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VrPIrr) ADMTN{§TW
o MUNICÍpIO DE pALMITO§, c.m sede na Rua lndependência,

100' centro. inscrito no

neste âto representado pelo Prefeito Municipal' sr'
de MUNICÍPf O
Jocely Enge, inscrito no CPF sob no 03 I .845-879-91" doravante denominado

Dair

cNPi sob n.85.361.863/0001-47.

PALMITOS DE FUTSAL, insffita no CNPJ sob nn
na ciclade de Palrnitos - SC'
03.ó64.191/0001-84. com serJe rra Avenida Brasil, s/n, clentro,
no CPF sol-r o tto
neste ato representada por seu Presidente, Sr' Cleber Cecon' inscrito
cle,ominada
doravante
SC,
Palnitos
de
056.724.i8g-38, residenie e do*riciliaclo na cidade
Municipal
Decreto
no
13.019/14,
n"
de ENTIDADE. de comurn acordo e corrl afllpâro na Lei
n"
Público
chattramento
n'1612017, no Processo Licitatório no 37áA?1, modalirlade de

e a ASSOCIAÇAO

ÀirÉifCÀ

e condições seguintes:
02DA21, resolvem celebrar o presente termo, conÍ-orme cláusulas

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OB.IETO
da ENTIDADE para
o presente instrumento tem por objeto a colaboração institucional
jovens e adultos' através do
desenvolvimento de prggramâ rle atendimento a crianças,
entretenimento, lazer e cultura"

CLÁUSULA SEGLTNDA * DAS OBRIGAÇÔEs »a ENTIDADE
2 Sâo comPromissos da ENTIDADE;
lazer e
2.1 desenvolver atendimentos a crianças, jovens e adultos. âtfavéS do entretenimÇnto'
e
cultura, confotme previsão contida na CtáLrsr-rla Prirneira. atendendo pes§Ôâsdo
parte inlegrante
desempenhando as ações. confbnne especificatlo r-ro Plano de Trabalho.
present(: termo;
).2 permitir o livre acesso dos servidores do MUNICIPIO, facilitando a obtenç:ão de
informações junto à ENTIDADE:

causados
2.3 assumir as responsabilidades por eventuais danos materiais ou morais
desenvolvirnento
no
omissão
ac,ão
ou
sua
Município e a tercáiros. em decoriência de

a<r

do

Serviço, sem nenhunra responsabilidade do MLINICIPIO:
2-4 náo üanslerir ou Sttbcontratâr. Ccder ou subempreitar. totâl ou parciahnente' a clualquer
plcnamente
título, os direitos e obrigaçÕes decorrentes deste termo, ressalvada, se necessário e

loilrececlores ou serviços téçniços especiais' desde qut
devidarnenÍe autorizarlos pelo MtINICÍPIO. sob pena clc resçisão cleste Tertno:
2.5 prestar 1odo e qualquer esclalecinrento c/ou inlbrmação solicitada pelo MUNICIPIO. por
escrit*, g*i'anLind6-se o livrc acesso dus mcsmcs nas dci:url,!ônci*s Ca ii:stituição;
2.6 marrler. registros contábeis, atualizados e em boa ordetn a disposição dos servidores do

iustillchvel

;r

intcrverição

de

MUNICÍPIO;
2.7 gqardar, zelar, r'esponsabilizâr-se pela ccuservaçâo e matrutenção do patrirrrÔnio púhlico
municipal (bens rTTóveis. equipar:rentos), cedidos para execLlÇão do Serviço e recebidos pela
EhITIDADE,
2.8 prestar contas dos recursos recebidos e aplicados. ao MUNICIPIO. no prazo de ató 90
(noventa) dias. a partir do término da vigência cla parceria;
2"g ohedecer" para frns de prestação de contas, as normativas expedidas pelo TribLrnal de
Contas do Estado de Santa Catarina;
pelo MU
Ill( ) çxclusivamente para cobertura de
2.10 utilizar a verba a-.'&r
'errno
i10:
de Co
dcspesas relativas ao ot';eto
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e da prestação de
restituir o MUNICiPÍO. por ocasião da apresentação dc rclatÓrir:
quando os
parceria.
da
contas anual co'soiidada. os valores repassados parâ consecução

2.ll

§r'

mesrlos não forem Lrtilizados;
previdenciários' fiscais e comerciats
2.12 responder pelo pagamento dos etlcargos trabalhistas,

deste J"ti:"o' não
filncionãmento da ENTIDADE e ao adirnplemento
pÍrblica pelos
administração
da
caÍâcrerizanrlo responsabilidaiie solidária oLr subsicliária

relativos

âo

à sua execução'
respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição

CLÁUSULA TERCEIRA _ DAS OBRIGAÇÔPS NO MUNICÍPIO
3 São compromissos do MUNICÍPÍO:
(oitenta e sete mil reais)'
3.1 transferir os recursos à ENTIDADE no valor de R$ 87.000,00
Cr"rlturê} c Lsportes'
Ê'iiucaçào'
cie
3.2 clcsignar gestúra, na pessoa da Secretária fulunicipal
de controle e
poderes
com
parceria.
gestão
rla
c,nforme itern 4.1, que sérá responsável pela
fi scalização. incluindo:

