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TTRMO DE FOMENTO N". O112O21.

PARCIRTA QUt ENTRE Sr CETEBRAM A PRETETTURA MUN|CIPAI DE BADY

BA§Srrr r A oRCAN|ZAÇÃO DA SOCTEDADE Crvrr ASSOCTAÇÃO

RINASCER, PARA OS HNS QUE tSPECtrrCA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICípIO nf BADY BASSITT, inscrito no

CNPJIMF sob n". 45.A*.267/0001-09, estabelecida rresta cidade, na Rua Camilo de Moraes

n". 475 * Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Luiz Antônio Tobardini,

brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RC n". 16.395,550-5 e do CPF rro.

060.032.888-09, doravante denominada CONCTDENTE e do outro ASSOCIAÇÃO

RENA§CIR, inscrita no CNPJ n".71.744.AA710001-66, estabelecida na cidade de São.losé

do Rio Preto, na Avenida Amelia Curv Cabriel, n" 47O1 - Jardim Soraia, neste ato

representado por seu Presidente, Aparecido Ferreira Pacheco, brasileiro, casado, portador

da cédula de identidade RC n".7.546.299-0, e clo CPI- n".428.673.558-34, doravarrte

derrominada PROPONTNTE, resolvem celebrar o TERtlto DE FOMENTO, com fundamerrto

no Decreto Municipal rr"2510 de 30 de dezenrbro de 2016, na Lei Fecleral n". 13019, de

3 1 de f ulho de 201 4, alterada pela Lei Federal n". 1 3.204, de 1 4 de dezembro de 201 5, nas

lrrstruções n'. O1 /2O2O clo Trihurral de Contas do Estado cle São Paulo e, sujeitanrJo-se, no

quecouber, às normascontidas rr.l l.ei Federal n".8666, de21 de junhorJe 1993, mediante

as seguirrtes cláusirlas e corrdiçÕcs:

1de11
(esina



PREFEIIURA MUNICIPAL DE BADY BASSIil
CNPJ: 45.093.267/0001 -0S

Rua Camilo de Moraes, no 475 - Centro - CEP 15115-000 - FONE/FAX - (17) 3818-5100 - Bady Bassitt SP

www.badybassitt.sp.gov.br e-mail : prefeitura@badybassitt.sp,gov.br

JV,
BApy bÃlÊsnr
lWe Oswütu*ú

clÁusuLA PRTMETRA - DO OB'ETO

1.1 - O presente'lêrmo tem por objeto, promover o atendimento educacional, em ensino

especial ou fundamerrtal de I " à 3" série de até 19 pessoas com deíiciência intelectu.rl e

realizar o serviço de centro dia de 01 pessoa com deficiêrrcia intelectual do murricípier de

Bacly Bassitt, coniorme PLANO DE TRABALHO anexo a este Termo, que dele é parte

integrante e indissociável.

CIÁUSUIA §EGUNDA * DA GE§TÃO

2.1 - A Concedente nomei.r como gestor do presente Termo a Sra. Regina Mara Comes

Coelho, portadora do RC r.r". 1 1 .774.291-0 e do CPF no. 028.182.128-39.

clÁusuLA TERCHRA - DAs oBRtGAÇÕrs oos PARCHRos

3.1 - São obrigações da CONCEDEN'IE:

A. Fornecer os recursos para a execução deste objeto;

B. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

C. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antês e durante.r

vigência do objeto;

D. Promover a transferôr-rcia dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma cle

lJesembolso contido no Plano de Trahalho em conta bancáría específica indicada

pela Proponente;

Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções acJministrativas necessárias à

exigência da restituição dos recursos transferidos;

Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oiicial;

Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;

Elahorar elucirJativo parecer conclusivo sohre a prcstação cJe contas da proponente,

E.

F.

G.

H.

a fim cJe atender os princípios d.r legalidade, impessoalidade, moralidade,

economicidade, conforme artigo 48 da Lei ,"f
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Resporrsabilidade Fiscal, avaliar se lrouve aplicação colÍêtc1 dos recursos no Plano

de -l-rabalho apresentado e no art. 59 da Lei n". 13A1q/14.

B.

C.

