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TERMO DE FOMENTO N9. O7I2O2O.

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT E A

oRGANT2AçÂO DA SOCTEDADE CIVIL

ASSOCIAçÃO RENASCER, PARA OS FINS QUE

ESPECIFICA.

Pelo presente inÍrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE BADY BAsslTT, inscrito no

CNP.I/MF sob ne. 45.093.26710001 09, €íabelecida nesta cidade, na Rua Camilo de

Moraes n9.475-Centro, neste ato representado poÍ seu Píefuito MunicipâlLuiz Antonio

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

CPF ne. 060.032.888-09, doravante denominada CONCEDENTÉ e do outro ASSOCIAçÃO

R€NASCER, inscÍita no CNPI ne.7l.'144.ú'l10001 66, eíabelecida na cidadê de 5ão losé

do Rio Preto, na Avenida Amelia Cury Gabriel, ne 4701 - Jardim Soraiâ, neste ato

representado por seu Presidente, Aparêcido FêrreiÍa Pacheco, brasileiro, câsado,

portâdor da cedulâ dê identidade RG ne. 7.546.299-0, e do CPF ns. 428-673.558-34,

doravante denominada PROpONENTE, resolvem celebíar o TERMO OE FOMENTO, com

fundâmento no Decreto Municipal ne2510 de 30 de dezembro de 2016, na Lei Federal

ne. 13019, de 31 de julho de 2014, altêrâdâ pela Lei Federal ne. 13.204, de 14 de

dezembro de 2015, nas lnstruçôes ne. 01/2016 do Tribunâl dê Contas do Estado de São

Paulo e, sujeitando-se, no que coubeí, às normas contidas na Lei Federal ne. 8666, de 21
de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

cúusuLA PRIME|RA- Do oBrETo

1.1 O presênte Termo tem por objeto, promover o atendimento educacional, êm ensino
especiâl ou fundâmental de 1" à 3" serie de âté 19 pessoas com deficiência intelectual e
realizar o serviço de centro dia de 01 pessoa com deficiência intelectual do municipio de
Bady Bassitt, conformê PLANO DE TRABALHO anexo a este TeÍmo, que dele é parte
integrante e indissociável.
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cúusuta sEGUNDA- DA GEsrÃo

2.1 - A Concedênte nomeiã como gestor do presente Termo a Sra Roseli Aparecida de

Paula Tomas, portadora do RG nq. 15.413.249-4 e do CPF ne 062.362.898-83'

cúusuLA TERCEtRA- DAs oBRIGAçõE5 oos PARcElRos

3.1- São obrigações da concedente:

A. Fornecer os recursos para a execução deste obieto;

B- Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

C. Emitir relatóíio técnico dê monitoramento e avaliação da parceria, ântes e

durante a vigência do objeto;

D. Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma

de Desembolso contido no Plano de Trabalho em conta bancária especifica

indicada pela Proponente;

E. Aplicar as penàlidades previstâs e proceder às sanções administrativas

necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos;

F. Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial;

G. Receber e analisar as prestaçôes de contâs encaminhadas pela Proponente;

H. Élaborar elucidativo parecer conclusivo sobre a prestação de contas da

proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei

de Responsabilidade Fiscal, avaliar se houve aplicação correta dos recursos no

Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nq. 13019/14.

3.2 - são obrigações da proponente: -

A. Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo;

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

necessários ao acompanhamento ê controle da execução do objetoi

C. Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle lnterno, dos

membros da Comissãô de Monitoramento e Avaliação da CONCEDENTE, e de

auditorês e fiscais do Tribunal de Contas corÍespondentes aos pÍocessos, aos

documentos e às informaçôes referentes a este lnstrumento, bêm como aos

locais de execução do objeto;

D. Se responsabilizar pelo gerenciamento a financeiro dos recursos

recebidos, inclusive no que diz respeito à5

s
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e de pessoal, conforme o caso;

