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TERMO DE COLABORACIEIO N.° 44/2021

Processo n.” 5818/21 Termo de Colaboracao que entre si celebram o Municipio
Fundamento: Art. 30 da Lei Federal de Maua, alravés da Secretaria de Promocao Social. e a (o)
no 13.019/2014 Associagao Interacao para Promocao da Sande e
Valor: R$ 333.900.00 Desenvolvimento Social. para os fins que especilica.
Vigéncia: 10/07/2021 a 10/0112022

Pelo presenle inslrumento. de um lado o MUNICIPIO DE MAUA. inscriio no CNPJ 46.522.959/0001-98.
estabelecido nesla cidade. na Av. Joao Ramalho. 205. Bairro Vila Noémia. Maua — SP. nesle a represenlado por
Xénia Pedrosa de Sousa Dispore. Secretario(a) Municipal de Promogao Social, e de oulro lado a (o) Associacao
lnteragao para Promogfio da Sai’xde e Desenvolvimento SocialI na qualidade de Organizacéo da Sociedaclo Civil
- OSC. inscrita no CNPJ n.13.086.758!0001-36. estabelecida nesta cidade. na Avenida Sao Paulo. 433 - Sula 03 —
Cidade Séo Jorge — SanIo Andre — SP. - CEP: 09111-410. nesle alo representada por Francisco dos Reis Oliveira
presidents da organizacao. brasileiro(a}. portador(a] da cédula de idenlidade RG n 27. 173. 501 6 SSP/SP e do
cadaslro nacional das pessoas fisicas— CPF n. 251.340.048-89. doravante em conjunto denominados PARCEIROS
e separadamente MUNICIPIO e ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL, respectivamenle, resolvem celebrar
TERMO DE COLABORAGAO. que se subordinara as regras. no que for aplicavel. da Lei 13.019 de 31 de julho de
2014. na fonna das condicoes e clausulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO. O presenle Termo Iem por objelo o Servigo de Acolhimento lnstitucional
para criangas e adolescentes na modalidade Casa Lar — Protegao Social Especial de Alta Complexidado.

CLAUSULA SEGUNDA— DA GESTIEIO. Sao represeniantes em relagéo ao objeto: a) Dirigenle responsavel pela
ORGANIZAQAO DA 805‘ IEDADE CIVIL. Sr (a) Francisco dos Reis Oliveira, Presidents. RG n. 27173.501—6
SSPISP. OFF 251.340 048 89. se responsabilizara. de forma solidaria. pela execucao das alividados e
cumprimenlo das melas paciuadas na parceria. nos Iermos do art. 37 de lei 13.019 de 31 do julho de 2014. b)
Gesior responsavel pela parceria: Sr.(a) Xénia Pedrosa de Sousa Dispore. Secretario(a) Municipal do
Promogao Social, nomeada pela poriaria n. 59541 de 04 de janeiro de 2021. responsavel por fiscaIIzar. monIIorar e
avaliar e ernilir o parecer conclusivo da prestacao de conlas da parceria.

