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TERMO DE COLABORACAO N'J 4712019

Processo: 7011/2019 Termo de Colaboragao que entre si

Fundamento: Lei Federal n° 1301910014 e suas modificagées celebram o Municipio de Maué.

dada pela Lei Federal n. 13.204715 através da Secretaria de Esportes e

Valor: RS 65,000,00 Lazer e Associagao Mauaense de

Vigéncia: 12 (doze) meses Taekwondo, para os fins que

Modalidade: Taekwondo especifica.

A05 17 dies do mes de junho de 2019, na Secretaria de Finances, Setor de Contratos do Municipio de Maua.
as partes contratantes. de um lado. o Municipio de Maua, denominado MUNlClPlO com sede na Av. Joéo
Ramalho, n° 205, Centro, Maua‘ Estado de sac Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n° 46.522.95970001-98.
através da Secretaria de Esportes e Lazer. Rinaldo Vargas Lage, Secretario. portador do Rg n. 20.128.337-
2 SSP/SP, inscrito no CPF n. 149.430.058—37, no uso de sua competéncia que lhe foi atribuida por meio do
Decreto n.1951/2017, com sede na Rua Fabio Delpoio, 123 — VL. Noemia, Maua/SP e, de outro lado,

Associagao Mauaense de Taekwondo, CNPJ n. 07.073.15170001-19, neste ato representado por seu
representante legal, Sr(a) Michelly Alves Pimentel. brasileiro(a). portador(a) do RG n° 42.107.858—3 SSP/SP.

e do CPF n° 226.432.348-55, doravante denominada ENTIDADE, no uso dos poderes conferidos pelos seus

atos constitutivos, resolvem celebrar 0 presents Termo de Colaboraoéo, regido pelas disposigoes contidas na

Leis federais n" 13.019/14 e 13.204715 e Processo Administrativo n° 7011/2019, mediante as condigées
eslipuladas nas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Colaboraoao n° 47/2019, para
atender o Projeto Pequenas Criangas‘ Grandes Campeées" - Taekwondo atraves de aulas de iniciagao nas
modalidades de Taekwondo. em diversas faixas etarias, alem de treinamento para atletas de competioéo para
parlicipagéo em diversos campeonatos para representagao do Municlpio, de acordo com 0 Plano de Trabalho

e seus anexos que integra este instrumento‘ independents de transioao bem como os pareceres e atas do

Conselho Fiscal

CLAUSULA SEGUNDA: DAS PRERROGATIVAS: 1. E prerrogaliva do MUNlCiPlO por meio da Comisséo de
Monitoramento de Projetos de Organizagées Sociais, nomeada pela Portaria n° 11.209, de 1.0 de margo de
2019, ficando como gestor do contrato designado pela Portaria n” 11.250/2019 0 Sr. Anderson Lima dos
Santos, portador do RG n° 22.342.784-6, e CPF n° 149.358.538-08 de exercer a autoridade normativa.

controle e fiscalizaoao da execugao do Plano de Trabalho aprovado em Edital de Chamamento n° 001719.
Processo n° 1192/2018, pela Comissao Especial de Analise e Selegao de Projetos de Organizagées Sociais.
nomeada pela Portaria n" 11.209. de 1.“ de maroo de 2019. CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAQCES: 1 -
0 MUNICIPIO obriga-se a: a) através da Comissao de acompanhar, supervisionar e fiscalizar a implantagéo e
desenvolvimento do objeto da Parceria; b) proceder. periodicamente. a avaliagéo das atividades do projelo de
trabalho, reformulando, a qualquer tempo. o que entender cabivel, desde que nao venham sendo alcangadas
as finalidades visadas; c) transferir a ENTIDADE os recursos financeiros destinados a execugao do projeto de
trabalho mediante 0 Plano de Gestao; d) efetuar a transferéncia de recursos finanoeiros em conta especifica
junto ao Banco: Caixa Econémica Federal - Agéncia n° 2113 — OP: 003- Conta corrente especifica n° 82-0;
2) A ENTIDADE obriga-se a: a) executar, em contraparlida, diretamente as atividades pactuadas em
consonancia corn as diretrizes técnicas e programaticas do MUNICIPIO, e de conformidade corn 0 Plano de
Trabalho; b) manter cadastros, prontuarios e relatOrios individualizados dos usuarios, por _tipo de atendimento,

bem como quaisquer outros registros; c) propiciar aos técnicos credenciados pelo MUNICIPIO, todos 05 males

de condigées necessarios ao acompanhamento. a superviséo, ao controle e a fiscalizagao da execugéo da
Parceria; d) arcar com o pagamento de loda e qualquer despesa excedente ao recurso transferido pelo

