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                             Agência Municipal do Meio Ambiente 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

MODALIDADE 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 

 
Regido pelas normas estabelecidas na Lei Municipal nº 10.383/2019, Decreto 
Municipal n° 2.887/2019, Decreto Municipal n° 2.271/2019 e subsidiariamente no 
que couber a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações 
pertinentes. 
 

DATA DE ABERTURA 
(Sessão pública para 
recebimento das propostas e 
documentação de habilitação) 

 
 
20 de outubro de 2020. 

HORÁRIO 09:00 horas. 

OBJETO 

Chamamento Público para seleção de propostas apresentadas por pessoas 
físicas ou empresas privadas visando a celebração de parceria com a AMMA, 
para fins de implantação, reforma, manutenção ou melhoria urbana, paisagística e 
ambiental dos parques naturais urbanos do município de Goiânia, por meio do 
programa AMIGO VERDE, tendo como contrapartida a exploração de publicidade 
de seus atos, nas condições e especificações estabelecidas neste edital e seus 
anexos. 

TIPO Melhor Técnica. 

LOCAL DA SESSÃO PUBLICA 
Auditório da Agência Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Goiânia 
situada na Rua 75 c/ 66, n. 137, Setor Central - Goiânia- GO. 

PROCESSO Nº 81734208/2020. 

INTERESSADO Agência Municipal do Meio Ambiente – AMMA. 

 
O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site da Prefeitura, no endereço www.goiania.go.gov.br ou na sede da 
Agencia Municipal do Meio Ambiente, no horário de 8 h as 12 h e das 14 h as 18 h, nos dias úteis, a partir da data de 
sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$10,00 (dez reais), inerentes aos seus custos reprográficos, 
conforme dispõe o § 5°, art. 32 da Lei nº 8.666/1993, que será paga em banco ou agências lotéricas, através do DUAM 
- Documento Único de Arrecadação Municipal. 
 

• Informações adicionais podem ser obtidas junto à Agência Municipal do Meio Ambiente, Fone:(62) 3524-
1411/1412, e-mail: gerfpp@gmail.com 

 

http://www.goiania.go.gov.br/
mailto:gerfpp@gmail.com
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EDITAL DE CHAMAMENTO 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 

 
O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, representado pela Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA, por meio da Comissão 
Multidisciplinar de Avaliação instituída pela Portaria n° 021/2020, bem como pelo titular da Pasta designado pelo Decreto 
Municipal nº 525 de 10 de fevereiro de 2017, torna público aos interessados, que estará reunido no dia, hora e local 
discriminados na capa deste edital, a fim de realizar abertura da sessão para receber as propostas e documentações de 
pessoas físicas e empresas privadas que pretendam participar do Chamamento Público n° 001/2020, do tipo 
MELHOR TÉCNICA, conforme processo nº 81734208/2020, esclarecendo que o presente chamamento e consequente 
contratação serão regidas em conformidade com as regras estipuladas neste Edital, na Lei Municipal nº 10.383/2019, 
Decreto Municipal n° 2.887/2019, Decreto Municipal n° 2.271/2019 e, subsidiariamente, no que couber, na Lei nº 
8.666/1993, suas alterações, e demais legislações pertinentes. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Chamamento Público para seleção de propostas apresentadas por pessoas físicas ou empresas privadas visando a 

celebração de parceria com a AMMA, para fins de implantação, reforma, manutenção ou melhoria urbana, 
paisagística e ambiental dos parques naturais urbanos do município de Goiânia, por meio do programa AMIGO 
VERDE, tendo como contrapartida a exploração de publicidade de seus atos, nas condições e especificações 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 
2. DA CONTRAPARTIDA 
 
2.1. Admitida à adoção será autorizada a publicidade, obedecidas as restrições legais aplicáveis e as orientações a 

seguir: 
 

a) Inserção do nome do adotante e/ou marca, na placa indicativa/engenho publicitário do bem público doado ou 
serviço prestado, além da identificação do Programa e da Administração Pública Municipal; 

 
b) As placas indicativas e engenhos publicitários com mensagens publicitárias e informativas da Cooperação, e/ou, 

inscrições do nome do adotante, e/ou, marca, deverão respeitar os seguintes critérios, conforme o caso: 
 

b.1) Para parques naturais urbanos será permitida a colocação de 1 (uma) placa indicativa com dimensões 
máximas de 1,50 m (um vírgula cinco metros) de altura por 0,50 m (zero vírgula cinco metros) de largura, a 
cada 3.000 m² (três mil metros quadrados), conforme Anexo I do Decreto n. 2.887, de 27/12/2019. 

 
b.1.1) Para as áreas adotadas nos Parques Naturais Urbanos inferiores a 3.000 m² (três mil metros 

quadrados) será permitida a colocação de 1 (uma) placa com dimensões máximas de 1,50 m (um 
vírgula cinqüenta metros) de altura por 0,50 (zero vírgula cinqüenta metros) de largura, conforme o 
Anexo I do Decreto Municipal n. 2.887/2019. 

 
b.1.2) Da divisão da área estabelecida acima, deverá ser considerado apenas números inteiros do resultado 

desta divisão, que corresponderá ao número de placas a serem instaladas. (art. 1º do Decreto nº 
641/2020). 

 
b.2) Para o mobiliário urbano, autorizar-se-á a divulgação da marca ou identificação do adotante, por meio de 

inscrição, com dimensão até o máximo de 0,01 m2 (zero vírgula zero um metro quadrado) de área de 
exposição em cada mobília, conforme Anexo II do Decreto n. 2.887, de 27/12/2019. A área de exposição 
deve ser de, no máximo, 50% (cinquenta porcento) do mobiliário (art.14, II do Decreto Municipal n. 
2.887/2019.). 

 
b.3) Para monumentos, será permitida a colocação de 1 (uma) placa indicativa com dimensões máximas de 0,40 

m (zero vírgula quatro metros) de altura por 0,40 m (zero vírgula quatro metros) de largura, conforme Anexo 
III do Decreto n. 2.887, de 27/12/2019. 

 
b.4) Os engenhos publicitários não poderão ser dotados de iluminação. 

 
b.5) As mensagens publicitária e informativa deverão conter, exclusivamente, o nome do Adotante e/ou marca, 

além da identificação do Programa Amigo Verde e da logomarca do Município de Goiânia, conforme Anexos 
I, II, III do Decreto n. 2.887, de 27/12/2019. 

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2020/dc_20200306_000000641.html#ART000001
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2020/dc_20200306_000000641.html#ART000001
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b.6) A autorização de uso da mensagem publicitária ou informativa de cooperação e de uso do engenho 

publicitário de deverá constar no Termo de Cooperação firmado. 
 

b.7) O Adotante será isento de taxa específica para a divulgação das mensagens, respeitadas as exigências 
previstas nos itens b.1, b.2 e b.3. 

 
b.8) No caso de bens tombados, a autorização de instalação do engenho publicitário de que trata o item b.6 

dependerá da prévia aprovação do Órgão responsável pelo tombamento. 
 

b.9) Os responsáveis pelos engenhos publicitários instalados em desacordo com o previsto neste artigo estarão 
sujeitos às penalidades previstas na Lei Complementar nº 014, de 29 de dezembro de 1992, ou norma 
sucessora. 

 
b.10) Será considerado sem autorização o engenho publicitário instalado em desconformidade com as 

exigências deste Instrumento, da Lei Municipal nº. 10.383/2019 e Decreto Municipal n. 2.887/2019. 
 
c) Considerar-se-á inscrição as mensagens indicativas de identificação do adotante, com ou sem logomarca, por 

meio de pintura, adesivo ou plotagem. 
 

3. DA SESSÃO PÚBLICA 
 
3.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Carta de Intenção e Proposta Técnica e os 

documentos de habilitação que a instruírem, será pública, dirigida pela Comissão, e realizada de acordo com 
os termos deste Edital e seus Anexos, em conformidade com a a Lei Municipal 10.383/2019 e o Decreto 
2.887/2019, aplicando-se subsidiariamente a Lei n°8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes, em 
local, data e horário já determinados na capa do presente Edital. 
 
3.1.1. A Sessão Pública será realizada e dirigida pela Comissão Multidisciplinar de Avaliação do Programa 

Amigo Verde instituída pela Portaria n° 021/2020/GAB/AMMA, ocasião em que serão abertos os 
envelopes contendo as cartas de intenção, proposta técnica e documentação, de acordo com o rito 
previsto neste Edital. 

 
3.2. Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil subsequente, à mesma hora 

e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível; 
 
3.3. Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos na sessão de Chamamento Público na mesma data de abertura, e 

em face de decisão da Comissão, deverá ser determinada a continuidade das atividades em dia(s) subsequente (s); 
 

3.4. O prazo para que os interessados se manifestem quanto ao objeto do Edital de Chamamento Público será de no 
mínimo 30 (trinta) dias contados a partir da data da publicação do Edital. Após esse período, ocorrerá a Sessão 
Pública, quando serão abertos os envelopes contendo as cartas de intenção, proposta técnica e documentação. 

 
3.5. Após a referida Sessão a Comissão Multidisciplinar de Avaliação do Programa Amigo Verde analisará as 

propostas apresentadas, com um prazo máximo de 30 (trinta) dias para a publicação do resultado. No caso 
de as propostas demandarem adequações, à Comissão notificará o Adotante para que o mesmo apresente 
tais adequações no prazo máximo de 15 (quinze) dias. A Comissão terá 5 (cinco) dias para analisar as 
adequações e publicação do resultado do Chamamento. 

 
3.6. Do resultado do Chamamento Público, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de 

publicação, para que outros interessados no mesmo objeto se manifestem em fase de recurso. 
 

 
4. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar do presente Chamamento Público qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira em situação 

regular no país e empresa(s) privada(s) que satisfaçam as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
4.2. A participação no Chamamento Público importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste 

Edital. 
 
4.3. Poderão estar presentes na sessão pública pessoas físicas e empresas privadas em nome próprio ou na pessoa de 

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/1992/lc_19921229_000000014.html
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seu representante legal. Cada participante poderá nomear apenas 01 representante. Cada procurador poderá 
representar apenas 01 (uma) interessada. Apenas o representante legal se manifestará a cada sessão, quer por 
escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por seu representado. Demais interessados 
poderão assistir às sessões desde que não tumultuem o procedimento, sendo convidado, pela Comissão, a se 
retirar da sessão aquele que assim não proceder. 
 

4.4. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma interessada. 
 
4.5. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, neste Chamamento Público: 

 
4.5.1. Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de recuperação judicial, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação, exceto quando apresentado juntamente com a Certidão Negativa 
de Recuperação Judicial atestado emitido pelo juízo em que tramita o procedimento da recuperação judicial, 
certificando que a empresa está apta econômica e financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro 
Termo de Cooperação com a Administração, levando em consideração o objeto a ser licitado. 

 
4.5.2. Empresas com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, bem como declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (Art.87, III e IV da Lei nº. 
8.666/93), e caso participe do processo licitatório estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo 
único da Lei 8.666/93. 

 
4.5.3. Empresas que não atendam às exigências deste Edital; 
 
4.5.4. Pessoas definitivamente condenadas por ato de improbidade administrativa, ou em processos de apuração 

de responsabilidade pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, nos termos 
da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 

 
4.5.5. Pessoas físicas declaradas inidôneas, suspensas ou impedidas de contratar com a Administração Pública; 
 
4.5.6. Quando caracterizado conflito de interesses; 
 
4.5.7. Quaisquer servidores públicos vinculados ao Município de Goiânia, bem assim a empresa ou instituição que 

tenha em seu quadro societário, dirigente ou responsável técnico que seja também servidor público 
vinculado. 