CLAUSULA :1 EBQEIRA — DAS OBRIGACDES DOS PARCEIROS. Subcléusula primeira. Séo obrigaooos do
MUNICIPIO: a) Fornecer os recursos para a execuoao desie objeio; b) Prorrogar a parceria de oiicio, quando
houver alraso na Iiberacao dos recursos. IimiIada prorrogacao ao exalo periodo do alraso; c) Acompannar o
liscalizar a execucao da parceria: d) Requerer da organizagao parceira o saneamenlo de evenluais irregulandades
na geslao dos recursos ou de faios que compromeiam as atividades G melas da parceria; e) Emilir I'eIaIOrio lecnico
de monitoramenlo e avaliacao da parceria. duranle a vigéncia do objelo. que devera conler no minimo os roquisdos
previslos no §1° do art. 59 da Lei 13.019 de 2014; f) Emilir parecer Iécnico conclusivo de analise da prestagéio do
conIas, com base no relatorio Iécnico de monitoramenio e avaliacao de que lrala 0 art. 59 da Lei 13.019 de 2014; g)
Disponibilizar materials e equipamenlos tecnologicos necessaries as atividades de monitoramento e avaliacéio: h)
Cumprir com os prazos previslos para a prestaoéo de conias: i) Exigir da organizacao parceira a preslacéo do
conlas conforme delermina a Lei 13.019 de 31 de iolho de 2014. e demais exigéncias da Administragao PI'Iica
caso houver. e do respective Tribunal de Conlas: j} Realizar pesquisa de satisfacao da parceria sempre que
necessario. Subclausula segunda. sao obrigacoes da ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL a}
Responsabilizar—se pela execuqao do objelo em eslriia consonancia com as normalivas e legislacoes pertinenles,
bem como com as direlrizes. objelivos e indicativos de estratégias melodologicas especificas. nos IorrnOs do
Chamamento PI’Jblico e do Plano de Trabalho: b) Preslar inlormacoes e esclarecimentos sempre que soliciiados.
desde que necessarios ao acompanhamenio e conirole da execucao do objeio; c) DisponibilizaI os bens elou
services a tilulo de contrapartida. se for o caso de acordo corn as especificacoes previslas no Plano de Trabalho:
d) 05 recursos recebidos serao automaticamenie aplicados em cadernelas de poupanca quando nao unlizados no
prazo superior as 30 (Irinla) dias. ou no lundo de aplicacaoIfinanceira de curlo prazo ou operacao de mercado
abeno laslreada em IIII los da divida pflblica e} Efeiuar os pagamentos somenie por lransferéncia dirola ao
fornecedor (DOC. TED. Débilo). pessoa fisica ou juridica inclusive dos empregados vedado usar cheques para
saque ou quaisquer pagamenlos; f) Quando aulorizado. pagar despesas em espécie (em casos excepcionais); g)
Fazer a restituioao do saldo residual dos recursos. inclusive com os rendimenlos nao ulilizados. h) Mamor o
movimeniar os recursos na conla bancaria especifica citada nesle inslrumenlo: i) Permilir livre acesso do gestor. do
responsavel pelo conirole interno e dos membros das comissoes de monitoramenlo e avaliacao do MUNICIPIO. e
de auditores e fiscais do Tribunal de Contas aos documenlos e as inlormacoes referenles a este insIIumenIo junio
as inslalagfies da ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL. j) Transierir e permilir ao MUNICIPIO a rosponsabilidado
pela execuoao do objelo. no caso de paralisacao ou da ocorréncia de faio relevanie. de modo a swim sua
desconlinuidade; k) Responsabilizar—se exclusivamenie pelo gerenciarnenlo administralivo e financeIro dos
recursos recebidos. inclusive no que diz respeito as despesas de custeio. de inveslimenlo e de pessoal: l)
Responsabilizar—se exclusivamenle pelo pagamenio dos encargos Irabalhislas previdenciarios. fiscais e comerciais
relaIivos ao funcionamento da organizacao e 30 adimplemenlo do Termo. manter as certidoes negativas em dia.
nao se caracterizando responsabilidade solidaria ou subsidiaria da Administracao Publica pelos rospcclivos
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pagamentos, qualquer oneracao do objeto da parceria ou restricao a sua execucao; m) Apresentar a preslacao de
contas parcial no prazo de aid 15 (quinza) dias apos o recebimenlo da parcela e a preslacao de conlas anual no
prazo de até 30 (lrinla) dias apos 0 final de cada exerciclo, e de acordo com os critérios e indicacées exigidos pclo
MUNICIPIO. com elementos que permilam a0 gestor da parceria avaliar o andamenlo ou concluir que o seu objeto
foi execulado ccnforme pactuado. com a descricao pormenorizada das atlvidadas realizadas. e a comprovaoao do
alcance das metas e dos resullados esperados. deslaoados nos rolatérios do cumprimenlo do Objelo e do execucao
financeira; n) Na preslacéo de conlas final. anexar 0 balance palrimonial. o balancole analilico anual, a
demonstracao do resultado do exercicio e a damonslracao das origens e aplicacao dos recursos da organizacao
parceira, segundo as normas conlabeis vigenles para o terceiro selor; o) Manler em sens arquivos durame o prazo
de 10 (dez) anos. conlados do dia util subsequente 80 da prestacao de conlas. os documenlos originais quo
compoem a prestacéo do conlas; p) Identifioar 0 ndmero do Instrumenlo da parceria e Orgao repassador no oor'po
dos documenlos da despesa. e em saguida extrair cépia para anexar a praslacao de conlas a ser entreguo no
prazo a0 MUNICIPIO. inclusive indicar o Valor pago parcialmente quando a despesa for paga com recursos do
objelo e outras fontes; q) Divulgar esla parceria. em seu silio na internal. caso mantenha, e em locals visiveis da
suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerca suas acoes, com as seguinles informacoes: data do
assinatura. identificacao do instrumento. do orgao repassador. descricao do objcto o valor total da parceria. r)
Oficiar, caso hoover. a relacao do parenlesco vincolado ao objelo de dirigente ou de membros da diroloria da
organizacao. inclusive de saus conjuges ou companheiros. bem como se for parenlo om linha rela. colaloral 00 nor
afinidade. alé o segundo grau. que tenha relacao dirota com servidores ou agenles politicos diretamonlo ligados a0
MUNICIPIO, inclusive no ambilo do Legislativo.

