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1. INTRODUÇÃO 
 

Em cumprimento às diretrizes do Governo Federal e em atendimento ao 

disposto na Lei 12.188/2010, no Decreto 7.215/2010 e Portaria/INCRA/P/Nº 

581, de 20 de setembro de 2010, a Superintendência Regional do INCRA em 

Santarém – SR (30)/PA, no contexto de uma proposta de desenvolvimento 

rural sustentável, comunica as Instituições interessadas à abertura do presente 

procedimento de Chamada Pública para contratação na forma prevista na Lei 

8.666/1993 Art. 24 Inciso XXX e na Lei 12.188/2010 de serviços de ATES em 

projetos de assentamento de reforma agrária, consoante regido nesta 

Chamada Pública. 

O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos junto à Superintendência 

Regional do INCRA em Santarém - PA no Setor de Coordenação de ATER, 

pagos os respectivos custos reprográficos, durante o horário de expediente 

(das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h), ou através do sítio: 

www.incra.gov.br. 

 

2. OBJETO 
 

Seleção de entidade(s) executora(s) de assistência técnica e extensão 

rural para prestar serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, 

por meio de atividades individuais, coletivas e complementares, 

compreendendo o planejamento, a execução e avaliação, no contexto da 

implementação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária – PNATER e do Programa 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na 

Reforma Agrária – PRONATER, nos assentamentos criados ou reconhecidos 

pela Superintendência Regional do INCRA de Santarém. 

 

3. ENTIDADES EXECUTORAS 
 

Poderão participar da Chamada Pública instituições públicas ou 

privadas, com ou sem fins lucrativos, previamente credenciadas na forma da 

Lei nº. 12.188, de 11 de janeiro de 2010, do Decreto nº. 7.215, de 15 de junho 

de 2010 e da Portaria MDA nº. 35, de 16 de junho de 2010. 

Para contratação, as instituições selecionadas deverão estar 

cadastradas e em situação regular perante o Sistema de Cadastramento de 

Fornecedores – SICAF e Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal – SIAFI, conforme a IN MPOG nº 02/2010, podendo o INCRA 
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solicitar outras documentações e comprovações de regularidade fiscal e 

trabalhista exigidas em lei. 

A participação na Chamada Pública importa total, irrestrita e irretratável 

submissão dos proponentes às condições deste Edital. 

 

Para efeito de contratos firmados com Cooperativas devem ser 

observados os itens abaixo: 

Os 15% (quinze por cento) do INSS Patronal, correspondente ao 

encargo previdenciário a ser suportado pelo INCRA, já está contabilizado nos 

valores da Hora Técnica, devendo ser deduzido dos valores totais expressos 

na planilha de quantitativos e custos unitários, ou seja, sobre o custo do 

serviço. Conforme inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91, acrescido pela Lei nº 

9.876/99, que instituiu a obrigatoriedade ao tomador de serviços de recolher 

15% (quinze por cento), como contribuição previdenciária, sobre o valor bruto 

da nota fiscal ou fatura, relativamente aos serviços prestados por cooperados, 

por intermédio de cooperativas de trabalho (fonte: Licitação & Contratos – 

Orientação e Jurisprudência do TCU, 4° edição, 2010 ). Esse procedimento visa 

aferir condições de igualdade na proposta financeira; 

Ata da sessão conjunta em que os cooperados autorizam a cooperativa 

a contratar o objeto da Chamada Pública e aprovam a Proposta Técnica; 

Declaração de responsabilidade, comprometendo-se em atender os art. 

4º e 5º da Instrução Normativa/MPOG/Nº02/2008; 

Cópia do registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na 

entidade estadual previsto na Lei 5.764 de 1971, art. 107. 

 
4. PÚBLICO BENEFICIÁRIO 
 

Serão contempladas nesta Chamada Pública as famílias assentadas ou 

reconhecidas pelo INCRA como beneficiárias da Reforma Agrária, constantes 

da Relação de Beneficiários do Sistema de Informações do Programa de 

Reforma Agrária - SIPRA, que residem e desenvolvam atividades produtivas 

e/ou extrativistas nos Projetos de Assentamento, contemplados nesta chamada 

pública. 

O público beneficiário dos serviços de ATER a ser atendido por esse 

Edital foi definido a partir da identificação de demandas levantada pela 

coordenação de ATER do INCRA - SR (30), tendo como base os 

assentamentos de sua jurisdição, organizados em Núcleos Operacionais, 

conforme detalhamento na Tabela 01.  
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5. ÁREA GEOGRÁFICA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Os serviços serão prestados na Região Oeste do Estado do Pará, em 

Projetos de Assentamento criados ou reconhecidos pelo INCRA, localizados 

nos municípios de abrangência da Superintendência Regional do INCRA de 

Santarém – SR (30), nos territórios da cidadania, conforme tabela abaixo. 

TABELA 01 – Identificação dos Lotes, distribuição geográfica e público 
beneficiário para a prestação dos serviços objeto desta Chamada Pública. 

Lote 1 Núcleo 
Operacional 2 Assentamentos Território  Quantidade de 

Assentamentos  
Famílias 

Atendidas  

           

I 
Novo 

Progresso 
PA Santa Júlia 

BR 163 02 
173 

PA Nova Fronteira 167 

Subtotal 340 

II Trairão 
PA Ipiranga 

BR 163 02 
130 

PA Rio Bonito 40 

Subtotal 170 

III Itaituba 

PA São Benedito 

BR 163 04 

70 
PA Tapajós 100 
PA Brasília Legal 100 
PA Cristalino II 70 

Subtotal 340 

IV Rurópolis 
PA Campo Verde 

BR 163 03 
100 

PA Rio Cupari 152 
PA Paraíso 194 

Subtotal 446 

V Juruti 

PA Socó I 

Baixo 
Amazonas 

06 

140 

PAE Valha me Deus 80 

PAE Balaio 80 

PAE Salé 270 

PAE Santa Rita 117 

PAE Paraná Dona Rosa 232 

Subtotal 919 

VI Oriximiná I PAE Nhamundá Baixo 
Amazonas 02 

273 

PAE Cachoery 170 

Subtotal 443 

                                                 
1  O lote  compreende um conjunto de assentamentos dispostos em arranjos de maneira a facilitar a execução 
dos serviços, sendo considerado na constituição desses arranjos a proximidade dos assentamentos, o número de 
famílias, a otimização do deslocamento entre os projetos e a infraestrutura necessária para instalação do Núcleo 
Operacional (energia, internet, etc.). 

2   O Núcleo Operacional compreende a infraestrutura administrativa de cada empresa instalada no município, a 
fim de facilitar o acesso aos projetos de assentamentos assim como dos assentados aos técnicos. 
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Lote 1 Núcleo 
Operacional 2 Assentamentos Território  Quantidade de 

Assentamentos  
Famílias 

Atendidas  

VII Oriximiná II 

PAE Sapucuá 
Trombetas Baixo 

Amazonas 
03 

598 

PA Cuminá e Trombetas 180 

PA TRAJAP 58 

Subtotal 836 

VIII Óbidos 

PAE Paraná de Baixo 

Baixo 
Amazonas 

05 

230 

PAE Costa Fronteira 340 

PAE Paru 30 

PAE Cacoal Grande 100 

PAE Maria Tereza 30 

Subtotal 730 

IX Curuá 

PAE Madalena 
Baixo 

Amazonas 
03 

400 

PAE Vale do Salgado 174 

PAE Missionário Rufino 45 

Subtotal 619 

X Alenquer 

PAE São Pedro 

Baixo 
Amazonas 

08 

89 

PAE Atumã 379 

PAE Salvação 176 

PA Campos de Pilar 34 

PA Curumu 66 

PA Cristo Rei 38 

PDS Paraíso 80 

PA Vai Quem Quer 70 

Subtotal 932 

XI 
Monte Alegre 

I 

PAE Aldeia 
Baixo 

Amazonas 
03 

250 

PAE Jacarecapá 200 

PAE Região dos Lagos 150 

Subtotal 600 

XII 
Monte Alegre 

II 

PAE Nazaré 

Baixo 
Amazonas 

05 

126 

PAE São Diogo 154 

PAE Cuçaru 154 

PAE Paytuna 126 

PAE Curralinho 28 

Subtotal 588 

XIII 
Monte Alegre 

III 

PA Campos do Popó 
Baixo 

Amazonas 
03 

90 

PA Baixão 84 

PDS Serra Azul 194 

Subtotal 368 

XIV 
Monte Alegre 

IV 

PAE Região do Cuçari 
Baixo 

Amazonas 
03 

175 

PAE Ilhas Reunidas 84 

PAE Igarapé do Cuçari 35 
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Lote 1 Núcleo 
Operacional 2 Assentamentos Território  Quantidade de 

Assentamentos  
Famílias 

Atendidas  

Subtotal 294 

XV Santarém I PAE Eixo Forte 
Baixo 

Amazonas 
01 910 

Subtotal 910 

XVI Santarém II PAE Aritapera Baixo 
Amazonas 

01 600 

Subtotal 600 

XVII Santarém III PAE Urucurituba 
Baixo 

Amazonas 
01 349 

Subtotal 349 

XVIII Santarém IV 

PAE Tapará 
Baixo 

Amazonas 
03 

523 

PAE Ituqui 207 

PAE Jaquara 140 

Subtotal 870 

XIX Santarém V 

PAE Curuá II 

Baixo 
Amazonas 

04 

159 

PA Bueru 22 

PA Tapera Velha 65 

PA Corta Corda 179 

Subtotal 425 

XX 
Mojuí dos 
Campos 

PA Moju I e II Baixo 
Amazonas 

02 
795 

PDS Igarapé do Anta 25 

Subtotal 820 

TOTAL GERAL 11.599 

 

Caso, no decorrer do contrato, seja verificado que o número existente de 

famílias assentadas nos Projetos de Assentamento de um Núcleo Operacional 

é menor do que o indicado nesta Chamada Pública, o INCRA poderá inserir no 

contrato famílias assentadas em outros Projetos de Assentamento, que se 

encontrem dentro dos municípios já atendidos no lote, visando garantir o 

atendimento do número de beneficiários previsto. Se isso não for possível, as 

metas serão reduzidas, respeitando-se o estabelecido em lei. 

 

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
 

Para cumprir o objeto desta Chamada Pública, será considerada 05 

(cinco) metas específicas, que envolvem atividades de caráter individual, 

coletivo e complementar.  

O detalhamento das metas, cronograma de execução e conceituação 

das atividades estão especificadas no Projeto Básico que ficará disponível na 
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Superintendência Regional de Santarém, Divisão de Desenvolvimento, Serviço 

de ATES mediante a cobrança de custo de acordo com a NORMA DE 

EXECUÇÃO/INCRA/DA/N° 66 - 17/10/2007, ou no Portal do INCRA na internet 

http://www.incra.gov.br, no link ATER-Chamada  Pública - SR-30- PA. A síntese 

das metas aplicadas aos respectivos lotes está apresentada na Tabela 02 

(Síntese das Metas). 

 

Tab 02 - Síntese das Metas e Serviços por Núcleo Op eracional 

Lote  Núcleo 
Operacional 

Meta 01 Meta 02 Meta 03 Meta 04 Meta 05 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S3 S1 S2 

I Novo Progresso 1 500 2 1 2 0 2 0 120 120 340  1102  72 

II Trairão 1 440 2 1 2 0 2 0 0 0 0  494  35 

III Itaituba 1 936 4 1 4 1 4 1 230 230 340  645  40 

IV Rurópolis 1 1275 3 1 3 0 3 0 52 52 446  1080  70 

V Juruti 1 1640 6 1 6 1 6 1 140 140 919  3120  168 

VI Oriximiná I 1 1000 2 1 2 1 2 1 0 0 443  1274  58 

VII Oriximiná II 1 1421 3 1 3 1 3 1 238 238 836  2780  167 

VIII Óbidos 1 1290 5 1 5 1 5 1 0 0 730  2724  127 

IX Curuá 1 880 3 1 3 1 3 1 0 0 619  2264  133 

X Alenquer 1 1835 8 1 8 1 8 1 208 208 932  2845  171 

XI Monte Alegre I 1 800 3 1 3 1 3 1 0 0 600  2095  81 

XII Monte Alegre II 1 840 5 1 5 1 5 1 0 0 588  2160  92 

XIII Monte Alegre III 1 569 3 1 3 1 3 1 174 174 368  918  55 

XIV Monte Alegre IV 1 420 3 1 3 1 3 1 0 0 294  752  24 

XV Santarém I 1 1283 1 1 1 1 1 1 0 0 910  5400  32 

XVI Santarém II 1 750 1 1 1 1 1 1 0 0 600  3171  42 

XVII Santarém III 1 500 1 1 1 1 1 1 0 0 349  1522  43 

XVIII Santarém IV 1 1470 3 1 3 1 3 1 0 0 870  3698 101 

XIX Santarém V 1 1002 4 1 4 1 4 1 365 365 425  802  47 

XX Mojuí dos 
Campos 

1 1630 2 1 2 1 2 1 0 0 0 4138 61 

  20 20481 64 20 64 17 64 17 1527 1527 10609 42984 1619 

 

 
Legenda:  

META 01: Elaborar 20 Planejamentos para os Núcleos Operacionais de 

ATER, definidos no Anexo I do Projeto Básico; Serviços: 1.  Realizar 20 

Oficinas de Nivelamento Conceitual; 2.Realizar 20.481 Visitas Técnicas – 

qualificação das famílias assentadas acompanhado do levantamento de dados 

preliminares necessários para a regularização ambiental; 3.Realizar 64 Oficinas 

de Planejamento Inicial nos Assentamentos (1 em cada assentamento); 
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4.Realizar 20 Oficinas de Planejamento nos Núcleos Operacionais, (1 em cada 

Núcleo Operacional de ATER). 

