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TERMO DE FOMENTO NS. OU2O19.

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A

PREFEITURA MUNICIPAL OE BASSTT É A
oRGANrzaçÃo DA soctEDADE ctvtL
AssoctAçÃo RENASCER, PARA os FrNs euE
ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICíP|o DE BADY BASSITT, inscrito no

CNPJ/MF sob ne.45.093.26710001-09, estabelecida nesta cidade, na Rua Camilo de

Moraes n9. 475 - Centro, neste ato representado por sêu Prefeito Municipal tuiz Antonio

Tobardini, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG ne. 16.395.550-5 e do

CPF ns. 060.032.888-09, doravante denominada CONcEDÊNTE e do outro ASSOCIAçÃO

RENASCER, inscrita no CN Pl na. 71.744.007/0001-66, estabelecida na cidade de São José

do Rio Preto, na Avenida Arrelia Cury Gabriel, ne 4701 - Jardim Soraia, neste ato

representâdo por seu Presidente, Aparecido Ferreira Pacheço, brasileiro, casado,

portador da cédula de identidade RG ne. 7.546.299'0, e do CPF ne. 428.673.55a-39,

doravante denominada PROPONENÍÉ, resolvem celebrar o TERMO DE FOMENTO, com

fundamento no Decreto Municipal ne2510 de 30 de dezembro de 2015, na Lei Federal

ns. 13019, de 31 de julho de 2014, alterâda pelâ Lei tederal ne. 1,3.204, de 14 de

dezembro de 2015, nas lnstrLrções ne.01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo e, sujeitando-se, no que couber, às normas contidas na Lei Federal nq. 8666, de 21

de junho de 1993, mediante as seguintes cláLrsulâs e condlçõesl

cúusurA PRTMEtRA - Do oBJETo

1.1 - O presente Termo tem por objeto, promover o atendimênto educacional, em ensino

especial ou íundamental de 1" à 3" série de até 15 pessoas com deÍiciência intelectual e
realizar o serviço de centro dia de 01 pessoa com deficiênciâ intelectual do municÍpio de

Bady Bassitt. Conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo, que dele é parte

integrante e indissociáve .
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cLÁusuLA SEGUNDA - DA GEsrÃo

2.1 - A Concedente nomeiâ como gestor do presentê Termo a Sra Roseli Aparecida de

Paula Íomas. portadora do RG ne. 15.413.249-4 e do CPF ne.062.362.898-83.

clÁusuLA TTRcETRA - DAs oBRtGAçÕEs Dos paRcEtRos

3.1 São obrigaçÕes da concedentel

A. Fornecer os recursos para a execução deste objeto;

B. Acompânhar e fiscâllzar a execução da parceria;

C. Emit r relatório técn co de mon toramento e avallação da parceria, antes e

durante a vigência do objeto;

D. Promover a transferêncla dos recursos finance ros de acordo corn o Cronograma

de Desembolso contldo no Plano de Trabalho em conta bancária específica

indicada pela Proponente;

E. Apllcar as penalidades previstas e proceder às sanções admlnistrativas

necessárias à exigência da restitulção dos recursos transferidos;
F. Pub lcar o extrato deste instrumento no Dlário Oflc al;

G. Rcceber e ênalisar as prestações de contas encam nhadas pela Proponente;

H. Elaborêr elucldativo parecer concluslvo sobre a prestâção de contas da

proponênte, a fm de atender os princípios da egêidade, lmpessoãJidade,

moralidade, publlcidade, ef ciêncla, econom cidâde, conforme art go 48 da Lei

de Responsabllidade F sca, avâliar se houve apl cação correta dos recursos no

Plano de Trabalho apresentado e no art.59 da Le n!. 13019/14.

3.2 - 5ão obrigações da proponente:

A. Responsabillzar-se peLê execução do objeto do Termo;

B. Prestar informações e escarecimentos sempre que solicitados, desde que

recessárlos ao acompanhaTnento e controle da execução do objeto;
C. Perrr1itir livre acesso do Gestor, do responsáve pelo Controle lnterno, dos

membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da CONCEDÊNTE, e de

êuditores e fiscais do Trlbuna de Contas correspondentes aos processos, aos

documentos e às lnformações referentes ã este lnstrumento, bem como aos

locais de execução do objeto;

D. Se responsabilizar pelo gerenc ãrnento admlnlstrativo e flnancelro
recebidos, lnclusive no que dlz respeito às despesas de cu5te o, de

dos recursos

investlmento

e de pessoal, conforme o caso;
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Se responsabilizar pelo pagârrento dos encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerclais re ativos ao funcionàmento da institulção e ao adimplêmento

do Terrro, mantendo as certidões ne8ativas em diâ, não se caracterizando

responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pÚbllca pelos

respectivos paBarrentos, quâlquer oneração do objeto da parceria ou restrição

à sua execução;