'].2 * Sâo obrigações da PROPONEN'IE:

A. Responsabilizar-se pela execução do objeto do"[ermo;

Prestar irrformaçÕes e esclarecimentos sempre que solicitados, clesde que

necessáriCIs ao acompanhamentr: e controle da execução do ob.ieto;

Permitir Iivre acesso dcl Cestor, do responsável pelo Controle lnterno, dcis membros

da Comissão de Monitoramênto e Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e

fiscais clo Tribunal cle Contas correspondentes aos processos, aos documerrtos e às

informações reíererrtes a este lnstrr:mento, bem como aos locais de execução do

objeto;

D. Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e finarrceiro dos recursos

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de invesrimento e

de pessoal, conforme o caso;

E. Se responsabilizar pelo pagamento clos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais

e comerciais relativos ao funcionamerrto da instituição e ao adimplemento do

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

responsabilidade solidária ou subsidiária da admirristração pública pelos respectivos

pagamentos, qualquer oneraçâo do objeto da parceria ou restrição à sua execução;

f. Marrter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, corrtado do dia útil

subsequente ao da prestaçãcl de cclntas integral, os documentos originais que

compõem a prestação de cr:ntas;

G. ldentificar o número <Jo lrrstrumento da p.rrceria e Órgão repass.rdor no corpo dos

documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de

contas a ser entregue no prazo à CONCEDENI'I, inclusive indicar o valor pago

quando a clespesa for paga parcialmenle com recursos do objelo;

H. Divulgar esta parceria em seu sítio na internet, caso manlenha, e em locais visíveis

dos estabelecimentos em que exerÇã suas ações, com

AY,
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de suas
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seguintes informações: data da assinatura, identiÍicação do lrrstrumento, do Órgão

CONCEDENTE, descrição do objeto da parceriâ, vàlôr total da parceriâ, valore§

liberados, e situaçãCI da prestaçâo de contas da parceria, bem como atender a Lei

Federal n".12527111;

l. Cclmprovar â exãta aplicação da parcela .interiormentc repâssacla, na forma da

legislação aplicáveÍ, mediante prôcedimento cla fiscalização da Administração

,.

Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência;

Não praticar desvio de Íinalidade rra aplicação do recursr:, atraso não justificado no

cumprimento das etapas dos prCIgrâmas, práticas atentatórias aos princípicls

fundamentais da Administração Pública nas contraiações e demais atos praticados

na execuÇão da parceria e deixar de adr:tar as medidas saneadoras eventualmente

apontadas pela Âdmirristração Pública;

Prestar todos os serviços, corrforme Plano de Trabalhô, em anexôi mediante a

corrtratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento

e coorclenação clos traballros, ficando proibida a redistribuiçãcl dos recursos a outras

errtidades, congêneres ou rrão;

Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiêrrcia, economicidade, prazos

e os custos previstos;

Comprovar todas as clespesas por meio de notas fiscais eletrônica ou reciho de

autôrromo (RPA), com a devida identificação da parceria celebrada, ficando vedadas

informaçÕes genéricâs ou sem especificações dos serviços efetivamente prestaclos,

comprovado por meiô de controles ou registros, além de demonstrar os custôs

praticados ou âjustados de íarma a permitir a conferêrrcia atinente à regularidade

dos valores pagos;

Aplicar os rocursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua

contrapartirla, exclusivamente nn ohjeto constante na Cláusula Primeira;

Comprovar a existência de cCIntâ hancária específica e exclusiva para o presente

instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras relacionadas aos

L.

te termo nesta conta barrcária;

K.

M.

N.

o.

recursos d
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Não aplicar Tâxa de Administrâção ou despesâs administrativàs como condiÇão para

a execução do presente objetr:;

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 finarrceiros não aplicados

corretamente conforme o Plano de'T-rabalho;

Comprovar de forma integral no final do Termo todas as metas quantita[ivas e

atendimentos de Ín.rnêirã nominal, constante no Plano de Trabalho;

Efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio da entidade,

para aquisição de materiais e serviços;

Manter-se adimplente com o Poder Público concecJente rraquilo que tange a

prestação de corrtas de exercícios anteriores, assim comô manter a sua regularidade

fiscal perante os órgâos cla Aclministração Municipal, Estadual e Fecleral;

V. Comurricar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponerrtel assim

como alterações em seu Estatuto.

clÁusurA eUARTA - REGTMt f uRíDtco Do PESsoAt

4.'l - Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, cle quaisquer

espécies, er'ltre a CONCEDENTE e o pessoàl que a PROPONENTE utilizar para a realiz.lção

dos trabalhos ou .ltividacJes cÕnstantes desle lnstrumento.