 
5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
5.1. No dia, hora e local designados na capa deste Edital, os membros da Comissão Multidisciplinar de Avaliação 

receberão os envelopes n.°1 (Carta de Intenção e Proposta Técnica) e n.° 2 (Documentos de Habilitação), os 
quais deverão ser apresentados fechados de forma indevassável e rubricados no fecho, contendo os 
seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA DE GOIÂNIA – Agência Municipal do Meio Ambiente 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° XXX/2020 
ENVELOPE Nº 01 – CARTA DE INTENÇÃO E PROPOSTA TÉCNICA 
DATA DE ABERTURA: ..../2020 
HORÁRIO:...horas 
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CPF OU CNPJ N.º .......................................... 

 

PREFEITURA DE GOIÂNIA – Agência Municipal do Meio Ambiente 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° XXX/2020 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
DATA DE ABERTURA: .../2020 
HORÁRIO:....horas 
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CPF OU CNPJ N.º .......................................... 

 
5.2. Os documentos relativos à proposta (Envelope n.º 1) e à habilitação (Envelope n.º 2) poderão ser apresentados em 
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original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada por cartório competente, ou por membro da 
Comissão, ou servidor público de outro órgão da administração, ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa 
oficial (conforme previsão da Lei 13.726/2018). 

 
5.2.1. Visando a agilidade dos trabalhos sugerimos que o(s) interessado(s) que pretender(em) autenticação de 

documentos via AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, o faça a partir do 2º dia antes da data de 
abertura do certame, em horário comercial, na Agência Municipal do Meio Ambiente, Comissão 
Multidisciplinar de Avaliação do Programa Amigo Verde. 

 
5.2.2. Serão aceitos documentos autenticados digitalmente, desde que acompanhados de certificação digital, bem 

como cópias simples para os documentos disponibilizados pela Internet, cuja autenticidade poderá ser 
verificada via consulta no site correspondente pelos membros da Comissão de Avaliação. 

 
5.2.3. Em casos excepcionais a Comissão de Avaliação poderá solicitar o documento original, com objetivo de 

averiguar a veracidade do documento apresentado pelo interessado. 
 

5.3. A partir do momento em que a Comissão de Avaliação proceder à abertura do primeiro envelope de 
proposta técnica, não mais serão aceitos novos participantes. 

 
6. DO CREDENCIAMENTO DO INTERESSADO 
 
6.1. No dia, horário e local designados para a abertura da sessão pública, a pessoa física ou representante legal da 

interessada participante deverão apresentar-se para o credenciamento junto a Comissão Multidisciplinar de 
Avaliação devidamente munido de documento, constantes no item 6.3, que o habilite a participar deste 
procedimento de chamamento, respondendo por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos 
envelopes, identificar-se exibindo, Cédula de Identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia. 
Sendo recomendável sua presença com 15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para 
a sua abertura. 

 
6.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa física habilitada por outra pessoa física ou por empresa 

privada interessadas na participação, mediante estatuto/contrato social, e/ou instrumento público ou particular de 
procuração, exigido conforme o caso. 

 
6.3. O credenciamento será efetuado por meio de: 

 
a) Cópia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia da pessoa física 

interessada e do seu representante legal, quando estabelecido, ou do representante legal da empresa 
participante (diretor, sócio, superintendente ou procurador estabelecido), conforme o caso; 

 
b) Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da 

empresa participante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 

 
c) Instrumento público de procuração ou Instrumento de mandato particular (conforme modelo ANEXO V), 

assinada por pessoa física interessada, ou, pelo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado quando a 
participação for de empresa privada, que comprovem poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-
se em seu nome em qualquer fase deste Chamamento, com firma reconhecida em cartório ou com apresentação 
da documentação necessária para que a firma possa ser atestada nos termos da Lei 13.726/2018. Neste ato, 
será examinado por meio do contrato/estatuto social ou procuração e identidade do outorgante, se ele tem 
poderes para fazê-lo, conforme o caso se tratar de empresa privada ou pessoa física, respectivamente. 

 
6.4. O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para protocolar propostas técnicas e documentos, interpor 

recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome do representado todos os 
atos pertinentes a este Chamamento; 

 
7. DA “CARTA DE INTENÇÃO E PROPOSTA TÉCNICA” (ENVELOPE Nº 1) 

 
7.1. Recebidos os envelopes nº 1 (Carta de Intenção e Proposta Técnica) e nº 2. (Documentos de Habilitação), a 

Comissão procederá à abertura do envelope contendo a Proposta Técnica, cujos documentos serão lidos, 
conferidos e rubricados pelos membros da Comissão e pelos participantes que o desejarem.  

 
7.2. A Carta de Intenção e Proposta Técnica (Envelope nº 1), deverão ser apresentadas preferencialmente em 02 (duas) 
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vias sem emendas, rasuras ou entrelinhas, impressa ou digitada em papel timbrado do proponente, redigida com 
clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada 
na última folha pelo pretenso adotante ou diretor, sócio ou representante legal da proponente, podendo as demais 
serem apenas rubricadas, contendo: 

 
7.2.1. Nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), e Cadastro de Pessoa 

Física - CPF ou número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da Fazenda; 
 

7.2.2. CARTA DE INTENÇÃO E PROPOSTA TÉCNICA, assinada por pretenso adotante, diretor, sócio ou 
representante legal da interessada com poderes para tal investidura, contendo informações e declarações 
conforme ANEXO III e ANEXO IV, deste edital. 

 
7.2.2.1. A proposta deverá ser elaborada com base no objeto deste edital, observadas as condições 

estabelecidas no ANEXO IANEXO I – Termo de Referência, contendo os bens, direitos e serviços 
para implantação, reforma, manutenção ou melhoria urbana, paisagística e ambiental dos Parques 
Naturais Urbanos do Município de Goiânia. 

 
7.2.2.2. Junto a Carta Proposta deverá ser eviado também: 
 

7.2.2.2.1. Pessoa Física: 

• Ofício ao Presidente da AMMA; 

• Cópia CPF, RG e  

• comprovante de endereço; 

• Registro no Órgão de classe; 

• Resumo da Proposta de Adoção, com a descrição das atividades, projeto e valor a ser investido 
mensalmente; 

• Fotos do local; 

• Croqui de localização; 

• Modelo da placa publicitária; 

• Orçamento financeiro e fiscal da execução; 

• Proposta do período de vigência da cooperação. 
 

7.2.2.2.2. Pessoa Jurídica: 

• Ofício ao Presidente da AMMA; 

• Cópia CNPJ; 

• Cópia do registro social; 

• Alvará de funcionamento; 

• Cópia do RG e CPF do representante legal; 

• Resumo da Proposta de Adoção; 

• Fotos do local; 

• Croqui de localização; 

• Modelo da placa publicitária; 

• Orçamento financeiro e fiscal da execução; 

• Proposta do período de vigência da cooperação. 
 
7.3. A apresentação da proposta pela empresa privada ou pessoa física participante implica na declaração de 

conhecimento e aceitação de todas as condições do presente chamamento.  
 
7.4. Cada participante só poderá apresentar uma proposta escrita. Verificado que qualquer interessada apresentou mais 

de uma proposta, todas serão excluídas, sujeitando-se, as participantes eliminadas, às sanções cabíveis.  
 
7.5. Cabe a participante descrever na íntegra em sua proposta técnica os bens, direitos e serviços ofertados 

obedecendo às especificações e condições mínimas constantes do Termo de Referência - Anexo I, bem 
como demais informações necessárias ao perfeito entendimento do conteúdo da proposta. Nos casos de 
omissões de especificações na proposta será interpretado que o objeto ofertado atende as especificações 
solicitadas no Edital, e, caso necessário, será solicitada adequações na mesma conforme previsão deste Edital. 

 
7.6. Após a finalização da fase de apresentação de propostas, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
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7.7. A participante arcará integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas, independente do resultado do procedimento de chamamento; 

 
8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
8.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão Multidisciplinar de Avaliação do Programa Amigo 

Verde analisará as propostas apresentadas pelos adotantes concorrentes. A análise e o julgamento de cada 
proposta serão realizados pela Comissão, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento. 

 
8.2. No julgamento das propostas considerar-se-á selecionada aquela que, tendo sido aceita ou habilitada, estiver de 

acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar MELHOR TÉCNICA, para prestação dos serviços nas 
condições previstas no Termo de Referência - Anexo I, Lei Municipal nº. 10.383/2019 e Decreto Municipal n. 
2.887/2019. 

 
8.3. A avaliação individualizada será feita com base nos critérios de julgamento apresentados a seguir: 
 

I. Adaptação do projeto às pessoas portadoras de necessidades especiais, idosas e crianças; 
 

II. Maior quantidade de utilidades reversíveis ao patrimônio público; 
 

III. Menor prazo para a implementação do projeto e maior prazo de sua manutenção; 
 

IV. Comprovação de efetiva participação da comunidade circunvizinha da área adotada no projeto. 
 

V. Utilização de técnicas e/ou materiais ambientalmente sustentáveis. 
 

8.3.1. Na hipótese de dois ou mais interessados na adoção de uma mesma área ou bem público, a escolha dar-se-
á pelo interessado que propuser a modalidade mais completa de adoção, ou seja a que mais se adeque aos 
interesses da administração pública municipal. 

 
8.3.2.  A adoção deverá ser de, no mínimo, 02 (dois) parques naturais urbanos, sendo um deles principal e outro 

secundário, conforme definido no Cadastro de Unidades de Conservação, previsto no item 7 do Termo de 
Referência. 

 
8.3.2.1. Em nenhuma hipótese será permitido adotar 02 (dois) Parques principais e, não havendo mais 

escolha pelos principais, deverão ser escolhidos, no mínimo, 02 (dois) parques secundários. 
 

8.3.3. O parecer técnico da Comissão Multidisciplinar de Avaliação do Programa Amigo Verde classificará as 
propostas, cujo resultado será descrito em ata a ser publicada no Diário Oficial do Município. 

 
8.3.4. As Propostas serão classificadas conforme projetos que melhor atender o interesse público. 

 
8.4. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento, deverá acarretar a 

eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a eliminação da proposta à aplicação de sanção administrativa 
contra o adotante e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de 
eventual crime. 

 
8.5. Após a fase de análise, a Comissão ordenará as propostas pelo critério de melhor técnica; 
 

8.5.1. Havendo um só participante, sendo uma única proposta válida, caberá a Comissão, dentre outros aspectos 
pertinentes, decidir entre considerar fracassado o certame e republicar o Edital, ou, abrir novo chamamento, 
ou, suspender este procedimento, ou, prosseguir com o certame. 

 
8.6. Sendo aceitável a proposta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da(s) participante(s) 

que a tiver formulado, com base na documentação apresentada. 
 
8.7. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades no procedimento, nas propostas e/ou nos documentos de 

habilitação poderão, a critério da Comissão de Avaliação, ser sanadas na Sessão Pública de Processamento do 
Chamamento, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante substituição e apresentação de documentos, ou 
verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações e certificada por servidor autorizado. 

