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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2017 

 
 
A Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso – Fundação 
Uniselva, pessoa jurídica de direito privado, constituída com base na Lei 8.958/94, regulamentada 
pelo Decreto nº 7.423/2011, registrada e credenciada no Ministério da Educação - MEC e no 
Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação – MCTIC, com sede em Cuiabá-MT, no 
Campus da UFMT, situada à Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 2.367, Caixa Postal 3556, CEP 
78.060-900, inscrita no CNPJ sob nº 04.845.150/0001-57, na qualidade de fundação de apoio a 
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, com base na Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, 
neste ato representado por seu Direto Geral, Professor Doutor Cristiano Maciel, nos termos do artigo 
22 de seu Estatuto, em atendimento a Nota nº 001/2017/GAB/PFFUFMT/PGF/AGU, torna público 
para conhecimento dos interessados, o presente instrumento convocatório de Chamada Pública, 
regularmente autorizada pela Diretoria Executiva como faz constar no Processo n° 
2017/0005406/UNISELVA, nos termos e condições abaixo: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Chamada Pública tem por objeto firmar parcerias com pessoa física ou jurídica de 
direito publico ou privado visando a percepção de apoio financeiro a título de patrocínio e/ou doação a 
fins de viabilizar os mais diversos projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação gerenciados por esta Fundação em 
cumprimento ao seu papel de apoio a Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. 
 
1.2. A parceria de que trata esta Chamada, deverá ser em moeda corrente destinada a uso exclusivo ao 
projeto e serão publicizadas posteriormente em Termos de Referência seqüenciais em face do presente 
instrumento, delimitando os objetos específicos, necessidades, e valores desejados, condições de 
participação e demais especificidades. 
 
1.3. A Fundação Uniselva deverá prestar contas ao colaborador doador no prazo de até cento e vinte 
(120) dias da finalização do projeto, sem prejuízo a prestação de contas destinada a Universidade 
Federal de Mato Grosso e/ou aos demais órgãos ou instituições de fomento do projeto. 
 
1.4. Em atendimento ao principio da transparência, a prestação de contas de que trata o item anterior, 
estará disponível a quem posa interessar por meio de acesso aberto no site da Fundação Uniselva. 
 
1.5. Esta Chamada Publica não contempla eventual concessão e ampliação de incentivo ou benefício 
de natureza tributária ou fiscal, nem vantagem financeira direta de qualquer espécie ao proponente. 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Podem participar da presente Chamada Pública: 
2.1.1. Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que atendam os requisitos de 
habilitação delimitados no presente instrumento. 

 
2.2. A titulo de submissão de proposta, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: 

2.2.1. Oficio demonstrando interesse, identificando valor ou ação a que se propõe custear na 
forma do Anexo I; 
2.2.2. Cópia do registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social, em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais, e 
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acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no caso de sociedades por 
ações, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

 
2.3. Não será aceita proposta de empresas ou pessoas que: 

2.3.1. Por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da 
Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, 
bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a 
Administração Pública ou com a Fundação Uniselva; 
2.3.2. Tragam prejuízos à sociedade ou ao meio ambiente; 
2.3.3. Provoquem maus tratos a animais; 
2.3.4. Atentem à moral e aos bons costumes, ou que promova qualquer tipo de ações 
discriminatórias de gênero, raça, crença religiosa ou orientação sexual; 
2.3.5. De cunho exclusivamente político-partidário e/ou religioso, à exceção de manifestações 
populares reconhecidamente tradicionais; 
2.3.6. Envolvam jogos de azar e/ou especulativos; 
2.3.7. Usem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos; 
2.3.8. Infrinjam o Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra lei ou norma jurídica 
vigente; 
2.3.9. Que tenham vínculo com a exploração do trabalho infantil, degradante ou escravo; 
2.3.10. Tenha cunho político; 
2.3.11. Seja prestadora de serviços a Fundação Uniselva e/ou a Universidade Federal de Mato 
Grosso; 
2.3.12. Tenha prestado serviços a Fundação Uniselva e/ou a Universidade Federal de Mato 
Grosso nos últimos 06 meses. 
 

2.5. No caso de inabilitação por qualquer dos requisitos acima delineados, a proponente terá o prazo de 
cinco (05) dias corridos para manifestação, ocasião em que a Fundação reanalisará a proposta em face 
das alegações apresentadas. 
 