clÁusurA QUTNTA - DO REPASSE E CRONOCRAMA DE DESEMBOL§O

5..1 - Para â execuÇão das atividades previslas neste Termo de Parceria, no presente

exercício1 a CONCEDENTE transíerirá a PROPONENTE, de acordo com o cronograma de

execuÇão corstc1fitê do Plano de Trabalho, o valor de R$ 130.120,00 (cento e trinta mil,

centos e vinte reais).

que câso haja necessidade de contingenciamerrto orçamentário5.2 - As partes

Página 5 cle 1
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e a ocorrência de carrcelamerrto de restos

segurrdo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o

até a etapa que apresente funcionalidade.

tação de prestação ele contas,

Página 6 cle 11

â pagar, exigível ao cumprimerrto cle metas

quantitativo cleste objeto poderá ser reduzido

cLÁusurA sExrA - DA MovrMrNTAçÃo Dos RECURSOS

6.1 * Os valores a repassar, segund<i o crorrograma de desembolso, c.leverão ser depositados

nâ conta específica da PROPONENTE, vinculada ao objeto, na Agência n" 0057-4, n<t

Banccr do Br.rsil, na Conta Corrente n" 151 A20-7 .

6.2 - Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor

(DOC, TED, Débilo), pessoa fÍsica ou jurídica, inclusive dcls empregados, ou por meio de

depósito em conta bancária.

6.3 * Os rendimentos financeiros dos valores aplicados poderão ser utilizados pela

Proponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições

previstas neste instrumento.

6.4 - A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os

rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa execuçãn dos recursos.

6.5 A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Prr:ponente

participar de novas parcerias, acordos ou ajustes com a Administraçãcl Municipal.

cLÁusuLA sÉTrMA - DA RrsnrurÇÃo nos RECURSoS

7.1 - A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado

monet.rriamente cJesde .r d.ftâ do recehrimento, acrescidos de juros legais, na forma da

legislação aplicável, nos seguintes casos:

i nexe*cução r1o oh.ieto;a)

h) no prazc, exigirio;

1r/ dC

falta
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c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente

instrumento, ainda que em caráter de emergência.

7.2 - Compromete-se, ainda a Propnnente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor

cCIrrespondente a rendimentos de aplicação nr: mercado financeiro, referente ao perír:do

compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu

emprego na consecuçãr: do r:bjeto, ainda que não tenha feit«: aplicaq:ão.

clÁusurA orrAvA - DA pREsrAçÃo DE coNTAs

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

seguinte e segundo a Lei rr" 13O19/14, e de acordo com os critérios e inclicações exigidos

pela CONCEDENTE, com elementos que permitam ar: Cestor «Ja parceria avaliar o

andamento nu concluir qr,re o seu objeto foi exerutado coriforme pactuad<1, com a

descriç.io pormenorizada das ativid.rdes realizadas e a comprovaçâo do alcance das metas

e dos resultados esperados, destacados nos relatórios de execução do objeto e de execução

financeira, bem cômo errtregar balanço patrimonial, balancete analítico anual,

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

recursos da entidade parceira, segurtdo as rlormas côntábeis vigentes.

8.2 * Duranteo prclzo de 1O (dez) anos, contados clo dia subsequente ao da prestação de

contas integral, a Proponentê se cornpromete em manter em arquivo oE documêntos

originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA - DAVIGÊNCIA

9..f - Este lnstrumento tem sua vigência de I9/A1/2021 até 31 112/2021, contados a partir da

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja mais

ação Municipal, mediante elaboração de term<l aditivo.

/ (/de 11,

L
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clÁusurA DÉctMA - DAs pRotslÇÕEs

10.1 - Fica ainda proibido à PROPüNIN"l-E:

A redistribuiçâo dos recursÕs recebidos â ôutras entidades, congêneres ou nãô;

lntegrar dirigentes que tâmbém sejam agentes polÍticos clo governo conceclentel

c) Realizar despesas e pagamerrtos fora da vigência deste Termo;

d) Utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de

administração;

Utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não cr:mpatíveis com o <ibjeto

deste Termo;

Executar pâgâmento antecipado a fornecedores de bens e servicos;

Transferir recursôs da conta corrente especííica para outras cnntas bancárias;

Retirar recursos da conta específica para outras finalidacles com posterior

ressarcimento;

Adquirir bens permanentes com os recursos municipais;

Pagamento cle despesas bancárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMTIRÂ * DA RECI§ÃO E DA DENÚT*cII

11.1 - O presenteTermcl poderá ser denunciado ou rescindido pek:s partícipes a qualquer

momento, com antecedência mínima de 60 (sessenta) días, ficando as partes responsáveis

pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência.