 
8.8. Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender as exigências habilitatórias ou se não for possível 
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assinar o termo de cooperação e/ou outro documento equivalente com a(s) empresa(s) privada(s) ou pessoa(s) 
física(s) participante(s) selecionada(s), a Comissão convocará a(s) empresa(s) privada(s) e pessoa(s) física(s) 
remanescente(s) para adequar a proposta com o objetivo de obter melhor técnica;  
 

8.9. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 
deverá ser assinada pela Comissão e pelo(s) representante(s) da(s) empresa(s) privada(s) e pessoa(s) física(s) 
participante(s) presente(s); 

 
8.10. Não serão motivos de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta, 

que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais participantes; 
 
9. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº2) 
 
9.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual (Envelope n.º 2), devidamente 

fechado, conforme relação a seguir:  
 

9.1.1. RELATIVAMENTE À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

9.1.1.1. Se empresa privada apresentar: 
 
a) Registro comercial, para empresa individual; 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as 

sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos 
comprobatórios de eleição de seus administradores; 
 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do registro de 
ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) de investidura ou 
nomeação da diretoria em exercício;  
 

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
9.1.1.2. Se pessoa física, apresentar: 

 
a) Cópia dos documentos de identificação (registro de identidade e CPF); 

 
b) Cópia do comprovante de endereço; 

 
9.1.2. RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL: 

 
9.1.2.1. Se empresa privada, apresentar Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 
 

9.1.2.2. Para ambos, apresentar Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 
Negativa de Débito em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede 
da empresa participante; 

 
9.1.2.3. Se pessoa física, apresentar Declaração, sob as penas da lei, que nada deve à Prefeitura do 

Município de Goiânia, conforme modelo do ANEXO VII deste edital. 
 
9.2. Quando da apresentação da documentação, se a empresa participante for a matriz, todos os documentos deverão 

ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz; 
 

9.2.1. Se a empresa participante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome e com o 
CNPJ da filial. Nos casos que, em razão da centralização e certidão conjunta, deverão ser apresentados em 
nome e com CNPJ da matriz que abrangerão todas as suas filiais;  

 
9.2.2. Se a empresa participante for a matriz e a fornecedora dos bens e serviços a filial, os documentos deverão 

ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente. 
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9.3. Não serão aceitos pela Comissão Avaliadora “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

 
9.4. As certidões apresentadas com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente salvo o 

disposto na Lei Complementar n. º 123/2006. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão 
aceitas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para 
apresentação das propostas. 

 
9.5. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá ser assinada pela Comissão e pelo(s) representante(s) da(s) empresa(s) privada(s) e pessoa(s) física(s) 
participante(s) presente(s);  

 
9.6. O resultado deste Chamamento será afixado no quadro próprio de avisos da Agência Municipal do Meio Ambiente 

- AMMA, bem como no site www.goiania.go.gov.br, para intimação e conhecimento dos interessados e, ainda 
publicado no Diário Oficial do Município; 

 
9.7. Constatado o pleno atendimento dos requisitos de habilitação, bem como classificação da Proposta Técnica, será 

declarada pela Comissão a(s) proponents selecionadas(s) neste procedimento, sendo-lhe homologado o objeto em 
Termo a ser publicado no Diário Oficial do Município. 

 
10. DA IMPUGNAÇÃO 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da sessão pública fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório do Chamamento, protocolizando a peça impugnatória no endereço discriminado 
no subitem 15.15 deste Edital; 

 
10.1.1. Poderá ser enviado a impugnação do Edital via e-mail: gerfpp@gmail.com 

 
10.2. Caberá a Comissão decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 
 
10.3. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame, caso a alteração implique na formulação da proposta. 
 
11. DOS RECURSOS 
 

11.1. Declarado o(s) proponente(s) selecionado(s), será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
publicação do resultado, para que outros interessados apresentem razões de recurso, caso queiram. O recurso 
deverá ser dirigido a Comissão de Avaliação e protocolizado na sede da Agência Municipal do Meio Ambiente, no 
endereço descrito no item 15.15 (art. 12 do Decreto Municipal n. 2.887/2019). 

 
11.2. Verificada a situação prevista no item anterior, ficam as demais participantes, desde logo, intimadas a apresentarem 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos.  

 
11.3. Decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s) com assessoramento da unidade jurídica da AMMA (inciso V, art. 9º 

do Decreto Municipal n. 2.887/2019), e constatado a regularidade dos atos praticados, a Comissão 
encaminhará a(s) Decisão(ões) para conhecimento e manifestação da autoridade competente, que após 
regular publicidade dos atos homologará o resultado do procedimento, conforme item 9.7 deste Edital. 

 
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE. 
 

12. DA PARCERIA 
 

12.1. As obrigações decorrentes deste edital a serem firmadas entre o servidor municipal e a proponente vencedora serão 
formalizadas por meio de Termo de Cooperação, observando as condições estabelecidas neste Instrumento, na 
legislação vigente e na proposta técnica. 

 
12.2. Os bens e serviços deverão ser entregues de acordo com o Anexo I – Termo de Referência, a Lei Municipal nº. 

10.383/2019, o Decreto Municipal n. 2.887/2019 e as disposições estabelecidas no Edital de Chamamento Público. 
 

http://www.goiania.go.gov.br/
mailto:gerfpp@gmail.com
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12.2.1. O prazo de entrega somente poderá ser prorrogado em caso de força maior, devidamente comprovado pela 
empresa ou pessoa física vencedora, por escrito, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data fixada. 

 
12.2.2. A comprovação da força maior, a que alude o item anterior, não eximirá a empresa ou pessoa física 

selecionada da obrigação de ressarcir o servidor público municipal o valor correspondente aos custos que 
vier a ter para suprir as necessidades administrativas de suas unidades, até o recebimento dos respectivos 
bens e serviços. 

 
12.3. Correrá por conta da empresa ou pessoa física selecionada as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente 
incidirem no fornecimento dos bens e serviços. 

 
12.4. Os bens e serviços deverão ser fornecidos de forma a atender as regras de manejo de cada parque e permitir 

imediata utilização dos mesmos, correndo por conta da empresa ou pessoa física selecionada os custos 
correspondentes. 

 
13. DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 
13.1. Na aplicação de penalidades/sanções serão observadas as disposições constantes no Decreto Municipal n° 

2271/2019, além das previstas nas legislações pertinentes;  
 

13.2. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a EMPRESA PRIVADA ou PESSOA FÍSICA à advertência 
e multa de mora e/ ou compensatória de acordo com as disposições do artigo 13 e 15, respectivamente, do Decreto 
Municipal n. 2271/2019. 

 
13.2.1.  As multas a que se aludem o item 13.2 não impedem que a Administração rescinda unilateralmente o Termo 

de Cooperação e aplique as outras sanções previstas na Lei n° 8.666/93, bem como no Decreto supracitado. 
 

13.3. Pela inexecução total ou parcial do Termo de Cooperação a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar a EMPRESA PRIVADA e PESSOA FÍSICA SELECIONADA as seguintes sanções: 

 
I. Advertência; 
 
II. Multa compensatória, a ser aplicada: 

 
a) Até 20% sobre o valor da prestação não cumprida, no caso de inexecução parcial, em que o atraso é 

superior a 15 até 30 dias ou descumprimento de outras cláusulas contratuais; 
 
b) Até 30% no caso de inexecução total, calculado sobre o valor total de referência (Termo de Cooperação), 

quando o atraso no cumprimento do Termo de Cooperação for superior a 30 dias ou houver total 
descumprimento da obrigação; 

 
c) No valor de até 10% no caso de infrações ocorridas durante o procedimento, sobre o valor total de 

referência (Termo de Cooperação); 
 

III. Suspensão temporária de participação em procedimentos de seleção e impedimento de realizar 
pareceria/contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
observando-se as proporções indicadas no Decreto Municipal n° 2271/2019; 

 
IV. Declaração de inidoneidade para participar de procedimento de seleção ou realizar parceria/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, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 

 
13.3.1. As sanções previstas nos incisos I, III e IV, bem como a constante no item 13.2, poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis. 
 

13.4. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 
8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 
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14. DA FISCALIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO 
 

14.1. O Município fiscalizará as atividades desenvolvidas pelas empresas privadas ou pessoas físicas selecionadas na 
celebração de parceria com a AMMA, para fins de implantação, reforma, manutenção ou melhoria urbana, 
paisagística e ambiental dos parques naturais urbanos, do Município de Goiânia 

 
14.2. As propostas técnicas aprovadas das empresas privadas e pessoas físicas selecionadas, poderão ser 

recusadas pela AMMA, nos seguintes casos: 
 

a) Se entregues em desacordo com as especificações indicadas no Anexo I Termo de Referência, Lei Municipal 
nº. 10.383/2019 e Decreto Municipal n. 2.887/2019. 
 

b) Se apresentarem defeitos, avarias e outras irregularidades observadas no ato da recepção dos bens, direitos e 
serviços. 

 
c) Quando se tratar de materiais de origem estrangeira e não estiverem acompanhados das informações de 

orientação ao usuário, escritas em língua portuguesa. 
 
14.3. Os bens e serviços fornecidos deverão conter prazo de garantia, devendo a empresa selecionada reparar, corrigir, 

remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Termo de Cooperação em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregado, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, os que forem considerados inadequados às especificações, ou que tenham sofrido danos 
ou avarias no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular e adequado. 

 
14.4. No caso de substituição dos bens, as novas unidades terão os mesmos prazos de garantia originalmente dados aos 

substituídos, a contar da data em que ocorrer a substituição.  
 

14.5. Em conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei nº. 8.666/93, mediante recibo, o objeto deste Edital será recebido: 
 

I. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material e serviço com a 
especificação; 

 
II. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material ou serviço e consequente 

aceitação. 
 

14.5.1. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que a realização dos serviços, a doação de bens e a cessão 
de direitos foram fornecidos em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou 
incompletos, após a notificação por escrito à selecionada, será suspenso o Termo de Cooperação, até que 
sanada a situação. 

 
14.5.2. O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade da selecionada a posteriori. Deverão ser 

substituídos os produtos que, eventualmente, não atenderem as especificações do Edital. 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

15.1. Fica assegurado à Autoridade competente o direito de: 
 

15.1.1. Adiar a data de abertura do Chamamento, dando publicidade aos atos mediante publicação na imprensa 
oficial e jornal de grande circulação no MUNICÍPIO, antes da data inicialmente marcada, ou em ocasiões 
supervenientes ou de caso fortuito; 

 
15.1.2. Revogar, por intermédio da autoridade competente, por razões de interesse público derivado de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta e anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado, sem que caiba direito de qualquer indenização; 

 
15.1.3. Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, para a abertura das propostas, a contar da publicação 

das alterações, caso estas impliquem em modificações da proposta ou dos documentos de habilitação, nos 
termos do §4º, art. 21 da Lei federal nº 8.666/1993; 

 
15.1.4. Aplicar as sanções administrativas quando cometidas as infrações descritas no presente edital ou quando 
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ocorrer fato ou circunstância anterior ou posterior ao processo de Chamamento Público que desabone a 
habilitação e a regularidade fiscal do interessado/selecionado. 

 
15.2. Considerando o disposto no art. 195, §3º da Constituição Federal, de 05.10.1988 e no art. 2º da Lei federal nº 9.012, 

de 30.03.1995, obrigar-se- á a empresa, caso selecionada, manter atualizada a Certidão Negativa de Débitos (CND) 
e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado de “Certidão Situação de 
Regularidade do Empregador”; que deverão estar em validade durante todo período de Cooperação. 

 
15.3. A empresa privada ou pessoa física participante que deixar de entregar documentos ou apresentar documentação 

falsa exigidos para o certame ficará sujeita a penalidade de impedimento de contratação e de licitar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e de descredenciamento no cadastro de fornecedores deste Município, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações, segundo 
disposição deste Instrumento e seus anexos. 

 
15.3.1. Constituem partes integrantes deste instrumento convocatório: 

 
Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÕES) 
Anexo II - MINUTA DE TERMO DE COOPERAÇÃO 
Anexo III - MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO 
Anexo IV - PROPOSTA DE ADOÇÃO  
Anexo V - MODELO DE PROCURAÇÃO 
Anexo VI - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
Anexo VII - DECLARAÇÃO 
 

15.4. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da empresa privada ou pessoa física participante 
selecionada, farão parte integrante do Termo de Cooperação, independentemente de transcrição. 

