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MITOS, com sede na Run lndepend6ncia, 100, centro,
inscrito no CNPJ sob n° 85.361.863/0001 -47, neste ate representado pelo Prefeito
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PALMITOS DE FUTSAL, inscrita no CNPJ sob n° 03,664,191/0001-84, com
sede  na  Avenida  Brasil,  s/n,  Centro,  na  cidade  de  Palmitos  -  SC,  neste  ato
representada por  seu  Presidente,  Sr.  Cleber  Cecon,  inscrito  no  CPF  sob  o  n°
056.724.389-38, residente e domiciliado na cidade de Palmitos  -  SC,  doravante
denominada de ENTIDADE, de comum acordo e com amparo no art. 29 da Lei
Federal   n°   13.019/14,   no   Decreto   Municipal   n°   16/2017,   na   Resolapao   n°
004/2019  e  no  Decneto  Municipal  n°  55/2022,  resolvem  celebrar  o  presente
termo, confome clfusulas e condig6es seguintes:

cLAusuLA pRIMEmA - oBJETo
1.I Fomalizapao de Parceria com Organizapao da Sociedade Civil (OSC) com a
finalidade de destinar recursos para manutenc5o das atividades da ENTIDADE.
I .2 A ENTIDADE deveri utilizar o recurso na sua manutengao, tendo em vista a
destina9ao constante nas Emendas Impositivas Municipais.

CLAUSULA SEGUNDA -OBRIGACOES DA ENTIDADE
2 Sao compromissos da ENTIDADE:
2.I   investir  o  valor  recebido  exclusivanente  na  manuten9ao  da  ENTIDADE.
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de infomapdes junto a ENTIDADE;
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omissao  no  desenvolvimento  do  Servigo,  sem  nenhuma  respousabilidade  do
MUNIcfpIO;
2.4  prestar  todo  e  qualquer  esclarecimento  e/ou  informapao  solicitada  pelo
MUNIcipIO,  por  escrito,  garantindo-se  o  livre  acesso  nas  dependencias  da
institui9ao;
2.6  manter  registros  contabeis,  atualizados  e  em  boa  ordem  a  disposicao  dos
servidores do MuncfpIO;
2.7 prestar contas dos recursos recebidos e aplicados, ao MUNIcfpIO, 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
TribLmal de Contas do Estado de Santa Catarina;
2.9  utilizar  a  verba  a  ser  rapassada  pelo  MUNIcipIO  exclusivamente  papa
cobertura de despesas relativas ao objeto deste Temo de Colabora¢ao;
2.10  restrfuir  o  MUNIcfpIO,  por  ocasiao  da  apresentapao  do  relatorio  e  da



2.11 'reaponder 0 dos encargos trabalhistas, previden
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administragao  pdblica  pelos   respectivos  pagamentos,   qualquer  onera9ao   do
objeto da parceria ou resulcao a sua execu9ao.
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3.I  transferir  os  recursos  a  ENTIDADE  no  valor  de  R$  5.000,00  (cinco  nil
reais).
3.2   designar   gestor   na   pessoa   do   Secretirio   Municipal   de   Administrapao,
Finan9as  e  Planejamento,  que  sera  responsavel  pela  gestao  da  parceria,  com
poderes de controle e fiscalizap5o, incluindo:
3.2. I apreciar a prestacao de contas apresentada pela ENTIDADE;
3.2.2 fiscalizar a execu9ao do Termo de Colaborapao, o que nao fari cessar ou
diminuir  a  responsabilidade  da  ENTIDADE  pelo  perfeito  cunprinento  das
obriga90es estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou
por irregularidades constatadas;
3.2.3  comunicar fomalmente a ENTIDADE qualquer irregularidade encontrada
na execu9ao do presente Termo;
3.2.4 dar publicidade ao presente Termo de Colaborapao;
3.2.5 bloquear, suspender ou dancelar lo pagamento da transferencia fmanceira i
ENTIDADE quando houver descumprimento das exigchcias contidas no presente
Termo, tais como:
3.2.5. I atraso ou irregularidade na prestap5o de contas;
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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 pdbli¢os.
3.2.6 Para fins de interpretapao do item 3.2.5, entende-se por:
3.2.6.1  Bloqueio:  A deteminapao para que  a transferchcia financeira nao  seja
paga  enquanto  determinada  situapao  nao   for  regularizada,   ficando,  todavia
acumulada para paganiento posterior.
3.2.6.2  Suspensao: A determinagao para que  a transferencia financeira nao seja
paga   enquanto   deteminada   situapao   nao   for   regularizada,   perdendo,   a
ENTIDADE, o direito a percep9ao da transferencia financeira relativa ao pen'odo
de suspen§ao.
3.2.6.3  Cancelamento:  A deteminapao para que  a transferencia financeira nao
seja repassada a partir da constatapao de determinada situapao irregular.

