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MITOS, com sede na Run Independencia, 100, centro,

inscrito no CNPJ sob n° 85 .361.863/0001 -47, neste ato representado pelo Prefeito

%:;Ciptg'd::.o::irad:°::[y#t#icorit::°Ag;3csfcnfo°3£;8p46.£|9#
PALMITOS, inscrita no CNPJ sob n° 83.833.855/0001-209 com sede na Rua
Pdrcio Lucca, s/n°, Palmitos - SC, neste ate representada por seu presidente, Sr.
Vilmar Alba, portador do CPF sob n° 492.123.469-87, doravante denominada de

ENTIDADE, de comuni acordo e com amparo no art. 29 dr Lei Federal n°
13.019/14, no Decreto Municipal n° 16/2017, na Resolugao n° 004/2019 e no

Decreto Municipal n° 67/2022, resolvem celebrar o presente termo, confome
clausulas e condig0es seguintes:

cLAusuLA pRIMEmA - oB.ETo
I. I Formalizapao de Parceria com Organizapao da Sociedade Civil (OSC) com a
fmalidade de destinar recursos para desenvolvimento das atividades da
ENTIDADE.
1 .2 A Er`ITIDADE deveri utilizar o recurso na sua manutencao, tendo em vista a
destinagao constante nas Emendas Impositivas Municipais.

CLAUSULA SEGUNDA - OBRIGACOES DA ENTIDADE
2 Sao compromissos da ENTIDADE:
2.I investir o valor recebido exclusivamente na manuteneao da ENTIDADE,

2?2n:oe=t:rs:e|Ci::aadcoesns:Pd'o=:ed=iE:::sal:oo,ffigE#;:c:I:=edsoe:t:::=9oa,o
de informap6es junto a ENTIDADE;
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omissao no desenvolvimento do Servi9o, gem nenhuma respousabilidade do

MuncipIO;
£#rfur%Sf#ot,°dp°oreesqcun¥g,u:are£Ct]inarde:.!s:enot°[]:/:uac:sfi:ormnafa°d£°:icj:n%aspef
institui95O;

:;6rv;=o:::::rd:e]§i{%§[ScE;£#;be£S. atualizados e em boa ordem a disposi9ao dos
2.7 prestar contas dos recursos recebidos e aplicados, ao MUNIcipIO, no prazo
de ate 90 (noventa) dias, a partir do tinino da vigencia da parceria;
2.8 obedecer, para fins de prestapao de contas, as normativas expedidas pelo
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cobertura de despesas relativas ao objeto deste Termo de Colaborapao;
2.10 restituir o MUNIcipIO, por ocasiao da apresentapao do relat6rio e da
para consecugao da
prestagao de contas anual cousolidada, os
parceria. quando os mesmos nao forem uti

Rua lnaepend6nc!a, leo, Centre
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o dos encargos trabalhistas, previden
e cdffierciais rel
cionalnento da ENTIDADE e ao adimplemento
deste termo, nao c
do responsabilidade soliddia ou subsididria da
administrapao ptiblica pelos respectivos pagamentos, qualquer oneragao do
objeto da parceria ou restri9ao a sua execu9ao.
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3.1 transferir os recursos a ENTIDADE no valor de RS 15.000,00 (quinze nil
reais).

3.2 designar gestor na pessoa do Secretato Municipal de Administrapao,
Finan9as e Planejamento, que sera respousavel pela gestao da parceria, com
poderes de controle e fiscalizapao, incluindo:
3.2.1 apreciar a prestapao de contas apresentada pela ENTIDADE;
3.2.2 fiscalizar a execugao do Termo de Colaboracao, o que nto fara cessar ou
diminuir a responsabilidade da ENTIDADE pelo perfeito cumprimento das
obrigapoes estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou

por irregularidades constatadas ;
3.2.3 comunicar fomalmente a ENTIDADE qualquer irregularidade encontrada
na execueao do presente Terlno;
3.2.4 dar publicidade ao presente Temo de Colaborapao;
3.2.5 bloquear, suspender ou cancelar o pagamento da transferencia fmanceira a
ENTIDADE quando houver descumprimento das exigencias contidas no presente

Temo, tais como:
3.2.5. I atraso ou ilTegularidade na prestapao de contas;

