Secretaria de
MEIO AMBIENTE

ANEXO IV
TERMO DE ABERTURA E AUTORIZAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO
(Instrução 02/2016 TCE-SP, art.130, alínea “e”)
Modalidade:
Nº do Chamamento
Valor Estimado:

Termo de Colaboração
01/2020-Sec. Meio Ambiente
R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e
quatro mil reais)
Municipal
Órgão: 02.14.01; Número da Dotação:
02.14.01-185410013.2.043000-3.3.50.39
(6441)-Res. nº 3769

Fonte de Recurso
Dotação Orçamentária

Objeto:

Coleta seletiva de materiais recicláveis na
zona urbana de Leme/SP e destinação
ambientalmente adequada.
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE

Órgão Solicitante

Avenida 29 de Agosto, 668 • Centro
(19) 3572.1881

•

• CEP13610-210 • Leme
licitacao@leme.sp.gov.br

• SP
•

77

• CNPJ: 46.362.661/0001-08

www.leme.sp.gov.br

Secretaria de
MEIO AMBIENTE

Solicitação de Abertura de Chamamento Público
Solicito ao Gestor das Parcerias com as Organizações da Sociedade Civil e Comissão de
Seleção, a análise do Edital de Chamamento Público, Termo de Referência e Minuta do
Termo de Colaboração ou Fomento, e o devido parecer para a continuidade do processo.
Leme, 02 de abril de 2020

__________________________________
Márcio Antonio Storto
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Parecer da Comissão de Seleção e Gestor das Parcerias
A Comissão de Seleção e o Gestor das Parcerias, após análise do Edital de Chamamento
Público, Termo de Referência e Minuta do Termo de Colaboração ou Fomento, emite parecer:
() com ressalvas e devolve ao órgão solicitante para as devidas correções, conforme
relatório anexo.
(x) favorável à continuidade do processo, conforme relatório anexo.
() nega o pedido e encaminha ao órgão solicitante, conforme relatório anexo.
Leme, 02 de abril de 2020
_______________________
PEDRO CARLOS FAGGION ALBERS
Gestor das Parcerias

Avenida 29 de Agosto, 668 • Centro
(19) 3572.1881

•

__________________________
ALEXANDRE RAMOS FORTE
Presidente da Comissão de Seleção
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Verificação de Dotação Orçamentária e Recursos Financeiros
Mediante a aprovação pela continuidade do processo de Chamamento Público, pelo Gestor
das Parcerias e pela Comissão de Seleção, verifiquei a existência de dotação orçamentária e
de recursos financeiros em conformidade com o Plano de Trabalho do presente Edital, e
emito parecer:
(x) pela continuidade do processo por haver saldo de dotação orçamentária e
disponibilização de recursos financeiros em conformidade com o Plano de Trabalho para a
formalização da parceria e AUTORIZO a sequência do Chamamento Público.
() não há saldo de dotação orçamentaria e disponibilização de recursos financeiros para
atender o Plano de Trabalho e formalização da parceria, ficando negada a sequência do
processo.
Leme, 02 de abril de 2020
_____________________
Márcio Antônio Storto
Secretário de Meio Ambiente

Aprovação do Prefeito Municipal
Considerando que o presente Chamamento Público foi efetuado pela equipe técnica do
órgão solicitante, que a Comissão de Seleção e o Gestor das Parcerias efetuaram a análise do
cumprimento dos requisitos da Lei Federal 13.019/2014, e a Secretaria Municipal de Finanças
efetuou a verificação de dotação orçamentária e de recursos financeiros, na qualidade de
administrador público municipal, estando de acordo com a proposta, inclusive para os fins do
artigo 6º do Decreto Municipal nº 6.872 de 24 de Abril de 2017:
(x) Autorizo a abertura do Chamamento Público
( ) Devolvo o processo ao Gestor da Parceria com ressalvas, conforme motivos abaixo
( ) NÃO autorizo abertura do Chamamento Público, pelos motivos expostos abaixo.
Motivos / Observações:
Leme, 02 de abril de 2020

Wagner Ricardo Antunes Filho
Prefeito Municipal de Leme
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