CLAUSULA QUAETA -- DO DESTINO DOS BENS PERMANENTES. As panes reconhecem que os bens e direilos
remanescenles na data do conclusao ou extincao da parceria a que. em razao desta. houverem sido adquiridos.
produzidos ou Iransformados com recursos repassados pela Administracao dlica sera do lilularidado e se
incorporara ao patrimonio do MUNICIPIO.

CLAUSULA QUINTA — DO REGIME JURIDICO DO PESSOAL. A coniralacao de ompregados para a exocucao do
objelo. quando pagos com recursos desta parceria. devera obedecer aos principios da legalidade, impessoalidadc.
publicidade, moralidade, eficiénoia. molivacao e interessa pdblico. Subclausula (mica. Nao so ostabelecera
nenhum vinculo de nalureza jurldicollrabalhista. de quaisquer ESpécies. enlre o MUNlClPlO e o pessoal one a
ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL ulilizar para a realizacao dos lrabalhos ou alividades constantes deste
instrumento.

CLAUSULA SEXTA —- DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. O valor total da parceria 6': do RS
333,900,00 (trezentos e trinta e trés mil e novecentos reais). Subclausula primeira: podera havor rcajusle
anual. conforme indice oficial do governo Federal — IPCAIIBGE. ham como readequacées de valores. caso seja
necessario. Subclausula segunda — DA CONTRAPARTIDA. A ORGANIZAGAO DA SOCIEDADE CIVIL (levera
colocar a disposicao do objeto seus recursos materials. humanos efou palrimoniais elencados no Plano de
Trabalho. podendo ser subslituido pela contraparlida financeira. Os recursos disponibilizados a lilulo do
conlrapadida constituem as obrigacoes minimas a que se compromela a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL.
pelo que. mediante enlendimenlos enlre as panes ou da lorma espontanea. poderao ser concedidas outras
contrapartidas sem que isso constitua obrigacao do MUNICIPIO de ampliar sua participacao financeira no
cofinanciamenlo do objeto. Subclausula terceira — DA MOVIMENTAQAO DOS RECURSOS. Os valores a
repassar. segundo o Cronograma de Desembolso. deverao ser deposilados na coma especilica da ORGANIZAQAO
DA SOCIEDADE CIVIL. vinculada ac objeto. na Agéncia: 0869-9. Coma Corronle: 38.3221-X - Banco do Brasil. o
aplicados no mercado financeiro ou em caderneta do poupanca. alé sua ulilizacao.

