
PREFEITURA D0 MUNIciPIo DE MAufii

SECRETARIA DE FINANCAS
Dcparlamcnlo dc Compras — Contrntos AL 01 La”

TERMO DE COLABORACAO N°11/2020

Processo n.° 9005/2019 Termo de Colaboracao que enlre si celebram o

Fundamento: Lei Federal n°13.019/2014. Municipio de Maua, atraves da Secretaria de

Chamamento: 003/2019 Promocao Social, e a (o) Projeto Lar — Lider na Arte

Valor: R$ 552.000,00 de Reeducar, para os fins que especifica.

Vigéncia: 21/02/2020 a 31/12/2020

Pelo presenle instrumento, de um Iado o MUNICIPIO DE MAUA, inscrito no CNPJ 46.522.959/0001—98,

estabelecido nesla cidade, na Av. Joao Ramalho, 205, Bairro Vila Noémia, Maua — SP, neste ato

representado por Joao Carlos Favaro, Secretario(a) Adjunto de Promocao Social, e de outro Iado (o)

Projeto Lar — Lider na Arte de Reeducar, na qualidade de Organizacao da Sociedade Civil - OSC,

inscriia no CNPJ n.49.775.265/0001~50, estabelecida nesla cidade, na Avenida Presidents Medici n.1787

— JD. Alianca - Osasco — SP — CEP: 06268-000, nesle ato representada por Rosangela Scares Lima—

Presidente da organizacao, brasileiro(a), portador(a) da cedula de idenlidade RG n. 21.679.090-6. e do

cadastro nacional das pessoas fisicas — CPF 200.905.548—92, doravanle ern conjunlo denominados

PARCEIROS e separadamente MUNICiPIO e ORGANIZAC/XO DA SOCIEDADE CIVIL,

respectivamente, resolvem celebrar TERMO DE COLABORACAO, que se subordinara as regras, no que

for aplicavel, da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, na forma das condicoes e clausulas que seguern:

Clausula primeira -— DO OBJETO. O presente Termo tern por objeto 0 Service de Protecao Socia

Especial de Alta Complexidade “Acolhimento lnstitucional para criangas e adolescentes'

oferecido na modalidade CASA—LAR.

Clausula segunda - DA GESTAO. sso representantes em relacao ao objeto: a) Dirigenle responsave

pela ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL: Sr.(a) Rosangela Scares Lima, presidente, RG n

21.679.090—6, CPF n. 200.905.548—92, 5e responsabilizara, de forma solidaria, pela execucao das

alividades e cumprimento das metas pactuadas na paroeria, nos termos do art. 37 de lei 13.019 de 31 d

jul'no de 2014. b) Gestor responsavel pela parceria: Joao Carlos Favaro, Secretario(a) Adjunto d

Promogao Social, responsavel por fiscalizar, monitorar e avaliar e emitir o parecer conclusivo da

preslacao de contas da parceria.

Clausula terceira - DAS OBRIGAQOES DOS PARCEIROS. Subclausula primeira. sao obrigacoes d

MUNICiPlO: a) Fornecer os recursos para a exe0ucao desie objeto; b) Prorrogar a parceria de oficio,

quando houver alraso na Iiberacao dos recursos, Iimitada prorrogacao ao exato periodo do atraso; c

Acompanhar e fiscalizar a execucao da parceria; d} Requerer da organizacao parceira o sanearnento d

eventuais irregularidades na gestao dos recursos ou de fatos que compromelam as atividades e meta

da parceria; e) Emitir relatdrio tecnico de monitoramento e avaliacao da parceria, durante a vigéncia d

objelo, que devera conter no minimo os requisites previslos no §1° do art. 59 da Lei 13.019 de 2014.

Emitir parecer lécnico conclusivo de analise da prestacao de conias, corn base no relatdrio lecnico d

monitoramento e avaliacao de que trata 0 art. 59 da Lei 13.019 de 2014; g) Disponibilizar matenais

equipamentos tecnologicos necessarios as atividades de monitoramento e avaliacao; h) Cumprir com o

prazos previslos para a prestacao de conias; i) Exigir da organizacao parceira a prestaoao de conta

conforme determine a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, e demais exigencies da Administracao Pablicz

caso houver, e do respectivo Tribunal de Contas; j) Realizar pesquisa de satisfacao da parceria sempr

que necessario. Subclausula segunda. Séo obrigacoes da ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: a