META 02:  Realizar 20 monitoramentos dos serviços de ATER; Serviços: 

1. Realizar 64 Oficinas de Monitoramento nos Assentamentos (1 em cada 

assentamento); 2.Realizar 17 Oficinas de Monitoramento nos Núcleos 

Operacionais conforme Anexo I do Projeto Básico. 

META 03:  Realizar 20 avaliações dos serviços de ATER; Serviços: 

1.Realizar 64 Oficinas de Avaliação nos Assentamentos, (1 em cada 

assentamento); 2.Realizar 17 Oficinas de Avaliação nos Núcleos Operacionais 

conforme Anexo I do Projeto Básico. 

META 04:  Elaborar 1.527 Cadastro Ambiental Rural - CAR e 10.609 

requerimentos de Declaração de Dispensa do Licenciamento Ambiental – DLA 

nos projetos de assentamentos identificados no Anexo I Meta 04 Serviços 2 e 

3; Serviços: 1.  Realizar 1.527 Visitas Técnicas – para conclusão das 

informações ambientais e levantamento de vértices dos lotes, necessárias à 

elaboração do CAR; 2.  Realizar geoprocessamento dos dados coletados em 

campo necessário para elaboração de mapas temáticos e emissão de 1.527 

Cadastro Ambiental Rural – CAR; 3. Requerer, junto ao órgão ambiental 

competente, 10.609 Declarações de Dispensa do Licenciamento Ambiental - 

DLA. 

Meta 05: Executar 20 Planos de Trabalho de Atividades 

Complementares correspondentes aos lotes constantes no Anexo I do Projeto 

Básico; Serviços: 1.  Realizar 42.984 atividades individuais; 2.  Realizar 1.619 

atividades coletivas. 

 

7. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

O prazo de Execução dos serviços será de 12 (doze) meses, conforme 

tabela 03, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93. 

. 
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Tabela 03 - Cronograma resumido de execução das met as 

Metas Serviços 
Período de realização/Meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 01: Elaborar 
Planejamentos para os 
Núcleos Operacionais de 
ATER 

S1 - Oficinas de nivelamento 
conceitual/metodológico e planejamento dos 
NO´s; 

X                       

S2 - Visitas Técnicas – qualificação das 
famílias assentadas acompanhado do 
levantamento de dados necessários para a 
regularização ambiental;  

X X X X                 

S3 - Oficinas de planejamento inicial das 
ações de ATER nos assentamentos; 

    X X                 

S4 - Oficinas de Planejamento nos Núcleos 
Operacionais.       X                 

Meta 02: Realizar 
monitoramentos dos 
serviços de ATER  

S1 -  Oficinas de Monitoramento nos 
Assentamentos; 

          X             

S2 -   Oficinas de Monitoramento nos 
Núcleos Operacionais.           X X           

Meta 03: Realizar 
avaliações dos serviços 
de ATER 

S1 - Oficinas de Avaliação nos 
Assentamentos; 

                  X X   

S2 - Oficinas de Avaliação nos Núcleos 
Operacionais.                     X X 

Meta 04: Elaborar 
Cadastro Ambiental Rural 
- CAR, nos projetos de 
assentamentos 
identificados no anexo II, 
e requerimentos de 
Declaração de Dispensa 

S1 - Visitas Técnicas para conclusão das 
informações ambientais e levantamento de 
vértices dos lotes, necessárias à elaboração 
do CAR; 

      X X X             

S2 -  Realizar geoprocessamento dos dados 
coletados em campo necessário para 
elaboração de mapas temáticos e emissão 

          X X           
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Metas Serviços 
Período de realização/Meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
do Licenciamento 
Ambiental – DLA 

do Cadastro Ambiental Rural – CAR; 

S3 - Requer junto ao órgão ambiental 
competente a Declaração de Dispensa do 
Licenciamento Ambiental - DLA. 

          X X           

Meta 05: Planos de 
Trabalho de Atividades 
Complementares  

S1 - Atividades Complementares Individuais;     X X X X X X X X X X 

S2 - Atividades Complementares Coletivas.     X X X X X X X X X X 

 
Os serviços contratados devem ser executados de acordo com os Itens 8 e 9 do Projeto Básico (Descrição das metas e 

metodologia de execução dos serviços) e tabela 3  deste Edital, e com o Plano De Trabalho a ser construído em conjunto com as 

famílias assentadas seguido o modelo do Anexo I, observando-se a estrutura física mínima e a composição técnica necessária dos 

Núcleos.
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8. VALOR DA CHAMADA PÚBLICA 
O valor da presente chamada pública é de Trinta Milhões Duzentos E Seis Mil 

Trezentos E Sessenta E Seis Reais E Dezoito Centavos (30.206.366,18 R$). Os 

pagamentos ocorrerão a cada (30) trinta dias, aproximadamente, respeitando a 

periodicidade e a comprovação da execução dos serviços conforme cronograma de 

execução das atividades constante neste Edital. Para liquidação das despesas, as 

entidades prestadoras de Ater deverão comprovar a execução dos serviços 

mediante apresentação de relatório contendo os atestes dos beneficiários, bem 

como outras formas de comprovação exigidas no item 9 do Projeto Básico 

(Metodologia de Execução dos Serviços). Além disso, as prestadoras de Ater 

deverão entregar mensalmente ao INCRA o comprovante do recolhimento dos 

encargos sociais relativos ao mês anterior de todos os funcionários vinculados aos 

serviços objeto desta Chamada Pública. 
 

Tabela 4 – Valor da Chamada Pública 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS COM AS RESPECTIVAS QUALIFICAÇÕES   

 

A entidade proponente de serviço de ATER deverá dispor de equipes 

compostas por técnicos de nível médio e superior, com formação multidisciplinar, a 

Lote  Núcleo Operacional  Famílias Atendidas  Valores (R$)  
I Novo Progresso 340 923.091,23 
II Trairão 170 425.308,82 
III Itaituba 340 693.568,61 
IV Rurópolis 446 1.091.147,27 
V Juruti 919 2.433.040,81 
VI Oriximiná I 443 1.184.349,34 
VII Oriximiná II 836 2.633.643,56 
VIII Óbidos 730 1.737.013,26 
IX Curuá 619 1.672.467,54 
X Alenquer 932 2.368.943,22 
XI Monte Alegre I 600 1.507.503,35 
XII Monte Alegre II 588 1.295.389,60 
XIII Monte Alegre III 368 781.227,84 
XIV Monte Alegre IV 294 685.469,19 
XV Santarém I 910 2.688.270,46 
XVI Santarém II 600 1.646.611,59 
XVII Santarém III 349 1.092.577,37 
XVIII Santarém IV 870 2.154.707,99 
XIX Santarém V 425 916.811,66 
XX Mojuí dos Campos 820 2.275.223,47 

TOTAL GERAL   11599 30.206.366,18 
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fim de atender aos princípios da Lei 12.188/10 e o contido no art. 6° do Decreto n° 

7.215/10. 

Para lotes que exigir equipe superior a 10 técnicos, serão acrescidos dois 

outros profissionais, sendo um de nível superior para responder como coordenador e 

um de nível médio para área administrativa. Nos casos de lotes com até 10 

profissionais a entidade prestadora de ATER deverá nomear do seu quadro, um 

técnico de nível superior que ira responder pela equipe observando os critérios do 

Item 14.1 do Projeto Básico. 

Para comprovar a formação profissional e qualificação e perfil dos 

profissionais a entidade deve apresentar junto com proposta técnica o currículo dos 

técnicos seguido o modelo do Anexo II deste edital e copia autenticada dos 

documentos que comprovem o perfil de cada profissional conforme apresentado no 

Item 14 do Projeto Básico. 

É vedada a redução do quantitativo de profissionais, a modificação do perfil 

da equipe técnica que resulte em pontuação inferior, segundo Item 12, critério 3 da 

tabela 5 deste edital e a redução da porcentagem de mulheres apresentadas na 

equipe técnica constante da proposta. Qualquer alteração da equipe técnica 

apresentada inicialmente deverá ser autorizada pelo contratante, mediante 

apresentação de currículo equivalente ao perfil do profissional contratado que está 

sendo substituído. 

Não será aceita a repetição de técnicos (as) em propostas distintas, inclusive 

é vedada a apresentação de técnicos (as) que já estejam atuando em outros 

contratos de ATER no âmbito do MDA e do INCRA. 

Haverá uma formação inicial promovida pelo INCRA e instituições parceiras, 

em período anterior ao início da execução das atividades. Os Técnicos, 

Coordenadores e profissionais de informática devem obrigatoriamente comparecer 

às atividades de formação, orientação e avaliação – cursos, oficinas e outros – 

sempre que forem demandados pelo contratante. 

A equipe técnica exigida para cada lote consta na tabela 4 deste Edital. 

 

 

10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
META 01: Elaborar 20 Planejamentos nos Núcleos Oper acionais de ATER, 

definidos no Anexo I do Projeto Básico  
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Serviços 1: Realizar 20 oficinas de nivelamento con ceitual/metodológico e 
planejamento com a participação de técnicos e repre sentações dos 
assentados;  

Metodologia: 
A oficina de nivelamento conceitual/metodológico e planejamento dos 

núcleos operacionais constituem-se numa atividade coletiva, com participação de 

todos os técnicos e representantes dos assentamentos, com duração de 16 horas, a 

ser realizado sob a coordenação e responsabilidade da Contratada. 

O local de realização deverá ser escolhido de modo que facilite o 

deslocamento de todos os participantes. As despesas de deslocamento, 

hospedagem, alimentação e material didático dos assentados ocorrerão por conta 

da contratada que também se responsabilizará pela mobilização e efetiva 

participação de, no mínimo, três (3) representantes por assentamento sendo 

recomendado 1/3 de mulheres. 

 
Serviço 2:  Realizar 20.481 Visitas Técnicas – qual ificação das famílias 

assentadas acompanhado do levantamento de dados pre liminares 
necessários à regularização ambiental (1 visita por  unidade familiar);  

Metodologia  
Realização de visita individual em cada unidade produtiva familiar 

beneficiária, presente nos assentamentos indicados pelo contratante, com duração 

média de 2 horas, sendo 1,5 horas para preenchimento de formulários cujo modelo 

será disponibilizado pelo INCRA e 0,5 hora destinada a sistematização das 

informações coletadas durante a visita. Essa visita tem por objetivo a realização de 

uma “leitura” sobre o funcionamento da Unidade Familiar, seu modo de vida, 

organização e formas de produção e reprodução social. Parte das informações 

sobre localização, uso, atividades desenvolvidas, situação ambiental coletadas no 

formulário serão utilizadas na regularização ambiental e na confecção dos CAR das 

parcelas dos lotes quando se aplicar conforme Anexo II do Projeto Básico. 

Decorridos 90 (noventa) dias da realização dessa visita a contratada deverá 

apresentar um relatório contendo diagnóstico de cada parcela, com indicação das 

demandas de crédito instalação, de serviços para os beneficiários, do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, do Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA e do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE, identificando, em especial, os produtores que desenvolvem atividades 

produtivas de base agroecológica. Durante este período a empresa terá que 

apresentar o Plano de Trabalho com indicativo das atividades que serão 

potencializadas e realizadas dentro de cada projeto de assentamento iniciando 

também a regularização ambiental das parcelas através do CAR e solicitar a 
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Declaração de Dispensa do Licenciamento Ambiental – DLA quando for necessário. 

 
Serviços 3: Realizar 64 Oficinas de Planejamento In icial nos Assentamentos;  

Metodologia: 
A Oficina de Planejamento deve ser a primeira atividade coletiva prevista 

para acontecer em cada projeto de assentamento, onde o INCRA apresenta a 

entidade, as políticas públicas para Reforma Agrária, a equipe de assessoria e os 

dados básicos do contrato (duração, número de técnicos, etc.), buscando criar um 

clima de transparência e de compromisso, deve contar com a participação de 

servidores do Setor de ATES do INCRA/SR (30), representantes de instituições 

parceiras dos serviços de ATER, técnicos e assentados. 

Este evento deve ser realizado durante as visitas de coleta de dados, 

visando a elaboração do Plano de Trabalho para que sirva de subsídio no 

direcionamento dos serviços de ATER, levando-se em consideração as demandas 

da comunidade. Assim, a equipe de ATER deverá trabalhar os seguintes pontos: 

Apresentar informações sobre o contrato e as linhas gerais da metodologia 

de trabalho da equipe; 

Socializar as metas previstas no Projeto Básico/Contrato; 

Identificar as ações implementadas ou em execução a partir da intervenção 

das equipes de ATER que estão em serviço no assentamento e captar novas 

demandas; 

Socializar informações sobre as diversas políticas públicas direcionadas ao 

público beneficiário da reforma agrária, bem como informações a respeito do CAR e 

do licenciamento ambiental das atividades realizadas no projeto. 

Esta oficina terá duração de 8 horas e deverá ter a participação de 50% das 

famílias beneficiárias3 do assentamento. Fica a critério da empresa a possibilidade 

de particionar a oficina para conseguir a participação dos 50% (todos os custos 

referentes a esta partição são de inteira responsabilidade da prestadora de ATER).  