CLAUSULA SETIMA — DA CLASSIFICAQAO ORQAMENTARIA. o referido objeto sera oxeculado medlanlo a
previsao orcamentéria na seguinle forma: Subcléusula primeira ._ DO EMPENHO. A referida despesa correrzi por
coma da Iuncional programatica: 05.05.08.2440051.2268-216—, fonles de recurso: 0001; do Secretaria do
Promocao Social. elemento de despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00. empenho :1“ 4363/2021, da despesa de PSE AC ——
Protecao Social Especial de Alta Complexidade. Subclausula segunda - DA SUPLEMENTAQAO. O I'lNICIPIO
declara que, caso houver termos adilivos a sale instrumento. indicar—se-ao a este os crédilos e ernpenhos para a
cobertura de cada parcela da despesa a ser lransferida em exercicio luluro. Subcléusula torceira — DO
CONTINGENCIAMENTO. As panes raconhecem que caso haja necessidade de conlingonciamenlo orcamonlario e
a ocorréncia de cancelamonto de reslos a pagar. exigivel ao cumprimenlo das melas segundo a LRF. o quantitativo
deste objelo podera ser reduzido alé a etapa qua apresente funcionalidade.

CLAufigLA OITAVA — DA PRESTAGAO DE CONTAS. A preslacao do contas devera ser efeluada de forma parcial
e integral, na seguinte forma: Parcial: até 15 (quinzel dias apos o repasse de cada parcola; e Integral: alé 90
(novenla) dias do encerramento da vigéncia desla parceria.

CLAU§ULA flONA -— DA VIGENCIA. Este Instrumento tera vigéncia do 10 de julho de 2021 até 10 de janeiro do
2022, conlado a partir da data de sua assinalura, e podera’ ser prorrogado juslificando suas razoes dosdo guo
aprovado pelo Secretario(a) da Seorelaria de Promocao Social. Subcléusula (mica — DA PRORROGAQAO.lo
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Podera haver prorrogaoao do prazo de vigéncla do presenle Termo somenle em casos excopcionais a serom

analisados pelo MUNICIPIO.

OLAUSULA DECIMA -- DA RESCISAO. A rescisao do objelo podera ser molivada pelas parles nos limitos
previstos. Subclausula primeira -- DA RESCISfiIO SEM ONUS. Qualquer pade Iem faculdado para rescindir osta

parceria. sern onus. Iimi1ada a responsabilidade a execugao do objeto parcial. desde quo comunicado aoficlo com

no minimo 90 (noventa) dias do antecedéncia, quando das seguintes razées: a) Acordado enlre as parles. dosrle

que as etapas e meIas proporcionals ao objelo. lenham sido plenamonte realizadas e. presIado contas ale o

montanle do repasse realizado; b) Se houver atrasos nos ropasses (definir um prazo) que comprometam a

execugéo do objeto; c) Em casos foduilos. lais como guerra, Iemposlades. inundacées e incéndio. que possam

inlerferir diretamenle na execucao do objelo, comprovado com laudo de vistoria pelo MUNICiPIO ou por Orgaos

oliciais. Subclausula segunda — DA RESCISAO COM ONUS. Ocorrendo descumprimenlo do quaisquor das

cla’usulas previstas neste inslrumento, o mesmo podera ser rescindido ex-oficio polo MUNICIPIO, interrompldo os

repasses para que até 30 (Irinta) dias seja apresenlada defesa, e ainda nos casos em que a ORGANIZACAO DA