 
15.5. As normas que disciplinam este Chamamento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

as empresas ou pessoas físicas interessadas, sem comprometimento com a segurança do futuro termo. 
 
15.6. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações e demais legislações 

pertinentes. 
 
15.7. A participação neste Chamamento Público implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital e seus 

Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e 
recurso;  

 
15.8. É facultada à Comissão ou à Autoridade Superior, em qualquer fase deste procedimento, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
15.9. Os proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase deste procedimento. 
 
15.10. A empresa privada ou pessoa física participante vencedora ficará responsável por quaisquer danos que venha a 

causar à terceiros ou ao patrimônio público municipal, reparando às suas custas os mesmos, sem que lhe caiba 
nenhuma indenização. 

 
15.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento.  
 
15.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da empresa participante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 
realização da sessão pública do Chamamento. 

 
15.13. O Termo de Cooperação poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito, devidamente justificado, do 

Presidente do Órgão Ambiental Municipal, em razão do interesse público ou por solicitação do cooperante. 
 
15.14. À empresa privada ou pessoa física participante selecionada é vedado transferir ou subcontratar o objeto do 

Termo de Cooperação, ficando obrigada, perante a Agência Municipal do Meio Ambiente – AMMA pelo exato 
cumprimento das obrigações decorrentes deste procedimento. 

 
15.15. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus 
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anexos deverá ser encaminhado por escrito, à Comissão, por meio de carta, telegrama, enviados ao endereço 
abaixo ou por e-mail, até 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura do Chamamento. 

 
Prefeitura de Goiânia 
Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA 
Rua 75 c/ 66, n. 137, Edifício Monte Líbano Setor Central Goiânia- GO.  
CEP. 74.055-110 
Fone: 62- 3524-1411/62- 3524-1412 
Horário: 8 h às 12h e das 14 h as 18 h.  
E-mail: gerfpp@gmail.com 
 
15.16.  íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos, será divulgada na página da Prefeitura 

www.goiania.go.gov.br e comunicado por e-mail ao interessado. 
 
15.17. No caso de ausência de solicitação de esclarecimentos pressupõe-se que os elementos constantes deste ato 

convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, qualquer reclamação posterior. 
 
15.18. É de responsabilidade da empresa participante o acompanhamento do Edital pelo site: www.goiania.go.gov.br 

até a data da realização da sessão pública de abertura dos envelopes “Carta de Intenção e Proposta Técnica” e 
“Documentos de Habilitação”. 

 
15.19. Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente Edital, que será afixado no quadro próprio de avisos 

da AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE e publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Município, 
e conforme o caso em jornal de grande circulação do Estado de Goiás, estando a Comissão à disposição dos 
interessados no horário das 8h às 12h, e das 14h às 18h, nos dias úteis. 

 
16. DO FORO 
 

16.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital e não resolvidas na esfera administrativa, é competente o Foro 
da Comarca de Goiânia, em uma das suas Varas da Fazenda Pública, por mais privilegiado que outro seja. 

 

 

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 14 dias do mês de setembro de 

2020. 

 
 
 

GILBERTO MARTINS MARQUES NETO 
Presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente 

mailto:gerfpp@gmail.com
http://www.goiania.go.gov.br/
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17. ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
 
 
1. DADOS GERAIS TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1.1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

 

Nome: Agência Municipal do Meio Ambiente – AMMA CNPJ:08.931.821/0001-53 

E-mail: gerfpp@gmail.com 

Endereço: Rua 75, esquina com Rua 66, Nº 137, Edifício Monte Líbano, Setor Central 

Cidade: Goiânia CEP: 74.055-110 Fone:62-3524-1412 Fone:62-3524-1411 

Regime Jurídico: Instituição Pública Esfera: Municipal 

Nº de Habitantes: 1.448.639 IBGE 

Representante Legal: 
Presidente Gilberto Martins Marques Neto 

RG:3841414 Órgão Exp.:SSPGO CPF:946.023.011-34 

Coord. da Proposta: 
Flaviana Oliveira Lima Esteves 

Cargo: Diretora da Diretoria de Gestão Ambiental 

RG:4684031 Órgão Exp.: SSPGO CPF:004.472.871-92 

E-mail: gerfpp@gmail.com Fone: 62- 3524-1411 

 
2. INTRODUÇÃO 

 
2.1. A iniciativa da Prefeitura de Goiânia de promulgar legislações que estimulem a preservação ambiental é primordial 

para o meio ambiente. E, nesse sentido, a propositura do Programa Amigo Verde, consagra a relevância 
socioambiental para Goiânia, uma vez que a propositura deste Programa visa efetuar parcerias entre o poder 
público, a iniciativa privada, entidades sociais e pessoas físicas que busquem promover melhorias nos parques 
naturais urbanos e, consequentemente, aumento da qualidade de vida dos cidadãos da capital. A cooperação terá 
em contrapartida a autorização, do município, para que o adotante faça publicidade nos parques, conforme Lei e 
demais diretrizes do órgão municipal. 
 

2.2. A criação, manutenção e melhoria desses parques é um desafio para a Prefeitura de Goiânia. Haja vista, que muitas 
são as demandas de infraestrutura e de pessoal. Isto é, além do alto, e permanente, custo financeiro, faz-se 
necessário também um quantitativo razoável de mão de obra para garantir a limpeza, manutenção e conservação 
dessas belas áreas verdes. 
 

2.3. Por outro lado, este município é nacionalmente conhecido pelos parques e qualidade de vida que promove aos seus 
munícipes. De modo que, além de atender à população de uma grande cidade que busca alento na natureza, são 
também refúgios para a rica e diversificada fauna e flora local, sendo também patrimônio de todos os goianos e da 
humanidade haja vista a importância do Bioma Cerrado, razões que justificam e tornam pertinente a criação do 
programa Amigo Verde. 

 

mailto:gerfpp@gmail.com
mailto:gerfpp@gmail.com
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3.  JUSTIFICATIVA  

 
3.1. O Programa Amigo Verde visa o exercício da cidadania e, sobretudo, o resgate do civismo, demonstrado por meio 

de atitudes e comportamentos que, quando somados, têm relevantes efeitos positivos na coletividade por serem 
fundamentais na melhoria e na manutenção do bem-estar de todos, criando uma convivência harmoniosa entre o ser 
humano e a natureza. 

3.2. Além do atendimento dos Princípios de Interesse Público e de Bem-estar da Coletividade, são locais ensejadores da 
reunião de sujeitos, que de forma unitária ou coletiva (amigos, família, grupos afins) celebram o poderio tão em voga 
do bucolismo ambiental, bem como o desfrute de lazer e de entretenimento, tão relevante para os milhares de 
goianienses frequentadores destes ambientes, traduzindo-se em boas práticas deste município e tornando-se belos 
pontos turísticos da nossa capital. Vale ressaltar que a cidade de Goiânia é reconhecida no país pela grande 
quantidade de parques, tendo ao todo 45 já instalados, e ainda mais de 200 áreas verdes com possibilidades 
naturais para serem transformadas em parques. 
 

3.3. A proposição deste projeto é a conjunção de esforços entre os PARTÍCIPES, com vistas à melhoria da gestão 
ambiental, promovendo a participação da comunidade local, através de entidades sociais, pessoas físicas e 
jurídicas, em parceria com o Poder Público Municipal, para os fins de implantação, reforma, manutenção ou melhoria 
urbana, paisagística e ambiental dos Parques, por meio da adoção voluntária destes. 
 

3.4. O Poder Público intenciona promover e incorporar a cultura da preservação das riquezas naturais, propiciando 
também o entendimento de pertencimento de cada cidadão ao meio em que vive; do conhecimento da vegetação 
nativa do cerrado e da importância de atuar em prol do patrimônio natural da cidade que habita. Através desta 
cooperação, o Adotante irá atuar como parceiro do município na gestão dos parques urbanos sendo participante 
ativo do processo e esforço na busca pela sustentabilidade dos mesmos.  
 

3.5. O Município terá como responsabilidade nessa parceria aprovar os projetos propostos, fornecer instruções através 
do presente termo, verificar o cumprimento das exigências do Termo de Cooperação celebrado, divulgar a parceria 
em meios de comunicação social e monitorar as benfeitorias, sendo que estas serão pertencentes à coletividade, 
após a finalização do termo de cooperação, em conformidade com artigo 13, parágrafo único da Lei nº 10.383 de 
05/08/2019. Os adotantes, por estarem apoiando a preservação dessas áreas naturais e promovendo o 
desenvolvimento da cultura de preservação e sustentabilidade ambiental urbana, terão, em contrapartida, 
autorização para afixar placas publicitárias, das ações realizadas, nos Parques. 

 
4. MISSÃO E RESPONSABILIDADE DOS ADOTANTES 

 
4.1.  A missão do adotante é cooperar com o município, de forma voluntária, na preservação e melhoria ambiental dos 

parques da capital assumindo, às suas expensas e sob sua responsabilidade, os encargos necessários às obras e 
serviços inerentes à conservação da área, quais sejam: revitalização, implantação, manutenção dos parques 
naturais urbanos. 
 

4.2. Os adotantes serão ainda responsáveis por quaisquer danos deles decorrentes, causados à Administração Pública 
Municipal, aos bens públicos e à terceiros, durante o período da parceria. 
 

5. ÁREA DE ABRANGENCIA 
 

5.1. A Prefeitura disponibilizará 45 (Quarenta e Quatro) Parques Naturais Urbano e 1 (hum) Jardim Botânico para a 
realização das parcerias, conforme disposto no Cadastro dos Parques Naturais Urbanos a ser publicado no Diário 
Oficial do Município e no site da Prefeitura de Goiânia. 
 

5.2. Saliente-se ainda que existem mais de 200 (duzentas) áreas verdes com possibilidades naturais para serem 
transformadas em parques, a serem incluídas futuramente no Programa Amigo Verde. 
 

5.3. O presente termo tem por objeto a apresentação de propostas operacional, de engenharia e arquitetura e insumos 
para a implantação, revitalização, operação, manutenção dos parques naturais urbanos que levem à melhoria 
urbana, paisagística e ambiental do Parques Urbanos de Goiânia, descritos no Cadastro dos Parques Naturais 
Urbanos. 
 

5.4. A parceria, voluntária, tem como contrapartida a exploração de publicidade na divulgação das ações do Adotante 
nos Parques durante o período da cooperação. A Lei n.10.383/2019 prevê que a adoção deverá abranger, no 
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mínimo, 2 (dois) parques, sendo 1 (hum) principal e outro secundário ou 2 (dois) secundários, dentre os 45 
(quarenta e cinco) parques naturais urbanos da capital. 
 

6. CADASTRO DOS PARQUES NATURAIS URBANOS 
 

6.1. A AMMA deverá elaborar e manter o cadastro atualizado dos parques disponíveis para a cooperação, contendo 
informações sobre seu estado de conservação, extensão, equipamentos e mobiliários urbanos, bem como as obras 
e serviços a serem prestados pelos adotantes. E estas informações deverão ser disponibilizadas no site da 
Prefeitura e no Diário Oficial do Município. 
 

PARQUES PRIMÁRIOS 

NOME 
ÁREA DO 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÍDA 

ÁREA DA 
PISTA DE 

CAMINHADA 
OBS. 