Manter em seus arquivos, durante o prêzo de 10 (dez) anos, contado do dia útiL

subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais que

corÍrpõem a prestação de contasi

ldentlficar o núrrero do lnstrurnento da parcerra e Ôrgáo repassador no corpo

dos doclrmentos da despe5a, e em seguida extrair cópiâ para anexar à prestâção

de contas a ser ent.egLre no prazo à CONCEDENTE, nclusive indicar o valor pago

quando a despesa for paga parcia mente corn recursos do objeto;

Divulgar esta parceria em seLr sítlo na internet, caso mantenha, e em locais

visíveis de suas sedes sociais ê dos estabelecirrentos em que exerça suas ações,

com as seBuintes informações: data da assinatura, identiflcação do lnstrumênto,

do Óreão CONCEDENTE, descrição do objeto da parceria, vâlor total da pàrceria,

valores lberados, e situação da prestação de contas da parceria, bem como

atender a Lei Federal ne. 12527/11;

Coraprovar a exata aplicaÇão da parce a ânterlormente repassada, na forma da

legislação aplicável, rnediante procedimento dê fiscali2ação da Adminlstração

Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferêncla;

Não praticar desvio de fina idade nê apllcação do recurso, êtraso não iustlficado
no cumprimento das etapas dos progrêTras, práticas atentatórias aos prlncípios

fundêrrentais da Administração Pública nas contratações e demais atos

praticados na execução da parcerla e deixar de adotar as medidas saneadoras

eventualmerte apontadas pe a Adrnlnistração Púb lca;

Prestar todos os servlços, conforme Plano de Trabô ho, em anexo, mediante a

contratação dos proíissionais e pagarrento dos respectivos sa ários,

gerenc amento e coordenação dos trabô hos, ficando prolbidã a redistribuição

do. eru'so. ê our'às e.rtidade\ rorgérere or ^ão

Observar todos os crltérios de qua idade técnlca, eficiência, economic dade,

prazos e os custos previ5tos;

Comprovar todas as despesas por neio de notas fiscais eletrônlca ou recibo de

autônomo (RPA), com a devida ldentificação da parcer a ce ebrada, ficando

vedadas informâções ge n érica s ou sem especificações dos servlços efetivamente

M,

prestados, comprovado por raeio de contro es ou registros, alérn de dernonstrar
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os custos praticados ou ajustados de forma a permitir a conferência atinente à

regularidade dos valores pagos;

Aplicar os recursos repassados pêla CoNcEDENTE e os correspondentes à 5ua

contrapartida, exclusivamente no objeto constante na Cláusula Primeira;

Comprovar â êxistência de conta bancária especíÍica e exclusiva para o presente

instrumento, efetuando todas as movimentaçôes finânceiras relacionadaS aos

recursos do presente termo nesta conta bancária;

Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição

para a êxecuÇão do presente objeto;

Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das

aplicações correspondentes em até 30 (trinta) dias após o encerramento da

parceria, salvo se não forem utilizados;

Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados

corretamente conforme o Plano de Trabalho;

Comprovar de forma integral no finêl do Termo todas as metas quantitâtivas e

atendimentos de mãneira noÍrinal, constante no Plâno de Trâbalhoj

Efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio da

entidàde, para aquisiçào de mateíiai5 e servrços;

Maíter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a

prestação de contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua

regularidade fiscal perânte os órgãos da Administração Municjpâ1, Estadual e

P,

U,

o.

R,

s.

T,

Federal;

V. Comunicar a CONCEDENÍE a substituição dos responsáveis pela Proponente,

assim como alterâções em seu Estatuto.

crÁusutA euaRTA - REGTME JURÍDrco qo pEssoar"

4.1 - Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurÍdaco/trabalhista, de quàisquer

espécies, êntre a CONCEDENTE e o pessoal que a PROPONENTE utilizar parà a realização

dos trabalhos ou atividades constantês deste lnstrumento.

cúusuLA eutNTA - Do REpassE E cRoNoGRAMA DE DESEMBoLSo

5.1 - Para a execução das atividades previstas neste Termo de Parceria, no presente

exercício, ê CONCEDENTE transferirá a PROPONENTE, de acordo com o cronograma de

execução constante do Plano de Trabalho, o valor de RS 91.240,00 (novênta e um mil e

duzentos e quarenta reais). q
\.4



PBETEIIURA MUNIGIPAT IIE BADY BASSIil
c PJi 45.0S3.2ô7,t001.09

Rua camilo de Moraes n'475.Centro'CÉP15115.000.FONEIFAX.1r7)381&í00 Bady Bassill SP