SOCIEDADE CIVIL: a) No curso desta parcerla. possa tor sido deolarada omissa no clever do prestar conlas do

parceria anleriormenle celebrada com uma das 1rés esferas de governo, inclusive com a administracao indirela‘. b}

lndicar como dirigente, duranle a vigéncia da parceria, membro do Mlnislério POico ou agonle pl‘Jblico do orgao ou

enlidade da Administraqao PUblica de qualquer esfera governamental. ou respeclivo conjuge ou companlieiro, bom

como parenle em linha rota. colateral ou por afinidado, ale 0 sogundo grau; c) Tor julgadas irregulares preslacéos

do contas dos dllimos 5 (cinco) anos, pola Administragao Pablica direla e indirela. federal, esladual ou municipal, no

curso desIa parceria; d) Nao ter sanado em tempo habil as irregularidades que motivaram a rejeicéo de conlas. 0

nine forem quilados os debitos que lhes loram eventualmente impulados, ou lor reconsiderada ou revisla a decisao.

das contas julgadas irregulares. pela Administraoao Publioa direla o indirela, federal, esladual ou municipal. no

curso dosta parceria; e) Receber. durante a vigéncia desta parceria, punicéo de suspensao de parlicipar om

Iicitacao e impedimenlo do coniralar com a Administracao Poolioa. e ou Ier sido declarada inidénoa para licitor ou

coniratar com o Poder dlico: f) Tenha entre seus dirigentes, pessoa cujas contas relalivas as parcerias Lonham

sido julgadas irregulares ou rejeiladas por Tribunal 00 Conselho do Conlas de qualquor osfora da Federaoa'o, om

decisao irrecorrivel. nos Ultimos 8 (oito) anos; g) Tenha enIre sous dirigentes. pessoa julgada responsavel por Ialla

grave e inabilitada para o exercicio de cargo em comlssao ou funcéo de conlianca. enquanlo durar a inabiIitacao: h)

Tenha dirigenles suspensos dos direitos politicos de lrés a dez anos, conforme o caso, e proibidos do contraIar Com

0 Poder Pablico ou recebor beneficlos ou incentivos fiscais ou credilicios, direIa ou indiretamente, ainda que por

inlermedio do pessoa juridica da qual seja socio majoritario, pelo prazo do lrés a doz anos, conlorme o caso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA fiUBLlCAQIXO. O exlrato do presenle Tormo sera publicado na (IMESP -

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE 5A0 PAULO e DOM — DIARIO OFlClAL DO MUNlCiPIO), no prazo maximo

de 5 (cinco) dias. cumprindo o disposlo no art. 38 da Lei 13.019 do 31 de julho de 2014.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS ANEXOS. Faz parle inlegrante, anexo o indissociavel doslo lnslrumonto:

Plano de Trabalho, na forma do An. 22 da Lei 13.019 de 31 do julho do 2014.

CLAU§ULA DECIMA TERCEIRA — DO FORO. As partos elegem o foro da comarca do Maua para esolarecor

duvidas do inIerpreIaqoes doste instrumento que nao possam ser resolvidas administrativamento. nos terrnos do

arl. 109 da ConstiIuicao Federal.

CLAUSULA DECIMA QUABTA — DISPOSICfiO FINAL. E por oslarem acordados com as condiooes e clausulas
ostabelecidas, as panes firmam o presente instrumenlo em 03 (trés) vias de igual Ieor e forma. na presonoa das

teslemunhas abaixo que também subsorevél'q.
Eu. Ange a M.:1 Fernandes Pina Augusto, “E. , digiloi o presenle Termo. a eu. Maria .1036: da Silva Farias:

:3 3] .o revusel.

/\ )5 \l Maria, 06 do julho do 2021.

_ Xénia Ha Sousa Dispfire
ecretaria do Promooao Social

.x.-

_- r_.‘
-.-" [l '.

Assoclaqao lntoragao para Promoggdida‘Safldo o Dosonvolvlmo-nlo Social

organ‘izégao da‘_Sociedado own

TESTEMIJNHAS: .
“ F. Pma Augusto

Ass. ii _‘ 'ri' marivo III
.5 ‘x .

. MARIA JOSE ’ AR, Nome. . . S_ F
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