1 

Parque Areião 231.086,85m² 9.584,99 m² 5.281,73m²    

Entre a Alameda Coronel Eugênio Jardim, Avenidas Americano do Brasil e Edmundo P. de Abreu, Rua 90, Av. 
Areião, Av. 5ª Radial – Setores Marista, Sul e Pedro Ludovico - REGIÃO SUL 

2 

Parque 
Sulivan 

Silvestre (Vaca 
Brava) 

77.760,00m² 10.762,10 m² 4.210,00m²    

Entre as Avs. T-3, T-5, T-10, T-15 e Rua T-66 entre os Setores Bueno e Jardim América - REGIÃO SUL 

3 

Parque 
Flamboyant 

120.118,14m² 118.603,21 m² 8.132,66m²    

Entre as Ruas 46, 15, Av. H, 12, 55, 56, 58-A e 73. Setor Jardim Goiás. - REGIÃO SUL 

4 

Jardim 
Botânico 

1.025.310,87m² 13.562,82 m² não se aplica 10.908,00 m² calçamento externo 

Entre AV Botafogo Rua Terezinha Alameda Botafogo AV 3 .Radial - REGIÃO SUL 

5 

Bosque dos 
Buritis 

124.800,00 m² 15.733,93m² 9.366,44 m²    

Rua 01, Rua 29, Av. Assis Chateaubriand e Alameda dos Buritis – Setor Central/Setor Oeste - REGIÃO CENTRAL 

6 

Lago das 
Rosas 

84.179,41 m² 14.307,96m² 7.500,00 m²  4.763,53m² caminhos internos 

Entre Al. das Rosas e Av. Anhanguera – Setor Oeste - REGIÃO CENTRAL 

7 

Parque 
Botafogo 

172.033,06 m² 7.669,18m² 2.609,7 m²    

Entre a Av. Araguaia, Independência e Contorno e Marginal Botafogo - Setor Central e Ruas 200-A e 200-B - Setor 
Leste Vila Nova - REGIÃO CENTRAL 

8 

Parque 
Taquaral 

109,655,00 m² 7.644,76 m² não se aplica 64,98 m² ocupada por edificações 

Margens do Córrego Taquaral, entre a Av. Gabriel Henrique de Araújo, Al. Parque Taquaral, Al. Goiânia Viva e Rua 
GV-17 - Residencial Goiânia Viva - REGIÃO OESTE 

 

PARQUES SECUNDÁRIOS 

NOME 
ÁREA DO 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUÍDA 

ÁREA DA 
PISTA DE 

CAMINHADA 
OBS. 

9 
Bosque da 
Índia Diacuí 

16.303,40m² 2.546,2m² 1.414,14 m²    
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Al. Rio Vermelho, Rua Acará, Rua Perimetral 5 e Rua Caiapós, Setor Aruanã - REGIÃO LESTE 

10 

Água Branca. 
1º etapa 

77.986,04 m² 24.563,82 m² 2.380,68 m²    

Rua dores de Indaiá, Rua 04, Rua 10, Av. D e Rua 15 - REGIÃO LESTE 

11 

Bosque Dep. 
José Eduardo 

28.321,44 m² 3.221,19 m² 2.168,34m²    

Entre Ruas Borges Teixeira, Joana, Cesar Neto - Parque das Amendoeiras - REGIÃO LESTE 

12 

Parque Carmo 
Bernardes 

277.499,75 m² 11.123,87 m² 8.420,54 m²    

Entre as Av. Parque Atheneu, Ruas 105, 29 e 205  – Parque Atheneu e Jardim Mariliza - REGIÃO SUDESTE 

13 

Bosque 
Natural Urb. 
Bouganville 

37.413,56 m² não se aplica 1.777,71 m²  Área de intervenção: 11.891,42 m² 

Entre Ruas DF-14, DF-15, Rua Juriti, Av. dos Flamboyants, Rua M-2, Rua M-4 e Av. Dom Fernando. Parque das 
Laranjeiras com Chácara do Governador - REGIÃO SUDESTE 

14 

Parque 
Municipal 

Sabiá 
24.206,17 m² não se aplica 2.742,85 m²  estares: 238,58 m² 

Alameda dos Rouxinóis, Rua Sabiá e Rua Nossa Senhora do Carmo. Nascente do córrego Vitória. Parque das 
Laranjeiras - REGIÃO SUDESTE 

15 

Bosque das 
Laranjeiras 

76.959,00 m² não se aplica não se aplica Perímetro: 1.580 m 

Entre a Al. das Laranjeiras, Al. Bougainville e Rua B-4 - Parque das Laranjeiras - REGIÃO SUDESTE 

16 

Parque 
Residencial 

Ville de France 
44.281,52 m² não se aplica 1.677,45 m²   

Rua Coleny Cotrim França com Rua Vicente Ferreira Cunha - St. Ville de France; APM-1 + ZPA-I - REGIÃO 
SUDESTE 

17 

Jardim Fonte 
Nova 

76.420,99 m² 
3.18

8,58 m² 
2.686,52 m²    

Entre as Ruas FN-1, FN-11, FN-29 e FN-4 - Jardim Fonte Nova - REGIÃO NOROESTE 

18 

Brisas da Mata 
- Otavio Lucio  

293.871,00 m² não se aplica não se aplica 
Área de implantação:69.983,50 m² 
Área de preservação:223.887,50 m²  

Av. Dona Melinha e Ruas Otavio Lucio, BM 9, BM 17, BM 18, BM 19. Residencial Brisas da Mata 
 

19 

Bosques Boa 
Vista 

17.340,23 m² 2.243,69 m² 1.470,12 m²    

Entre as Ruas BV-15, BV-34, BV-24, BV-20, BV-31 e BV-18. CEP: 74477-434 - Bairro Boa Vista - REGIÃO 
NOROESTE 

20 

Parque 
Municipal 
Curitiba 

376.169,76 m² 31.803,92 m² 10.056,30 m²    

Entre as Av. do Povo, Oriente e Rua JC-14 Jardim Curitiba. - REGIÃO NOROESTE 
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21 

Parque 
Ambiental 

Itatiaia 
41.384, m² 2.741,9 m² 2.009,23 m²    

Av. Serra Douradas, Ruas R-1R-3, R-5, R-40, R-41, R-43, R-44, R-46 e R-48, Vila Itatiaia - REGIÃO NORTE 

22 

Parque 
Municipal do 
Bosque do 

Café 

19.260 m² 5.679,16 m² 3.773 m²    

Av. do Café - Setor Santa Genoveva - REGIÃO NORTE 

23 

Parque Beija-
Flor 

35.041,47 m² 4.856 m² 2.698 m²    

Av. Professor Venerando de Freitas Borges, Al. J-22 e Al. J-28  - REGIÃO NORTE 

24 

Parque 
Liberdade 

10.115,08 m² 1.152,13 m² 984,99 m²    

Entre Alameda da Liberdade, Av. Venerando de Freitas, Rua J-10, Alameda da República, Avenida Belo Horizonte 
- St. Jaó - REGIÃO NORTE 

25 

Parque 
Municipal Vale 

dos Sonhos 
162.024,20 m² 3.820,96 m² 1.498,52 m²    

Rua Maria Abadia Vieira, Rua José Jeremias Rodrigues, Rua Cida Silveira e Rua Manuel Jardim - REGIÃO NORTE 

26 

Parque 
Municipal 
Leolídio Di 

Ramos Caiado 

123.900,20 m² 10.281,96 m² 5.513,3 m²    

Av. das Esmeraldas e Pedro Paulo de Souza, Rua Júpiter, Alameda Antares, Alameda Áries, Avenidas 2A, 2B, 2C, 
e 2D, Setor Goiânia 2 - REGIÃO NORTE 

27 

Parque Hugo 
de Moraes 

22.357,96 m² 4.401,2m² 2.057,59 m²    

Entre Rua Dr. Sebastião Hugo de Moraes, Rua HM5, Rua da Montanhola, Res. Hugo de Moraes - REGIÃO VALE 
DO MEIA PONTE 

28 

Parque 
Itamaracá 

56.606,10 m² 6.174,31 m² 1.397,90m²    

Rua SP-19, a SP-1 e SP-18.  Zp a.1 do rebeirão anicuns. Residencial Itamaracá. - REGIÃO VALE DO MEIA 
PONTE 

29 

Parque 
Municipal 

Residencial 
Itália (Parque 
Pedro Soares 
dos Santos). 

65.079,88 m² não se aplica 2.448,10m²    

Rua CR 2, CR 3, Ítala Rizzo, João Alves Queiroz, FL -32, FL-40, Residencial Itália - REGIÃO VALE DO MEIA 
PONTE 

30 

Parque 
Municipal 

Gentil 
Meirelles 

39.889,50 m² 3.124,04m² 2.559,45m²    

Rua Gioto e Av. Cândido Portinari, Quadras 42 e 43 – Conjunto Gentil Meirelles - REGIÃO VALE DO MEIA PONTE 

31 

Parque 
Cascavel 

361.234,36 m² 15.861,37 m² 7.112,51 m²    

Entre Av. Guarapari, Leblon, Alameda Aliança, Ruas do Siri, da Palombeta, da Ostra, Av. Guarujá e Av. 
Copacabana - REGIÃO MACAMBIRA CASCAVEL 
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32 

Parque 
Municipal 

Jerivá 
22.272,28 m² 4.153,13 m² 2.507,18 m²    

Entre Rua Belo Horizonte, Rua Anicuns, entre os Setores Vila Vera Cruz, Vila Fernandes e Setor Centro Oeste - 
REGIÃO CAMPINAS 

33 
Parque Baliza 23.415,57 m² 2.496,29m² 719,47 m²    

Rua BL-5; BL-13; BL-7 e BL-12. Conj. Habitacional Baliza - REGIÃO SUDOESTE 

34 
Parque Itaipu 16.342,61 m² 5.344,34 m² 2.517,73 m²    

Av. Dona Maria José dos Santos e Ruas W-05 e W-06 - Jardim Itaipu - REGIÃO SUDOESTE 

35 

Parque 
Municipal 

Bernardo Elis 
76.585,66 m² 5275,54 m² não se aplica   

Av. Berlim, Av. Milão, Av. Alpes e Rua CP-04, Setor Celina Park - REGIÃO SUDOESTE 

36 

Parque Nova 
Esperança 

262.39222,32 m² não se aplica não se aplica Em Implantação 

Entre a GO-070 e Av. Central - REGIÃO OESTE 

37 

Parque 
Balneário 

27.800,00 m² não se aplica não se aplica 
Não existe projeto para comprovar 
total de áreas  

Av. Nerópolis, Rua PB-01e PB-02 - REGIÃO OESTE 

38 

Parque 
Municipal 

Campininha 
das Flores - 
José Mulser 

31.152,92 m² 5.336,41 m² 2.037,30 m²    

Entre a Av. Padre Wendel e a Av. 24 de Outubro, as Ruas 18B, Rua 1, Rua Martinho Nascimento – Bairro dos 
Aeroviários - REGIÃO CAMPINAS 

39 

Parque Natural 
Municipal 

João Carlos 
Fernandes de 

Oliveira 
(Parque da 

Lagoa) 

38.347,94 m² 5.486,10 m² 4.300,92 m²    

Entre Av. Tóquio e Ruas 13 de Maio, Olímpica e Rua das Missões - Parque Industrial João Brás - REGIÃO OESTE 

