
RBEFETTURA i,|UN|CIPAL DE TAVARES
ESTADO DO RIO GRÂNtrE DO SUL

,R.ÉS

DE GOLABORAçÃO N". O1r2O18

Edital no.01/2018

Termo de Colaboração que entre si celebram a
administração publica do Município de Tavares e
a Sociedade ê Amparo Terceira ldade (SATI),
para os fins que especifica:
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A PreÍeitura Municipal de Tavares, CNPJ no. gg.427.o1gto001-15,
situada na Rua Abílio Vieira Paiva, 228, representado (a) neste ato por Gilmar
Feneira de Lemos, prefeito ern exercício CPF no. 551.010.380-gi, e a Organizaçâo
da Sociedade Civil Sociedade de Amparo Tereira ldade (SATI), entidadúe direito
privado, com sede na cidde de Mostardas, inscrita no cNpJ sob o nq
00.817.968/0001{s, neste ato representado por EDUARDO N0THEI vELHo,
cPF rÉ. 207.092.850{0, com sede na Rua Ana Amália Leite, n. zg2_ prédio c ,

doravante denominada apenas de OSC, resolvem, com base na Lei rp 13.01g, de
2014 celebrar o presente Termo de Colaboração mediarrte as ctáusulas e
condições seguintes:

Cúusutg PRImEIRA - oo oBJETo

| - o presente Termo de colaboração, decone do Editalde lnexigibilidade no. 011201g
e tem por objeto:

Reserva de até 03 vagas para amlhimento de idosos residentes no município em
situação de vulnerabilidade social, sendo utilizado atualmente 01 vaga, ao valor
unitário de 01 salário mínimo nacional por vage, atualmente guantificado em Rg
954,00 (novecentos e cinqüenta e quatro reais).

ll - lntegra o presente Termo de colaboraçáo o Plano de Trabalho elaborado pela
Entidade.

cLÁusulA sEcuNDA - DAs oBRTGAÇÕES cERAts

| * Da Administração Municipal: .r

a) transferir à OSC os recursos financeiros previstos para a execução deste Termo delr..._*_
Colaboração, de aryrdo com a programaçao orçamàntaria e financeiia estaoer""iàã \\no Cronograma de desembolso do plarp Aã fraAano;

b) acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto deste
Termo de Colaboração, comunicando à O§G quaisqtrer ineguÉridaO"", n"* como
suspender a liberação de recursos, fixado o prazo estabelecido na legislação
peítinente para sanêamento ou apresentação de iniormaçfus e esclarecimentos;

c) retomar os bens públicos em poder dq OSC na hipótese de lnexecr.çâo por culpa
exclusiva da organização da sociedade civil, exclusivamente para'assegupr o
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PREFEITURA ilIUNICIPAL DE TAVARES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

atendimento de serviços essenciais à populaçâo, por ato próprio e

independentemente áe autorizaçao judicial, a Íim de realizar ou manter a execução

das metas ou ativiúOes paAüadaê, nos termos do art. 62, inciso l, da Lei no'

13019/2014;

d) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano

de Trabalho, no 
"""ã 

d" para§éação, de moOo a evitar sua descontinuidade' devendo

ser considerado na prestàçao de 
-contas 

o que foiexecutado pela OSC até o momento

em que a Adminisii;çãtti,trnicipal assumir essas responsabilidades, nos termos do

art. 62, ll, da Leino. í3.01912014;

e) reter a tiberação dos recursos quando .houver evidências de inegularidade na

aplicação de parcela anteriormentb recebida, evidências de inegularidade na

"irtioiao 
de parcela anteriormente recebida ou quando a OSC deixar de adotar sem

;i.ttnài6 suficiente as medidas sanedoras apontadas pela Administraçáo
'[íunicipal ou p"for Oiôãos de controle intemo ou extemo, comunicando o fato à OSC

e fixando-lhe o prazo"de até 30 (trinta) dias para.saneamento ou apresentação de

informaçÕes e esclarecimentG, nos termos do art. 48 da Lei no 13'019/2014;

f) prorroga r de "afícia'a vigência do Termo antes do seu término. quando der causa à

áti".o nã UUeraçaà ãot ,õu.sos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso

verificado, nos termos do art. 55, parágrafo único, da Lei no 13'01912014;

ll- Da Organização da Sociedade Civil:

a) executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho'

adotando todas as medidas áecessárias à coneta execüção deste Termo.

b) aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho;

c) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnkx dos projetos e da execução

dos produtos e serviços;

d) submeter previamente à Administraçao Mynrgipal qualquer proposta.de alteraçáo

do plano Oe franãino aprovado, na foríra definida neste instrumento' observadas as

vedaç&s relativas à exea-rção das despesas;

e) manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios

relativos a este T;â; Ero pt"to de 10 (dez) anos, @nforme previsto no parágrafo

único do aú 68 da Leino- 13-019Í2014:

0 facilitar a supervisão e a fiscalização da-Administração Municipal, permitindo-lhe

ér.t*, acompanhamànto in lacoe Íomecendo, sempre que solicitado, as inÍormaçôes

e os documentos relacionados Gom a execução do o§eto,

§;:permitir o tivre acesso de servidores. da Administr,aryYTi"]ff 11t^.-t:s^-T-:j:
;ffir"ü i;t"*ã "ã"*o, " 

qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e

irrformaçO.s referente= a 
"sie 

Termo, bern como aos locais de execuçâo do

respectivo obieto;

h) manter, em Seu sítio oficial na intsnet, a relação das parcerias celebradas e dos

respectivos planos áe traOafno, até 180 (cento-e-gJtenta) dias após o respectivo

enCenamento, nos termos do art. 10 da Leino 13.01912014;
It.v,r
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PREFEITURA ItrUNICIPAL DE TAVARES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

i) prestar contas à Administraçâo Municipal, nos termos deste Termo, no término de

cada exercício e no encêrramênto da vigência da parceria,

j) responsabilizar-se por todos os encargos de natureza_trabalhista, fiscal, comercial e

previdenciária, deconentes de eventuais demandas iudiciais relativas a recursos

humanos utilizados na execgção do objeto deste Têrmo, bem como por todos os

encargos tributários ou extraor&nários que irrcidam sobre o presente lnstrumento;

k) assegurar e destacar, okigatoriamente, a participção da Administração Municipal

em todãe qualquer aÉq promocional ou não, relacionada com a execução do obieto

descrito neste Termo e apor a marca da Administ@o Municipal nas placas, painéis

e outdoors de identificação dos projetos custeados, no todo ou em parte' com oS

recursos deste Termo.

l) operaq manter e consêrvar adequadamente o patrimônio público gerado pelos

ihvestimentos decorrentes do Termo, apOS SUa execuçâo, de modO a assegurar a

sustentabilidade do p§eto e atender as finalidades às quais se destina;

m) manter a Administração Mwricipal informada sobre situa$es que eventualmente

possam dificultar ou intenomper o curso normal da exmução;

n) garantir a manutenfao da capacidade técnica e operacional necessária ao bom

desempenho das atividades; e

o) manter as mêsmas condições exigíveis de habilitação jurídica, fiscll e tributária, de

p."rt"ç0"" de contas da Entidade e de seus dirigentes, durante toda a vigência da

parceria.

CúUSUI.S TERCERIA - DOS RECURSOS

I - Os recursos financeiros serão depositados em conta corrente vinculada e serão

liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto no Plano de Trabalho,

sempre até o dia 05 do mês seguinte a que se der a competência para o repasse,

conforme Plano de Trabalho,

ll - O atraso nos pagamentos sujeitará a Âdministração à multa de 5% e juros de 1%

ao mês.

lll- O atraso superior a 9O dias dá o direito de rescisão do Termo pela entidade.

cráusulA QUARTA - DAS COMPRAS E CONTRÂTAçÔES

| - A OSC adotará métodos usuâlmente utilizados pelo setor privado para ? realização

de compras e contratações de bens e serviços com recurss transferidos pela

Administração MuniciPal.

ll . A OSC poderá realizar gastos maiores ou

Plano de Trabalho, desde que o valor total
liberaçÕes e o valor total do Plano de Trabalho'

menorês em cada ação Prevista no
não ultrapasse o 0revisto 
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PREFEITURA iilUNICIPÂL DE TAVARES
ESTADO DO RIO GRAHDE DO SUL

lll - A OSC deverá registrar os dados referentes às despesas realizadas no sistema
de prestação de contas, inserindo de forma digitalizada os documentos
comprobatórios.

cLÁuSuLA eurNTÂ- Do iltoxtroRAirENTo E DA AvALtAçÃo DE
RESULTADOS

| - A execução do objeto da parceria será acompanhada pela Administração Municipal
por meio de a@s de monitoramento e avaliaçáo, que terão caráter preventivo e
saneador, objetivardo a gestão adequada e regular da parceria, devendo ser
regisúadas no sistema de acompanhamento elefônico.

ll - A Administraçáo Municipal designará servidor público que atuará como gestor da
pareria, responsável pelo monitoramento sistemático desta, podendo também
exercer o acompanhamento da execução in ltr,o e registrar no sistema as
oconências.

lll - A Adrninistração Municipal podeÉ realizar visitas técnicas in loco para subsidiar o
monitoramento da parceria.