MUNICiPIO; e) aplicar. integralmente, os recursos financeiros transferidos pela Secretaria para o

desenvolvimento de atividades especificas na Clausula Primeira desta Parceria, visando a aquisiga de
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premiacao, contratacao de pessoal necessario para prestagéo de services, services de comunicacao, relativos
a divulgacao das atividades do projeto para fomentar a busca dos municipes para participacao das turmas.
aquisicao de equipamentos‘ materiais permanentes e excetuando-se de construgao. f) as solicitacoes de

remanejamentos dos valores apresentados no Plano de Trabalho deverao ser encaminhadas com
antecedéncia minima de 30 (trinta dias) com a devida justificativa e somente serao autorizados apos analise

do Gestor que devera avaliar a execugao do Plano de Gestao; g) apresentar mensalmente, relatorio de

atendimento, observando o disposto no Paragrafo Segundo da Clausula Quinta deste lnstrumento. ficando
prevista a figura do relatdrio técnico de monitoramento e avaliacao. que devera ser submetida a comissao de
monitoramento e avaliacao para homologagao, independents da prestacéo de contas; h) manter atualizada a

escrituracao contabil especlfica dos atos e fatos relatives 3 execugao do Termo de Colaboragéo, para fins de
acompanhamento e avaliacao dos resultados obtidos no desenvolvimento do programa; i) responsabilizar—se
por todos os encargos decorrentes dos atendimentos. inclusive os trabalhistas. previdenciarios. sociais, fiscais
e comerciais deles resultantes, nao gerando para o MUNICIPIO nenhuma obrigacao; j) A ENTIDADE devera
manter arquivados pelo prazo minimo de 10 (dez) anos coniados da prestacao de contas final, 0 cadastro dos
usuarios do programa, assim como prontuarios. guias de encaminhamento, fichas de inscricao ou de
matriculas e demais registros individualizados, inclusive contabeis. com a identificacao do programa e
respectiva Parceria; k) prestar atendimento ininterrupto em programas especificos de acordo com 0 Plano de
Gestao; l) Apresentar ao MUNICIPIO a prestagao de contas final as 0 dia 15 (quinze) de marco do exercicio
seguinte ao do repasse; m) abrir e movimenlar os recursos do presente Termo de Colaboracao em conta

bancaria especifica; n) permitir livre acesso dos agentes da Administracao PL'iblica e do Tribunal de Contas do

Estado aos processos, documentos e informagoes relatives ao Termo de Colaboracao, assim como junto aos

locais de execucao do Objeto. CLAUSULA QUARTA: D0 VALOR E DOS RECURSOS: O valor da presente
Parceria e de R5 65,000,00 (sessenta e cinco mil reais). Parégrafo Primeiro: Os recursos serao depositados
pelo MUNICIPIO, Banco: Caixa Economics Federal - Agéncia n" 2113 — Conta Corrente n° 82-0 -

especifica para este fim. Paragrafo Segundo: As despesas orlundas da presente Parceria correrao por
conta do repasse de verbas preprias por meio do Reourso: 0001 (Tesouro) do orgamento vigente, onerando a

doiagao orcamentaria n° 16.16.27.§11.0150.2169-926—3.3.50.410000.00.00, empenho n“ 3239612019.
CLAUSULA QUINTA: DA LIBERACAO DOS RECURSOS: Os recursos para cobertura das despesas
decorrentes desta Parceria o serao liberados a ENTIDADE, em 02 (duas) parcelas. sendo a PRIMEIRA no
valor de RS 37.40000 (trinta e sete mil e quairocentos reais). e a prenolacéo da SEGUNDA no valor de R$

27.600.00 (vinte e sete mil e seiscentos reais). correspondente aos atendimentos efetivamente prestados. na

conformidade com 0 Plano de Gesiao, com os Relatdrios de Atividades comprobatdrios da prestagao e com o
Cronograma de Desembolso, ate 0 limite especificado na clau5ula quarta. Paragrafo Primeiro: A primeira
parcela sera liberada ate 05 (since) dias apes a assinatura do Termo de Colaboracao. As demais parcelas
serao liberadas mediante a apresentacao do relatdrio de atendimento e planilha de gastos ao MUNICIPIO.