Responsabilizar-se pela execucao do objeto em estrita consonancia com as normativas e legislacoe

pertinentes, bem como com as diretrizes, objetivos e indicativos de estrategias metodolOgica

especificas, nos termos do Chamamenio Poolico e do Plano de Trabalho; b) Prestar informacoes

esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessaries ao acompanhamento e controle d

execucao do objelo; c) Disponibilizar os bens e/ou services a titulo de contrapartida, se for 0 case, c

acordo corn as especificacoes previstas no Plano de Trabalho; d) 05 recursos recebidos seré

automaticamente aplicados em cadernetas de poupanca quando nao utilizados no prazo superior as E

(lrinta) dias, ou no fundo de aplicacao financeira de curto prazo ou operacao de mercado aberto Iastreac

em titulos da divide pUblica e) Efetuar os pagamentos somenle por transferéncia direta ao forneced

(DOC, TED, Débito), pessoa fisica ou juridica, inclusive dos empregados. vedado usar cheques pa -

saque ou quaisquer pagamentos; f) Quando aulorizado, pagar despesas em especre (em casc

excepcionais); g) Fazer a restituicao do saldo residual dos recursos, inclusrve com os rendimemos ni—
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ulilizados, h) Manter e movimentar os recursos na conta oancarla especifica citada neste instrumenlo; i
Permitir livre acesso do gestor. do responsavel pelo controle inlerno e dos membros das comissoes de
monitoramento e avaliacao do MUNICIPIO, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas‘ aos
documentos e as informacoes referentes a este instrumento, junto as instalacoes da ORGANIZACAO DA
SOCIEDADE CIVIL; j) Transferir e permitir ao MUNICIPIO a responsabilidade pela execucao do objeto
no caso de paralisacao ou da ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade; k

Responsabilizar—se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e de pessoal; I
Responsabilizar—se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdencia’rios, fiscais e'

comerciais relativos ao funcionamento da organizacao e ao adimplemento do Termo. manter as certidoes

negativas em dia, nao se caracterizando responsabilidade solidaria ou subsidiaria da Administracac

Pablica pelos respectivos pagamentos, qualquer oneracao do objelo da parceria ou restricao a sun

execucao; m) Apresenlar a prestacao de contas parcial no prazo de ale 15 (quinze) dias apds t

receblmento da parcela e a prestacao de contas anual no prazo de ate 3O (trinla) dias apos 0 final de

cada exercicio, e de acordo com os critérios e indicacoes exigidos pelo MUNICIPIO, com elemenlos quc

permilam ao geslor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto fol executado conform:

pacluado, com a descricao pormenorizada das atividades realizadas. e a comprovacao do alcance da

melas e dos resultados esperados, destacados nos relatonos de cumprimento do objeto e de execuca

financeira; n) Na preslacao de contas final, anexar 0 balance palrimonial, o balancete analitico anuall

demonstracao do resultado do exercicio e a demonstracao das origens e aplicacao dos recursos d

organizacao parceira, segundo as normas contabeis vigentes para o terceiro setor; o) Manler em seu

arquivos durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dla Ulil subsequente ao da preslaoao do contas
os documentos originals que compoem a prestacao de contas; p) Identificar o namero do Instrumento d
parceria e orgao repassador no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cOpia par

anexar a prestacao de contas a ser entregue no prazo ao MUNICIPIO, inclusive indicar o valor pag

parcialmente quando a despesa for paga com recursos do objeto e outras fontes; q) Divulgar est

parceria‘ em seu silio na internet, caso mantenha. e em locals visiveis de suas sedes sociais e do
estabelecimenlos em que exerca suas acoes. com as seguintes informacoes: data da assinatur-.

identificacao do instrumento, do argao repassador, descricao do objeto e valor total da parceria r) Oficic .

caso hoover, a relacao de parentesco vinculado ao objeto de dirigenle ou de membros da direloria d-

organizacao, inclusive de seus canjuges ou companheiros. bem como se for parente em linha rel ,

colateral ou por afinidade, ate 0 segundo grau, que tenha relacao direta com servidores ou agentes

politicos diretamenle ligados ao MUNICIPIO, inclusive no ambilo do Legislalivo.
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Clausula quarta — DO DESTINO DOS BENS PERMANENTES. As partes reconhecem que os bens e

direitos remanescenles na data da conclusao ou extincao da parceria e que, em razao desta, houvere

sido adquiridos, produzidos ou transformados corn recursos repassados pela Administracao Publica se a

de tilularidade e se incorporara ao patrimonio do MUNICIPIO.

