complementar
Federalnº101/2000,naLeideDiretrizesOrçamentárias,naLeiEstadualnº13.924/2012,noDecretoEstadual
nº 55.534/2020, e na Instrução Normativa CAGE nº 06/2016, celebram o presenteCONVÊNIO,nostermose
condiçõesestabelecidasnasseguintescláusulas: 

CLÁUSULAPRIMEIRA-DOOBJETO 
OpresenteConvêniotemporobjetoaconjugaçãodeesforçosentreospartícipesparaarealizaçãodaproposta
_______________________, selecionada no âmbito do EDITAL SEL Nº 10/2021 - PROGRAMA
RECUPERAÇÃODEESPAÇOSESPORTIVOS,deacordocomoPlanodeTrabalhoqueéparteintegrantedo
presenteinstrumento. 
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CLÁUSULASEGUNDA-DAEXECUÇÃO 
O objeto deste Convênio será executado de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelas partes, as
cláusulas deste instrumento, bem como a IN CAGEnº06/2016eseráacompanhadoefiscalizadodeformaa
garantiraregularidadedosatospraticadosesuaplenaetempestivaexecução. 

CLÁUSULATERCEIRA-DADOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA 
Os recursos financeiros correrão à conta do seguinte recurso orçamentário, com empenho gravado sob o nº
___________,datadode__/__/20__. 
UnidadeOrçamentária:29.01 
Projeto/Atividade:3198 
NaturezadaDespesa:4.4.40.42 
Recurso:0001 
Valor:R$ 

CLÁUSULAQUARTA-DALIBERAÇÃODOSRECURSOSFINANCEIROS 
ParaconsecuçãodoobjetooCONCEDENTErepassaráaoCONVENENTER$_________,oqualseráliberadoem
parcelaúnicaapósacelebraçãoepublicaçãodasúmuladoconvênionoDiárioOficialdoEstado-DOERS. 
Parágrafoúnico. OsrecursosfinanceirosserãodepositadosegeridosemcontaespecíficadaagênciadoBanco
doEstadodoRioGrandedoSul,contaestavinculadaeidentificadapelonúmeroenomedopresenteconvênio,a
qual será movimentada pela CONVENENTE exclusivamente para fins desteconvênio,visandoaopagamentode
despesasprevistasnoPlanodeTrabalhoouparaaplicaçãofinanceira. 

CLÁUSULAQUINTA-DACONTRAPARTIDA 
OCONVENENTEdeveráalocar,conformedetalhadonoPlanodeTrabalhoaprovado,acontrapartida: 
1. financeira no valor de R$ ____________, devendo depositar e gerir ovalornacontabancáriaespecíficado
convênio,emconformidadecomosprazosestabelecidosnocronogramadedesembolso. 
2. embense/ouserviçosnovalordeR$___________,seforocaso. 

CLÁUSULASEXTA-DASOBRIGAÇÕESDOCONCEDENTE 
Para a consecução do objeto previsto na Cláusula Primeira do presente instrumento, competirá ao
CONCEDENTE(ESTADO/SEL): 
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1. transferir ao MUNICÍPIO os recursos financeiros previstos na Cláusula Quarta para conta
bancáriavinculada,deacordocomocronogramadedesembolso; 
2.designar,mediantePortaria,servidorerespectivosuplenteparafiscalizaraexecuçãodopresente
CONVÊNIO,comaprerrogativadeorientareadministrarosatoscujosdesviostenhamocasionado,
oupossamviraocasionar,prejuízosaosobjetivosemetas estabelecidas; 
3.prorrogarosprazosdeinícioe/oudeconclusãodoobjetodoCONVÊNIO,namesmaproporção
do atraso dos repasses das transferências financeiras, desde que a entidade partícipe não haja
contribuídoparaesseatraso; 
4. após a conclusão do objeto deste CONVÊNIO, nos termos avençados, atestar sua efetiva
execução; 
5.exigirasprestaçõesdecontasnaformaenosprazosfixadosnesteinstrumentoenalegislação
emvigor,aimediataapresentaçãodosdocumentoscomprobatóriosdaexecuçãodoconvêniooua
devolução dos valores transferidos, devidamente atualizados, sem prejuízo de instauração de
tomadadecontasespecial,sehouverdanoaoerário; 
6. analisar e emitir, tempestivamente, parecer sobre aregularidadedascontasedaexecuçãodo
CONVÊNIO; 
7. no caso de inadimplência ou de paralisação parcial ou total injustificadas, assumir o controle,
inclusive dos bens e materiais, bem como a execução do convênio, podendo transferir a
responsabilidadeaoutrointeressado,semprejuízodasprovidênciaslegaiscabíveis. 