:]€U;ELAc%TOAR#pinGESTTOAs°d:s]Fj:Sacc:%€tsr°eFiscalosr.Rodrigo
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sera respousdvel polo fiel cumprimento das clausulas
contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares.
4.2  As  exigencias  e  a  atuapao  da  fiscalizapao  pelo  MUNIcipIO  em  nada
restringe a responsabilidade thica,  integral e  exclusiva da ENTIDADE no que
conceme a execu9ao do objeto contratado.

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

CLAUSULA SEXTA - RESCISAO
0   presente   instnmento   pode   ser   rescindido,   a   qualquer   tempo,   com   as
respectivas  condig6es,  sang6es e delimitap6es claras de respousabilidades,  al5m
da  estipulapao  de  prazo  minimo  de  antecedencia  para  a  publicidade  dessa
intengao, que nao podch ser inferior a 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA SETIMA -PRESTACAO I)E CONTAS
7.1  A ENTIDADE deveri presur conus de cada repasse financeiro, confome
previsto na cldusula segunda, item 2.7;
7.2 A Prestapao de contas dos recursos recebidos devera ser apresentada com os
seguintes docunentos :
7.2.I  Relat6rio  de  Execugao  do  Objeto,  assinado pelo  seu  rapresentante  legal,
contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
7.2.2  Relat6rio  de Execueao Financeira,  assinado pelo  seu representante  legal,
com a descri¢ao das despesas e receitas efetivanente realizadas;
7.2.3    Del]ronstrativo    de    Execu9ao    de    Receita    e    Despesa,    devidamente
acompanhado   dos   comprovantes   das   despesas   realizadas   e   assinado   pelo
dirigente e responsavel financeiro dr entidade;
7.2.4 Comprovante, quando houver, de devolpeao de saldo remanescente em ate
30 (trinta) dias ap6s o t6mino da vigencia deste Termo.

CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIZACAO E SANCOES
8.1 0 presente Termo deved ser executado fielmente pelos participes, de acordo
com as clausulas pactuadas e a legislacao pertinente, respondendo cada urn pelas
consequencias de sua inexecapao total ou parcial;
8.2 Pela execu9ao da parceria em desacordo com o projeto, o Municipio poderi,
garantida  a pr6via  defesa,  aplicar  a ENIIDADE  as  sang6es  do  art.  73  da Lei
Federal n° 13.019/2014.

CLAUSULANONA-I)OTACA00RCAMENTARIA
9.1  As  despesas  com  a  execapao  da presente  parceria  correrao  por  conta  do
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Tanto quarto possivel os participes se esfoxparao para resolver amistosamente as
quest6es  que  surgirem  no  presente  termo  e,  no  caso  de  eventuais  omissoes,
deverao observar as disposi¢6es contidas na legislapao pertinente a matdia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FOR0 DE ELEICAO
Os  participes  elegem  o  Foro  da  comarca  de  Palmitos  -  SC,  com renincia  de
qualquer outro, para dirimir quaisquer dbvidas oriundas do presente Termo.

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

Palmitos - SC, 09 de agosto de 2022.
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