Será fornecida alimentação e material didático aos (as) assentados (as), ficando sob 

responsabilidade da entidade prestadora de ATER toda organização e execução 

deste serviço. Orienta-se a participação de 30% de mulheres nas oficinas.  

É necessária a participação de todos os técnicos da equipe que prestará 

assistência em cada Projeto. 

 

                                                 
3 Famílias Beneficiárias do Assentamento são aquelas reconhecidas pelo INCRA, constantes da 
Relação de Beneficiários do SIPRA, que residem e desenvolvam atividades produtivas e/ou 
extrativistas nos Projetos de Assentamento, contemplados nesta chamada pública. 
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Serviços 4: Realizar 20 Oficinas de Planejamento no s Núcleos Operacionais.  

Metodologia: 
A oficina de Planejamento nos Núcleos Operacionais constitui-se numa 

atividade coletiva, com participação de todos os técnicos e representantes dos 

assentamentos, servidores do INCRA e representantes de instituições parceiras dos 

serviços de ATER. Esse evento terá duração de 16 horas e será realizado sob a 

coordenação e responsabilidade da Contratada. 

O local de realização deverá ser escolhido de modo que facilite o 

deslocamento de todos os participantes. As despesas de deslocamento, 

hospedagem, alimentação e material didático dos assentados ocorrerão por conta 

da contratada que também se responsabilizará pela mobilização e efetiva 

participação de, no mínimo, três (3) representantes por assentamento sendo 

recomendado 1/3 de mulheres. 
 
Meta 02: Realizar 20 monitoramentos dos serviços de  ATER  
 

Serviço 1: Realizar 64 Oficinas de Monitoramento no s Assentamentos;  
 

Metodologia:  
A oficina de monitoramento nos assentamentos é atividade de caráter 

coletivo envolvendo o conjunto de famílias beneficiárias, a ser executada por no 

mínimo dois  técnicos (as) da equipe de ATER contratada. 

Tem por objetivo avaliar a satisfação das famílias em relação à qualidade, 

conteúdo e resultados alcançados com a execução das atividades planejadas no 

decorrer dos primeiros 6 meses do Plano de Trabalho, e ainda identificar 

necessidades de ajustes na execução dos trabalhos para os meses subseqüentes 

até a conclusão do primeiro ano de execução de ATER.  

Esta oficina terá duração de 8 horas e deverá ter a participação de 50% das 

famílias beneficiárias do assentamento. Fica a critério da empresa a possibilidade de 

particionar a oficina para conseguir a participação dos 50% (todos os custos 

referentes a esta partição são de inteira responsabilidade da prestadora de ATER).  

Será fornecida alimentação e material didático aos (as) assentados (as), ficando sob 

responsabilidade da entidade prestadora de ATER toda organização e execução 

deste serviço. Orienta-se a participação de 30% de mulheres nas oficinas.  

Neste espaço, a equipe de ATER deverá conduzir a eleição dos 

representantes dos assentamentos, para participarem da oficina de monitoramento 

do núcleo operacional nos lotes em que esta atividade está programada. 

Nessa oficina a equipe deverá utilizar ferramentas de planejamento 

participativo, devendo ser registradas todas as informações relativas as atividades 
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planejadas e realizadas, atividades não realizadas, demandas que surgiram durante 

o andamento do Plano de Trabalho de cada projeto assentamento.  

Para este meta, as prestadoras de ATER devem construir um calendário de 

execução das oficinas e informar à coordenação de ATES do INCRA/SR(30), com 

antecedência mínima de 30 dias, visando propiciar a integração desta no 

monitoramento/avaliação no Núcleo Operacional, possibilitando a tomada de 

decisões de forma compartilhada para condução do plano de trabalho de ATER.  
 
Serviço 2: Realizar 17 Oficinas de Monitoramento no s Núcleos Operacionais 

conforme no anexo I do Projeto Básico.  

Metodologia: 
A oficina de monitoramento nos núcleos operacionais, atividade de caráter 

coletivo, com a duração de 8 horas, devendo ocorrer logo após a realização das 

oficinas de Monitoramento nos assentamentos com participação de todos os 

técnicos, servidores do INCRA e representantes de instituições parceiras dos 

serviços de ATER. O objetivo desta é  avaliar a satisfação das famílias em relação à 

qualidade, conteúdo e resultados alcançados com a execução das atividades 

previstas e realizadas no decorrer dos primeiros 6 meses no Plano de Trabalho, a 

partir dos resultados das oficinas de monitoramento nos assentamentos. Além disso, 

poderá ser espaço para proposições de ajustes na execução dos trabalhos das 

equipes de ATER.  

O local de realização deverá ser escolhido de modo que facilite o 

deslocamento de todos os participantes. As despesas de deslocamento, 

hospedagem, alimentação e material didático dos assentados ocorrerão por conta 

da contratada que também se responsabilizará pela mobilização e efetiva 

participação de, no mínimo, três (3) representantes por assentamento sendo 

recomendado 1/3 de mulheres. 

Quando existir no Núcleo Operacional mais de uma empresa prestadora de 

ATER, poderá ser executada uma só oficina de Monitoramento, tendo o 

consentimento prévio da equipe de ATES do INCRA SR (30).  A responsabilidade 

em garantir deslocamento, hospedagem, alimentação e material didático para os 

assentados participantes da oficina, ficando sob responsabilidade da entidade 

prestadora de ATER seus beneficiários, e a organização e execução deste serviço 

será feita pelas prestadoras mediante acordo entre as mesmas.  

 
Meta 03: Realizar 20 avaliações dos serviços de ATE R sendo realizado 

anualmente.  
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Serviço 01 - Realizar 64 Oficinas de Avaliação nos Assentamentos;  

Metodologia:  
A oficina de avaliação no assentamento é uma atividade de caráter coletivo, 

devendo ocorrer entre o décimo e décimo primeiro mês do contrato. 

Neste evento a equipe de ATER deverá fazer uso de técnicas e dinâmicas 

que propiciem a participação efetiva das famílias assentadas para a construção de 

uma avaliação focada na atuação geral da equipe de ATER, suas ações e 

resultados, bem como receber sugestões e críticas construtivas visando futuras 

adequações para as ações de ATER.  

Esta oficina terá duração de 8 horas e deverá ter a participação de 50% das 

famílias beneficiárias do assentamento. Fica a critério da empresa a possibilidade de 

particionar a oficina para conseguir a participação dos 50% (todos os custos 

referentes a esta partição são de inteira responsabilidade da prestadora de ATER).  

Será fornecida alimentação e material didático aos (as) assentados (as), ficando sob 

responsabilidade da entidade prestadora de ATER toda organização e execução 

deste serviço. Orienta-se a participação de 30% de mulheres nas oficinas. 

Neste espaço, a equipe de ATER deverá conduzir a eleição dos 

representantes dos assentamentos, para participarem da oficina de monitoramento 

do núcleo operacional nos lotes em que esta atividade está programada. 

Para este meta, as prestadoras de ATER devem construir um calendário de 

execução das oficinas e informar à coordenação de ATES do INCRA/SR (30), com 

antecedência mínima de 30 dias, visando propiciar a integração desta no 

monitoramento/avaliação no Núcleo Operacional, possibilitando a tomada de 

decisões de forma compartilhada para condução do plano de trabalho de ATER. 
 
Serviço 02 - Realizar 17 Oficinas de Avaliação nos Núcleos Operacionais 

conforme Anexo I do Projeto Básico.  

Metodologia:  
A oficina de avaliação do núcleo operacional deve ser realizada de forma 

coletiva com a participação da equipe de ATER, com duração de 16 horas, sendo 01 

dia dedicado somente aos (as) técnicos (as).  

A equipe deverá sistematizar os registros das informações, sugestões e 

críticas percebidas durante as oficinas de avaliação nos assentamentos constantes 

no Anexo I do Projeto Básico, sendo também necessário uma auto-avaliação pela 

equipe técnica sobre suas ações e resultados, sua convergência com o 

desenvolvimento local/regional/territorial, permitindo visualizar possíveis adequações 

a serem feitas para as futuras ações de ATER.  

O local de realização deverá ser escolhido de modo que facilite o 
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deslocamento de todos os participantes. As despesas de deslocamento, 

hospedagem, alimentação e material didático dos assentados ocorrerão por conta 

da contratada que também se responsabilizará pela mobilização e efetiva 

participação de, no mínimo, três (3) representantes por assentamento sendo 

recomendado 1/3 de mulheres. 

Neste evento é recomendável a participação de movimentos sociais e 

entidades governamentais atuantes nas áreas atendidas pela ATER.  

 
META 04: Elaborar 1.527 Cadastro Ambiental Rural - CAR e  10.609 

requerimentos de Declaração de Dispensa do Licencia mento Ambiental – 
DLA nos projetos de assentamentos identificados nos  Anexo I Meta 04 
Serviços 2 e 3 do Projeto Básico.  

 
Serviço 1: Realizar 1.527 Visitas Técnicas – para c onclusão das informações 

ambientais e levantamento de vértices dos lotes, ne cessárias à 
elaboração do CAR;  

Metodologia: 

 

Durante a segunda visita à parcela, deverão ser coletadas o restante das  

informações necessárias para emissão do CAR. Neste momento também serão 

obtidas as coordenadas geográficas dos marcos (vértices) da parcela, de situações 

ambientais pertinentes (áreas desmatadas, hidrografia, áreas produtivas dentre 

outras).  Para esta atividade será necessário o uso de GPS de navegação com a 

melhor precisão possível (5 metros). Também serão levantadas informações sobre 

os confrontantes. 

 
Serviço 2: Realizar 1.527 geoprocessamento dos dado s coletados em campo 

necessário para elaboração de mapas temáticos e emi ssão do Cadastro 
Ambiental Rural – CAR;  

Metodologia: 
Após o levantamento das informações em campo deverão ser realizados 

trabalhos de geoprocessamento conforme exigências para emissão do CAR 

conforme a Instrução Normativa SEMA-PA 05/2012, ou outra que venha substituí-la. 

As empresas deverão informar ao INCRA o nome e o número no Conselho 

de Engenharia e Agronomia – CREA dos Responsáveis Técnicos que farão o 

lançamento das informações junto ao SIMLAM/PA para emissão do CAR dos 

beneficiários. 

Posteriormente, o INCRA informará à SEMA-PA os técnicos autorizados a 

elaborar o CAR em cada assentamento contemplado nesta chamada pública. 
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A empresa deverá recolher uma Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART junto ao CREA-PA referente ao contrato desta chamada, detalhando os 

serviços. O número da ART gerado deverá ser indicado em cada CAR elaborado 

durante o período de vigência deste contrato. 

A relação dos projetos contemplados com este serviço e a quantidade de 

CAR a serem emitidos estão identificados no Anexo I Meta 04 Serviços 2 e 3. 

 
Serviço 3. Requerer 10.609, junto ao órgão ambienta l competente, Declaração 

de Dispensa do Licenciamento Ambiental - DLA.  

Metodologia: 
A empresa contrata deverá realizar o preenchimento do requerimento junto 

ao órgão ambiental competente, da Declaração de Dispensa do Licenciamento 

Ambiental – DLA conforme critérios estabelecidos pela Resolução COEMA Nº 107, 

de 08 de março de 2013 para as atividades desenvolvidas pelos beneficiários desta 

chamada que sejam passíveis de dispensa de licenciamento ambiental. 
 
Meta 05: Executar 20 Planos de Trabalho de Atividad es Complementares 

correspondentes aos lotes constantes no Anexo I do Projeto Básico  

 
Serviços 1: Executar 42.984 atividades complementar es individuais;  
 
Serviços 2: Executar 1.619 atividades complementare s coletivas.  

Metodologia: 
As Oficinas Regionais4 de Qualificação e Legitimação da Demanda para 

Contratação dos Serviços de ATER, realizadas pela coordenação de ATES do 

INCRA/ SR (30), indicaram a necessidade de um Plano de Trabalho que oriente 

ações de ATER pautada no diálogo permanente com as famílias dos 

assentamentos, levando-se em consideração o perfil sociocultural das comunidades 

a serem beneficiadas. 

Para tanto, a equipe técnica devera estar preparada para oferecer os 

serviços de assistência técnica de maneira inter e multidisciplinar.  

Assim, a confirmação das demandas apresentadas nas Oficinas Regionais 

de Qualificação e Legitimação da Demanda para Contratação dos Serviços de ATER 

deverão se dar nas oficinas de planejamento inicial a serem realizadas nos 

                                                 
4  Processo Administrativo n° 54501.000019/2013-67. Fo ram realizadas cinco (05) reuniões 
com os assentados, instituições pública, representantes de classes para levantamento e qualificação 
da demanda. 
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assentamentos para elaborar um (01) Plano de Trabalho para cada Núcleo 

Operacional que será submetido à análise e aprovação da equipe de ATES 

INCRA/SR(30). 

O Plano de Trabalho deverá contemplar ações relacionadas às dimensões 

produtiva, organizativa, social e ambiental, que serão desenvolvidas de forma 

individual e coletiva, de acordo com os objetivos específicos e a carga horária 

prevista no Anexo I do Projeto Básico, conforme as demandas definidas nas Oficinas 

Regionais de Qualificação e Legitimação da Demanda, com as oficinas de 

planejamento realizadas nos assentamentos. 