#2c#:9aao°pre€£dsefavfn% p[d:: dere;r¥:Sho;financeiros, trasferidos pe|o
3.2.5.3 nao cumprimento do Plano de Trabalho;
3.2.5.4 falta de clareza, lisura ou boa fe na aplicapao dos recursos ptlblicos.
3.2.6 Para fins de interpretapfo do item 3.2.5, entende-se por:
3.2.6.1 Bloqueio: A determinapao para que a transferencia fmanceira nao seja

paga enquanto determinada situapao nao for regularizada, ficando, todavia
acumulada para pagamento posterior.
3.2.6.2 Suspensao: A deteminapao para que a trausferencia financeira n5o seja
paga enquanto determinada situapao nao for regularizada, perdendo, a
ENTIDADE, o direito a percepgac da transferchcia fmanceira relativa ao pen'odo
de suspensao.
3.2.6.3 Cancelamento: A deteminagao para que a transferfencia financeira nao
seja repassada a partir da constatapao de determinada situapao irregular.

gF€T#Ac&T#EApirGESTTOAs°dgsiF£Cc#%gtfr°eFiscalosr.Rodrigo
Henrique Timm, para o acompanhamento fomal mos aspectos administrativos,
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sera encaminh

E, objetivando a cone9ao das

apontadas no pr
0 see responsivel pelo fiel cumprimento dos clausulas
contratuals, inclusive as pertinentes aos encargos complementares.
4.2 As exigencias e a atuapao da fiscalizapao pelo MUNIcipIO em nada
restringe a responsabilidade bnica, integral e exclusiva da ENITDADE no que
conceme a execngao do objeto contratado.
4.I.1 0 fiscal do

CLAUSULA QUINTA - VIGENCIA
0 prazo de vigencia do presente Termo de Colaboragao sera de 12 (doze) meses,
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

CLAUSULA SEXTA - RESCISAO
0 presente instrunento pode ser rescindido, a qualquer tempo, com as
respectivas condig6es, sanc6es e delimitap6es claras de responsabilidades, al6m
da estipulapao de prazo minimo de antecedencia para a publicidade dessa
intengao, que nfro poderd ser inferior a 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA SETIMA - PRESTACAO DE CONTAS
7.i A ENTIDADE devera prestar contas de cada rapasse fmanceiro, conforme
previsto na clausula segunda, item 2,7;
7.2 A Prestagao de contas dos recursos recebidos deved ser apresentada com os
seguintes docunentos :
7.2.I Relat6rio de Execucao do Objeto, assinado pelo seu representante legal,
contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
7.2.2 Relat6rio de Execugao Financeira, assinado pelo seu representante legal,
com a descri9ao das despesas e receitas efetivamente realizadas;
7,2.3 Demonstl.ativo de Execngao de Receita e Despesa. devidamente
acompanhedo dos comprovantes drs despesas realizadas e assinado pelo
dirigente e responsavel financeiro da entidade;
7.2.4 Comprovante, quando houver, de devolngfro de saldo remanescente em ate
30 (trinta) dias ap6s o temino de vigchcia deste Temo.

CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIZACAO E SANC6ES
8. I 0 presente Temo deved ser executado fielmente pelos participes, de acordo
com as clausulas pactuadas e a legislapao pertinente, respondendo cada urn pelas
consequencias de sua inexecu9ao total ou parcial;
8.2 Pela execugao da parceria em desacordo com o projeto, o Municipio poder4
garantida a pr6via defesa, aplicar a ENTIDADE as san95es do art. 73 da Lei
Federal n° 13.019/2014.

CLAUSULA NONA - DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1 As despesas com a execugao da presente parceria conerao por conta do
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icipes se esfor¢arao papa resolver amistosalnente as
o
presente
temo e, no caso de eventuais omiss6es,
questoes que
deverao observar as disposic6es contidas na legislacao pertinente a materia.

Tanfo qunto p

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO DE ELEICAO
Os participes elegem o Foro da comarca de Palmitos - SC, com renthcia de
qunlquer outro, para dirirnir quaisquer dhvidas oriundas do presente Termo.

E, por estarem assim de comum acordo, assinam as partes o presente
instrunento, em duas vies de igual teor e forma, para que produzam os devidos
efeitos legais.
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