GLÁUSULA sExTA - Do PRAzo DE uGÊNclA

I - O prazo de vigência deste Termo será de 12 meses, contados a partir 0110112018,
podendo ser pronogado nos casos previstos no art 55 a 57 da Leíno 13.019/2014:

a) mediante termo aditivo, por solicitação da OSC devidamente fundamentada,
formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, desde que autorizada
pela Administração Municipal.

b) de ofício, por iniciativa da Administração Municipal, quando der causa a atraso
na liberaçáo de recursos frnanceiros, limitada ao exato período do atraso veriÍicado.

lll - A pronogação da vigência prevista no item I apenas será admitida, mantidas as
demais cláusulas do Termo, desde que seja devidamente formalizada, justificada e
previamente aúorizada pela Administração Municipal, considerando as seguintes
situaçÕes:

a) alteração do Plano de Trabalho sugeridos pela Administração Municipal para
aperfeiçoamento dos processos e dos resultados previstos;

b) superveniência de fato excepional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condiçÕes de execução do Plano de Trabalho; e

c) ampliaçâo de metas e etapas rcm aumento das quantidades inicialmente previstas
no Plano de Trabalho.

cúusuua sÉnMA - DA ALTERAçÂo



PREFEITURÂ MUHICIPAL DE TAVARE§
ESTAT}O DO RIO GRÀNDE DO SUL

| - Este Termo poderá ser modificdo, em qr.ralquer de suas eláusulas e condiçôes,
exceto quanto ao seu objeto, coÍn as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou
por apostilamento.

GúUSULA OTTAVA - DA PRESTAçÃO DE CONTAS

| - A OSC prestará contas cla aplicaçâo clos recursos recebiclos
(mensalmente/bimestralmente/trimestralmente/quadrimestralmente/semestralmente/a
nualmente), para a Administração Munieipâl com base no eronograma de desembolso
constante do Plano de Trabalho, em até 30 dias do período de competência.

ll- A prestação de contas do término da parceria se dará em até 90 dias.

lll - Quando o término da parceria coincidir com o final do exercício, prevalecerá o
prazo de 90 dias para a prestaçáo de contas.

lV - O atraso nas prestaçÕes de contas suspende novos repassês por parte da
Adm inistraçâo Pública.

V - Para fins de prestação de contas a OSC deverá observar o Manual de Prestação
de Contas que faz parte deste Termo independente de transcrição e disponibilizado
na data da assinatura deste Termo-

CLAUSUI-A NONA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

t - O presente Termo de Fomento podeÉ ser denuneiado ou rescindido a qualquer
tempo, por acordo entre as partes.

ll - Na hipótese de rescisâo consensual os partícipes serão responsáveis somente
pelas obrigações relativas ao tempo em que participaram voluntariamente da avença.

ll - O Termo de poderá ser rescindido unilateralmente:

a) por iniciativa da Administração, caso haja inegularidade ou inexecuçâo parcial

b) por iniciativa da OSC, caso haia atraso superior a 9O dias nos repasses
financeiros.

Gráueura DÉcluA - DAS SANçÕES ADmIN§TRAnVAS

I - Em caso de inexecução a Administraçâo Municipal poderá aplicar as penas de
advertência, suspensâo de até dois enos de firmar parcerias com a Administração e
Declaraçâo de lnidoneidade, aglrada an processo administrativo prÕprio, nos termos
do Manualde Prestação de Contas; 
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PREFEITURA üIUTTIICIPAL T}E TAVARE§

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ll - Os bens adquiridos com rm:rsos da parceria permaÍEcerão como propriedade da

OSC, todavia, os gastos com a aquisiçâo poderão ser rqçsarcidos, nos termos de
apuraçáo em processo proprio e Manualde Prestação de Contas.

CLÂUSUI.A DÉclMA PRIIÜEIRA _ DO FORO

O Foro competente para dirimir as questões decorrentes deste Termo ê o
do Município.

E, por assim de amrdo os participe, o presente Termo ê assinado em
duas vias para que produza seus efeitos. .

Tavares, &4 de ÂBRIL

Socieda& de Amparo Tereira ldade.

Aprovado e Examinado

Jurídico
87.415
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