Recomenda-se a observância à inclusão de ações/atividades relacionadas 

às temáticas abaixo elencadas: 

Acesso às políticas públicas (PAA, PNAE, PRONAF, PRONERA, 

PRONATEC, TERRA SOL, TERRA FORTE, BOLSA VERDE, dentre outros); 

Fortalecimento das organizações sociais (grupos formais ou informais); 

Inserção de processos de produção com bases agroecológicas; 

Estudos de viabilidade e incentivo para ações na área de manejo de fauna 

silvestre; 

Desenvolver ações na dimensão ambiental, que levem à preservação, 

conservação, recuperação e exploração sustentável dos recursos naturais; 

Ações que proporcionem a inserção mercadológica que facilite a 

comercialização da produção, aquisição e utilização de insumos; 

Demais ações a serem definidas, de forma participativa, pelas famílias 

beneficiárias. 

Para a composição dos serviços do Plano de Trabalho de atividades 

complementares (individuais e coletivas) será utilizado o saldo de horas disponível 

de cada lote, e seu (s) respectivo (s) núcleo (s) operacional (is), o que totalizam   

42.984 atividades complementares individuais e 1.619 atividades complementares 

coletivas, considerando para atividade individual o tempo estimado de 2,65 horas e 

para atividade coletiva o tempo estimado de 9,16 horas, aproximadamente, 

conforme Anexo I do Projeto Básico.  

O Plano de Trabalho deverá ser elaborado conforme o roteiro básico no 

Anexo II do Projeto Básico, que deverá ser encaminhado para a Equipe de ATES 

INCRA/SR (30), para apreciação, adequação e aprovação.  
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11. ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

As propostas deverão ser encaminhadas via SEDEX, ou entregues 

diretamente na sala de ATES do INCRA – SR (30), devidamente lacradas e 

identificadas conforme modelo abaixo, atendendo ao previsto nesta Chamada 

Pública até o Quadragésimo quinto dia (45) após a Publicação do Edital   
 

ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
 
LOTE:_____________________________________________ 
A/C 
Sr._______________________________________________________ 
Superintendente Regional do INCRA/SR (30)/PA 
Chamada Pública de ATES n° 01/2014 
Endereço: Avenida Presidente Vargas, S/N c/ Frei Ambrósio 
Bairro Fátima – Santarém - PA 
Superintendência do INCRA em Santarém – Divisão de Desenvolvimento de Projetos de 
Assentamento – Coordenação de Ates – CEP: 68040-060 
 
O envelope nº. 01 deverá conter os seguintes documentos:  
 

1. Estatuto ou Contrato Social e suas alterações conforme o caso; 
2. Documentação que comprove a gestão da instituição e documentos pessoais 
dos respectivos gestores; 
3. Comprovante de credenciamento junto ao MDA;  
4. Declaração de cumprimento do disposto na Lei nº 9.854/99 e no inciso  
XXXIII, art. 7º da Constituição Federal de 1988 (anexo III);  
5. Declaração de fato superveniente (anexo IV);  
6. Declaração de vistoria5 do local (anexo V);  
7. Certidão de regularidade com Seguridade Social, FGTS e Fazenda Nacional, 
Estadual e Municipal;  
8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT em cumprimento do 
disposto na Lei nº 12.440/2011; 
9. Nos casos de Cooperativas deve conter no envelope a declaração de 
regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI de cada um dos 
cooperados relacionados; 
10. Caso a empresa seja cadastrado no SICAF deverá anexar ainda no 
Envelope Nº. 01 os documento referente à regularidade. 

 
 

                                                 
5   A Vistoria do local  corresponde à visita prévia, pelas entidades credenciadas e 
interessadas para seleção por esta Chamada Pública, aos Projetos de assentamentos constantes no 
projeto básico com objetivo adquirir conhecimento das realidades locais (tais como acessibilidade, 
condições socioeconômicas do público beneficiário, entre outras informações que considerem 
pertinentes para elaboração da proposta técnica). A vistoria do local é facultada às entidades 
credenciadas e interessadas para seleção por esta Chamada Pública.   
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.  
 

ENVELOPE 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
LOTE:_____________________________________________ 
A/C 
Sr._______________________________________________________ 
Superintendente Regional do INCRA/SR(30)/PA 
Chamada Pública de ATES n° 01/2014 
Endereço: Avenida Presidente Vargas, S/N c/ Frei Ambrósio 
Bairro Fátima – Santarém - PA 
Superintendência do INCRA em Santarém  – Divisão de Desenvolvimento de Projetos de 
Assentamento – Coordenação de Ates – CEP: 68040-060 

 
O envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos:  
 

1. Proposta técnica e metodológica de execução do serviço (anexo I);  
2. Currículo da entidade com comprovantes (anexo II modelo 1);  
3.Currículo dos profissionais que farão parte do quadro técnico para atuação 
no Núcleo Operacional (anexo II modelo 2), com comprovações e cópia dos 
documentos pessoais, do registro e regularidade dos técnicos no Conselho 
Profissional;  
4. Declaração de disponibilidade de infra-estrutura física (anexo VI).  

 
A entidade concorrente deverá apresentar a proposta técnica especifica para 

cada um dos lotes pleiteados em envelopes separados, mesmo que concorra a dois 

ou mais lotes simultaneamente. 

A proposta deverá estar assinada pelo representante autorizado da entidade 

concorrente, sendo que todas as páginas deverão estar rubricadas e não conter 

rasuras. 

Os envelopes serão abertos e as propostas analisadas decorrido 15 dias 

após o prazo de encerramento do extrato da presente Chamada Publica publicada 

no Diário Oficial da União.  

O roteiro obrigatório para a elaboração da proposta técnica está no Anexo I. 

Os esclarecimentos acerca desta Chamada Pública poderão ser feitos 

através dos contatos abaixo: (93) 3523-1296 Ramal 213 ATES, e-mail: 

ates.sr30@sta.incra.gov.br. 
 
 
12. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA SELEÇÃO DA ENTIDADE 
EXECUTORA 
 

Serão avaliados os seguintes itens: 
  
1. A experiência da entidade em ATER;  
2. A proposta técnica metodológica apresentada;  
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3. A qualificação da Equipe Técnica. 
 

Para comprovação da experiência da proponente e da experiência e 

formação da equipe técnica deve ser atendido expressamente o conteúdo do Art. 19 

da Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010, do Art. 6º do Decreto 7.217 de 15 de junho 

de 2010, da Portaria MDA nº35 de 16 de junho de 2010, do item 8 desta Chamada 

Pública, bem como as limitações estipuladas no art. 30 da Lei 8.666/93. 

A classificação da proposta se dará pelo alcance da pontuação mínima de 

60 pontos.  
 
SÃO CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO: 
 
1. Propostas entregues após termino do prazo estipulado neste edital; 

2. Não credenciamento da entidade como prestadora de ATER no MDA até a 
entrega da proposta; 

3. O não atendimento à quantificação e qualificação da equipe conforme Itens 
14 e 16 do Projeto Básico, e dos Valores dos Respectivos Lotes - Tabela 4;  

4. A Proposta Técnica devera ser entregue encadernada, com paginas 
numerada e elaborada conforme roteiro do Anexo I; 

5. Os Documentos necessários para Habilitação deverão ser entregues e 
encadernados, com paginas numeradas e obedecendo o mesma sequência 
apresentado no Item 11 envelope 01(lista de documentos). 

 
 
AS ENTIDADES DEVERÃO OBSERVAR OS SEGUINTES ITENS: 
  
1. A pontuação máxima passível de ser atingida corresponde a 100 (cem) pontos, 
conforme indicados no quadro descritivo abaixo. 

2. As Instituições que não atingirem uma pontuação de pelo menos 60 (sessenta) 
pontos na avaliação da Proposta Técnica serão consideradas inabilitadas. 

3. As Instituições concorrentes deverão apresentar os documentos comprobatórios 
dos critérios de seleção no ato da apresentação da proposta técnica. 

4. Os documentos e informações apresentados na Proposta Técnica serão 
avaliados levando-se em consideração os seguintes critérios de pontuação: 
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TABELA 5 – Critérios de Avaliação 

ITEM DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO 
MAXIMA 

1. EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO (30) 

1.1. 

Experiência geral da instituição em atividades de 
assessoria técnica, social e ambiental em assentamentos 
da reforma agrária, comprovado através de declaração ou 
atestado expedido por pessoa de direito público ou privado 
que as tenha contratado: 

♦ Entre 01 (um) e 02 (dois) anos (1 pt) 
♦ Entre 03 (três) e 04 (quatro) anos (2 pt) 
♦ Entre 04 (quatro) e 05 (cinco) anos (3 pt) 
♦ Acima de 05 (cinco) anos (4 pt) 
♦ Experiência na Amazônia soma-se (1 pt)  

(5) 

1.2. 

Experiência geral da instituição na execução de programas 
na área de agricultura familiar (PAA, PNAE, etc.), 
comprovado através de declaração ou atestado expedido 
por pessoa de direito público ou privado que as tenha 
contratado: 

♦ Em dois programas (1 pt) 
♦ Em três programas (2 pt) 
♦ Em quatro programas (3 pt) 
♦ Acima de quatro programas (4 pt) 
♦ Experiência na Amazônia soma-se (1 pt) 

(5) 

1.3. 

Experiência geral da instituição em aprovação de projetos 
de crédito rural (PRONAF e outros para agricultura 
familiar), comprovada por agentes financeiros e instituições 
financiadoras: 

♦ Entre 01 e 100 projetos (1 pt) 
♦ Entre 100 e 300 projetos (2 pt) 
♦ Acima de 300 projetos (3 pt) 
♦ Experiência na Amazônia soma-se (1pt) 

 
(4) 

 

1.4 

Experiência geral da instituição em aprovação de projetos 
de crédito rural em linhas especiais da agricultura familiar 
(Amazônia Florescer, PRONAF: Micro Crédito Rural, Agro 
ecologia, Mulher, ECO, Jovem, Floresta e outras linha 
especiais para agricultura familiar), comprovada por 
agentes financeiros e instituições financiadoras: 

♦ Entre 01 a 10 projetos (1 pt) 
♦ Entre 10 e 30 projetos (2 pt) 
♦ Acima de 30 projetos (3 pt) 

 

(3) 
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1.5. 

Experiência geral da instituição na execução de 
projetos/programas de educação, preservação e 
recuperação ambiental e geração de renda, comprovado 
através de declaração ou atestado expedido por pessoa de 
direito público ou privado que as tenha contratado: 

♦ Em um projeto/programa (2 pt) 
♦ Em dois projetos/programas (3 pt) 
♦ Em três projetos/programas (4 pt) 
♦ Acima de três projetos/programas (5 pt) 

(5) 

1.6 

Experiência geral da instituição em atividades de 
assessoria técnica, social e ambiental com povos e 
populações tradicionais da Amazônia, comprovado através 
de declaração ou atestado expedido por pessoa de direito 
público ou privado que as tenha contratado: 

♦ Entre 01 (um) e 02 (dois) anos (0,5 pt) 
♦ Entre 03 (três) e 05 (cinco) anos (1 pt) 
♦ Acima de 05 (cinco) anos (1,5 pt) 

(3) 

1.7 

Experiência geral da instituição em curso de organização 
econômica de grupos coletivos da agricultura familiar e de 
mulheres, comprovado através de relatórios dos cursos 
com descrição do conteúdo e relatório fotográfico: 

• Pelo menos dois cursos (2 pt) 
• Pelo menos quatro cursos (3 pt) 
• Pelo menos seis cursos (4 pt) 
• Pelo menos dez ou mais cursos (5 pt) 

(5) 

2. PROPOSTA TÉCNICA (25) 

2.1 

Coerência e objetividade da proposta técnica em relação à 
chamada pública n º 001/2013. 

• Bom (5 pt) 
• Regular (3 pt) 
• Insuficiente (0 pt) 

(5) 

2.2 

Coerência e objetividade da proposta técnica em relação 
ao que consta na PNATER. 

• Adequado (5 pt) 
• Regular (3 pt) 
• Insuficiente (0 pt) 

(5) 

2.3 

Compatibilidade da proposta técnica em relação à 
capacidade operacional para execução dos serviços 
previstos, conforme descrito no Anexo IV – Detalhamento 
das metas e serviços. 

• Adequado (5 pt) 
• Regular (3 pt) 
• Insuficiente (0 pt) 

(5) 
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2.4 

Prevê a participação das mulheres/jovens na gestão do 
projeto e execução das atividades, contemplando 
estratégias/instrumentos de planejamento, monitoramento 
e avaliação a serem realizadas em conjunto com as 
beneficiárias: 

• Adequado (5 pt) 
• Regular (3 pt) 
• Insuficiente (0 pt) 

(5) 

2.5 

Promove a articulação das mulheres/jovens com outros 
grupos produtivos de mulheres/jovens, redes e entidades 
representativas:  

• Adequado (5 pt) 
• Regular (3 pt)  
• Insuficiente (0 pt) 

(5) 

3. EQUIPE TÉCNICA (45) 

3.1. 

Formação da equipe técnica de nível superior, comprovado 
através de diplomas e certificados de graduação: 

♦ Doutorado (5 pt) 
♦ Mestrado (4 pt) 
♦ Especialização (3 pt) 
♦ Graduação via PRONERA (2 pt) 

(05) 

3.2. 