, de investimento
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se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciárigs,

Íiscais e comerciais relativos aofuncionamento da instituição e ao adimplemento

do Termo, mantendo as certidões negativas em dia, não se caracterizando

responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos

respectivos pa8âmentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição

à sua execução;

Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil
subsequente ao da prestação de contas intêgral, os documentos originais que

compõem a prestação de contas;

ldentificar o número do lnstrumento da parceria e Órgão repassador no corpo

dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópiâ para ânexâr à prêstação

de contas a seí entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago

quando a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto;
Divulgar esta parceria em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais

visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações,

com ãs seguintes informações: data da assinatura, identificação do lnstrumento,
do Órgão CONCEDENTE, desc.ição do objeto da parceria, valortotal da parceria,

valores libêrâdos, e situação da prêstação de contas da parceíia, bem como

atender a Lei Federâl ne- 725A7 /l]j
Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da

letislação aplicávê|, mediante procedimento da fiscalização da Administração
Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência;
Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso nãojustiíicado
no cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias aos princípios

fundamentais da Administração Pública nas contratâções e demais atos
praticados na execução da parceria e deixar de adotar as medidas saneadoras
eventuãlmente apontadas pela Administraçâo pública;

Prestar todos os serviços, conÍorme plano de Trabalho, em anexo, mediãnte a

contratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários,
gerenciamento e coordenação dos t.abalhos, ficaodo proibida a redistribuição
dos recursos a outràs entidades, contêneres ou não;
Observar todos os critédos de quâlidade técnica, êficiência, economicidade,
prazos e 05 custos paevistos;

Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscâis eletrônica ou recibo de
autônomo (RPA), com a dêvida identificação da parceriô celebrada, ficando
vedadas informaçôes genéricasou sem êspecificações dos serv!ços efetivamente .'

M,

prestados, comprovado por meio de controles o além de demonstrar
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os custos praticados ou ajustados de forma ô permitir ã confêrôncia atinente à

regularidade dos valoíes pagos;

Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua

contrapârtida, exclusivamente no obieto constantê na Cláusula Primeira;

Comprovar â existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente

instrumento, êfetuando todas as movimentações financeiras relacionadas aos

recursos do presente termo nesta conta bancária;

Não aplicar Íaxa de Administração ou despesas administrativas como condição

pàrà à execução do presente objeto;

Ressârcir aos cofÍes públicos os saldos remanescentes decorrentes das

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

parceria, salvo se não foÍêm utilizados;

Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos Íina nceiros não aplicados

corretamente conforme o Plano de Trabalho;

Comprovaí de formâ integíal no íinal do Termo todas âs metas quantitativas e

atendimentor de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

Efetuaí cotação e pesquisa de preço1 conÍorme regulamento próprio da

entidade, para ãquisição de materiais e serviços;

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

prestação de contas de exercícios ánteriores, assim como manter a suâ

íegularidade fiscal perante os óÍgãos da Administíação Municipal, Estadual e

FêdeÍal;

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

assim como alterações em seu Estatuto.

cúusuLA QUARTA - REGTME JURíDtco Do pEsÍ)AL

4.1 - Não se estabeleceíá nenhum vínculo dê natureza .iuríd ico/trabalhista, de quaisquer

espécies, entrê â CONCEDENTE e o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização

dos trabalhos ou atividades constantes deste lnstrumento.

cúusut-a eutNTA - Do REpassE E cRoNoGRAMA DÊ oEsEMBoLso

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

exercício, a CONCEDENTE traníêrirá a PROPONENTE, de acordo com o cronotrama de

execução constante do Plano de Trabalho, o valor de RS 125.120

mil, cento e vinte reais).

vinte e cinco
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5.2 - As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento
orçamentário e a ocorrênciâ de cancelamento de restos a pagar, exigivel ao

cumprimento de metas segúndo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quântitativo deste

objeto poderá ser reduzido até a etapa que âpresente funcionalidade.

cúusuLA sExrA - DA MovtMENTAçÃo Dos REcuRsos

6.1 - Os vâlores a repassaÍ, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser

depositados nâ conta específica da PROPONENTE, vinculada ao objeto, na Agência ne

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

6.2 - Os pagâmentos deverão ser efêtuados somente por tÍansferência diretã
fornecedor iDOC, ÍED, Débito), pessoa física ou jurídica, inclusive dos empregados,
por meio de depósito em conta bancáíia.