40 
Macambira 

Anicuns Setor 
- 1 

167.23,42 m² 48.127,27 m² 16.776,16m²    

41 
Macambira 

Anicuns Setor 
- 2 

247.655,74 m² 35.000 m² 26.400 m²    

42 

Macambira 
Anicuns Setor 

- 3 
50.019.08 m² 6.227,95m² 12.175,20 m²    

Linear aos Córregos Macambira e Anicuns - REGIÃO OESTE 

43 
Nossa Morada 31.969,25m² 3.500,88 m² 1220,64 m²   

Entre as Ruas Omari L. Martins e NSM-9 - Residencial Nossa Morada - REGIÃO NORTE 

44 

Parque 
Municipal Círio 

Palmerston 
79.300,10 m² não se aplica não se aplica   

Av. Lúcio Rebelo, Rua Riograndenses, Rua RB-15, Rua do Bosque - Setor Alto do Vale - REGIÃO OESTE 
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45 
Parque 

Buracão 
88.757,82 m2 não se aplica não se aplica   

46 

Parque do 
Cerrado 

35.000 m² não se aplica não se aplica   

Entre a Av. PL 2 e a Rua PL 1-3, Lote APM9E, Loteamento Park Lozandes - REGIÃO LESTE 

 
7. RELAÇÃO DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS 

 
1. Mobiliário urbano (bancos, mesas, bebedouros, paraciclos etc); 

 
2. Equipamentos de ginástica da terceira Idade; 

 
3. Brinquedos para playground; 

 
4. Materiais diversos para sistemas elétricos, hidráulicos e sanitários; 

 
5. Reforma em edificações e equipamentos; 

 
6. Paisagismo; 

 
7. Serviços de manutenção civil e manejo/jardinagem; 

 
8. Intervenções de microdrenagem (jardim de chuva, biovaletas, etc); 

 
9. Captação e reutilização de águas pluviais; 

 
10. Sistema de Tratamento de Efluentes; 

 
11. Sistema de captação de energia solar; 

 
12. Serviços de análise em exemplares arbóreos; 

 
13. Equipamentos, bens de consumo e móveis em geral; 

 
14. Plataforma e engajamento social; 

 
15. Serviços de consultoria de planejamento estratégico; 

 
16. Serviços de Design Gráfico, como projeto e implantação de comunicação visual; 

 
17. Serviços de consultoria; 

 
18. Plataforma de educação voltada às questões relacionadas ao Meio Ambiente; 

 
19. Pesquisas para desenvolvimento tecnológico; 

 
20. Outros bens, direitos e serviços, sujeitos à análise do Órgão Municipal Ambiental. 

 
8. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
8.1. É notório o valor da questão ambiental, tanto para a qualidade de vida das pessoas quanto para as preocupações 

acerca desta matéria. Razão pela qual é fator preponderante em qualquer discussão acerca do desenvolvimento, 
seja de um município, estado ou país. Nesse sentido a consciência verde é uma cultura que se espalhou por todo 
mundo fazendo com que hoje cada processo, cada projeto seja concebido de pronto acordo com a nova política 
ambiental. Com a rápida urbanização gerando o crescimento desenfreado das cidades, bem como sua 
verticalização, é veemente a necessidade de grandes áreas verdes urbanas que sirvam como oásis para toda essa 
população. 
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8.2. Estes espaços ainda são essenciais para a manutenção do microclima de uma cidade, uma vez que constituem 
condições ecológicas que mais se aproximam com os níveis ideais encontrados na natureza virgem, além de 
proporcionar inúmeros benefícios devido a sua área também ser destinada ao lazer, paisagismo e preservação 
ambiental. 

 
8.3. O Poder Público tem elevado ônus para garantir a efetiva manutenção dessas áreas verdes urbanas, porém, elas 

além de atenderem à necessidade da população de uma metrópole, são também fundamentais para a preservação 
do Bioma local, que constitui   patrimônio natural de todos os goianos. Assim, o município de Goiânia pretende, com 
o Programa Amigo Verde, a desoneração dos cofres públicos e a sustentabilidade ambiental. 
 

9. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 
9.1. GERAL 

 
9.1.1. A presente proposta tem como objetivo geral estabelecer parcerias entre o Poder Público Municipal e as 

pessoas físicas ou jurídicas interessadas em executar ações de implantação, reforma, manutenção ou 
melhoria urbana, paisagística e ambiental de Parques Naturais Urbanos, bem como doar bens, prestar 
serviços e ceder direitos, por meio da adoção voluntária, tendo como contrapartida a exploração da 
publicidade das ações de cooperação. 

 
9.2. ESPECÍFICOS 

 
9.2.1. O Programa Amigo Verde visa: 

 
I. Promover a participação da comunidade local, através de pessoas físicas e jurídicas, em parceria com o 

Poder Público Municipal, no manejo do processo de urbanização, cuidado e manutenção dos Parques 
Naturais Urbanos do Município de Goiânia; 

 
II. Conscientizar a população goianiense acerca da importância dos parques Naturais Urbanos para a 

qualidade da vida, fomentando a noção de responsabilidade solidária entre o Poder Público Municipal e a 
coletividade no que toca à preservação e conservação de tais áreas; 

 
III. Incentivar o uso consciente e racional dos Parques Naturais Urbanos, como locais de lazer, convivência 

social e realização de eventos, observada, neste último caso, a legislação específica, transformando as 
áreas verdes em espaços agradáveis e humanizados, bem como de minimização dos impactos 
decorrentes da urbanização; 

 
IV. Incentivar e viabilizar ações para a conservação, execução e manutenção de melhorias urbanas, 

ambientais e paisagísticas dos Parques Naturais Urbanos; 
V. Aperfeiçoar as condições de uso dos espaços públicos e entornos, com melhorias da iluminação, limpeza 

e segurança e, 
 

VI. Incentivar a instalação e a manutenção de mobiliário urbano que atendam melhor às práticas de 
preservação ambiental. 

 
10. DURAÇÃO DO PROGRAMA 

 
10.1. A duração do programa é de no mínimo 12 meses e, no máximo, 60 meses. Sendo que o início se dará a partir da 

publicação do Termo de Cooperação, assinado, no Diário Oficial do Município de Goiânia. 
 

11. DIRETRIZES TÉCNICAS PARA REALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

11.1. O interessado na adoção de área integrante do Programa Amigo Verde deverá apresentar ao Órgão Ambiental 
Municipal, Carta de Intenção que deverá conter: 
 
I. identificação do (s) interessado(s) e dos Parques Naturais Urbanos que se propõe adotar, conforme modelo 

disponível no Anexo II da Lei nº 10.383/2019; 
 

II. cópia dos documentos pessoais do interessado ou do seu representante legal, acompanhado da respectiva 
procuração, no caso de representação por preposto; 
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III. cópia do comprovante de endereço do interessado; 

 
IV. cópia do registro social, da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, do ato constitutivo e 

alterações subsequentes ou do decreto para autorização, bem como do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) e do Alvará de Localização e Funcionamento, no caso de pessoa jurídica interessada;  
 

V. proposta técnica da implantação ou intervenção pretendida, devidamente instruída, com projetos, memoriais 
descritivos, cronogramas e outros documentos pertinentes, conforme Termo de Referência constante do Edital 
de Chamamento Público, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), quando for o caso; 
 

VI. proposta de doação de bens, prestação de serviços e/ou cessão de direitos, conforme o caso; 
 

VII. fotos do parque e croqui de localização; 
 

VIII. modelo da placa ou engenho publicitário similar a ser utilizado e croqui com informações do quantitativo, 
medidas e localização dos engenhos; 
 

IX. orçamento financeiro e fiscal da execução da proposta apresentada; 
 

X. proposta de período de vigência da cooperação, observados os limites definidos na Lei nº 10.383/2019. 
 

11.2. Uma vez selecionados, a Comissão avaliará e pautará, se necessário, eventuais condicionamentos e sugestões de 
alteração de escopo para então autorizar o início das ações pelo Adotante escolhido. 
 

11.3. Os estudos e projetos relativos às propostas devidamente aprovadas deverão seguir o estabelecido no 
Chamamento Público, Termo de Cooperação e/ou na legislação aplicável, de acordo com cronogramas e premissas 
da proposta. Quaisquer alterações na proposta ou atrasos no cronograma devem ser imediatamente comunicadas, à 
Comissão de Avaliação, pelos Adotantes Autorizados. 
 

12. DIRETRIZES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS 
 

12.1. Os Estudos e Projetos das propostas deverão contemplar a apresentação dos projetos operacionais, de 
engenharia, e de arquitetura para a implantação, revitalização, operação, manutenção ou melhoria urbana, 
paisagística e ambiental dos Parques Naturais Urbanos, indicados no plano de trabalho do Adotante. 
 

12.2. Para a eventual propositura de novos espaços, equipamentos, áreas ou instalações ou reforma ou readequação 
dos espaços, equipamentos, áreas ou instalações atualmente existentes, os Adotantes Autorizados deverão 
apresentar projetos de engenharia e arquitetura, respeitadas as normas técnicas aplicáveis. 
 

12.3. Os elementos apresentados devem permitir a avaliação do custo das obras, a definição do prazo de execução e 
alocação dos riscos relacionados à execução dos projetos. 
 

12.4. Os Estudos e Projetos devem se pautar pela premissa de que o espaço é local de preservação, interesse 
socioambiental, lazer, turismo e de recreação, em que toda atividade deve ser de interesse de seus usuários, 
observadas as seguintes diretrizes: 
 
a) Preservar a finalidade original do espaço e seu patrimônio natural, histórico-cultural e artístico, respeitadas as 

eventuais limitações de tombamentos incidentes e planos de manejo, bem como demais normas aplicáveis; 
 

b) Garantir que o acesso aos parques seja livre para toda a população; 
 

c) Tornar os espaços mais atraentes para o público em geral e a eventuais parceiros; 
 

d) Buscar garantir sustentabilidade e segurança, nas normas previstas em Lei, das ações efetuadas durante o 
tempo de vigência do Termo de Cooperação; 
 

e) Prever que as ações, sempre que possível, atendam aos anseios dos usuários e busque o diálogo, 
especialmente, com os moradores do entorno, assim como, com toda sociedade; 
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f) Estimulara integração com os permissionários existentes; 

 
g) Revitalizar áreas e edificações e equipamentos destinados ao lazer, esporte, contemplação, cultura, bem-

estare outras áreas de interesse, bem como ampliar e aprimorar a qualidade dos bens e serviços oferecidos, 
buscando sempre o pleno uso do Parque; 
 

h) Deverá, o Adotante, em qualquer ação executada no Parque, resguardar a acessibilidade para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, bem como para idosos e crianças; 
 

i) Na elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura, deverão ser consideradas soluções ambientais, de 
logística reversa dos equipamentos a serem substituídos ou descartados, de destinação adequada de 
resíduos, e, preferencialmente, soluções que incluam fontes alternativas de energia. 
 

12.5. Os Estudos devem apresentar, tanto quanto possível, soluções que resguardem a maximização do interesse 
público, podendo ser modelados como parcerias público-privadas ou parcerias com organizações sociais, entre 
outras alternativas juridicamente válidas. 
 

12.6. Em todos os casos, devem ser demonstrados: 
 

a) A conveniência e oportunidade da contratação do projeto, considerando a natureza e relevância de seu objeto. 
 

b) Maior quantidade de utilidades reversíveis ao patrimônio público; 
 

c) Menor prazo para a implementação do projeto e maior prazo de sua manutenção, e 
 

d) Utilização de técnicas e/ou materiais ambientalmente sustentáveis. 
 

13. CRITERIOS PARA A SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

13.1. A escolha dos adotantes deverá ser fundamentada nas Diretrizes Gerais para Realização de Projetos e Estudos e 
será realizada através de uma Comissão de Avaliação designada, por ato próprio, pelo titular do Órgão Municipal 
Ambiental, assegurada a participação de pelo ao menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego 
permanente do seu quadro de pessoal. 
 

13.2. A decisão de escolha do adotante será lavrada em ata que instruirá o protocolado e será publicada no Diário 
Oficial do Município. 
 