Experiência do profissional com formação superior em 
ciências agrárias, comprovado através de currículo 
profissional: 

♦ Fruticultura/horticultura/olericultura (1 pt) 
♦ Sistemas de produção sustentáveis (1 pt) 
♦ Práticas conservacionistas de solo (1 pt) 
♦ Comercialização (1 pt) 
♦ Irrigação (1 pt) 

(05) 

3.3. 

Experiência do profissional com formação superior na área 
social ou humana, comprovado através currículo 
profissional: 

♦ Associativismo/cooperativismo (1 pt) 
♦ Experiência em planejamento e construção de 

diagnósticos participativos e elaboração e/ou 
desenvolvimento de projetos sociais: saúde, 
educação, saneamento, etc (1 pt) 

♦ Experiência de trabalhos com mulheres, jovens e 
idosos (na perspectiva de gênero e geração) (1 pt) 

♦ Experiência em trabalhos com segurança alimentar 
na agricultura familiar (1pt) 

♦ Educação rural (1 pt) 

(05) 

3.4. 

Experiência do profissional com formação superior nas 
áreas ambientais, florestais, biológicas e pesqueiras, 
comprovado através currículo profissional: 

♦ Gestão de recursos Hídricos e pesqueiros (1 pt) 
♦ Plano de manejo florestal (1 pt) 
♦ Recuperação e conservação de APP e ARL (1 pt) 

(05) 



Chamada Pública / Edital – ATES/SR (30) 28

♦ Sistemas agrosilvopastoril / agroecológicos / 
agroflorestais e atividades extrativistas embasadas 
em princípios ecológicos (1 pt) 

♦ Manejo em fauna silvestre (1 pt) 

3.5. 

Experiência do profissional com formação superior na área 
de medicina veterinária/zootecnia, comprovado através 
currículo profissional: 

♦ Manejo em bovinocultura leiteira e de corte na área 
de agricultura familiar (1 pt)  

♦ Manejo de pastagens (1 pt) 
♦ Criação de animais de pequeno porte (1 pt) 
♦ Nutrição animal (1 pt) 

(04) 

3.6. 

Experiência do profissional com formação de nível médio 
em ciências agrárias, comprovado através currículo 
profissional: 

♦ Agroindústria e processamento de alimentos (1 pt); 
♦ Práticas Agroecológicas (1 pt); 
♦ Criação de animais de pequeno porte (01 pt); 
♦ Manejo de pastagem (1 pt); 
♦ Pesca e Aquicultura (1 pt) 

(05) 

3.7. 

Experiência do profissional com formação de nível médio 
na área ambiental, comprovado através currículo 
profissional: 

♦ Implantação de SAF (1 pt); 
♦ Recuperação de áreas degradadas, APP e ARL (1 

pt); 
♦ Manejo de Fauna Silvestre (1 pt); 
♦ Manejo de recursos Hídricos (1 pt); 

(04) 

3.8. 

Experiência do profissional com formação de nível médio 
na área social, comprovado através currículo profissional: 

• Associativismo/cooperativismo (1 pt); 
• Trabalhos com mulheres, jovens e idosos (na 

perspectiva de gênero e geração) (1 pt); 
• Políticas sociais (1 pt); 
• Experiência em planejamento e construção de 

diagnósticos participativos e elaboração e/ou 
desenvolvimento de projetos sociais: saúde; 
educação; saneamento; etc (1 pt) 

(04) 

3.9. 

Proporção de gênero na composição da equipe técnica, 
comprovada através no número de currículos enviados: 

• Até 15% da equipe composta por mulheres (2 pt) 
• Até 30% da equipe composta por mulheres (4 pt) 
• Acima de 30% da equipe composta por mulheres (5 

pt) 

(05) 
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3.10 

Quantidade de profissionais com experiências em 
geoprocessamento e elaboração de mapas temáticos, 
comprovado através  de currículos: 

• Até 15% da equipe (1 pt); 
• Até 30% da equipe (2 pt); 
• Acima de 30% da equipe (3 pt). 

(03) 

 

 

13. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

O resultado da seleção será publicado na página do contratante na internet e 

comunicado oficialmente por meio de ofício às entidades interessadas em até 60 

dias após o recebimento das propostas. As entidades poderão entrar com recursos 

no prazo máximo de 05 dias úteis contados da data do recebimento da notificação 

de comunicação dos resultados. 

Caberá a Divisão de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento avaliar 

e resolver casos omissos e situações não previstas nesta Chamada Pública. 
 
14. VALIDADE DAS PROPOSTAS 
 

14.1. A Administração poderá convocar a entidade executora selecionada 

em primeiro lugar para assinar o contrato dentro do prazo de validade da proposta, 

que será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da divulgação do resultado da 

seleção. 

14.2. A entidade selecionada deverá apresentar, quando convocada para 

formalizar o contrato, a documentação relativa à sua regularidade fiscal e outros 

documentos solicitados pelo INCRA, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, 

prorrogável uma vez por igual período, desde que justificado o motivo do atraso e 

aceito pelo INCRA. 

14.3. Decorrido o prazo concedido, poderá ser convocada a proposta 

seguinte, obedecida a ordem de classificação. 

14.4. Para cada lote será firmado um contrato distinto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Chamada Pública / Edital – ATES/SR (30) 30

15. ANEXOS 
 
ANEXO I – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNI CA 
 

A proposta técnica deve ser enviada contendo obrigatoriamente todos os 

itens abaixo descritos, com seu respectivo detalhamento, tendo como referência os 

temas do objeto desta chamada.  

Os componentes da proposta técnica devem estar articulados ao 

cronograma de execução, aos serviços e custos previstos no Projeto Básico. 

Somente serão aceitas propostas contendo o número do credenciamento da 

entidade no SIATER. 
 

Item  Detalhamento  
1. Identificação da 

Proposta 
Nº da Chamada e Lote (apenas 01 lote por Proposta) 
Título: Nome da Proposta 

2. Identificação do 
proponente 

Nome da entidade 
CNPJ 
Número de credenciamento no SIATER e UF do 
credenciamento 

3. Apresentação 

Contexto em que esta proposta se insere 
Identificação do problema a ser enfrentado/mitigado 
Relação da proposta com a realidade da agricultura familiar 
no Território da Cidadania, apontando caminhos para o 
enfrentamento dos problemas. 

4. Experiência da 
Proponente 

Caracterizar a entidade prestadora apresentando 
detalhadamente a experiência desta nas temáticas 
relacionadas a Chamada Pública. 

5. Infra estrutura 
física e operacional 
da proponente para 

realização dos 
serviços a serem 

contratados 

Apresentar declaração do número de bases fixas da 
proponente (escritórios) contendo estrutura física e 
operacional que serão utilizadas na execução do contrato. 

6. Equipe técnica 
Apresentação dos currículos da equipe técnica que 
executará as atividades contratadas, contendo nome, CPF, 
formação, titulação e experiência em ATER. 



Chamada Pública / Edital – ATES/SR (30) 31

7. Proposta Técnica 

6.1. 
Metodologia de 
Execução e 
Descrição das 
Atividades 

Descrever a linha metodológica a ser 
aplicada ao serviço, seus fundamentos e 
sustentação teórica. Discorrer sobre a 
forma de organização das atividades de 
Leitura da Realidade, Planejamento, 
Execução e Avaliação, considerando a 
definição de atividades de ATER adotada 
pelo MDA/INCRA e observando o 
documento “Referenciais Metodológicos” 
fornecido pelo INCRA. Descrever 
detalhadamente as atividades a serem 
executadas, considerando a descrição das 
atividades contidas no Projeto Básico e no 
Edital da Chamada Pública. 

6.2. 
Cronograma de 
Execução 
Físico e 
Financeiro 

Organizar as etapas de execução das 
atividades contratadas. Associar a cada 
etapa de execução das atividades 
contratadas, um pagamento a ser realizado 
pelo INCRA, mediante a entrega da 
comprovação da efetiva realização da 
atividade contratada, conforme art. 23 da 
Lei 12.188/2010. 

6.3. Resultados 
esperados 

Prever os resultados obtidos após a 
realização das atividades contratadas 

6.4. 
Monitoramento 
e avaliação 

Apresentar estratégia de acompanhamento 
e execução das atividades contratadas, 
com a estratégia de avaliação dos 
trabalhos a serem executados com a 
participação dos beneficiários, 
relacionando-a com os “resultados 
esperados” descritos acima. 
Informar e descrever se utiliza algum 
sistema de acompanhamento das 
Unidades Familiares. 

 
 
Obs. Todas as informações declaradas serão conferidas através dos documentos 
comprobatórios, no momento da análise das propostas. 
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ANEXO II – MODELO DOS CURRICULOS  
 
Modelo I: Currículo da entidade proponente 

O currículo da entidade proponente deve seguir o formulário padrão abaixo. 
Em cada tópico acrescente as linhas que forem necessárias para continuar a inserir 
as informações. 

 
NOME: SIGLA:  CNPJ:  

ANO DE FUNDAÇÃO:  Nº SIATER: 

ENDEREÇO: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: SITE: TELEFONES: 

EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO  

E
M

 A
S

S
E

S
S

O
R

IA
 T

É
C

N
IC

A
 E

 E
X

T
E

N
S

Ã
O

 R
U

R
A

L 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO EM TRABALHOS DE ATER JUNTO À  
COMUNIDADES DE AGRICULTORES FAMILIARES 

FINANCIADOR  INSTRUMENTO 
DE PARCERIA* ATIVIDADES REALIZADAS  LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

PERIODO DE 
EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

      
 
 
 
 
 
 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO EM TRABALHOS DE ATER JU NTO AOS 
ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA 

FINANCIADOR  INSTRUMENTO 
DE PARCERIA* ATIVIDADES REALIZADAS  LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

PERIODO DE 
EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

      
 
 
 
 
 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 S
O

C
IA

L,
 A

T
IV

ID
A

D
E

S
 

D
E

S
E

N
V

O
LV

ID
A

S
 C

O
M

 M
U

LH
E

R
E

S
 E

 J
O

V
E

N
S

 EXPERIÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES RURAIS 

FINANCIADOR  
INSTRUMENTO 
DE PARCERIA* ATIVIDADES REALIZADAS  

LOCAL DE 
EXECUÇÃO 

PERIODO DE 
EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

      
 
 
 
 
 

EXPERIÊNCIA EM TRABALHOS COM JOVENS E/OU ARTE E CULTURA  

FINANCIADOR  INSTRUMENTO 
DE PARCERIA* ATIVIDADES REALIZADAS  LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

PERIODO DE 
EXECUÇÃO 

INICIO FIM 
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O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 D
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 P
A

R
A

 A
 

C
O

M
E

R
C

IA
LI

Z
A

Ç
Ã

O
 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO EM TRABALHOS DE ATER JUNTO A OS 
ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA 

FINANCIADOR  INSTRUMENTO 
DE PARCERIA* ATIVIDADES REALIZADAS  LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

PERIODO DE 
EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE MERCADO, CADEIAS PRODUTIV AS E/OU 
AFINS 

FINANCIADOR  INSTRUMENTO 
DE PARCERIA* ATIVIDADES REALIZADAS  LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

PERIODO DE 
EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO  
 

P
O

LÍ
T

IC
A

S
 P

Ú
B

LI
C

A
S

 D
E

 A
C

E
S

S
O

 A
O

 C
R

É
D

IT
O

 R
U

R
A

L 
PA

R
A

 
A

G
R

IC
U

LT
U

R
A

 
FA

M
IL

IA
R

 E
 P

A
R

A
 A

 R
E

F
O

R
M

A
 A

G
R

Á
R

IA
 

EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ATER EM ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS 
DE ACESSO AO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICUL TURA FAMILIAR 

– PRONAF 

FINANCIADOR  
INSTRUMENTO 
DE PARCERIA* ATIVIDADES REALIZADAS  

LOCAL DE 
EXECUÇÃO 

PERIODO DE 
EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ATER EM ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS 
DE CRÉDITO RURAL PARA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU REFORMA  AGRÁRIA 

FINANCIADOR  INSTRUMENTO 
DE PARCERIA* ATIVIDADES REALIZADAS  LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

PERIODO DE 
EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chamada Pública / Edital – ATES/SR (30) 34

P
LA

N
O

S
 P

A
R

A
 O

 D
E

S
E

N
V

O
LV

IM
E

N
TO

 D
E

 
C

O
M

U
N

ID
A

D
E

S
 R

U
R

A
IS

 E
/O

U
 A

S
S

E
N

TA
M

E
N

T
O

S
 

D
A

 R
E

F
O

R
M

A
 A

G
R

Á
R

IA
 

EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ATER EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
DESENVOLVIMENTO DO ASSENTAMENTO E/OU PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE 

ASSENTAMENTO PDA/PRA ELABORADOS E APROVADOS 

FINANCIADOR  
INSTRUMENTO 
DE PARCERIA* ATIVIDADES REALIZADAS  

LOCAL DE 
EXECUÇÃO 

PERIODO DE 
EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

      
 
 
 
 

EXPERIÊNCIA EM METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS DE DIAGNÓSTICO, PLANEJ AMENTO, 
ASSESSORIA E TREINAMENTO PARA ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS NAS Á REAS DE 

GESTÃO ESTRATÉGICA, CONTÁBIL OU ADMINISTRATIVA. 

FINANCIADOR  
INSTRUMENTO 
DE PARCERIA* ATIVIDADES REALIZADAS  

LOCAL DE 
EXECUÇÃO 

PERIODO DE 
EXECUÇÃO 

INICIO FIM 

      
 
 
 
 

 
* Convênio, Contratos,Termo de Cooperação Técnica, etc. 
 

