TERM0 DE COLAB0RACA0 N° 01/2022
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 51#022
0 MUNIcipI0 DE PALMITOS, com sede na Rua lndependencia,loo, centro, inscrito
no CNPJ sob n° 85.361.863/0001 -47, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.

%rNJ,°ccie+y,oE:8ae'A`ficBt£E%cCoPEAS°BbA;;c°£'i8£,5iv8€%-£|[g°Ar:VEaft,e]ndsec::t:inoadc°Ng:
sob n° 75.436.931/0001-36, com sede na Rua lndepend6ncia, s/n, bairro Santa Terezinha,
Palmitos -SC, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Arinei Brandalise, inscrito no
CPF sob n° 018.343.259-27. residente e domiciliado na cidade de Palmitos -SC, doravante
denominada de ENTIDADE, de comum acordo e com amparo na Lei n° 13.019/14, no
Decreto Municipal n° 16/2017, no art. I I I-A da Lei Organica do Municipio de Palmitos,
no Processo Licitatorio n° 36/2022, modalidade de Chamamento Ptlblico n° 03/2022,
resolvem celebrar o presente termo, conforme clausulas e condic6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO 0BJETO
I.I Formalizapao de Parceria com Organizacao da Sociedade Civil (OSC) para destinar
recursos para as Associap6es de Pals e Professores (APPs) das escolas municipais e
estaduais em funcionamento no Municipio de Palmitos.
I.2 A ENTIDADE devera utilizar o recurso na sua manutengao, tendo em vista a
destinapao constante na Emenda Impositiva Municipal (art. I I I-A da Lei Organica do
Municipio de Palmitos).

CLAUSULA SEGUNDA -DAS 0BRIGACOES DA ENTII)ADE
2 Sao compromissos da ENTIDADE:
2.I investir o valor recebido exclusivamente na manutengao da entidade, conforme
previsao contida na Clausula Primeira, conforme especificado no Plano de Trabalho, parte

integrante do presente temo;
2.2 permitir o livre acesso dos servidores do MUNIcfpIO, facilitando a obtencao de

informae6es junto a ENTIDADE;
2.3 assumir as responsabilidades por eventuais danos materiais ou morais causados ao

a:i`;:?`s°e::et:icueir::'esepmonds:Cb:[Tde:dc:ad:eMS:aNi%i:,°ou:OmissaonodesenvoMmentodo
2.4 prestar todo e qualquer esclarecimento e/ou informapao solicitada pelo MUNIcipIO,
por escrito, garantindo-se o livre acesso has dependencias da instituigao;
2.6 manter registros contabeis, atualizados e em boa ordem a disposicao dos servidores do
MUNIcipIO;
2.7 prestar contas dos recursos recebidos e aplicados. ao MUNIcipIO, no prazo de ate 90
(noventa) dias, a partir do t6rmino da vigencia da parceria;
2.8 obedecer, para fins de prestapao de contas. as normativas expedidas pelo Tribunal de

Contas do Estado de Santa Catarina;
2.9 utilizar a verba a ser repassada pelo MUNIcipIO exclusivamente para cobertura de

i:,S8erseasst[::[j:t!ovffr°,%j]9i?od,e;t:rToec|:?a:ed:°#e°sreaftaa°e;aodoreiat6rioedaprestacaode
contas anual consolidada, os valores repassados para consecucao da parceria, quando os
mesmos nao forem utilizados;
2.11 responder pelo pagamento dos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais relativos ao funcionamento ::c:rfofiDt|aBa: e ao adimplemento deste termo,
/
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nao caracterizando responsabilidade solidalia ou subsididria da administrapao pdblica

pelos respectivos pagamentos, qualquer oneracao do objeto da parceria ou restri¢ao a sua
execucao.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DO MUNIcipIO
3 Sao compromissos do MUNIcipIO:
3. I transferir os recursos a ENTIDADE no valor de R$ 3.962,14 (tres mil e novecentos e
sessenta e dois reais e quatorze centavos).
3.2 designar gestor na pessoa do Secretdrio Municipal de Administrapao, Financas e
Planejamento, que sera responsavel pela gestao da parceria, com poderes de controle e
fiscalizacao, incluindo:

3.2.I apreciar a presta9ao de contas apresentada pela ENTIDADE;
3.2.2 fiscalizar a execugao do Termo de Colaboracao, o que nao fafa cessar ou diminuir a
responsabilidade da ENTIDADE pelo perfeito cumprimento das obrigag0es estipuladas,
nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
3.2.3 comunicar fomalmente a ENTIDADE qualquer irregularidade encontrada na
execu¢ao do presente Termo;
3.2.4 dar publicidade ao presente Termo de Colaborapao;
3.2.5 bloquear, suspender ou cancelar o pagamento da transferencia financeira a
ENTIDADE quando houver descumprimento das exigencias contidas no presente Termo,
tais como:
3.2.5. I atraso ou irregularidade na presta¢ao de contas;