6.3- Os rendimentos financêiÍos dos valoíes aplicàdos poderão ser utilizados pêla

Proponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições
previstas neste instrumento.

6.4- A Proponente deverá restituiÍ o saldo residual dos recuÍsos, inclusive com os

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

6.5 A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a píoponente

a participar de novas parcerlas, acordos ou ajustes com a Administrêção Mrrnicipal.

cúusuLA sÉTtMA- DA REsflTUtçÃo oos REcuRsos

7.1 - A PROPONENÍE compromete se a reíituir o valor tGnsferido, atualizado
monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da
le8islaçào aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do obieto;
b) faltâ de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;
c) utilização dos recursos em finalidade diversâ da

ao

OU

presentê
instrumento, ainda que em caráter de emergência.
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7.2 - Compromete-se, aindã â Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o vãlor

corÍespondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao

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

comprovaí o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

cúUsuLA orrava - DA pREsTAçÃo DE coNTAs

8.1 - Prestar contas de forma integral das íeceitas e despesas até 28 de fevereiro do

exercício seguinte e segundo a Lei ns 13019/14, e de acordo com 05 critérios e indicaçôes

exigidos pela CONCEOENTE, com êlementos que permitam ao Gestor da parceria avaliar

o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pâctuado, com a
descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das

metas e dos resultados esperados, destacados nos relatórios de exêcução do obieto e de

execução financeira, bem como entregar balanço patrimonial, balancete analítico anuâ1,

demonstração de resultado do exercício ê demonstração das origens e aplicação dos

recursos da êntidade parceiía, sêgundo âs normas contábeis vigentes.

8.2 - Durante o prazo de 10 (dêz)anos, contados do dia subsequente ao da prestação de

contas integral, a Píoponente se compromete em manter em arqúivo os documentos
originais que compõem a prestação de contâs.

cúusuLA NoNA- DA vtcÊNch

9.1 - Este lnstrumento tem suâ vigência de O2|0U2O20 aré 37/t2/202O, contados a

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

seja mais vantajoso para Adminiíração Municipal, mediante elaboração de termo
aditivo.

cúusura DÉclMA- DAs pRotgtçôEs

10.1 -

B.

c.

D.

Fica ainda proibido à PROPONENTE:

A redistribuição dos recursos íecebidos a outras entidade§, congêneres ou não;
lntegrar dirigentes que tâmbém sêjam agêntes políticos do governo concedente;
Realizâr despesas e pagamentos Íora dâ vigência deste Termo;
Utilizar recursos para Íinalidade diferente da p

de administração;
a título de taxa
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E. Utilizar recursos em pagamento de despesàs diversas, não compatíveis com o

objeto deste Termo;

F. Executar paBamento antecipado a foínecedoíes de bens e serviços;

G. TransfeÍir recursos da conta corrente especííica para outías contas bancárias;

H, Retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterigr

ressarcimento;

l. AdquiriÍ bens permanentes com os recursos municipâis;

l. Pagamento de despesas bancárias.

cúusut-A DÉoMA PRTME|RA- DA REosÃo E DA DENúNoA

11.1 - O presente Termo poderá ser denunciado ori rescindido pelos participes à

qualqueí momento, com antecedência mínima de 60 (sessenta)dias, Íicando as partes

responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigênciã.