QUALIFICAÇÃO  DAS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO 
Espaço destinado à complementação das informações referente à atuação da instituição Linhas de 
pesquisa e extensão, programas, ações prioritárias, tipos de formação, parceiros, infraestrutura e 
capacidade instalada, indicadores e métodos de avaliação e acompanhamento, conhecimento sobre 
políticas públicas, relação com o público da reforma agrária. 
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Modelo II: Currículo Do Coordenador Da Equipe Técnica 
1. DADOS PESSOAIS  

NOME: SEXO: 

DATA DE NASCIMENTO: CPF: 

ENDEREÇO: RG: 

E MAIL: 

REGISTRO PROFISSIONAL: CEL: 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA  

FORMAÇÃO ANO DE 
CONCLUSÃO: 

SUPERIOR:  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

PÓS GRADUAÇÃO:  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Descrever os trabalhos  profissionais e voluntários 
realizados nos últimos 10 (dez) anos com agricultor es familiares como extensionista, citando 
o local, a instituição, a função e o período) 

INSTITUIÇÃO:  

MUNICÍPIO/ TERRITÓRIO:  

FUNÇÃO:  

PERÍODO:  

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:  

4. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS RELACIONADOS AOS TEMAS D A CHAMADA (cursos de 
curta duração, seminários, congressos,etc.) 

EVENTO: 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: 

LOCAL: 

ANO: CARGA HORÁRIA: 
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Modelo III: Currículo Dos Técnicos Da Equipe Técnica 
 
NOME DA INSTITUIÇÃO, SIGLA E CNPJ 
CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2014 
LOTE 01 – ___________________ 
Os currículos devem seguir o formulário padrão abaixo, para cada técnico. Em cada 
tópico poderá ser acrescentado o número de linhas que se fizerem necessárias para 
continuar inserir informações. 
 
NOME DO PROFISSIONAL (sem abreviações) 
 

SEXO: 

( ) Agricultor ( ) Assentando (a) e/ou filho (a) de 
assentado (a) 

Comunidade/ Assentamento: 

Data de Nascimento: RG: 

Registro Profissional (entidade e nº): CPF: 

Endereço eletrônico: 

 

Telefone: Celular: 

Endereço Residencial (completo): 

 

 
GRADUAÇÃO  (   ) Superior (   ) Técnico 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: em ordem cronológica inversa, informar o Título obtido (técnico ou 
profissionalizante; bacharel ou licenciatura; especialização, mestrado ou doutorado). 

Título / Curso Instituição/ UF Ano de conclusão 

   

   

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR: em ordem cronológica inversa, informar os cursos e capacitações 
com certificados voltados aos temas do desenvolvimento rural; reforma agrária. 

Curso/ Temática: Instituição/ UF Ano de conclusão 
   

   

 
EXPERIÊNCIA EM ATER : ( ) 0 a 24 

meses 
( ) 25 a 36 
meses 

( ) 37 a 48 meses ( ) 49 a 72 
meses 

( ) > 73 
meses 

Detalhamento: (Em ordem cronológica inversa, considerar os trabalhos dos últimos 15 anos – citar 
experiência de campo, pesquisa e trabalho em projetos/ programas de Ater-Ates/ capacitação de 
agricultores familiares, assentados da reforma agrária. 

Instituição/ 
UF 

Cargo/ 
Função 

Atividades realizadas Tempo 

(meses) 

Período (mês/ ano) 

Inicio Término 
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ATIVIDADES NO PROJETO 

CARGO/ FUNÇÃO 

 

 

ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS SOB A SUA 

RESPONSABILIDADE: 

 

Declaração de compromisso:  

Declaro para os devidos fins que conheço o conteúdo do projeto e concordo em participar da 
execução do mesmo, desempenhando as atividades supra-citadas sob a minha responsabilidade, 
durante a vigência do contrato. 

 

 

Nome e assinatura do profissional 
CPF 

 

Local/ UF e data: 
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ANEXO III -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO  DISPOSTO NA 

LEI Nº 9.854/99 E NO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONS TITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988 
 

(Timbre da Empresa) 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI Nº 9.8 54/99 E NO 
INCISO 

XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O  
 
 

(Nome/Razão Social_________________________________________,  inscrita  no  
CNPJ Nº__________________, sediada (endereço completo)____, por intermédio 
de seu representante legal o (a)  Sr(a)_________________________________,  
portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  nº _________________e  do  CPF  
nº__________________,  DECLARA,  para  fins  do  disposto  no inciso V do art. 27 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto 4.358/2002, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
Cidade___________________(UF), de________________de 2013 
 
 
 
                              _______________________________ 

(representante legal) 
 
 

(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIEN TE 
 
 

 (Timbre da empresa) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O  
 
 
 

(Nome/Razão Social)______________________________inscrita  no,  CNPJ 
nº________________________________, sediada  (endereço  completo)___,  por  
intermédio  de  seu representante  legal  o  (a)  Sr(a)  
________________________________,  portador  (a)  da  Cédula  de  
Identidade nº _______e do CPF nº______________, declara sob as penas da lei, 
que  até  a  presente  data  inexistem  fatos  impeditivos  para  a  sua  habilitação  no  
presente processo  de  dispensa  de  licitação,  estando  ciente  da  obrigatoriedade  
de  declarar  ocorrências posteriores. 
 
 
 
 

Cidade___________________(UF), de________________de 2013 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
(nome e número da identidade do declarante) 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL  DE 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 

(Timbre da empresa) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SER VIÇOS 
 
 

Declaro  em  atendimento  ao  previsto  na  Chamada  Pública  n°  01/2013,  que eu,  
_________________,  portador(a)   da   CI/RG   nº.  ___________   e   do   CPF 
nº___________,  representante   da   entidade  ___________,   estabelecida   no(a) 
___________ como  seu(ua) representante legal para os fins da presente 
declaração que vistoriei  os   assentamentos  que  compõem  o  núcleo  operacional  
(nome  do  núcleo operacional) onde serão executados os serviços objeto da 
Chamada Pública (Dispensa de  Licitação)  em  apreço,  tomando  plena  ciência  
das  condições  e  grau  de  dificuldade existentes. 
 
 
 

Local e data 
 

_________________________ 
Assinatura e carimbo 

(Representante da empresa) 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO  DA 

INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL  
 

(Timbre da Empresa) 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍ SICA E 
OPERACIONAL  

 
 
 
A empresa (nome completo da empresa) 
_____________________________________________________, sediada 
(endereço 
completo)____________________________________________________________
_____________________________________________________________, 
DECLARA, em atendimento ao previsto no edital de CHAMADA PÚBLICA 
INCRA/SR(30)  Nº 01/2013, que disponibilizará toda a infraestrutura física e 
operacional apresentada na proposta técnica, após a emissão da Ordem de Serviço 
que autoriza a execução do Contrato.  
 
 

Local e data. 
 
 

___________________________________ 
Nome e Assinatura 

(representante legal) 
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ANEXO VII - MODELO DA MINUTA DO CONTRATO  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

 

CONTRATO Nº. 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 
REFORMA AGRÁRIA – INCRA E A 
EMPRESA_________________________, 
OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSESSORIA TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL – ATER, A TRABALHADORES RURAIS 
NO OESTE DO ESTADO DO PARÁ.  

  A União, por meio do INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 
REFORMA AGRÁRIA – INCRA , doravante denominado CONTRATANTE , inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº. _______________, representado pelo seu Superintendente 
Regional, Sr. _______________________, portador da Cédula de Identidade nº. 
___________, expedida pelo SSP/__, e do CPF nº. ______________, consoante à 
competência que lhe foi delegada pela Portaria nº. ___, de ___ ______ ______, 
publicada no Diário Oficial da União de 06 de setembro de 2007, e a empresa 
_________, sediada na ___________, CEP: __________, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº. __________________, neste ato representada pelo seu Representante Legal, 
Sr. ___________________________________, portador da Cédula de Identidade 
nº. ____________, expedida pela SSP/___ e do CPF nº. ______________, 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem, firmar o presente Contrato de 
Prestação de Serviços, em consonância com o Processo Nº. ________/2013-_____ 
e nos termos do respectivo Termo de Dispensa de Licitação, devidamente 
reconhecida e ratificada, encontra amparo legal nas disposições contidas no inciso 
XXX do artigo 24 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores; na Lei nº. 12.188, de 11 de janeiro de 2010, na Lei Complementar nº. 
101, de 04 de maio de 2000; na Lei nº. 4.504, de 30 de novembro de 1964; no 
Decreto nº. 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto nº. 7.215, de 15 de 
junho de 2010, na Portaria nº. 581/10 de 20 de setembro de 2010, na Portaria MDA 
nº. 35 de 16 de junho de 2010 na IN/SLTI/MPOG nº. 02/2008 e suas alterações, e 
devendo ser observadas as cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

O objeto deste Contrato é a prestação, pela CONTRATADA , de serviços de 
Assessoria Técnica, Social e Ambiental – ATER a trabalhadores rurais assentados, 
no âmbito da SR (30), de acordo com a metodologia, objetivos, descrição dos 
serviços, quantitativo, equipe técnica e cronograma previsto na proposta técnica 
apresentada pela CONTRATADA em anexo:  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO A PROPOSTA TÉCNICA 
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É parte integrante deste Contrato a Proposta técnica apresentada pela contratada 
que as partes se obrigam a dar fiel cumprimento, independentemente de transcrição, 
bem como a Chamada Pública nº. 01/13 e o termo de dispensa de licitação n° 
________.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO  

O objeto do presente Contrato será executado em regime de empreitada por preço 
global. 

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 É expressamente vedado à CONTRATADA transferir a terceiros as obrigações 
assumidas neste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO  

O valor total deste contrato é de R$ _________ (valor por extenso), fixo e 
irreajustável.  

Parágrafo primeiro – Qualquer alteração necessária será feita por meio de termo 
aditivo.  

Parágrafo segundo – O pagamento observará o cronograma econômico-financeiro 
constante na Proposta Técnica. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta dos 
recursos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2013, a 
cargo do INCRA, cujo Programa de Trabalho e Elemento de despesa específica 
constará da respectiva Nota de Empenho, conforme abaixo: 

FONTE: _______________________________________ 

PROGRAMA DE TRABALHO: _____________________  

NATUREZA DE DESPESA: _______________________  

NOTA DE EMPENHO: ___________________________  

 VALOR TOTAL EMPENHADO: R$ ________________  

Parágrafo único - O INCRA declara e junta comprovação, que integrará o presente 
termo, de que os recursos para atender as despesas em exercícios seguintes estão 
assegurados, por sua inclusão no orçamento plurianual de investimentos, ou por 
prévia lei que o autorize e fixe o montante das dotações que anualmente constarão 
do orçamento, durante o prazo de sua execução, tudo na forma do art. 31 do 
Decreto 93.872/86.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS  

As atividades a serem realizadas pela CONTRATADA constam na Proposta Técnica, 
conforme mencionado na Cláusula Primeira.  
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A Contratante se reserva no direito de rejeitar, no 
todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com este Contrato.  

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Quaisquer exigências concernentes ao serviço do 
objeto do presente Contrato deverão ser atendidas pela CONTRATADA, sem ônus 
para o CONTRATANTE;  

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA deverá compensar, às suas 
próprias expensas e no prazo estipulado pelo CONTRATANTE, eventuais atrasos na 
execução dos serviços, além de incorrer nas multas previstas neste instrumento.  

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA  

O período de vigência deste Contrato, para execução dos serviços, será de 12 
(doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado nas hipóteses previstas no §1º do art. 57, da Lei nº. 8.666/93 desde que 
a prorrogação seja justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 
competente para celebrar o contrato, assegurada a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro. 

CLÁUSULA NONA – DA REPACTUAÇÃO  

A repactuação do preço do contrato observará a Lei 8.666/93, o Decreto 2.271/97, a 
IN/MPOG nº. 02/2008 (acrescida das alterações da Instrução Normativa SLTI/MPOG 
nº. 03, de 15 de outubro de 2009) e ainda os seguintes critérios:  

I. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja 
observado o interregno mínimo de um ano;  

II. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a 
partir da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento 
convocatório, sendo certo que se considera como data limite aquela do acordo, 
convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da 
apresentação da proposta, quando a variação dos custos da contratação for 
decorrente de mão-de-obra e estiver vinculado às datas-bases destes instrumentos;  

III. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas 
base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os 
acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na 
contratação;  

IV. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas 
base diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data-base 
da categoria profissional que represente a maior parcela do custo de mão-de-obra 
da contratação.  

V. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a 
anualidade disposta no subitem anterior, e que vier a ocorrer durante a vigência do 
contrato, é direito da CONTRATADA, e não posderá alterar o equilíbrio econômico e 
financeiro dos contratos, sendo assegurado ao prestador receber pagamento 
mantidas as condições efetivas da proposta.  
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VI. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou 
convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de 
obra decorrente desses instrumentos.  

Parágrafo primeiro - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será 
contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.  

Parágrafo segundo - As repactuações serão precedidas de solicitação da 
CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, 
por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo 
acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação. Não haverá reajuste 
de preços durante o primeiro ano do contrato, conforme art. 37 da IN nº. 02/2008 
MPOG. Caso o contrato seja repactuado, os valores poderão ser reajustados 
somente uma vez ao ano conforme previsto neste parágrafo.  

Parágrafo terceiro - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de 
benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios 
por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção 
coletiva.  