13.3. Na hipótese de dois ou mais interessados na adoção de uma mesma área ou bem público, a escolha dar-se-á pelo 
interessado que propuser a modalidade mais completa e abrangente de adoção. 
 

13.4. A Comissão de Avaliação na fase de análise das Cartas de Intenções poderá solicitar a manifestação de outros 
órgãos públicos quanto à viabilidade da proposta técnica apresentada na Carta de Intenções. 
 

13.5. O Município poderá, a seu critério, deliberar pela adoção conjunta de Parque Naturais Urbanos, bem como facultar 
ao adotante a possibilidade de estabelecimento de parcerias adicionais para a consecução dos objetivos estipulados 
no acordo mediante aditivos, desde que a adoção conste de um único Termo de Cooperação e as ações a serem 
realizadas por cada um dos Adotantes sejam diferentes. 
 

13.6. Caso seja firmado acordo em conjunto, todos os parceiros poderão promover: 
 
I. Articulação com órgãos públicos e comunidade, para utilizar o espaço de forma saudável; 

 
II. Trabalho de conscientização da comunidade de forma a garantir a preservação do espaço; 

 
III. Articulação com a comunidade para garantir a vigilância do local como espaço comunitário de lazer e 

convivência. 
 

13.7. No caso de adoção conjunta, o espaço na placa ou no engenho publicitário similar destinado ao nome e ao 
logotipo da empresa Adotante/ Cooperante deverá ser compartilhado. 



 

 

Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA 
Rua 75 c/66, n. 731, Setor Central – Goiânia - GO  
CEP: 74884-900 
Fone: (62) 3524-1411 / (62) 3524-1412 

 

25 

                             Agência Municipal do Meio Ambiente 

 
14. REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA ADOÇÃO 

 
I. Zelar pela manutenção, conservação e recuperação da área adotada, bem como a elaboração e execução dos 

trabalhos previstos nos projetos previamente aprovados e autorizados pelo Órgão Ambiental Municipal; 
 

II. Elaborar, quando estabelecido no edital e/ou acordo, ou executar os projetos elaborados pelo Poder Público 
Municipal, com verba, pessoal e material próprios; 

 
III. Contratar, mediante autorização do Órgão Ambiental Municipal, serviços especializados para a consecução dos fins 

constantes do acordo firmado com o Município; 
 

IV. Manter a área adotada, seus equipamentos e mobiliários, em condições de uso pela população; 
 

V. Desenvolver programas que digam respeito ao uso das áreas verdes, conforme estabelecidos no projeto 
apresentado e no acordo firmado; 

 
VI. Os gastos com a elaboração, fabricação e instalação do mobiliário urbano será de inteira responsabilidade do 

adotante, observados os critérios já estabelecidos. 
 
OBS: As benfeitorias resultantes das intervenções firmadas no termo de cooperação serão incorporadas ao 
patrimônio do Município, sem direito a indenização ou retenção por parte do adotante. 
 
15. CONTRAPARTIDA 

 
15.1. Para contrapartida das ações realizadas nos parques urbanos municipais o Agente Autorizado ou Adotante poderá 

considerar a exploração de publicidade das ações da cooperação. Neste contexto o Poder Público poderá autorizar 
a inserção do nome e logomarca do cooperante ou adotante no bem público doado ou serviço prestado ou direito 
cedido, obedecidas as restrições legais aplicáveis, tais como: 
 
I. Para Parques Naturais Urbanos, será permitida a colocação de 1 (uma) placa com dimensões máximas de 

1,50 m (um vírgula cinquenta metros) de altura por 0,50 m (zero vírgula cinquenta metros) de largura, a cada 
3.000 m² (três mil metros quadrados); 
 

II. Para o mobiliário urbano, será permitida a divulgação da marca ou identificação do Adotante por meio de placa 
ou engenho publicitário similar com dimensão máxima de 0,01 m2 (zero vírgula zero um metro quadrado) de 
área de exposição em no máximo 50% (cinquenta por cento) do mobiliário; 
 

III. Para monumentos, será permitida a colocação de 1 (uma) placa ou engenho publicitário similar com dimensões 
máximas de 0,40 m (zero vírgula quarenta metros) de altura por 0,40 m (zero vírgula quarenta metros) de 
largura. 
 

IV. Os engenhos publicitários não poderão ser dotados de iluminação. 
 

V. As mensagens publicitária e informativa deverão conter, exclusivamente, o nome do Adotante e/ou marca, 
além da identificação do Programa Amigo Verde e da logomarca do Município de Goiânia. 
 

15.2. Para a análise da exploração de eventuais atividades de publicidade, o Adotante Autorizado deverá considerar as 
limitações físicas e de público, bem como respeitar o patrimônio histórico-cultural, a paisagem urbana, a segurança 
e do conforto dos usuários e a legislação aplicável, tais como definidos na Lei n. 10.383/2019 e no Decreto n. 
2.887/2019. 
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16. MODELO DAS PLACAS 

 

MODELO DAS PLACAS 

 
 

Modelo de placas para parques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Medidas em centímetros 

 

Modelo de identificação do adotante para mobiliário urbano 
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Obs.: outros formatos e proporções serão admitidos 
desde que respeitado a área máxima de 0,01 m2 para 
identificação do adotante, em cada mobília 
 
 
Obs.: Medidas em centímetros 

 
 

Modelo de placas para monumentos e similares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Medidas em centímetros 

 

17. RESULTADOS ESPERADOS 
 

17.1. A Prefeitura pretende com o Programa Amigo Verde criar novas e precípuas ações que estimule a proximidade de 
Pessoas Físicas e Jurídicas no que concerne a valorização dos Patrimônios Naturais da Capital e promovendo a 
cultura da sustentabilidade e da cidadania. 
 

17.2. A implantação desse programa será de muita valia desde o combate às mudanças climáticas até a preservação do 
bioma Cerrado, bem como no desenvolvimento do capital humano relativo às questões socioambientais das 
comunidades urbanas. 
 

17.3. Ao viabilizar e promover essa parceria ambiental, o adotante deverá necessariamente adotar 1 (um) parque primário, 
em região centralizada e 1(um) parque secundário, em região periférica. Dessa forma, o programa propiciará 
equidade entre os diversos bairros e também possibilitará a adequação e revitalização de novos parques, 
beneficiando, de forma consistente e duradoura, tanto as comunidades, como o bioma existente. 
 

17.4. Após a conclusão das metas estabelecidas para a implantação do Programa Amigo Verde no Município de Goiânia 
espera-se que a cidade continue oferecendo aos cidadãos goianienses parques sempre em bom estado de 
conservação, prontos para cumprir com sua missão sócioambiental. 

 
18. ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

 
18.1. O poder público não terá ônus com o Programa, haja vista que as custas ocorrerão a cargo do Adotante. Em 

contrapartida às benfeitorias efetuadas, o município autorizará o parceiro a colocar placas publicitárias nos locais 
adotados, conforme orientações do Decreto n. 2.887/2019. 
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19. TERMO DE COOPERAÇÃO 

 
19.1. Nos termos de cooperação deverão constar cláusulas definindo o objeto, as obrigações, as prerrogativas, a 

rescisão, as sanções, prazo de vigência, o foro, a publicação, a proibição de transferência do termo a terceiros, e 
imediata retirada das placas e outras que sejam necessárias à proteção do interesse público. 
 

19.2. O cooperante será notificado, caso haja descumprimento do termo, para no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar 
a regularização dos serviços, sob pena de rescisão do termo. 

 
19.3. O termo de cooperação poderá ser rescindido por ato público ou por solicitação do cooperante, devidamente 

justificado. 
 

19.4. Encerrada a Cooperação, as benfeitorias resultantes das intervenções firmadas no Termo de Cooperação serão 
incorporadas ao patrimônio público municipal, sem qualquer direito de indenização ou retenção por parte do 
Adotante. 
 

19.5. Todas as placas e engenhos publicitários similares que identificarem o Adotante deverão ser imediatamente 
removidos quando do término do Termo de Cooperação sem que essa remoção resulte em dano ao Parque adotado 
e ao seu mobiliário. 
 

19.6. O Órgão Municipal Ambiental manterá atualizada na rede mundial de computadores, no sítio oficial da Prefeitura de 
Goiânia, a relação dos Termos de Cooperação dos Parques Naturais Urbanos, com as seguintes informações:  

 
I. denominação e endereço do Parque Natural Urbano objeto da cooperação; 

 
II. número do Termo de Cooperação;  

 
III. nome, CNPJ e endereço do Adotante;  

 
IV. objeto e escopo da cooperação;  

 
V. número de placas resultantes da cooperação;  

 
VI. data de assinatura do Termo de Cooperação; 

 
VII. data da publicação do Termo de Cooperação e respectivo prazo de vigência; 

 
VIII. data prevista para a Prestação de Contas da parceria. 

 
19.7. A publicação do Termo de Cooperação contendo as informações acima, deverá ser mantida no sítio oficial da 

Prefeitura de Goiânia por no mínimo 180 (cento e oitenta) dias após a data de assinatura do referido Termo. 
 

20. MONITORAMENTO / AVALIAÇÕES 
 
20.1. Após o estabelecimento da parceria no Programa Amigo Verde, através de Termo de Cooperação, se fará 

necessário que o gestor público monitore e fiscalize o desenvolvimento das atividades, cabendo: 
 
I. a aprovação dos projetos de urbanização, construção e conservação dos Parques Naturais Urbanos que sejam 

elaborados por iniciativa do adotante ou por força do convênio estabelecido; 
 

II. fornecer as instruções necessárias através de Termo de Referência com as diretrizes de elaboração e 
execução de projetos, dirimindo as dúvidas eventualmente surgidas sobre o cumprimento dos encargos da 
empresa adotante; 

 
III. a fiscalização das obras e do cumprimento do termo de cooperação estabelecido;  

 
IV. divulgação da parceria nos meios de comunicação social. e, anualmente, o adotante deverá prestar contas aos 

órgãos responsáveis, bem como informações acerca das obras e serviços prestados. 
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20.2. Por se tratar de uma iniciativa do poder público, o programa se equipara a um projeto social, logo, os objetivos e 
metas são característicos da área governamental, de políticas públicas. 
 

20.3. Portanto, como meios de avaliação, pretende-se comparar resultados entre os cenários atual, planejado e 
alcançado, por meio dos seguintes critérios: 

 
I. Eficácia: Identificar se os objetivos e metas esperados foram atingidos conforme planejado e no cronograma 

definido; 
 

II. Equidade: avaliar enquanto política pública a equiparação de oportunidades às populações locais. 
 

III. Sustentabilidade: avaliar se, após o período de acordo o programa se sustentará por meio do balanço entre 
cooperação x resultados obtidos para o bem-estar social. 

 
IV. Eficiência: mensurar o custo-benefício do Programa, a fim de verificar se o mesmo atinge os propósitos 

estabelecidos em todas as etapas. 
 

 

AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 14 dias do mês de setembro de 

2020. 

 

 

 

GILBERTO MARTINS MARQUES NETO 
Presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente 
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17 ANEXO II 
 

MINUTA TERMO DE COOPERAÇÃO 
 
 

Termo de Cooperação que entre si celebram a Agência Municipal 
do Meio Ambiente- AMMA e a XXXX, para os fins de 
implantação, reforma, manutenção ou melhoria urbana, 
paisagística e ambiental dos Parques Naturais Urbanos do 
Município de Goiânia. 