 
3. DO PRAZO E FORMA DE PARTICIAÇÃO 

3.1. O presente instrumento convocatório é de fluxo contínuo com validade máxima de dois (2) anos 
contados a partir de sua publicação. 
3.2. Para cada ação especifica, a Fundação Uniselva publicará um Termo de Referência seqüencial em 
face da presente Chamada, no qual devem conter as condições, prazos e formas especificas do apoio 
ou patrocínio pretendido. 
3.3. A proposição dos interessados deverá ser feito em via original na forma do item 2, por 
representante legalmente instituído. 
3.4. Recebidos os documentos do proponente, a Fundação Uniselva deliberará a aceitabilidade ou não, 
em despacho da Diretoria Executiva, mediante aprovação da Coordenação do Projeto a que se 
destinar. 
3.5. Os resultados serão publicados em site próprio da instituição. 
3.6. No caso de não aceitação da proposição pelos motivos expostos no item 2.3, o proponente terá 
prazo de cinco (05) dias corridos para apresentar justificativas, ocasião em que a proposta passará por 
reanálise. 
3.7. No caso em que se identificar que o valor proposto é inferior ou superior ao necessário para 
determinada demanda, a Fundação poderá negociar com o proponente o recebimento de quantia maior 
ou menor que a ofertada até o limite necessário a consecução da demanda. 
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4. DOS VALORES PROPOSTOS 

4.1. A parceria de que trata esta Chamada, será em moeda corrente destinada a uso exclusivo a 
execução do projeto. 
4.2. As ações ou valores propostos pelas interessadas não terão limite máximo. 
4.3. O valor destinado ao projeto deverá ser depositado pela proponente em conta especifica destinada 
ao projeto e indicada pela Fundação Uniselva em contrato. 
4.4. Em todos os casos de apoio, o proponente poderá, desde de que previsto no Termo de Referência, 
receber como contrapartida o direito de vinculação de seu nome a titulo de patrocínio a evento ou ação 
oriunda do projeto. 
4.5. Eventual cota de patrocínio com a contrapartida de veiculação do nome do proponente, terá sua 
forma, quantia, tamanho e freqüência delimitada em contrato a ser firmado entre o proponente e esta 
Fundação, conforme Anexo II. 
4.6. Quando autorizada a veiculação do nome do proponente em eventos ou ações oriundas dos 
projetos desta Fundação, o repasse de recurso deverá ser realizado com antecedência mínima de 
sessenta (60) dias da data prevista. 
 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. Pedidos de esclarecimentos referentes aos termos da presente Chamada Pública deverão ser feito 
via e-mail juridico@uniselva.org.br. 
5.2. Dada a amplitude de ações no âmbito dos projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação a que se propõe a presente arrecadação, os 
Termos de Referência posteriormente publicados conterão as especificidades de cada proposição. 
5.3. A presente Chamada e seus Termos de Referência poderão ser suspensos ou cancelados no caso 
de superveniência de fatores técnicos conjunturais e econômicos, por decisão judicial, por 
determinação de órgão de controle, ou por decisão da própria Fundação Uniselva ou da Universidade 
Federal de Mato Grosso a qualquer tempo. 
5.4. Havendo alguma das hipóteses de cancelamento de que trata o item anterior, antes do início das 
ações a que se propôs, o valor eventualmente repassado deverá ser integralmente devolvido ao doador, 
e, quando o cancelamento se der no decorrer das ações, o valor deverá ser devolvido no montante da 
proporcionalidade das ações. 
5.5. Os Termos de Referência publicados a seguir em extensão ao presente instrumento, deverão 
obrigatoriamente estar vinculados aos ditames da presente Chamada Pública. 
 

 Cuiabá/MT,11 de abril de 2017. 

 

Cristiano Maciel 
Diretor Geral 

FUNDAÇÃO UNISELVA 
ANEXO I 
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Modelo de Oficio 
 
Ao 
Prof. Drº Cristiano Maciel 
Diretor Geral da Fundação Uniselva 
 
 
 
Prezado Senhor, 
- 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa proposta de concessão de recursos 
financeiros a título de patrocínio ao [identificar evento ou ação, quando for o caso], em face ao 
Instrumento Convocatório de Chamada Publica nº 001/2017  - Termo de Referência nº XX/XXXX. 
 

OU 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa proposta de concessão de apoio logístico a 
titulo de patrocínio ao [identificar evento ou ação, quando for o caso]. 
- 

É de nosso interesse contribuir com a comunidade acadêmica e a sociedade civil, disponibilizando a 
importante de R$ ___________ (________________), para uso nas ações de apoio a projeto a conta a 
ser indicada por esta Fundação, até o dia xx/xx/xxxx, mediante formalização de contrato de patrocínio. 
 
OU 

 
É de nosso interesse contribuir com a comunidade acadêmica e a sociedade civil, disponibilizando a 
apoio logístico de [descrever o serviço que pretende prestar em apoio a determinado evento ou ação], 
mediante formalização de contrato de patrocínio. 
- 
Ante a presente, declaramos ciência dos termos e condições da Chamada Pública nº 001/2017, bem 
como da contrapartida a ser percebida em face pra presente proposta. 
 
Por oportuno, declaramos que atendemos todos os requisitos de habilitação propostos no item 2.2. e 
não nos enquadramos em nenhum dos casos de impedimento previstos no item 2.3 da Chamada 
Publica nº 001/2017. 
 