Parágrafo quarto - A CONTRATADA deverá exercer o direito à repactuação, 
pleiteando o reconhecimento deste perante a Administração, a partir do terceiro dia 
da data do depósito, e desde que devidamente registrado, no órgão regional do 
Ministério do Trabalho e Emprego, do acordo ou convenção coletiva de trabalho que 
fixar o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato, até a 
data da assinatura do instrumento de aditamento de prorrogação contratual 
subsequente, conforme determinado nos Acórdãos TCU nºs 1.827/2008 e 
1.828/2008, do Plenário, caso em que serão reconhecidos os efeitos financeiros 
desde a data estabelecida no acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença 
normativa que alterou o salário da categoria profissional, observada a periodicidade 
anual. 

O pagamento retroativo deverá ser concedido exclusivamente para os itens que 
motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença porventura existente. 
Se a CONTRATADA não exercer de forma tempestiva seu direito à repactuação, no 
prazo estabelecido neste item, e, por via de conseqüência, firmar o instrumento de 
aditamento de prorrogação do contrato sem pleitear a respectiva repactuação, 
ocorrerá à preclusão do seu direito a repactuar em relação ao último acordo ou 
convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa. Nas situações abaixo 
relacionadas, o contrato poderá ser prorrogado e o instrumento de aditamento da 
prorrogação poderá conter cláusula - por solicitação da CONTRATADA, 
acompanhada das devidas justificativas, desde que não tenha dado causa para o 
descumprimento do prazo estabelecido neste item para solicitação de repactuação, 
ou por interesse da Administração, devidamente justificado – prevendo a 
possibilidade de repactuação pretérita com efeitos financeiros desde a data 
estabelecida no acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa 
que alterou o salário da categoria profissional:  

a) o acordo ou convenção coletiva de trabalho não tiver sido depositado até a data 
da prorrogação Contratual;  
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b) o acordo ou convenção coletiva de trabalho for depositado, ou procedido à 
solicitação de repactuação, em data próxima à da prorrogação contratual, no caso 
em que o processamento da repactuação poderá, justificadamente, prejudicar a 
prorrogação;  

c) Qualquer outra situação o em que a CONTRATADA, comprovadamente, não tiver 
dado causa para que a solicitação de repactuação não tenha sido feita no prazo 
estabelecido neste item, ou que haja interesse da Administração.  

Nas situações previstas, por ocasião das prorrogações contratuais, quando possível, 
a Administração deverá prever o impacto no preço efetivamente praticado de 
eventual repactuação não concedida, para fins de comparação com os preços 
obtidos na pesquisa de preços efetuada, a qual também deverá levar em 
consideração o impacto do acordo ou convenção coletiva de trabalho já depositada. 
Caso não seja possível, o preço efetivamente praticado deve ser comparado com os 
preços obtidos na pesquisa de preços, sem qualquer previsão de impacto de 
eventuais novos custos.  

Parágrafo quinto - Quando da solicitação da repactuação, esta somente será 
concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se:  

I.  Os preços praticados no mercado e em outros contratos da 
Administração;  

II.  As particularidades do contrato em vigência;  

III.  O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;  

IV.  A nova planilha com a variação dos custos apresentada;  

V.  Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de 
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e.  

VI.  A disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE.  

Parágrafo sexto - A repactuação para fazer jus à variação de custos decorrentes do 
mercado referente aos preços dos materiais, este serão concedidos pela variação do 
INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor verificado e divulgado pelo IBGE, 
ou na sua falta, por substituto legal, em consonância com o inciso XXII do artigo 19 
da IN/MPOG nº. 02/2008 (acrescida das alterações da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº. 03, de 15 de outubro de 2009) e inciso XI do artigo 40 da Lei nº. 
8.666/93.  

Parágrafo sétimo - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações 
terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:  

I. A partir da assinatura do termo aditivo; 

II. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; 

III. Em data retroativa, desde a data estabelecida no acordo ou convenção 
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coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário da categoria 
profissional, observada a periodicidade anual, conforme o parágrafo quarto desta 
cláusula.  

Parágrafo oitavo - No caso previsto no inciso III do parágrafo sétimo, o pagamento 
retroativo deverá ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a 
retroatividade, e apenas em relação à diferença porventura existente.  

Parágrafo nono - A decisão sobre o pedido de repactuação será feita no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos 
comprovantes de variação dos custos. O prazo estabelecido neste item ficará 
suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a 
documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos 
custos. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de 
custos alegada pela CONTRATADA.  

Parágrafo décimo - A Administração deverá assegurar-se de que os preços 
contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a 
garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.  

Parágrafo décimo primeiro - Reconhecido o direito da CONTRATADA à 
repactuação, será lavrado instrumento de aditamento ao contrato vigente.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATANTE  

São obrigações do contratante:  

I. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições contratuais; 

II. Rejeitar no todo ou em parte os serviços ou materiais entregues em 
desacordo com as obrigações assumidas pela contratada; 

III. Designar um servidor para acompanhar e fiscalizar os serviços objeto deste 
Contrato; 

IV. Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato; 

V. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, sob pena de suspensão do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de 
força maior, devidamente justificado e aceito pelo INCRA; 

VI. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado ou 
preposto ou prestador de serviços da CONTRATADA que não mereça confiança no 
trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização e que 
adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe 
foram designadas; 

VII. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do serviço; 
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VIII. Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as 
condições pré-estabelecidas; 

IX. Verificar a regularidade da CONTRATADA junto ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedora – SICAF, antes de cada pagamento; 

X. Solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento 
dos serviços;  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
DA CONTRATADA  

Além das responsabilidades resultantes deste Contrato, das demais disposições 
regulamentares pertinentes aos serviços a serem executados e das obrigações 
constantes na Chamada Pública vinculada a este Contrato, conforme Cláusula 
Segunda, a CONTRATADA obriga-se a:  

I. Prever e disponibilizar os recursos físicos e humanos necessários para 
garantir a execução dos serviços; 

II. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
fiscalização, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente; 

III. Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados ou prestadores 
de serviços, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais 
como: salários, encargos previdenciários, trabalhistas, seguros de acidente, taxas, 
impostos, contribuições, indenizações e outras que porventura venham a ser criadas 
e exigidas pelo governo, assumindo a responsabilidade por todos os encargos e 
obrigações trabalhistas, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 

IV. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos 
serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do 
INCRA; 

V. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato, bem como por quaisquer danos que porventura 
vier a ser provocados ao INCRA ou a terceiros; 

VI. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, desde que 
comprovada sua culpa ou dolo, salvo os casos de força maior ou caso fortuito, de 
acordo com o artigo 393 do Código Civil Brasileiro; 

VII. Inserir no sistema eletrônico, após a execução da atividade, as 
informações exigidas na chamada pública e proposta técnica em anexo, como: 
Relatório de Planejamento, Atividades Individuais, Coletivas, Avaliação Final dos 
Serviços entre outras, necessárias ao acompanhamento e monitoramento por parte 
da contratante. 

VIII. Encaminhar digitalizado, após a execução da atividade, com a devida 
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assinatura do (s) beneficiário (s), o formulário previsto no caput do art. 7º do Decreto 
nº. 7.215, de 15 de junho de 2010, para fins de elaboração do Relatório de Execução 
dos Serviços Contratados, conforme modelo definido no sistema. 

IX. Encaminhar no sistema eletrônico, para fins de liquidação de despesa, 
Relatório de Execução dos Serviços Contratados, contendo:  

a) Identificação de cada beneficiário assistido, contendo nome, 
qualificação e endereço;  

b) Descrição das atividades realizadas;  

c) Horas trabalhadas para realização das atividades;  

d) Período dedicado à execução do serviço contratado;  

e) Dificuldades e obstáculos encontrados se forem o caso;  

f) Resultados obtidos com a execução do serviço;  

g) O Ateste do beneficiário assistido, preenchido por este, de próprio 
punho, encaminhado conforme inciso VII;  

h) Outros dados e informações exigidos nos formulários de execução das 
atividades disponíveis no sistema.  

X. Manter em arquivo, em sua sede, toda a documentação original 
referente ao contrato firmado, incluindo o Relatório a que se refere o inciso anterior, 
para  fins  de fiscalização, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da aprovação das 
contas anuais do órgão contratante pelo Tribunal de Contas da União; 

XI. Caso a Contratante ou os órgãos responsáveis pelo controle externo e  
interno requeiram, disponibilizar a documentação original  que se refere o inciso 
anterior, ou cópia de seu  inteiro  teor,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  contados  a  
partir  da  data  de  recebimento  da requisição, nos termos do que preceitua o §2º 
do art. 23 da Lei nº12.188/10; 

XII. Manter, durante toda execução contratual em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 
EXECUÇÃO DOS CONTRATOS 

O INCRA designará servidor e respectivo substituto para o acompanhamento do 
contrato.  

Parágrafo Primeiro  – O acompanhamento de cada serviço contratado será exercido 
por monitoramento e fiscalização, na forma a ser disposta pelo INCRA, observado o 
seguinte: 

I. O monitoramento será realizado periodicamente e à distância, por meio 
de sistema eletrônico; e. 

II. A fiscalização será realizada in loco e por meio de critérios de 
amostragem.  
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Parágrafo Segundo  – Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do 
Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o 
INCRA. 

Parágrafo Terceiro  – A fiscalização pelo INCRA em nada restringe a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA pela perfeita 
execução dos serviços. 

Parágrafo Quarto  – A CONTRATADA somente poderá executar qualquer tipo de 
serviço após a assinatura do Contrato, acompanhado da respectiva nota de 
empenho. 

Parágrafo Quinto  – A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais 
ampla e completa fiscalização e gestão, durante a vigência deste contrato, 
fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e aos 
serviços em execução e atendendo às observações e exigências apresentadas pela 
fiscalização. 

Parágrafo Sexto  – A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do 
INCRA e/ou auditoria externa por ele indicada tenham acesso a todos os 
documentos que digam respeito aos serviços prestados ao INCRA.  

Parágrafo Sétimo  – Ao INCRA é facultado o acompanhamento de todos os serviços 
objeto deste contrato, junto à representante credenciado pela CONTRATADA. 

Parágrafo Oitavo – Da mesma forma, a CONTRATADA deverá indicar um preposto 
para representá-la na execução do contrato, que deverá fiscalizar e acompanhar a 
execução dos serviços por seus funcionários e outras obrigações pertinentes à 
contratação, sem qualquer custo adicional ao INCRA. 

Parágrafo Nono  – O INCRA se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 
serviços prestados, se em desacordo com o contrato. 

Parágrafo Décimo  – A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não 
implicará a dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância do INCRA. 

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente após a realização dos serviços, mediante 
Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser apresentada até o ultimo dia do mês 
subsequente ao da realização dos serviços, de acordo com a demanda efetivamente 
executada, após as faturas serem aceitas e atestadas pelo servidor público 
designadas como gestor do contrato e após a comprovação da regular situação 
junto ao SICAF; 

a) Além dos requisitos previstos no art. 23 da Lei nº. 12.188, de 2010, 
para fins de liquidação de despesa, será exigido o atesto do servidor público 
designado para acompanhar e fiscalizar o contrato, o qual poderá ser realizado por 
meio do sistema eletrônico utilizado para o acompanhamento da execução dos 
serviços. 

I. O pagamento não será superior a 30 (trinta) dias, contados 
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a partir da data final do período de adimplemento da parcela, mediante emissão de 
Nota Fiscal pela contratada e de Ordem Bancária pelo INCRA, a qual será 
devidamente atestada pelo gestor designado para acompanhar e fiscalizar a 
execução contratual e após consulta on line ao SICAF; 

II. Será procedida consulta “ON LINE” junto ao SICAF, antes 
de cada pagamento a ser efetuado a contratada, para verificação da situação da 
mesma, relativamente às condições de habilitação exigidas na Chamada Pública 
vinculada a este Contrato e seus Anexos, cujos resultados serão impressos e 
juntados aos autos do processo próprio; 

III. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de 
qualquer fatura ou crédito existente no INCRA em favor da contratada. Caso a 
mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 
Administrativamente ou judicialmente, se necessário.  O valor da multa poderá ainda 
ser pago pela contratada com recolhimento à conta da União através de GRU. 

IV. Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal, 
devidamente atestada, o valor devido pela Administração será atualizado 
financeiramente, até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação do 
IGP-M/FGV, pro rata die. 

V. O INCRA poderá sustar o pagamento de qualquer Nota 
Fiscal/Fatura, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

Parágrafo Primeiro  - Será retido, no ato do pagamento, o Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica, nos termos da Lei nº. 9.430/96 IN/SRF/STN/SFC/Nº04/98 e 
IN/SRF/Nº028/99 e demais legislações que regem a matéria.  

Parágrafo Segundo  – A CONTRATANTE efetuará o pagamento referente às 
unidades das metas e atividades complementares realizadas e devidamente 
comprovadas de acordo com o cronograma de atividades para realização das 
metas. 

Parágrafo Terceiro  - Nos casos de eventuais atrasos no pagamento, o valor devido 
deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data limite até a 
data do efetivo pagamento, tendo como base a Taxa Referencial - TR, ou outro 
índice que venha a substituí-la, calculados “pro rata tempore”, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula:  

N/30 
EM = ---------------------------------------------- 

[(1 + TR/100) - 1] x VP 

Onde, 

TR = percentual atribuído à Taxa Referencial - TR; 

EM = Encargos moratórios; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento. 
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Parágrafo Quarto  - Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal, 
devidamente atestada, o valor devido pela Administração será atualizado 
financeiramente, até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação do 
IGP-M/FGV, pro rata die. 