conforme comprovacao das clausulas pactuadas. Paragrafo Segundo em caso de atraso no repasse das

parcelas por parte da Administracao PUblica podera ser liberado mais de uma parcela por mes, mediante
prestagao de contas do periodo correspondente a liberagao pela ENTIDADE. Paragrafo Terceiro: Ocorrendo
a inadimplénoia por parte da ENTIDADE as liberacoes posteriores ficarao suspensas até o adimplemento da

obrigagéo quando dela nao resultar a rescisao. CLAUSULA SEXTA: DA ALTERAQAO: Este Termo podera ser

alierado, em comum acordo, mediante Termo Aditivo ou aposiilamento para suplementar. se necessario. o seu

valor. CLAUSULA SETIMA: DA DENUNCIA E DA RESClSAO: A presente Parceria podera ser denunciado,
dando-se ciéncia por escrito, a qualquer tempo e rescindido de pleno direito, independente de interpelacao

judicial ou extrajudicial. por descumprimento das normas estabelecidas na legislacao vigente, por

inadimplemento de quaisquer de suas clausulas ou oondicoes. ou pela superveniencia de norma legal ou fato

que o torne material ou formalmente inexequiveis. Parégrafo Primeiro: Constitui particularmente. motivos

para rescisao a constatacao pela Comissao de Monitoramento das seguintes situacées: l - desvio do objetivo

consiante do Plano de Trabalho; ll - descumprimento de quaisquer das exigéncias fixadas nas normas e

diretrizes que regulam o programa. especialmente quanto aos padroes de qualidade do atendimento; lIl -

oobranca aos usuarios do programa de quaisquer valores pelo atendimento realizado; IV - falta de

apresentacao do relatorio de atendimento na forma pactuada. V - Manifestacao do Conselho Fiscal

desabonando as contas da Entidade. Paragrafo Segundo: Quando ocorrer a dendncia ou a rescisao ficara os

participes responsaveis pelas obrigacoes contraidas durante o prazo em que viger este instrumento

creditando-se lhes, igualmente, os beneficios adquiridos no mesmo periodo. CLAUSULA OlTAVA: DA\
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RESTITUIQAO: A ENTIDADE compromete-se a restituir os valores transferidos pelo MUNICiPlO, atualizados
monetariamente e acrescidos de juros legais na forma da legislaoao aplicavel dos débitos com a Fazenda
Nacional, a partir do seu recolhimento. na hipétese de inexecugao do objetivo da avenoa ou outra
irregularidade que resulte em prejuizo ao erario publico ou a0 usuario. Parégrafo Unico: No caso de ocorrer o
nao atendimento do nomero de usuarios previsto no Plano de Gestao, a devoluoao devera ser proporcional ao
deficit, sem acarretar, no entanto, o cancelamento do presente instrumento. CLAUSULA NONA: DO PRAZO
DE VIGENCIA E DA PRORROGAQAO: A presente Parceria tera vigéncia a partir da data da assinatura. pelo
periodo de doze meses. respeitando-se 0 Plano de Trabalho. Parégrafo Onico: A presente Parceria podera
ser prorrogado. através de termo aditivo ou por apostilamento ppr expressa manifestaoao das partes, para
finalizagao da execugao do Plano de Trabalho. CLAUSULA DECIMA: DA PUBLICAQAO: o MUNICiPIO
providenciara a _publicagao. desta Parceria nos termos do disposto na Lei Federal n° 1301912014 e
13204f2015. CLAUSULA DECIMA PRlMEIRA: DO FORD: Para dirimir quaisquer questoes decorrentes desta
Parceria. nao solucionadas na esfera administrative, fica eleito 0 Ford da Comaroa de Maua - SP. com
expressa renflncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DOS
DOCUMENTOS: Faz parte integrante do presente Termo, independentemente de transcrieao todo o contefldo
do processo administrativo n° 7011/19, principalmente 0 Plano de Gestao e o Termo de Referencia constants
do processo de chamamento. E por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento em tres
vias de igual teor e form a de duas testemunhas. para que surta seus juridioos e legais efeitos.

Termo de Colaboraoao, e eu, Maria Sara S. de
A. Pereira ;

\H

Rinal Varga ‘iLage
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