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PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PGE Nº 001/2016  
PGE – PROCESSO Nº15/002239/2016 

                      A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede no 
Parque dos Poderes, Bloco IV, em Campo Grande (MS), inscrita no CNPJ n. 
02.941.240/0001, neste ato representada pelo Procurador-Geral do Estado, 
ADALBERTO NEVES MIRANDA, matrícula nº 64749021, RG nº 607455 SSP/MS e CPF 
nº 445.438.911-04, torna público o presente ADENDO AO EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PGE Nº 001/2016 - Processo PGE nº 15/002239/2016, conforme o que se 
segue:  

1 – Ficam incluídos na documentação a ser apresentada de acordo com o item 
4 do edital, os documentos abaixo no subitem 4.1 e o acréscimo constante do 
item 4.4:  
 

4. DA HABILITAÇÃO FISCAL E JURÍDICA 

4.1. (...) 

XIII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).   

XIV – Cópia da certidão de inscrição no cadastro de convenentes (CCAD), 
nos termos do art. 6º inciso II da Lei 12.803/2009 e art. 91 do Decreto 
14.494/16.  

(...) 

4.4 Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos 
incisos IV a VI do caput deste artigo, as certidões positivas com efeito de 
negativas. 

2 – São acrescidos ao subitem 5.2 do Edital, as disposições abaixo: 
 

5. DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DA CAPACIDADE 
OPERACIONAL: 

(...) 

5.2 Plano de Trabalho 

(...)  

X – O Plano de Trabalho deverá ser assinado e apresentado sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, na forma constante da Resolução SEFAZ nº 2.733, de 
6 de junho de 2016, publicada no DOE/MS n° 9.179, de 07.06.2016, que 
disciplina os procedimentos para celebração de parcerias no âmbito do Poder 
Executivo,  que integram o presente Edital para todos os efeitos.  

XI – O Plano de Trabalho será apresentado para o período de 12 (doze), que 
será o prazo inicial do termo de fomento, podendo o mesmo ser 
sucessivamente prorrogado por igual período, na forma da legislação, até o 
limite de 60 (sessenta) meses.  

3 – O subitem 5.4.1 do Edital passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

5.4 (...) 

5.4.1  As instituições interessadas em participar do presente Chamamento 
Público deverão entregar ainda, no mesmo prazo e local, em um outro envelope 
lacrado, 02 (duas) vias do Plano de Trabalho devidamente assinadas pelo 
representante legal da instituição, de acordo com os formulários estabelecidos 
pela RESOLUÇÃO/SEFAZ N° 2.733, de 6 de junho de 2016, disponibilizados, 
como modelos, no site da Procuradoria-Geral do Estado: www.pge.ms.gov.br  

4 – Fica alterada a dotação orçamentária prevista no subitem 10.1, conforme 
segue:  

 
10. DOS RECURSOS FINANCEIROS – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1  (...) 

- Classsificação Funcional Programática nº 10.15101.03.092.0024.2341.0005  

- Unidade Orçamentária: 15101 - Unidade Gestora: 150101  

- Natureza da Despesa: 33504301 - Fonte de Recursos n. 0100 

5 – Fica alterada a redação do subitem 13.9, relativamente à prestação de 
contas, e acrescentado o subitem 13.13, estabelecendo prazo para 

pedidos de esclarecimentos e de informações adicionais:  
 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – DA EXECUÇÃO E DO MONITORAMENTO  
(...)  

http://www.pge.ms.gov.br/
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13.9 A prestação de contas da parceria será realizada na forma estabelecida no 
Decreto Estadual nº 14.494/2016, observadas as disposições e formulários 
instituídos pela Resolução SEFAZ nº 2.733, de 6 de junho de 2016, publicada no 
DOE/MS n° 9.179, de 07.06.2016 e disponibilizados no site: www.pge.ms.gov.br     
(...)  

 
13.13 Os pedidos de esclarecimentos decorrentes de dúvidas na interpretação 
deste Edital e de seus anexos, bem como as informações adicionais eventualmente 
necessárias, deverão ser encaminhados em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à 
data limite de envio da proposta, através de email para copge@pge.ms.gov.br 
com cópia para supri@pge.ms.gov.br ou mediante ofício apresentado diretamente 
na Coordenadoria da PGE, de segunda a sexta-feira, no período das 08h00 às 
16h00.  

Ficam ratificadas todas as demais disposições contidas no Edital oririnalmente publicado, 
não mencionados neste ADENDO, que será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado 
e na página da Procuradoria-Geral do Estado, na internet.  

Campo Grande (MS), 21 de outubro de 2016 

 

Adalberto Neves Miranda 
Procurador-Geral do Estado 
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