Atenciosamente, 
 
 

Cuiabá/MT, ____ de ______________ de 2016. 
 

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante) 
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ANEXO II 
Minuta de Contrato de Patrocínio 

 
Contrato de patrocínio que entre si celebram a 
FUNDAÇÃO UNISELVA e a Empresa 
XXXXXXXXX, nos termos da Chamada 
Publica nº 001/2017, para o fim que 
especifica. 

 
A FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO – FUNDAÇÃO UNISELVA, pessoa jurídica de direito privado, 
constituída com base na Lei 8.958/94, regulamentada pelo Decreto nº 7.423 de 31/12/2011, registrada 
e credenciada no Ministério da Educação - MEC e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – 
MCTI, com sede em Cuiabá-MT, no Campus da UFMT, situada à Avenida Fernando Corrêa da Costa, 
2.367, CEP 78.060-900, inscrita no CNPJ sob nº 04.845.150/0001-57, neste ato, representada pela 
Superintendente, Sandra Maria Coelho Martins, portadora do RG n° 030295 SSP/MT e inscrita no 
CPF sob o n° 075.033.341-34, e do outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX inscrita no 
CNPJ do Ministério da Fazenda sob n.º XXXXXXXXXXX, estabelecida à Rua XXXXXXXXX, n°. 
XXXX, neste ato legalmente representada por seu XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, brasileiro(a), 
comerciante, portador(a) da RG nº XXXXXXXX, inscrita no CNPF do Ministério da Fazenda sob n.º 
XXXXXXX, residente e domiciliada na cidade de XXXXXX, à Rua XXXXXX, n.o XXXXX, Bairro 
XXXXX, RESOLVEM celebrar o presente Contrato em face da Chamada Publica nº 001/2017, 
mediante  as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. O presente Contrato tem por objeto a concessão de recursos financeiros a título de patrocínio 
ao evento xxxxxxxxxx, ou concessão de serviço de xxxxxxx a título de apoio ao evento 
xxxxxxxxxxxxx, em face da Chamada Publica nº001/2017. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR OU DO SERVIÇO 
2.1.  Pela patrocínio proposto, a empresa XXXXXXXXX, destinará a Fundação Uniselva o valor total 
de até R$ xxxx [xxxxxxxxxx]. 
Parágrafo Único: O valor será repassado a conta bancária exclusiva do Projeto x.xxx.xxx. no Banco 
xxxxx, sob o nº xxxxxxxxxxxx, até o dia xxxxxxxxx. 
 
Ou 
 
2.1. Pelo apoio proposto, a empresa XXXXXXXXXX, prestará a Fundação Uniselva, o serviço de 
xxxxxxxxxxxxxx. 
Parágrafo Único: O serviço será prestado no dia Xx/xx/xxx, ocasião em que será realizado o evento 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na cidade de xxx. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
3.1. Caberá a Fundação Uniselva: 

a) Realizar as ações em prol do projeto a que o recurso se destinar, de acordo com o previsto no 
Plano de Trabalho aprovado. 

b) Colocar à disposição da proponente todas as informações e esclarecimentos quando requerida 
pela proponente. 

c) Prestar contas a proponente no prazo de até 120 dias contados da finalização do projeto. 
d) Denunciar o Contrato, caso ocorra inadimplemento das obrigações contratuais; 
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e) Comunicar por escrito qualquer alteração ou irregularidade na execução do presente 

instrumento; e 
f) Operacionalizar a execução do projeto com base no Decreto nº 8.241/2014. 

 
3.2. Caberá a xxxxxxxxxxxxxxx: 

a) Realizar a transferência a conta da Fundação Uniselva na forma da Cláusula Segunda do 
presente Contrato; 

b) Acompanhar, a medida de seu interesse as ações oriundas do montante destinado a Fundação 
Uniselva. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 
O presente instrumento poderá ser alterado, mediante termo aditivo, nas cláusulas e condições 
cabíveis, conforme a legislação vigente. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
7.1. A vigência deste contrato será de noventa (noventa) dias, a contar a partir da sua assinatura.  
7.2. O prazo de vigência deste Contrato poderá ser prorrogado, observados o disposto no art. 28 do 
Decreto nº 8.241/2014. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
8.1. Para dirimir quaisquer questões, porventura decorrentes deste Contrato, o foro competente é o da 
Comarca de Cuiabá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e 
validade. 

 Cuiabá-MT, ___ de ___________ de 2017.     
 
 

 
SANDRA MARIA COELHO MARTINS 

Superintendente 
CONTRATANTE                 

XXXXXXXXXXXXXX 
Sócio-Proprietário 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 

 
 
 
         _____________________________________ 
         Nome 
         RG 
         CPF 

     ________________________________________ 
     Nome 
     RG  
     CPF 

 