CLÁUSULASÉTIMA-DASOBRIGAÇÕESDOCONVENENTE 
Para a consecução do objeto previsto na Cláusula Primeira do presente instrumento, o CONVENENTE 
(MUNICÍPIODE_____________)deverealizarasobrigaçõesessenciaiselencadasnaINCAGE06/2016,dentreos
quaisdestacam-se: 
1. executaroobjetoconformeestabelecidonoPlanodeTrabalho; 
2. manter e movimentar os recursos financeiros recebidos na conta bancária específica junto ao
BancoBanrisulS.A; 
3. aplicar os rendimentos da aplicação financeira referida na alínea anterior exclusivamente no
objetodoconvênio,destacando-osnorelatórioedemonstrativosdaprestaçãodecontas,vedadoo
usoparaampliaçãoouacréscimodemetasaoPlanodeTrabalhopactuado; 
4.contribuircomacontrapartidamínimaexigível,nostermosdaCláusulaQuinta; 
5.manterregistroscontábeisindividualizadosdasreceitasedasdespesasdoCONVÊNIO; 
6.responsabilizar-sepelosencargosfiscais,comerciais,trabalhistaseprevidenciários,ououtrosde
qualquernatureza,resultantesdaexecuçãodoCONVÊNIO,quandoforocaso; 
7. incluir as receitas e as despesas do CONVÊNIO no respectivo orçamento, quandoaentidade
partícipeestiversujeitaàsdisposiçõesdaLeiFederalnº4.320,de17demarçode1964; 
8. designar servidor e respectivo suplente responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do objeto do CONVÊNIO, bem como do registro e fiscalização dos contratos com
terceiros para a execução do objeto do CONVÊNIO, responsabilizando-se pelos recebimentos
provisóriosedefinitivos; 
9.apresentarPrestaçãodeContasFinaldosrecursosrecebidos,obedecidasasdisposiçõesdeste
instrumento,daINCAGEnº06/2016eodispostonoitem14doEditalSELNº10/2021; 
10. devolver os saldos doconvênioedosrendimentosdasaplicaçõesfinanceiras,porocasiãoda
prestação de contas ou da extinção do CONVÊNIO,quenãotiveremsidoaplicadosnoobjetoou
cujaregularidadedesuaaplicaçãonãorestarcomprovada,observadaaproporcionalidadeentrea
contrapartidapactuadaeovalorrepassadopeloCONCEDENTE; 
11.devolverosvalorestransferidos,atualizadosmonetariamente,desdeadatadorecebimento,de
acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - para
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títulosfederais,acumuladamensalmente,atéomêsanterioraodopagamento,e1%(umporcento)
no mês do pagamento, sem prejuízo das ações legais cabíveis, acrescidos dosrendimentosdas
aplicaçõesfinanceiras,nocasodaextinçãoantecipadadoCONVÊNIO; 
12. realizar a divulgação do projeto e identificar o produtodaobra,emlocalvisívelaosusuários,
conformeprevistonoitem13dodoEditalSELNº10/2021; 
13. divulgar em seu sítio eletrônico,emlocaldefácilacesso,asinformaçõesreferentesavalores
devolvidos, identificando o número do CONVÊNIO e o nome do convenente, nos casos de não
execuçãototaldoobjetopactuado,extinçãoourescisãodoinstrumento; 
14. garantir o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE,daContadoriaeAuditoria-Geraldo
Estado (CAGE) e do Tribunal de Contas do Estado aos processos, documentos, informações e
locaisdeexecuçãodoobjeto; 
15. comunicar, tempestivamente, os fatos que poderão ou estão a afetar a execução normal do
convênioparapermitiraadoçãodeprovidênciasimediataspeloCONCEDENTE; 
16.manterasinformaçõescadastraisatualizadasduranteavigênciadoCONVÊNIO; 
17.aplicar os saldosdoconvênio,enquantonãoutilizados,emmodalidadedeaplicaçãofinanceira
lastreadaemtítulosdadívidapública; 
18.notificar, no prazo improrrogável de 30 (trinta)diasapósaliberaçãodaprimeiraparcelaoudo
repasseúnicodosrecursosfinanceiros,orespectivoconselholocalouainstânciadecontrolesocial
da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver, e a
CâmaraMunicipal,parafinsdeacompanhamento,fiscalizaçãoeavaliaçãodasaçõespactuadas,a
qualdeveráseracompanhada,impreterivelmente,decópiadoPlanodeTrabalhoassinado; 
19. publicar o instrumento convocatório de licitação no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do
recebimentodaparcelaúnica; 
20.atestar,nafacedodocumentooriginalcomprobatóriodadespesa,orecebimentodosmateriais
adquiridosoudaprestaçãodeserviços; 
21. concluir o objeto conveniado, se osrecursosprevistosnoconvênioforeminsuficientesparaa
suaconclusão,sobpenaderessarcimentodoprejuízocausadoaoscofrespúblicos; 
22. designar responsável técnico e providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
relativa às obras ou aosserviçosdeengenharia,ouRegistrodeResponsabilidadeTécnica(RRT)
paraprojetos,obrasouserviçostécnicosdearquiteturaeurbanismo; 
23.utilizarorecursodoconvênioexclusivamenteparaaexecuçãodoprojetoaprovado. 