11.2 - Constitui motivo para rescisão do presente Termo o descumprimento dê qualquer

das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a

utilização dos rêcursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou

incorreção de informação em qualquer documento ãpresentado, cabendq se for o caso,

a âplicação das sançôes previstas no art.73 da Lei ne. 13019/14.

cúusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DA ALTERAçÃo ou MoDtFtcaçÃo Do pLANo DE

TRABALHO

12.1 - Este Termo poderá ser alterado ou ter modiÍicação no plano dê Trabalho, de
comum acordo entre as partes, mediânte proposta devidamente foímalizada e
justificada por meio dê TÉRMO DE ADITAMENTO.

12.2 - Admitir se á modiÍicação do plano de Trabalho com prévia apreciação da
CONCEDENTE e aprovação do GestoÍ deste tnstÍumento ou
vedadâ a alteração do objeto em qualquer hipótese.

, ficando
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cúusuLA DÉctMA TERcEtRA - DA puBLtcAçÃo

13.1 - O extrato do pÍesente Termo será publicado €m jornal de circulação no municrpro

e mural por afixação, de âcordo com o disposto no art. 38 da tei ne 73079/74.

CLAUSULA DÉcrMA QUARTA - clAssrFrcaçÃo onçarurrurÁnra oa DEspEsa

14.1 - As despesas decorrentes deste instrumento correrão por contã da seguintê

classificàÇáo orçamentária:

02.06.01 I 12.367.0006.2014.0000 | 3.3.50.43.00 suBVÊNÇÃo soctAl. (RS11s.964,00)

02.04.01 I 08.244.0004.2007.0002 I 3.3.s0.43.00 SUBVENÇÃo socrAl. (6.156,00)

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

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

cúusur-a DÉctMA euINTA- oo MoNtToRAMENTo E AVALÁçÃo

15.1 - O monitoramento e avaliação será Íealizado no mínimo 1{uma) vez, antes do
término da vigência da parceria, por meio de servidores/técnicos da CONCEDENTE, que

possuâm conhecimento 5uficiente parã avaliação do objeto da parceria, por meio de

visitâs in loco e/ou pesquisa de satisfação com os beneficiários do plaôo de trabalho.

15.2 - Do monitoramento e avaliação será emitido relatórío técnico, na forma píevista
pelo ârt. 59, da tei ne 13019/14.

clÁusut-A DÉoMA sÊxra - oo FoRo

16.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de São José do Rio preto, Estado de São paulo,

parâ esclarecer as dúvidas de interpretaçôes deste lnstrumento que não possâm sêr
resolvidas administrativamente, nos têrmos do art. 109 da Constituição Federal.

cúusurA DÉctMA sEnMA - DAs DtspostçÕEs FtNAts

17.1 - Se for o caso, os bens e direitos remanescentes na datâ da conclusão ou extinção
da parceria e que, em razão dessa, houverem sido adquiridos, produzidos ou
transformados com recursos repassados pela administração pública, serão revertidos,
por doação, a outra entidâde parceira, sendo que os bens eventualmente,
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àdquiridos com .ecursos públicos deverão ser incorporàdos ao patíimônio público ao

término da parceria ou no caso de êxtinção da ortanização dâ sociedade civil parceiaa.

17.2 - É dê prerrogativa dâ CONCEDENTE, assumir ou transferir a respongabalidade pela

execução do objeto, no caso de paralisaçãq de modo a evitar suâ descontinuidade.

17.3 - Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal ne 13019/14 quê não
foram mencionâdos neste instrumento.

17-4 - E, por estarem cientes ê acordadas com as condições e cláusulas estabêlecidas, as

partes Íirmam o presente lnstrumento em 02 (duas) viãs de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo que também subscrevem.

Bady Bassitt/SP,02 de janeiro de 2020.

Testemunhas:

Nome: Lilian M. Ferreira do Nascimento
RG .: 22.421 .692 X

Nome: Edson Íhomaz de Aquino

RG.:9.210.710