:5

Clausula quinta — DO REGIME JURlDlCO DO PESSOAL. A contratacao de empregados para

execucao do objelo, quando pagos com recursos desla parceria, devera obedecer aos principios c

Iegalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade. eficiéncia, molivacao e interesse pt'Jblic

Subclausula (mica. Nao se estabelecera nenhum vInculo de natureza juridico/trabalhisla, de quaisqu

especies, entre o MUNICIPIO e o pessoal que a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL utilizar para

realizacao dos trabalhos ou atividades constantes deste instrumento.
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Clausula sexta — DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. O valor total da parceria e de

RS 552.000,00 (novecentos e setenta e quatro mil 9 quatrocentos reais) anual. Subclausula

primeira: podera haver reajuste anual. conforms indice oficial do governo Federal — lPCAlIBGE,

bem como readequagoes de valores, caso seja necessério. Subclausula segunda — EA

CONTRAPARTIDA. A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL devera colocar a disposicao do objelo

seus recursos materiais. humanos e/ou patrimoniais elencados no Plano de Trabalho, podendo ser

substituido pela contrapartida financeira. Os recursos disponibilizados a titulo de contrapartida constiluam

as obrigacoes minimas a que se compromele a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL. pelo cue.

medianle entendimenlos entre as partes ou de forma esponlanea, poderao ser concedidas outras

contrapartidas sem que isso constitua obrigaoao do MUNICIPIO de ampliar sua participacao financeira 10

cofinanciamento do objelo. Subclausula terceira ~ DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS. Os valorss

a repassar, segundo o Cronograma de Desembolso. deverao ser depositados na conta especifica ja

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL, vinculada ao objeto. na agencia n” 1351; operacao n" 0C 3;
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banco (Caixa Econémica Federal), conta-corrente no 000022310 e aplicados no mercado financeiro OJ
em caderneta de poupanga, ate sua utilizagao.

Clausula sétima — DA CLASSIFICAQAO ORQAMENTARIA. O referido objeto sera executado mediant
a previsao orcamentarla na seguinte forma: Subclausula primeira — DO EMPENHO. A referida despes
correra’ por conta da funcional programatica: 05.050824300512268, fontes de recurso: 0001,0005 d

Secretaria de Promocao Social elemento de despesa: 3.3.50.3901000000, empenhos n_° 1292/2

1294/20; 1293/20 da despesa de PSE AC — (Acolhimento de Crianca e Adolescente)‘ Subclausul
segunda — DA SUPLEMENTACAO. O MUNICIPIO declara que‘ caso houver termos aditivos a est

instrumento, indicar—se-ao a este 0s créditos e empenhos para a cobertura de cada parcela da despesa

ser transferida em exercicio futuro. Subclausula terceira - DO CONTINGENCIAMENTO. As parte
reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orcamentario e a ocorrencia d
cancelamento de restos a pagar. exigivel ao cumprimento das metas segundo a LRF, o quantitative dest

objeto podera ser reduzido ate a etapa que apresente funcionalidade.
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Clausula oitava — DA PRESTAQAO DE CONTAS. A prestacao de contas devera ser efetuada de iorrr

parcial e integral, na seguinte forma: Parcial: ate 15 {quinze} dias apes o repasse de cada parcela;

Integral: ate 90 (noventa) dias do encerramento da vigéncia desta parceria.

(D
ID

Clausula nona — DA VIGENCIA. Este Instrumento tera vigéncia de 21/02/2020 até 31/12/2020 contado

a partir da data de sua assinatura, e podera ser prorrogado justificando suas razées desde qLe

aprovado pe|o_ Secretario(a) da Secretaria de Promocao Social. Subclausula (mica — DA

PRORROGAGAO. Podera haver prorrogacao do prazo de vigencia do presente Termo somente err:

casos excepcionais a serem analisados pelo MUNICiPIO.