.lV,
BA,DY BASSITT
?rrraltn e o@?,ri2tbM.badybass í,sp gov bÍ e,ma I preÍe tuE@bâdybâss tt.sp gov br

5.2 - As paates reconheceTr que caSo haja necessidade de contingenciamento

orçamentário e a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exiSível âo

curnprimento de metas segundo a Lel de Responsabi idade Fiscal, o quêntitativo deste

objeto poderá ser reduzido até a etapa que êpresente Íunclona idêde.

cLÁusut-A sExra - Dn novrne ruraçÃo oos REcuRsos

6.1 Os va ores a repassar, segLrndo o cronograrra de desembolso, deverào ser

depositados na contã específica da PROPONENTE, vinculada ao objeto, na Agênciâ aq

0057-4, no Banco do Brâsil, na Conta Corrente ns 151020'7.

6.2 Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transfêrência direta

fornecedor (DOC, TED, Deblto), pessoa fí5lca ou juridica, inc usive dos êmprêgâdos,

por meio de depósito em conta bancária

6.3 os rendimentos financeiros dos valores apllcados poderão ser utilizados pelâ

Proponente desde que não haja desvio de íina idade do obleto e dentro das condiçôes

previstas neste instrumento

6.4 A Proponente deverá restitulr o saldo residual dos recursos, lnclusve com os

rendlmentos não utilizados, caso não efetue a boa execução dos recursos.

6.5 A inadirnplência ou irregularldade na prestação de contas nabi itará a Proponente

ê participar de novas pa.cerias, acordos ou ajustes com a Adminlstração Municipal.

cúusutA sÉTtMA - DA REsrrrutçÃo Dos REcuRsos

7.1 A PROPONENÍE compronete se ã restituir o valor transÍerldo, atualizado

rnonetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros leSais, na forma da

leg ,r"r,áo apl r ar el, 1o5 (eg.rnte' (a>o)

a) inexecução do obleto;

ao

ou

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo

c) utilização dos recursos em f nalldade diversa da

r'5trJne'to airda qr e em,aroter de e-ergêrc,e

exiB do;

estabelecida no presente
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7.2 Compromete-se, êlndã ê Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor

correspondente a rendlmentos de aplicação no meTcado financeiro, referente ao

período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não

comprovar o seu em prego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

cLÁusuLA o|ÍAVA - DA pRÉsÍAçÃo DE coNTAS

8.1 - Prestar contas de forrna integral das receitas e despesas até 28 de feverelro do

exercíclo seguinte e segundo a Lel ns 13019/14, ê de acordo com os critérios e lndicações

exigidos pela CONCEDENTE, corr elementos que permltam ao Gestor da parcerla aval ar

o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a

descrlção pormenorizada das atividades rea izadas e a comprovação do alcance das

rnetas e dos resultados esperados, destacados nos re atór os de execução do objeto e de

execução f nanceira, bem como entregar balanço patrrraon al, ba ancete ana ítico ênual,

demonstração de resultado do exercício e demonstração das orlgens e apllcação dos

recursos da entidade parceira, segundo as norrrês contábe s vigentes.

8.2 Durante o pràzo de 10 (dez) anos, contados do dla subsequente ao da prestâção de

contas integral, a Proponente se cornpromete eTr Trênter em arqu vo os documentos

originais que compõem a prestação de contas.

cúusura NoNA - DA vrGÊNcra

9.1 ' Este lnstrumento tem sua vigêncla de A2lAf/20\8 alé 3!/f21201A, contados a

partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde que

seja mais vantajoso para Administração Municipal, mediante elaboração de termo

cLÁusuLA DÉcrMA - DAs PRorBtçÕEs

10.1,

B,

c.

D.

Fica a nda prolbldo à PROPONENTE:

A redistrlbuição dos recursos recebidos a outras entldades, congênêres ou não;

Integrer dirlgentes que tambérn sejam agentes políticos do governo concedentei

Realizar despesas e pagamentos fora da vigênciê deste Terrno;

Utilizar recursos para finalidade diferênte da prevista e despesas a título dê taxâ

de administração;
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E. Ut lizar Tecursos em pêgamento de despesas diversas, não compâtíveis com o

objeto deste Termo;

F Executar pagâmento anteclpado a fornecedores de bens e serviços;

G. Transferir recursos da conta corrente especifica parâ outras contas bâncária!;

H. Retirar recursos da conta específica para outras flna idades com posterior

ressarclmento;

AdqL ir ber5 pe,r"'lente\ Lom o. -e(Jrsos mJn,Lipdi.