3.2.5.2 aplicacao indevida dos recursos financeiros, transferidos pelo MUNIcipIO. nao
prevista no Plano de Trabalho;
3.2.5.3 nao cumprimento do Plano de Trabalho;
3.2.5.4 falta de clareza, lisura ou boa fe na aplicagao dos recursos pdblicos.
3.2.6 Para fins de interpreta¢ao do item 3.2.5, entende-se por:
3.2.6.I Bloqueio: A determinapao para que a transferencia financeira nao seja paga
enquanto determinada situagao nao for regularizada, ficando, todavia acumulada para

pagamento posterior.
3.2.6.2 Suspensao: A determinapao para que a transferencia financeira nao seja paga
enquanto determinada situapao nao for regularizada, perdendo, a ENTIDADE, o direito a

percep9ao da transferencia financeira relativa ao periodo de suspensao.
3.2.6.3 Cancelamento: A determinagao para que a transferencia financeira nao seja
repassada a partir da constatagao de determinada situapao ilTegular.

CLAUSULA QUARTA -GESTAO E FISCALIZACAO
4.10 MUNIcipIO DE PALMITOS designa como Gestor o Sr. Rodrigo Henrique Timm e,
como Fiscal, a Sra. Marlene Maron Back, para o acompanhamento formal mos aspectos
administrativos, procedimentais confabeis. alem do acompanhamento e fiscalizaeao dos
servigos, devendo registrar em relat6rio todas as ocorrencias e as deficiencias, cuja c6pia
sera encaminhada a ENTIDADE, objetivando a corregao das irregularidades apontadas no
prazo que for estabelecido.
4. I . I 0 fiscal do contrato sera responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais,
inclusive as pertinentes aos encargos complementares.
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do objeto contratado.
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CLAUSULA QUINTA - VIGENCIA
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0 prazo de vigencia do presente Termo de Colaborapao sera de 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mos termos da lei.

CLAUSULA SEXTA - RHSCISAO
0 presente instrumento pode ser rescindido, a qualquer tempo, com as respectivas
condic6es, sanc6es e delimitap6es claras de responsabilidades, alem da estipulagao de
prazo mi'nimo de antecedencia para a publicidade dessa intengao` que nao podefa ser
inferior a 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA SETIMA - PRESTACAO DE CONTAS
7.I A ENTIDADE devera prestar contas de cada repasse financeiro, conforme previsto na
clausula segunda, item 2.8;

7.2 A Prestagao de contas dos recursos recebidos devefa ser apresentada com os seguintes
documentos:
7.2.1 Relat6rio de Execugao do Objeto, assinado pelo seu representante legal, contendo as
atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
7.2.2 Relat6rio de Execu¢ao Financeira, assinado pelo seu representante legal. com a
descri¢ao das despesas e receitas efetivamente realizadas;
7.2.3 Demonstrativo de Execugao de Receita e Despesa, devidamente acompanhado dos
comprovantes das despesas realizadas e assinndo pelo dirigente e responsavel financeiro da
entidade;
7.2.4 Comprovante, quando houver, de devolucao de saldo remanescente em ate 30 (trinta)
dias ap6s o termino da vigencia deste Termo,

CLAUSULA OITAVA -RESPONSABILIZACAO E SANCOHS
8.10 presents Termo devefa ser executado fielmente pelos participes, de acordo com as
clausulas pactuadas e a legislagao pertinente, respondendo cada urn pelas consequencias de
sua inexecucao total ou parcial;
8.2 Pela execucao da parceria em desacordo com o projeto, o Municfpio podera, garantida
a previa defesa, aplicar a ENTIDADE as sanc6es do art. 73 da Lei Federal n° 13.019/2014.

CLAUSULA NONA - DOTACAO ORCAMENTARIA
9.I As despesas com a execucao da presente parceria correrao por conta da rubrica

8°rtgaa¢oa:°o?r§g€eRn#|aRa,b£'8°±ADM|N|sTRA¢Ao.F|NANCASEPLANEJAMENT
Unidade: 01 Secretaria de Administrapao, Finan¢as e Planejamento
Proj./Ativ. 2.006 -Contribui9ao, Subvencao e Participapao em Cons6rcio
Dotacao Orcamenfaria: 20
Elemento de Despesa: 3.3.50.00.00.00.00.00.0450

CLAUSULA DECIMA - CASOS 0NISSOS
Tanto quanto possivel os participes se esfoxparao para resolver amistosamente as questoes

que surgirem no presente termo e, no caso de eventuais omiss6es, deverao observar as
disposi96es contidas na legislapao pertinente a materia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO I)I ELEICAO
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E, por estarem assim de comum acordo, assinam as partes o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, para que produzam os devidos efeitos legais.
Palmitos -SC, 0 I de julho de 2022.
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