Clausula décima — DA RESCISAO. A rescisao d_o objeto podera ser motivada pelas partes nos limitces

previstos, Subclausuia primeira - DA RESCISAO SEM ONUS. Qualquer parte tern facuidade para

rescindir esta parceria, sem (anus, limitada a responsabilidade a execucao do objeto parciai, desde qt 9

comunicado ex-oficio com no minimo 90 (noventa) dias de antecedéncia, quando das seguintes razées:

a) Acordado entre as partes, desde que as etapas e metas proporcionais a0 objeto. tenham sido

plenamente realizadas e. prestado contas até o montante do repasse realizado; b) Se houver atrasos n as

repasses (definir um prazo) que comprometam a exeCUcao do objeto; c) Em casos fortuitos, tais como

guerra, tempestades. inundacoes e incéndio, que possam interferir diretamente na execucao do obje o.

comprovado corn laudo de vistoria pelo MUNICiPIO ou por orgaos oficiais. Subclausula segunda — EA

RESCISAO COM ONUS. Ocorrendo descumprimento de quaisquer das clausulas previstas ne te

instrumento, o mesmo podera ser rescindido ex-oficio pelo MUNICiPIO, interrompido os repasses para

que ate 30 (trinta) dias seja apresentada defesa, e ainda nos casos em que a ORGANIZAQAO [3A

SOCIEDADE CIVIL: a) No curso desta parceria, possa ter sido declarada omissa no dever de pres ar

contas de parceria anteriormente celebrada com uma das trés esferas de governo, inclusive com a

administracao indireta; b) Indicar como dirigente, durante a vigencia da parceria, membro do Ministe'io

Pablico ou agente piIico de Orgao ou entidade da Administracao Pt’iblica de qualquer estera

governamental, ou respectivo cénjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou tor

afinidade, ate 0 segundo grau; c) Ter julgadas irregulares prestagoes de contas dos Ultimos 5 (cinco

anos, pela Administracao Publica direta e indireta, federal. estadual ou municipal, no curso desta parcer a

d) Nao ter sanado em tempo habit as irregularidades que motivaram a rejeicao de contas. e nao for err

quitados os debitos que Ihes foram eventualmente irnputados, ou for reconsiderada ou revista a decisao

das contas julgadas irregulares, pela Administracao Pablica direta e indireta. federal. estadual 0L

municipal. no curso desta parceria; e) Receber, durante a vigéncia desta parceria. punicao de suspensad

de participar em Iicitacao e impedimento de contratar com a Administracao Pablica, e 00 ter sdd

declarada inidénea para iicitar ou contratar com o Poder PL'Iblico; f) Tenha entre seus dirigentes, pesso:

cujas contas relativas as parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal 0L

Conselho de Contas de quatquer esfera da Federacao, em decisao irrecorrivel. nos Uitimos 8 (oito) an as

g) Tenha entre seus dirigentes. pessoa julgada responsavel por falta grave e inabilitada para o exercizio

de cargo em comissao ou funcao de confianca, enquanto durar a inabilitacao; h) Tenha dirigen a;

suspensos dos direitos politicos de trés a dez andsr conforme o caso, e proibidos de contratar corm

Poder Publico ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios. direta ou indiretamente, aird

que por intermedio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario, pelo prazo de trés a dez an as.
conforme o caso. Q
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Clausula décima primeira — DA PUBLICAQfiO. O extrato do preseqte Termo sera publicado n9 (IMESP
— IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE 3A0 PAULO e DOM — DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO), n
prazo maximo de 5 (cinco) dias, cumprindo o disposto no art. 38 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014.

U

Clausula décima segunda — DOS ANEXOS. Faz parte integrante, anexo e indissociavel desk
Instrumento: Plano de Trabalho. na forma do Art. 22 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014.

[U

Clausula décima terceira — DO FORO. As partes elegem o fore da comarca de Maua para esclarece
dUVidas de interpretagées deste lnslrumento que nao possam ser resolvidas administrativamente. no
termos do art. 109 da Constituigao Federal.

(R
H

Clausula décima quarta - DISPOSIQIXO FINAL. E por estarem acordados com as condigées
clausulas estabelecidas, as partes firmam o presenle instrumento em 3 (trés) vias de igual teor e form;
na presence da testemunhas abaixo que tam em subscrevem.
Eu. Angela M. Fernandes Pina Augusto, ” , digitei o presente Termo, e eu, Israel da Silxa

Junior; -" .o revisei.
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D

Maua, 21 de fevereiro de 2020.

I

goat: Carlos Favaro
Secretario Adjunto de Promoqao Social

k

Projeto Lar — Lida-"Friar Arte de Reeducar
Organizagao da Sociedade Civil

TESTEMUNHAS:

CPF‘. (£41! mmuva I" CPF:
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