.1. Pagamento de despesas bancárias.

clÁusuLA DÉcrMA pRTMETRA - DA REcrsÀo E DA DENúNcra

11.1 - O presente Termo poderá ser denunciado ou rescindldo pelos partícipes a

qualquer momento, corn antecedência mínimê de 60 (sessenta) dias, Íicando as partes

responsáveis pelas obrigações decorrentes do ternpo de vigêncla.

11.2 - Constitui motivo para rescisão do presente Termo o descumprimento de q ualquer

das cláusulas pactuadês, particularnrente quando constatada pela CONCEDENTE a

utll zôção dos recursos em desacordo com o Plano de Trabâ ho ou a fals dade ou

incorreção de lnformação em qualquer documento apresentado, cãbendo, se for o caso,

a aplicação das sanÇões previstas no art.73 da Lei ns. 13019/14.

clÁusura DÉcrMA SEGUNDA - DA ALTERAçÀo ou MoDrFrcAçÃo Do pLANo DE

TRABAI.H O

12.1 'Este Termo poderá ser alterado ou ter modlficação no Plano de Trabalho, de

cornurn acordo entre âs partes, mediante propostâ devidamente formalizada e

justlflcada por me o de TERMO DE ADITAMENTO

L2.2 Adfiritir se-á modificação do P ano de Trabê ho com prévia apreciação da

CONCEDENTE e aprovação do Gestor deste lnstrurnento ou 5 sterna de Controlê, ficando
vedada a alteração do objeto em qualquer h pótese.

@Y
\J

ctÁusuta DÉctMA TERcEtRA - DA puBLrcaçÃo
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13.1 - O extrato do presente Termo será publicado em jornal de ciÍculaÇão no município

e mural por âfixação, de acordo com o disposto no art.38 da Lei ne 13019/14.

CLAUsuta oÉctMA quaRTA - ct-AsstFtcaçÃo onçnruerurÁnta oa DEsPEsa

14.1 - As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da seguinte

classiflcação orçamentária:

02.06.01 | 12.367.0006.2014.0000 | 3.3.50.43.00 SUBVENçÃo soctAl. (RS85.600,00)

02,04.01 I 08.244.ooo4.2oo7.oooo | 3.3.s0.43,00 SUBVENçÃo soctAt. (s.640,00)

14.2 - Em caso de termos aditivos, indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua

cobertura, de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro.

cúusuta DÉcrMA eurNTA - Do MoNrÍoRAMENTo E AVALTaçÃo

15.1 - o monitoramento e avaliação será realizado no mínimo 1 (uma) vez, antes do

término da vitência da parceria, por meio de servidores/técnicos da coNcEDENÍE, que

possuam conhecimento suficiente para avaliação do objeto da parceria, por meio de

visitas in loco e/ou pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho.

15.2 - Do monitoramento e avaliação será emitido relatório técnico, na forma prevista

pelo art.59, da Lei ns l-3019/14.

ctÁusura DÉcrMA sExra - Do FoRo

16.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de São José do Rio Preto, Estado de 5ão Paulo,

para esclârecer âs dúvidas de inteÍpÍetações deste lnstrumento que não possam ser

resolvidas administrativamente, nos teímos do art. 109 da Constituição Fêderal.

cúusuu oÉcrua sEÍrMA - DAs DrsposrçÕEs HNArs

17.1 - Se for o caso, os bens e d reitos remânescentes na data da conclusão ou extinção

dã parceria e que, em razão dessa, houverem sldo adquiridos, produzidos oLr

transforrnados com recursos repassados pela adm nlstração pública, serão revertidos,

por doação, â outra entidade parcelra, sendo que os bens permanentes, evêntualmente,

ôdquiridos com recursos públicos deverão ser incorporados ao patrimônio público âo

térmlno da parceria ou no caso de extinção da organização da sociedade civil parceira.
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17.2 - É de prerrogativa da CONCEDENTE, assumir ou transferir a responsabilidade pelâ

exêcução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitâr sua descontinuidade.

17.3 - Aplicam-se os dispositivos, no que coubet a Lei Federal ne 13019/14 que não

foram mencionados neste instrumento.

17.4 - E, por estarem cientes e acordadas com a5 condições e cláusulas estabelecidas, as

partes firmam o presente lnstrumento em 03 (três) vias de i8uâl teor e forma, na

presença das testemunhas abaixo que também subscrevem.

Bady Bassitt/sP, 02 de janeiro de 2019.

Testemunhas:

ento

RG.:22.427.692-X

IO DE BADY

DA SOCIEDADE C

Nome: Edso n Thomaz

RG.:9.210.710

e Aquino