CLÁUSULAOITAVA-DAVIGÊNCIA 
Oprazodevigênciadopresenteinstrumentoseráde24(vinteequatro)meses,acontardadatadapublicação
dasúmulanoDiárioOficialdoEstado. 
Parágrafoúnico.AeficáciadopresenteconvênioficacondicionadaàpublicaçãodesuasúmulanoDiárioOficial
doEstado. 

CLÁUSULANONA-DASALTERAÇÕES 
Esteinstrumentopoderáseralterado,pormeiodetermoaditivo,havendoconcordânciaentreaspartes,mediante
propostadevidamenteformalizadaejustificada,aserapresentada,nomínimo,60(sessenta)diasantesdotérmino
desuavigência,vedadaaalteraçãodoobjetoaprovado. 
Parágrafoúnico.Oprazodevigênciapoderáserprorrogado,desdequehajamanifestaçãodofiscaldoconvênio,e
queaconvenenteapresente: 
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a) os motivos detalhados que justifiquem o atraso ocorrido na execução e o prazo de prorrogação
solicitado; 
b) as ações que já foram realizadas para sanar os motivos apresentados como justificativa para o
atraso; 
c) extratodacontacorrentebancáriaespecífica; 
d) descrição detalhada dos itens do PlanodeTrabalhoquejátenhamsidoexecutados,assimcomo
daquelesqueaindaoserão,contendoaporcentagemdaexecuçãodoobjetoeaporcentagemdos
valoresjárealizados; 
e) comprovantedaemissãoedadatadeentregadanotificaçãodescritanaCláusulaSétima; 
f) comprovante da publicação do instrumento convocatório de licitação no prazo estabelecido,bem
comodesuaprorrogação,sehouver;e 
g) levantamentofotográficodaexecuçãodaobra. 

CLÁUSULADÉCIMA–DOSBENSREMANESCENTES 
Os bens porventura adquiridos, produzidos, transformados, construídos, reformados ou ampliados com recursos
oriundos deste CONVÊNIO e remanescentes na data de sua conclusão ou extinção serão de propriedade do
MUNICÍPIOCONVENENTE. 

CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA–DOACOMPANHAMENTOEDAFISCALIZAÇÃO 
Aexecuçãodoconvênioseráacompanhadaefiscalizadadeformaagarantiraregularidadedosatospraticadosea
plenaetempestivaexecuçãodoobjeto,devendohaverdesignaçãodoFiscaldoConvênioerespectivosuplentepor
meiodePortariadotitulardoCONCEDENTE. 
Parágrafoúnico.OCONCEDENTEteráoprazodeaté10(dez)diasparaemitir,pormeiodeapostilanosistema
FPE, Portaria publicada no DOE designando o substituto de Fiscal que tenha incorrido em incompatibilização
duranteavigênciadoconvênio. 

CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA-DAPRESTAÇÃODECONTAS 

A prestação de contas entregue será encaminhada ao setor responsável da SEL, o qualfaráaanáliseeemitirá
parecersobreaaplicaçãodorecurso. 
A SEL poderá solicitar, a qualquer tempo,prestaçãodecontasparcial,compostadoextratobancário,planilhade
aplicaçãoerelatóriofísico. 
Aprestaçãodecontasdorecursorecebidodeveráserefetuadaematé60(sessenta)diasapósaconclusãodo
objetodoCONVÊNIO,observadoodispostonaINCAGEnº06/2016enoitem14doEditalSELnº10/2021,no
quecouber,econformeasnormasdecontabilidadeeauditoriaaceitaspelaSecretariadaFazendaeTribunalde
Contas, ficando vedada a apresentação dedocumentosedespesascomdatadiversadoperíododevigência,
acompanhadade: 
a)ofíciodeencaminhamento,dirigidoaoSecretáriodeEstadodoEsporteeLazerondeconstemos
dadosidentificadoresdoCONVÊNIOeonúmerodoprocesso; 
b)cópiadotermodeCONVÊNIOerespectivasalterações; 
c)PlanodeTrabalhodevidamenteaprovadopeloCONCEDENTE; 
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d) relatório da realização de objetivos e metas avençadas, acompanhado dos elementos
necessários à comprovação do cumprimento do objeto do CONVÊNIO, através da emissão de
Termo de Conclusão da obra ou de recebimento definitivo, emitido pela equipe ou pelo órgão
estadualcompetente; 
e)relatóriodaexecuçãofísica,comdemonstrativofotográficodaobrarealizadaecomparaçãocom
aáreaanterior; 
f)atestadoderecebimentodaobrapelosetorresponsável,emcasodelicitaçãoparaexecução; 
g) demonstrativo da execução da receita e da despesa do CONVÊNIO, de modo a evidenciar a
receita, classificada segundo a natureza econômica dosingressos(transferências,contrapartidas,
rendimentos das aplicações financeiras), as despesas realizadas e o saldo dos recursos não
aplicados,firmadosporContadorouTécnicoemContabilidadedevidamentehabilitado; 
h)cópiasdasnotasdeempenho/liquidação; 
i) extrato 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
conciliaçãobancária; 
j) comprovantes de recolhimento dos saldos não utilizados, inclusive rendimentos financeiros, à
contadorecursoestadualdoCONVÊNIO; 
k)quandodoencerramentodoCONVÊNIO,relatóriodarealizaçãodeobjetivosemetasavençadas; 
l)provaderecolhimentodostributosdevidosnoâmbitodaexecuçãodoCONVÊNIO,seforocaso; 
m) parecer do Órgão de Controle Interno Municipal quanto à correta e regular aplicação dos
recursosobjetodoCONVÊNIO; 
n)certidõesdequitaçãodosencargosincidentessobreaobra,naformadalegislaçãoemvigoreo
documentohábilexpedidopeloPoderPúblicoMunicipalemrelaçãoàliberaçãodaobraparausoe
utilização,emobservânciaaosfinsautorizados,quandoforocaso; 
o)fotografiasdosbensadquiridos,produzidosouconstruídosàcontadoCONVÊNIO; 
p)outrosdocumentosprevistosnaINCAGEnº06/2016eEditalSELnº10/2021. 

Os documentos fiscais comprobatórios das despesas realizadas devem atender aos requisitos abaixo dispostos,
sobpenadeglosadasdespesas: 
a) ser emitidos em nome do CONVENENTE, com identificação do número e nome do respectivo
CONVÊNIO,doprocedimentolicitatóriorealizado,edocontratofirmado;e 
b) conter ateste, efetuado por servidor competente devidamente identificado, do recebimento de
materiaise/oudaprestaçãodeserviços. 
Oprazoparaoenviodaprestaçãodecontasnãoseráprorrogado. 
A SEL poderá convocar o CONVENENTE a apresentar a prestação de contas, inclusive de forma pública,
demonstrandoadevidarealizaçãodoobjetodoCONVÊNIO,emdataelocalquejulgarconveniente. 
ASELfaráaanálisedaprestaçãodecontas,nostermosdaINCAGEnº06/2016. 
AprestaçãodecontasanalisadaseráencaminhadaàCAGE,sendooresultadodaavaliaçãofinalencaminhadoao
municípioproponente. 
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CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA-DADENÚNCIAEDARESCISÃO 
Opresenteconvêniopoderáserdenunciadoporiniciativadaspartesaqualquertempo,mediantepréviaeexpressa
comunicação,porescrito,comaantecedênciamínimade30(trinta)diase,independentedesteprazo,rescindidode
plenodireitonocasodeinfraçãoaqualquerumadesuascláusulasoucondiçõesoupelosmotivosprevistosnoart.
38daINCAGEnº06/2016. 
SãomotivosparaaextinçãoantecipadadoCONVÊNIO,poriniciativadoórgãooudaentidadedaAdministração
PúblicaEstadual,alémdaquelesmencionadosnoart.78daLeiFederalnº8.666/1993,osseguintes: 
a) a não execução do objeto do CONVÊNIO, conforme estabelecido no cronograma, quando o
convenentetenhadadocausa; 
b)aaplicaçãodosrecursosemfinalidadediversadaestabelecidanoCONVÊNIO; 
c)ademorainjustificadadoCONVENENTEnaexecuçãodoobjeto; 
d)aausênciadeprestaçãodecontasnoprazofixado; 
e)anãoaplicação,peloCONVENENTE,dacontrapartidapactuada; 
f)odescumprimentodeobrigaçõesecláusulaspactuadasqueacarretemprejuízosaoerário. 