3.2.1 apreciar a prestação de contas apresentada pela ENTIDADE;
ou diri-rinuir a
3.2.2 fiscalizar a e*ecrrção do Termo tie FOmento" c: que não fará cessar
nern
estipuladas'
responsabilidade da ENTIDADE pelo perfeito cumprimento das obrigações
poi quaisquter datros. inclusive quanto a terceiros' ou por irregularidades constatadas;
euconÍrada na execução
3.2.3 comunicar fonnalrrente à ENTIDADE qualquer irregularidade
do presente Termo;
3.2.4 dar publicidade ao presente Tenno de Fomento;
financeira à ENTIDADE
3.2.5 bloqueaÍ, suspender ou cançelar o pagamento da transferência
tais como:
Tetmo'
quanclo houver desCumprimentCI das exigências conÍidas no presente
j.z.s. t atraso ou irregularidade na pre stação de contas;

não
3.2.5.2 aplicação inãevida dos recursos financeiros. trânsferidos pelo MUNICIPIO'

prevista no Plano de Trabalho:
3.2.5.3 não cumprimento do Plano de Trabalho;
públicos'
3.2.5.4 falta de clareza, lisura ou boa fé na aplicação dos recursos
3.?.6 ParaÍins de interpretação do item 3.2'5. entende-se por:
não seja pâga enquanto
3.2.6.1Bloqueio: A determinação para que a transferência finan§eira
pâra pagamsflto
acumulada
iletenninada situnção nâo Íor regularizacla. ficando. todavia
pnstr:t'irlt,
pagâ çtllluaill'tl
3.?.62 suspensão: A rletçmrirração para qu{r a trânstbrênsia finattceira nõo seja
percepção da
detenrinada siluação não for regularizaila, perclendo. a IIN'l'tIlADE, o dircito à

transfurência hnanceira relativa ao periodo de suspensão'
3.2.6.3 Cancelamcnto: A detcrminaçãi-r parâ que a translêrência f inanceira não seja repassada
a parlir da constatação de determ inada situaÇão irregular'

CLÁUSULA QUARTA - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
4.i O MUNICíPIO DE PALMITOS designa como Gestora a Sf. Loreci Maria Orsolirr
Pfeifer e, collo Fiscal, a Sf'. Marlene Maron Back. para o âcompanhamenÍo fonnal nos
aspectos administrativos, procedimentais contábeis. além do acompanhamento e fiscalização
dos serviços, devendo registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiôncias, cr"rja cÓpia
será encaminhada à ENTIDADE. olrjetivando a correção das irregularidades apontadas no
prazo que for estabelecido.
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restringe a
4.2 As exigências e a aluâçã() da t-rscalização pelo MUNICÍPIO em nada
do
à
execução
responsabilúade única, integral e excill§iva da ENTIDADE no que concerne

,y

objeto contratado.

ctÁusut,A

QUTNTA * VIGEI{CIA

até 31 de
O prazo de vigãncia do presente Tenno de Fomentn será da datn de sua assinatura
deienrbro dc 2A21, podendo ser prorrogado nos tertnr:s da lei'

CLÁTJSULA SEXTA - RESCISÃO
O presente instrumento pode ser rescindido, a qualquer tempo, col11 âs respectivas condições.
prazo mínirro de
sanções e delimitaçõ"r ilaras de responsabili<Jades, além da estipulação de
a 60 (sessenta)
inÍbrior
poderá
ser
que
não
intenção.
antácedênci e pata a publicidade dessa
ciias.

CLÁUSULA SETIMA - PRESTAÇÃO DE CONTÀS
7.1 A ENTIDADE deverá prestar côl1tâs cle cada repasse f'inanceiro. conionne previsto

na

cláusula segunda, item 2.8;
com os seguintes
7 .Z A Presiaçao de contas dos reçursos recebidos deverá ser apresentada
documentos:
7.2.1 Relatório de Execução do Obieto, assinadr: pelo seu representânte legal. contendo as
atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

7.2.2 Relalório de Exeiuçâo Financeira, assinado pelo seu representante legal, Çom

a

das despesas e reçeitas et'etivamente realizadas:
descrição
'Dernonstrativo

de Execução de Receita e Despesa, devidamente aÇonlpanhado dos
8.2.3
comprovantes das despesas realizadas e assinado pelo dirigente e responsável Í'inanceiro da
entidade;

7.2.4 CompÍôvante. quando houver, rle devoiução de saldo remanescente enr até 30 (trinta)
dias após o término da vigência dcsie Tern:o'

cLÁusuLA orrAYA - RESPoNsÀBILIzÁÇÃo E sANÇoES
B.l O presente Termo deverá ser executado Írelments pelos partícipes, de acordo com as

cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas consequências de
sua inexecução total ou Parcial;
garantida â
8.2 pela exócução da párceria em desaçordo com o prôjeto, o Município poderá.
prévia defesa, aplicar à ENTIDADE as sanções do art. 73 da Lei F'ederaln" I3'019/201;i.

CLÁUSULA NONA _ DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIÀ
g.1 As ríespesar Çoln a execução da presente parceria conçrão por conta da rubrica de dotação
Orçamentária abaixo:
Órgao:04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CULTURA E ESPORTE
Unidade: 02 Depanaruento de Cultura e Esportes
proj./Ativ. 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
(73 ) 3.3.00.00.00,00.00.0000

CLALIST]t,A I}I"],(]IN,{Â _ CAS()S (}§1ISS0S
Tanto quanto possível os pafiícipes se esforçarão para resolver amistosan-t
omissões, deverão
surgirem no presente teru-to e, 11q. cirso
perti
m1té
contidas na legislação

questões que
as disposições
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renúnçia de qualquet outroOs partícipes elegem o FOrO da cornarca de Palmitos - SC, Com
puru Ai.i*i. quaisquer dírvidas oriundas do presente Termo'

Ç-'

presente instrumento" em duas
E. por estarem assim de colfium Acgrdo, aSSinAm ãs partes O
legais'
vias de igual teor e forma" parâ que produzam os elovidos efeitos
Assinado
DAIR JOCELY
EN G E;03'l 84587 99 ENGE:o31
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Palmiros -

sc. 28 de julho
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