11.? * Constitui motivo para rescisão do presente Termo o clescumprimento de qualquer

das cláLrsulas pactuarlas, particularmonte quando constatada pela CONCEDENTE a

utilização cjos re,rursos em desacordo côm o Pl.rno rle Trahalho ou a falsidarJe ou incorreção

de informaçâo em qualquer documento âprêsentado, caberrdo, se for o caso, a aplicação

art. 73 da Lei n". 13019/14.

lru.W

e)

a)

h)

f)

s)

h)

i)

i)

das sanções
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ctÁusutA DÉcrMA SEGUNDA - DA ArrtRAçÃo ou MoDtncnçÃo Do pLANo DE

TRABATHO

12.1 - Este Têrmo poderá ser alterado ou ter mocliíicação no Plano c.le Trabalho, de comum

acclrdo entre as partes, rnediante proposta devidamente formalizacla e justificada por meio

de TERMO DE ADITAMENTO.

12.2 - Admitir-se-á modificação dr: Plano de Trabalho com prévia apreciação da

CONCEDENTE e aprovação do Cestor deste lnstrumentr: clu Sistema de Controle, ficando

vedada a alteração do objeto em qualquer hipótese.

CLÁU§ULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBTICAÇÃo

1 3.1 - O extrato do presente Têrmo será publicaclo em Diário Oiicial e mural por afixação,

de acordo com o disposto no art. 38 cla Lei n" 13019/14.

CLAUSUTA DÉCIMA QUARTA . CIA§§ITICAçÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPE§A

14.1 As despesas decorrerrtes deste instrumento correrão pCIr conta da seguinte

classificação r:rçamerrtária:

02.06.01 | 1?.367 .0006.2014.0000 i 3.3.50.43.00 SUBVENÇÃO SOC|AL.

14.2 * Em caso cle termos aditivos, irrdicar-se-ão os créditos e empenhos parâ sua cobertura,

de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futr-rro.

clÁusuLA DÉcrMA eurNTA - Do MoNTToRAMENTO E AVALTAÇÃo

15.1 - O monitoramento e avaliaÇão será realizado no mínimo 1 (umat vez, antes clo

término da vigência da parceria, por meio de servidoresltécnicos da CONCEDENTE, que

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

satisfação com os beneficiários do plarro de trabalho.

Página 9 de 11
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15.2 - Do monitnramento e avaliação será emitido relatório técnico, na iorma prevista pelo

art.59, da Lei n" 13019/14.

CLÁUSULA DÉCIMA §EXTA - Do FoRo

16.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Sâo José do Rio Preto, Estaclo de São Paulo,

para esclarêcer âs dúviclas de irrterpretações deste lnstrumento que não possam ser

resolvidas administrativamente, rros termos do art. 109 da Constituição Federal,

clÁusuLA DÉcrMA sÉnmn - DAs DtspostÇôrs nunls

17.1 * Se for o caso, os bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou extinção da

parceria e que, em razão dessa, houverem sido adquiridos, produziclos ou transformaclos

com recursos repassados pela administração pública, serãn revertidos, por doação, a outra

errtidade parceira, sendo que os bens permanentes, eventualmente, adquiridos com

recursos públicos deverão ser incorporados ao patrimônio público ao término da parceria

ou no casr: de extinção da orgarrizaçãcl da sociedade civil parceira.

17.2 - É de prerrogativa da CONCEDENTE, assumir ou transferir a responsabilidade pela

execução do objeto, no caso cle paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade.

17.3 Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal n" 13A19/14 que não foram

merrcionados neste instrumento.

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

partes firmam o preserlte lrrstrumento em 02 (duas) vias de igual tc,nr e forma, na presença

re tamhóm suLrscrevem.

Bady B.rssitíSB '19 de janeiro de 2021.

das testemun[r.rs abai

(
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