Parágrafo primeiro. A extinção do CONVÊNIOpelosmotivosmencionadosnocaputimplicaadevoluçãodos
recursos recebidos pelo CONVENENTE, atualizados monetariamente,desdeadatadorecebimento,naforma
dalegislaçãoaplicável,semprejuízodasaçõeslegalmentecabíveis. 
Parágrafo segundo. A extinção do CONVÊNIO, seja qual for o motivo, não exime os partícipes das
responsabilidadeseobrigaçõesoriginadasduranteoperíodoemqueestiveramconveniados. 

CLÁUSULADÉCIMAQUARTA–DADIVULGAÇÃO 

Em razão do presente CONVÊNIO,oCONVENENTEseobrigaamencionaremtodososatosdepromoçãoe
divulgaçãoaparticipaçãodoEstadodoRioGrandedoSul,pormeiodaSecretariadeEstadodoEsporteeLazer,
nostermosdoitem13doEditalSELNº10/2021; 
Parágrafo primeiro. Fica vedado às partes a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoçãopessoaldeautoridadesouservidorespúblicosnaexecuçãodoobjetodopresenteCONVÊNIO. 

CLÁUSULADÉCIMAQUINTA-DASVEDAÇÕES 
Évedado: 
a) alteraroobjetodoCONVÊNIOdetalhadonoPlanodeTrabalho,mediantetermoaditivo; 
b) o pagamento de gratificação, honorários por serviços de consultoria, assistência técnica e
assemelhados,ouqualquerformaderemuneração,aservidoresquepertençamaosquadrosde
pessoal da Administração Direta, Autarquias e Fundações da União, do Estado e dos
Municípios, bem como de despesas a título de taxa de administração ou de gerência ou
similares; 
c) utilizar os recursosemfinalidadediversadaestabelecidanorespectivoinstrumento,aindaque
emcaráterdeemergência,eaatribuiçãodeefeitosfinanceirosretroativos; 
d) realizardespesasemdataanteriorouposterioràvigênciadoCONVÊNIO; 
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e) realizardespesascommultas,jurosoucorreçãomonetária,inclusivereferenteapagamentosou
recolhimentosforadoprazo. 

CLÁUSULADÉCIMASEXTA-DOFORO 
Ascontrovérsiasqueocorreremduranteavigênciadesteinstrumentoserãosolucionadaspelasáreastécnicas,
indicadas pelos partícipes, e poderão ser objeto de autocomposiçãonoCentrodeConciliaçãoeMediaçãodo
Estado, nos termos da Lei nº 14.794/2015 e da Resolução nº 112/2016/PGE. Em não sendo possível a
autocomposição, eventual conflitodecorrentedopresenteinstrumentoserádirimidojudicialmente,elegendoas
partes,paratanto,oforodaComarcadePortoAlegre. 
E,porestaremjustoseacertados,ospartícipeslavramopresenteCONVÊNIOem02(duas)viasdeigualteore
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, seguindo-se as demais exigências e
formalidadeslegais,paraqueproduzaosseusjurídicosefeitos. 

PortoAlegre,______de_____de202___. 

_________________________________________________________ 
SecretariadeEstadodoEsporteeLazer 
_________________________________________________________ 
MunicípioConvenente 

Testemunhas: 
1) Assinatura ________________________ 
Nome: 
CPF: 

2) Assinatura ________________________ 
Nome: 
CPF: 
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