Parágrafo Quinto  - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.  

Parágrafo Sexto  - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de 
qualquer fatura ou crédito existente no Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária em favor da CONTRATADA.  Caso a mesma seja superior ao crédito 
eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou 
judicialmente, se necessário.  O valor da multa poderá ainda ser pago pela 
CONTRATADA com recolhimento à conta da União através de GRU.  

Parágrafo Sétimo  - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em 
decorrência de penalidade ou inadimplemento contratual, sem que isso gere direito à 
alteração dos preços, ou de atualização monetária por atraso de pagamento.  

Parágrafo Oitavo  - A CONTRATANTE não efetuará pagamento de títulos 
descontados ou através de cobrança em bancos, bem como os que forem 
negociados com terceiros.  

Parágrafo Nono  - A CONTRATANTE só efetuará pagamentos via ordens bancárias 
nas condições estabelecidas no presente contrato.  As eventuais despesas 
decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de 
responsabilidade da CONTRATADA.  

Parágrafo Décimo  – A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer 
despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido prevista neste ato.  

Parágrafo Décimo Primeiro  - O pagamento à CONTRATADA será efetuado 
mediante apresentação das faturas, após:  

1) A consulta “on line” para as instituições cadastradas no SICAF, estando à 
mesma com a documentação obrigatória dentro do prazo de validade;  

2) Comprovação de recolhimento do INSS, mediante a apresentação de 
cópia da GRPS quitada, referente ao mês anterior àquele relativo aos 
serviços faturados, bem como da Certidão Negativa de Débito junto à 
Previdência Social – CND, em vigor na data de apresentação do documento;  

3) Comprovação de que não se encontra inscrito no CADIN, podendo para 
tanto apresentar a documentação pertinente a sua regularidade fiscal, nos 
termos do artigo 29, da Lei 8.666/93;  

4) Apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, em vigor na data da apresentação 
dos documentos de habilitação;  

5) Apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal em 
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relação a outros tributos e/ou encargos porventura devidos de acordo com o 
regime jurídico da CONTRATADA;  

6) Verificação do cumprimento das fases do contrato, conforme atestado 
pelo servidor designado pela CONTRATANTE.  

Parágrafo Décimo Segundo  – O não cumprimento das exigências previstas no 
parágrafo anterior acarretará na suspensão imediata do referido pagamento, até a 
sua regularização, não cabendo a CONTRATADA solicitar indenização junto à 
CONTRATANTE.  

Parágrafo Décimo Terceiro  - A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de 
qualquer Nota Fiscal/Fatura, no todo ou em parte, nos seguintes casos:  

1. Serviços executados fora dos padrões éticos e da 
qualidade atribuíveis à espécie; 

2. Existência de qualquer débito para com a 
CONTRATANTE.   

Parágrafo Primeiro  - Do valor da(s) Nota(s) Fiscal (si) e/ou Fatura(s) 
apresentadas(s) para pagamento, será (ão) deduzida(s), de pleno direito:  

1. Multas impostas pela CONTRATANTE; 

2. Multas, indenizações ou despesas a ele impostas, por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento pela CONTRATADA, 
de leis ou regulamentos aplicáveis à espécie; 

3. Cobrança indevida.  

Parágrafo Décimo Quarto  - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão 
assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.  

Parágrafo Décimo Quinto  - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstâncias 
que impeça a liquidação da despesa nota fiscal,  será  devolvida  por  meio  de  
ofício  onde  será  notificada  a empresa sobre as sanções previstas. Neste caso o 
prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou 
reapresentação da nota fiscal não acarretando qualquer ônus para o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.  

Parágrafo  Décimo  Sexto   –  Para  fiscalização  do  cumprimento  das  obrigações  
trabalhistas  e sociais  nas  contratações  continuadas  com  dedicação  exclusiva   
dos   trabalhadores   da CONTRATADA, exigir-se-á que seja apresentado à 
CONTRATANTE, mensalmente (conforme a   periodicidade   legal   de   cada   
recolhimento   ou   informação),   conforme   o   caso,    as seguintes comprovações:  

No caso de Entidades regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas:  

1. Recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o 
empregador e de seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3o da 
Constituição federal, sob pena de rescisão contratual; 
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2. Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior; 

3. Pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês 
anterior; 

4. Fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível; 

5. Pagamento do 13º salário; 

6. Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de 
férias, na forma da Lei; 

7. Realização de exames admissionais e demissionais periódicos, quando 
for o caso; 

8. Eventuais cursos de treinamento e reciclagem; 

9. Encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela 
legislação, tais como: a RAIS e a CAGED; 

10. Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo 
coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; 

11. Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos 
empregados vinculados ao contrato; e. 

12. Comprovantes de registro dos profissionais (se for o caso) nos 
respectivos Conselhos. 

No caso de cooperativas:  

1. Recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à 
parcela de responsabilidade do cooperado; 

2. Recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela  de 
responsabilidade da Cooperativa; 

3. Comprovante de distribuição de sobras e produção; 

4. Comprovante da aplicação do FATES – Fundo Assistência Técnica 
Educacional e Social; 

5. Comprovante da aplicação em Fundo de reserva; 

6. Comprovação de criação do fundo para pagamento do 13º salário e 
férias; 

7. Eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as 
sociedades cooperativas.  

No caso de  sociedades  diversas,  tais  como  as  Organizações  Sociais  Civis  
de Interesse Público – OSCIP e as Organizações Soci ais:  
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Será exigida a comprovação de atendimento a  eventuais  obrigações  decorrentes 
da  legislação que rege as respectivas organizações. 

a) Serviços executados fora dos padrões éticos e da qualidade atribuíveis 
à espécie; 

b) Existência de qualquer débito para com o INCRA. 

VI. Do valor da (s) Nota (s) Fiscal (is) e/ou Fatura (s) 
apresentada (s) para pagamento, será (ão) deduzida (s), de pleno direito; 

VII. Multas impostas pelo INCRA; 

VIII. Multas,  indenizações  ou  despesas  a  ele  imposta,  
por  autoridade competente,  em  decorrência  do  descumprimento  pela  licitante,  
de  leis  ou regulamentos aplicáveis à espécie; 

IX. Cobrança indevida. 

X. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere 
direito a reajustamento de preços ou correção monetária. 

Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 
despesa, a nota fiscal será devolvida por meio de ofício, em que será notificada a 
CONTRATADA sobre as sanções previstas. Neste caso o prazo para o pagamento 
iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação da nota fiscal não 
acarretando qualquer ônus para o INCRA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES 

As seguintes sanções poderão ser aplicadas à CONTRATADA, conforme o caso, 
sem prejuízo da reparação dos danos causados ao INCRA pelo infrator, na forma da 
legislação: 

I. Advertência; 

II. Multa de 2% a 10 % do valor do contrato; 

III. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o INCRA e 
suas subsidiárias, por período não superior a 2 (dois) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

Parágrafo Primeiro  – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 
administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos  
definidos  em  lei,  sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

Parágrafo Segundo  – A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 
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a) Descumprimento  das  obrigações  editalícias  ou  contratuais  que  não  
acarretem prejuízos para o INCRA; 

b) Execução insatisfatória, ou pequenos transtornos ao desenvolvimento 
dos serviços desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão 
temporária ou declaração de inidoneidade. 

Parágrafo Terceiro   –  Especificamente  para  efeito  de  aplicação  de  multas,  às  
infrações  são atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir: 

 Ocorrências   
ITEM DESCRIÇÃO PONTO 

01 Suspender  ou  interromper,  salvo  motivo  de  força  maior  ou  
caso  fortuito,  os serviços contratuais por dia e por unidade de 
atendimento; 

1,0 

02 Manter  empregado  sem  a  qualificação  exigida  para  executar  
os  serviços contratados, por empregado e por dia; 

0,5 

03 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 
serviço e por dia; 

2,0 

Para os itens seguintes, deixar de:  
04 Zelar pelas instalações do INCRA utilizadas, por item e por dia; 0,3 
05 Cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por 

ocorrência. 
1,0 

06 Substituir  empregado  que  se  conduza  de  modo  inconveniente  
ou  não  atenda  às necessidades, por funcionário e por dia; 

0,3 

07 Cumprir quaisquer dos itens da Chamada Pública e de seus 
anexos não previstos nesta tabela de multas, por item e por 
ocorrência; 

0,5 

08 Cumprir quaisquer  dos  itens  do  Contrato  não  previstos  nesta  
tabela  de  multas, após  reincidência  formalmente  notificada  
pelo  órgão  fiscalizador,  por  item  e  por ocorrência. 

0,3 

 
Pontuação 
acumulada  

Sanção  

01 (um) ponto Advertência 
02 (dois) pontos Advertência 
03 (três) pontos Multa correspondente a 2% do valor faturado do mês de 

aplicação dessa sanção 
04 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% do valor faturado do mês de 

aplicação dessa sanção 
05 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% do valor faturado do mês de 

aplicação dessa sanção 
06 (seis) pontos Multa correspondente a 8% do valor faturado do mês de 

aplicação dessa sanção 
07 (sete) pontos Multa correspondente a 10% do valor faturado do mês de 

aplicação dessa sanção 
08 (oito) pontos Rescisão Unilateral do Contrato 

Parágrafo Quarto  – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
Contratante. 
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Parágrafo  Quinto   –  A  multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com  as  
demais sanções, não terá caráter compensatório, e a sua cobrança não isentará a 
CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 

Parágrafo Sexto  – A multa aplicada à CONTRATADA os prejuízos por ela causados 
ao INCRA serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente 
ou judicialmente. 

Parágrafo Sétimo  – A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 

a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

b) Recusa  injustificada  em  assinar  o  contrato,  dentro  do  prazo  
estabelecido  pelo INCRA; 

c) Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 

d) Atraso,  injustificado,  na  execução/conclusão  dos  serviços,  
contrariando  o  disposto no contrato; 

e) Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 

f) Irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 

g) Condenação  definitiva  por  praticar  fraude  fiscal  no  recolhimento  
de  quaisquer tributos; 

h) Prática de atos ilícitos visando a prejudicar a execução do contrato; 

i) Prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a CONTRATADA 
inidoneidade para contratar com o INCRA. 

Parágrafo  Oitavo   –  A sanção de Declaração de Inidoneidade é de competência 
exclusiva do Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, facultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vistas, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

Parágrafo Nono  – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e 
no caso de suspensão de licitar, a Contratada deverá ser descredenciada por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

Os valores do presente contrato não pagos no prazo aqui previsto deverão ser 
corrigidos desde então até a data do efetivo pagamento, pelo IGP-M/FGV, ou por 
outro que venha a substituí-lo, pro rata die. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 

A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer 
das seguintes hipóteses:  
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a) Descumprimento ou cumprimento irregular por parte da CONTRATADA 
das cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

b) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar 
a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 

c) A subcontratação, total ou parcial do seu objeto, a associação, a 
cessão ou transferência total ou parcial; 

d) O não atendimento das determinações regulares emanadas da 
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, assim 
como  as  de  seus superiores; 

e) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 

f) As razões de interesse público; 

g) O atraso comprovado e injustificado no início dos serviços; 

h) O cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato; 

i) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente  
comprovados  e impeditivos da execução do Contrato 

j) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa (ou da entidade) de forma a prejudicar o cumprimento das obrigações  
assumidas  por  força  de Contrato; 

k) A decretação de falência, ou instauração de insolvência civil; 

l) A dissolução da sociedade 

m) O descumprimento  do  disposto  no  inciso  V  do  art.  27  da  Lei  nº.  
8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Parágrafo Primeiro  – Excetuando-se os casos previstos nos itens VI e IX desta 
Cláusula, a rescisão do Contrato acarretará à CONTRATADA, além das penalidades 
cabíveis, as seguintes consequências: 

a. Responsabilidade civil por eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE; 
e. 

b. Retenção dos créditos existentes até a apuração e o ressarcimento dos seus 
débitos para com o CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo  –  Não  existindo  crédito  em  favor  da  CONTRATADA  ou  
sendo  estes insuficientes  para  fazer  face  ao  montante  dos  prejuízos,  o  
CONTRATANTE  oficializará  à CONTRATADA, para que esta recolha aos cofres da 
União, no prazo máximo de 05 dias úteis da  data  do  recebimento  do  comunicado,  
o  valor  resultante  dos  prejuízos  decorrentes  da rescisão contratual ou a 
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diferença entre estes e os créditos retidos. 

Parágrafo Terceiro  –  Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo 
estipulado no parágrafo anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente. 

Parágrafo quarto  –  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  
instruídos, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES 

Este  Contrato  poderá  ser  alterado,  com  as  devidas  justificativas,  nas  hipóteses  
previstas  no art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE providenciará, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar do 5º 
(quinto) dia do mês subsequente ao da respectiva assinatura, a publicação do 
extrato deste Contrato Administrativo, no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Santarém, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões 
oriundas do presente instrumento contratual. 

E assim, por estarem às partes de acordo e ajustadas e depois de lido e achado 
conforme, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 

Santarém-PA,       de                             2014. 

 

 

 

Representante Legal – INCRA                    Repr esentante Legal /Contratada 

 
 