 
 

A AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE GOIÂNIA – AMMA, criada pela Lei nº. 8.357 de 20 de 
junho de 2007, situada na Rua 75, esquina com a Rua 66, Edifício Monte Líbano, Setor Central, Goiânia – GO, CEP 
74.055-110, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.931.821/0001-53, devidamente representada por seu Presidente GILBERTO 
MARTINS MARQUES NETO, inscrito no CPF nº. 946.023.011-34, residente nesta Capital, denominado COOPERANTE e 
a XXX, sediada na (endereço), inscrita no CNPJ n. XXX, doravante denominada (sigla), neste ato representada pelo 
Diretor, XXX, portador da CI n. XXX, SSP-GO, CPF n. XXX, denominado COOPERADO ou ADOTANTE resolvem 
celebrar o presente Termo de Cooperação, na forma da Lei Municipal nº 10.383/2019, Decreto Municipal n° 2.887/2019, 
Decreto Municipal n° 2.271/2019 e subsidiariamente no que couber a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e demais 
legislações pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir enumeradas: 

 
 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1. O presente Termo tem por objeto a celebração de parceria entre o Poder Público Municipal e   XXXXX ,  para os fins 
de implantação, reforma, manutenção ou melhoria urbana, paisagística e ambiental dos Parques Naturais Urbanos 
XXXX (ÁREA DO PARQUE E ÁREA DE INTERVENÇÃO), localizado à XXX, por meio da adoção voluntária, tendo 
como contrapartida a publicidade das ações decorrentes da presente cooperação, conforme Proposta técnica 
selecionada e aprovada no Chamamento Público N. ___/2020. 
 

1.2. O presente termo autoriza uso da mensagem publicitária ou informativa de cooperação e de (XX) XX uso do 
engenho publicitário e (XX) XX placas, nos termos do art. 14 do Decreto n. 2.887/2019. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

I. O COOPERADO ou ADOTANTE, além de todas exigências previstas no Instrumento Convocatório, no Termo 
de Referência e legislações aplicáveis, obriga-se a: 

 
a) Zelar pela manutenção, conservação e recuperação da área adotada, bem como a elaboração e execução dos 

trabalhos previstos nos projetos previamente aprovados e autorizados pelo Órgão Ambiental Municipal; 
 

b) Elaborar, quando estabelecido no edital e/ou acordo, ou executar os projetos elaborados pelo Poder Público 
Municipal, com verba, pessoal e material próprios; 

 
c) Contratar, mediante autorização do Órgão Ambiental Municipal, serviços especializados para a consecução dos 

fins constantes do acordo firmado com o Município; 
 

d) Manter a área adotada, seus equipamentos e mobiliários, em condições de uso pela população;  
 

e) Desenvolver programas que digam respeito ao uso das áreas verdes, conforme estabelecidos no projeto 
apresentado e no acordo firmado; 

 
f) Os gastos com a elaboração, fabricação e instalação do mobiliário urbano será de inteira responsabilidade do 

adotante, observados os critérios já estabelecidos;  
 

g) Deverá encaminhar até 31 de dezembro, relatório anual ao órgão ambiental municipal e à Comissão de Meio 
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Ambiente da Câmara Municipal de Goiânia referente à prestação de contas, com documentos comprobatórios, 
acerca das despesas e investimentos realizados na manutenção, conservação e recuperação da área adotada, 
durante o exercício fiscal, e demais informações acerca das atividades realizadas, durante o período de vigência 
deste Termo. 

 
h) Os adotantes serão os responsáveis pela realização dos serviços, pela doação de bens e pela cessão de direitos 

descritos no Termo de Cooperação, bem como, por quaisquer danos deles decorrentes, causados à 
Administração Pública Municipal, aos bens públicos e à terceiros, durante o período da parceria. 

 

II. O COOPERANTE obriga-se a: 
 

a) A aprovação dos projetos de urbanização, construção e conservação dos Parques Naturais Urbanos que sejam 
elaborados por iniciativa do adotante ou por força da cooperação estabelecida; 
 

b) Fornecer as instruções necessárias através de Termo de Referência com as diretrizes de elaboração e execução 
de projetos, dirimindo as dúvidas eventualmente surgidas sobre o cumprimento dos encargos da empresa 
adotante; 
 

c) A fiscalização das obras e do cumprimento do acordo estabelecido; 
 

d) Divulgação da parceria nos meios de comunicação social. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS 
 

I. Da COOPERANTE: 
 

a) A adoção prevista neste Termo não vedará a realização de intervenções necessárias, por parte dos órgãos 
públicos ou concessionárias responsáveis, nos Parques Naturais Urbanos, de acordo com o interesse público, 
comunicado previamente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

 

II. Do COOPERADO ou ADOTANTE: 
 

a) O adotante será isento do pagamento da taxa de autorização específica para divulgação de sua marca e/ou 
nome no local adotado através de placas indicativas e/ou inscrições, conforme os critérios definidos no art. 14 do 
Decreto n. 2.887/19 e anexos. 
 

b) As mensagens publicitária e informativa deverão conter, exclusivamente, o nome do Adotante e/ou marca, além 
da identificação do Programa Amigo Verde e da logomarca do Município de Goiânia. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS VEDAÇÕES 
 

I. É vedada a cobrança de taxa ou qualquer espécie de valor pecuniário para o acesso aos Parques Naturais Urbanos 
objeto deste Termo de Cooperação, que dar-se-á de forma livre e irrestrita a todos, podendo, conforme demais 
legislações municipais, ser feito uso das áreas, quando autorizadas, para a prática de esporte, lazer ou para a 
realização de atividades artísticas, culturais ou educacionais. 
 

II. É vedada a construção de qualquer tipo de edificação de alvenaria ou de natureza perene nas áreas objeto da 
adoção sem a aprovação do Poder Público Municipal. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO E SANÇÕES 

 
I. No caso de descumprimento do termo de cooperação, o adotante será notificado para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, comprovar a regularização dos serviços, sob pena de rescisão do termo de cooperação. 
 

II. O termo de cooperação poderá ser revogado a qualquer momento por ato unilateral e escrito, devidamente 
justificado, pelo titular do órgão municipal ambiental, em razão do interesse público ou por solicitação do adotante.  
 

III. Da rescisão do termo por motivo de abandono, desistência ou descumprimento do mesmo, implicará ao adotante a 
indenização ao Poder Público pelos custos decorrentes dos prejuízos causados pelo adotante. 
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IV. Encerrada a Cooperação, as benfeitorias resultantes das intervenções firmadas no Termo de Cooperação serão 

incorporadas ao patrimônio público municipal, sem qualquer direito de indenização ou retenção por parte do 
Adotante. 

 
V. Todas as placas e engenhos publicitários similares que identificarem o Adotante deverão ser imediatamente 

removidos quando do término do Termo de Cooperação sem que essa remoção resulte em dano ao Parque adotado 
e ao seu mobiliário. 
 

VI. As placas e os engenhos publicitários similares não removidos serão considerados engenhos publicitários 
irregularmente instalados e o responsável estará sujeito às penalidades previstas na Lei Complementar nº 014/92. 
 

VII. O não atendimento às exigências deste Termo implicará na remoção das placas e dos engenhos publicitários 
similares pelo Órgão Municipal Ambiental, devendo os custos decorrentes da remoção ou restauração serem 
indenizados pelo adotante. 
 

VIII. O abandono, a desistência ou o descumprimento do Termo de Cooperação não dispensa o Adotante da obrigação 
de remover as respectivas placas e engenhos publicitários decorrentes da Cooperação. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

I. O presente Termo terá vigência minima de 12 (doze) meses e máxima de 60 (sessenta) meses a ser definida pela 
Administração, contados a partir da assinatura deste Termo e surtirá efeitos legais após a publicação do seu extrato 
no Diário Oficial do Município – DOM, não cabendo indenização alguma, caso o mesmo seja denegado. 
 

II. O prazo de vigência deste Termo poderá ser prorrogado até atingir o limite máximo de 60 (sessenta) meses 
consoante estabelece o art. 13 da Lei 10.383/2019, desde que o prazo inicial do Termo seja inferior ao limite legal. 
 

7. CLÁUSULA SETIMA - DO FORO 
 

I. Elegem as partes o foro da Comarca de Goiânia para dirimir quaisquer litígios que por ventura venham a ocorrer 
entre as mesmas. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO  
 

I. O presente instrumento será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Município de Goiânia, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias contados da assinatura. 
 

II. E, por estarem ambas as partes de acordo, assinam o presente em 03 vias de igual teor, na presença de das 
testemunhas abaixo identificadas. 

Goiânia-GO, ____ de _____________ de 2020. 
 
 

GILBERTO MARTINS MARQUES NETO 
Presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente 

 
 
 

______________________________ 
ADOTANTE 

 
 

 
Nome e CPF da 1ª Testemunha: _________________________________________ 
Nome e CPF da 2ª Testemunha: _________________________________________ 
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18 ANEXO III 
 

MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO 
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19 ANEXO IV 
 

PROPOSTA DE ADOÇÃO 
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20 ANEXO V 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 
 
A Comissão Multidisciplinar de Avaliação do Programa Amigo Verde, DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE: 
 
Endereço: Avenida do Cerrado, 999, Park Lozandes, Goiânia- GO. 
 
Ref.: CHAMAMENTO PÚBLICO /2020. 
 

 
 
Pelo presente instrumento, a (empresa privada ou pessoa física).........................., estabelecido (endereço)  
......................................................................................................................................, C.N.P.J. ou CPF n.º 
.................................................., através de seu representante legal Sr. (a) 
........................................................................................................................, CREDENCIA o (a) Sr. (a) 
...................................................................., portador (a) do RG n. ..................................................... e CPF. n.. 
..............................................................., para representá-la perante a PREFEITURA DE GOIANIA, no CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° /2020, outorgando-lhe plenos poderes para manifestar interesse em participar deste chamamento, declarar 
a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos e praticar todos os atos inerentes. 

 
 

Localidade, ___ de _________de 2020. 
 
 

___(assinatura)__ 
CARGO 

R.G /CPF. n.º 
 
 
*Preferencialmente em papel timbrado  
 
 

**Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal investidura, munido de 

documentação para reconhecimento de firma ou firma reconhecida em cartório.
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21 ANEXO VI 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
 

A Comissão Multidisciplinar de Avaliação do Programa Amigo Verde, DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE: 
 
Endereço: Av. do Cerrado, 999, Park Lozandes, Goiânia- GO. 
 
Ref.: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº /2020. 
 

Prezados Senhores, 
 

(nome)___, CPF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ , tendo examinado o Edital, declara sob as penas 
da lei que: 

 
a) Está apresentando proposta, para o Chamamento Público, objeto deste edital; 

 
b) Aceita plenamente todas as condições do edital de chamamento e do Termo de Referência. 

 
c) A nacionalidade do PARTICIPANTE é ___ (indicar a nacionalidade)___; 

 
d) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente chamamento e que não foi 

declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, também, que está ciente da obrigatoriedade de 
declarar possíveis ocorrências; 
 

e) Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de dezesseis 
anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme estabelecido 
no inciso XXXIII do artigo 7º, da constituição Federal e nos termos dos artigos 27, inciso V e 78 inciso XVIII, da 
Lei 8.666/93; 
 

f) Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte. 
 

 
Localidade, _________aos ___ dias de ___ de 2020. 

 
___________________________ 

 
(assinatura) 

 
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal investidura. 

(Preencher conforme o caso, se Pessoa Jurídica ou Pessoa Física) 
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22 ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO 
 
À 
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE GOIÂNIA – AMMA 
Comissão Multidisciplinar de Avaliação do Programa Amigo Verde, 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 
Declaro sob penas da lei que não tenho débitos perante as FAZENDAS PÚBLICAS, em especial perante a PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

_______________________________________ 
NOME 

__________________________________ 
CPF 

__________________________________ 
RG (completo, com estado) 

 
 


