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COIICEITEBRIAIITE: fNSEfÍUEO DE ronr.leçÂo E ÀçÃo EM POLITICÀS

soclâIs

PitRra .8, CIDÀD"A}IIÀ

PROCESSO .ADMINISIRATIVO: no 3491/2O2A
CHAMÀMENEO PÚBr{rCO n" OL/2OTO

São Pau1o, as partes, de um fado o MUNICÍPIo DE HORTOLÂIIDIÀ,
pessoa juridica de direito público interno, sediada na Rua
José C1áudio Alves dos Santos, Ílo 585, Bairro Remanso
Campineiro, no Municipio de Horto]ândia
SP, cadastrada junto
ao Cadastro Nacional- de Pessoa Juridica do Ministério da
Eazenda (CNPJ/ME) sob no 61 .995.A27 /OOOL-3Z, e o EUIIDO
MUNICfPAI, DE ÀSSISTÊNCIÀ SOCIAJ., pessoa jurldica de direito
público interno, sediada na Rua José Cláudío Alves dos Santos,
no 585, Remanso Campineiro, cadastrada junto ao Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Eazenda (CNPJ/MF)
sob no 71.425.914/0001-05, ambos representados pelo Secretário
Municipal. de Inclusão e DesenwoLvimento Social., Sr.
Regis
Athanazio Bueno, brasileiro, divorci-ado, jornalista,
portador
da Cédula de Identidade (R. G. ) n" 3313524-O I devidamente
inscrito junto ao Cadastro Nacional de pessoa Fisica do
Ministério
da Fazenda (CpF/ME) sob no 302 .926.588-93,
doravante denominados CELEBRIA}{IEES, e, de outro lado , a
ORGA}ITZAçÁO Dâ SOCIEDÀDE CTVIL (OSC): INSEITUTO DE FORMAÇÃO E
aÇÀo EM FoI,rtrrcAs socIAIs pÀRjê, A crD.BDÀIIrÀ, pessoa juridica de
direito privado, sediada na Avenida General Lamartine, no. 2 G,
Bairro vila Guilhermina, CEp: 03541-110 no Municipio de São
Paulo, Estado de São Paulo, cadastrada junto -ao Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda
(C.N.P.J./M.F.) sob o no. 02.251 .969/0001-7B, com Inscrição
Estadual rsenta, neste ato representado pelo Presidente da osc
Sr. Mozart Ladenthin Junior, brasileiro, casado, portador da
Cédula de Identidade (R. G. ) n" . 23 .427 .259-4, devidamente
inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Eisicas do Ministério
da Fazenda (C.P.F./M.F.) sob no. 193.406.898-52, doravante
denominada CONCELEBRAIIEE, ajustam pelo presente instrumento,
com fundamento na Lei Federal- 13019 /1-4, a Lei Federal_ no
5.142/93 (LeÍ Orgânica da Assistênçia Social) e o Decreto
Municipal- no 3.708 /201-6, devendo o serviÇo ser executado em
consonância com a Tipificação
Nacional dos Serviços
socioassistenciais (Resorução CNAS 709/2009) e demais nôrmas
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correlatas, a Prestação de Serviços I proveniente do Edíta1
73/2O2O, Processo Admlnistrativo
no. 349L/2O20 mediante
seguintes cláusulas e condlçÕes:
CI,AUSULA PRIMEIRJA

.

DO OBiTEIO

n

o

AS

E DAS METAS

1.1. Em razáo do presente TERMO DE COLABORAÇÃO a Organização
da Sociedade Civil executará, durante a vigêncÍa da parceria,
as açÕes previstas no Plano de Trabal-ho, aprovado e
classificado pela Comlssão de Seleção e contemplado no EditaL
de Chamamento no 73/2020, tendo como meta o atendÍmento a 480
(quatrocentos e oitenta) vagas, referente aos grupos e
territórios,
constantes do ANEXO F, do memorial descrj_tivo,
vinculando-se integralmente à proposta aprovada, integrando o
Sistema Único da Assistência
Social
do Muni-cipio,
compreendendo o atendimento a usuários divididos
em grupos a
partir de faixas etárias: de 6 a 15 anos subdivldidos em 6 a
10 e 77 a 15 anos e de 15 a 18 anos incompletos;
intergeracional de 18 a 59 anos e idosos a partir de 60 anos.
L.2. - O Plano de Trabalho referido no caput é parte
integrante do presente Termo de Colaboração, assim como o
Memorial Descrltivo.
1,.2.7. Referido Plano de trabalho deve observar ainda
regras do artigo 22 da Lei 13.079/2074:

tê

a) descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo
ser demonstrado o nexo entre essa real-idade e as ativldades
ou projetos e metas a serem atlngidas;
b) descrição de metas a serêm atingidas e de atividades ou
projetos a serem executadosi
c) previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na
execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela
parcerra i

d) forma de execução das atividades ou dos projetos e de
cumprimento das metas a eles atreladas;
e) definição dos parâmet.ros a serem utilizados para a aferíção
do cumprimento das metas.
crÁusur,a sEern[DA- DA vreÊNcrA

2.7.O Termo de Colaboração terá vigência de 72
partir da data de assinatura do mesmo/ podendo
nos termos do artigo 42, inciso Vf, da Lei
artigo 20 e paráqrafo único do Decreto Municipal

(doze) meses a
ser prorrogado
13.01-9/2074 e
3.708/2016.
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2.2. A inicio dos serviços previstos neste Edital será após a
celebração do Termo de Colaboração entre as partes, devendo
ocorrer em até 10 dias da emissão de ordem de serviço por
parte da SecretarÍa Municipal de I nclusão e Desenvolvimento
Social.
CráuSur,e TERCEIRÀ-DoS REPAssEs

3.1. ,Para o desenvolvimento de 72 (doze) meses do servÍço
serão repassados per capita R$ 160r00(cento e sessenta reais)
por até 480 (quatrocentos e oitenta) usuários que apresentarem
no minimo 50% de frequência mensal nos gruposr'- podendo
perfazer um total de repasse no valor de R$ 76.800,00 (setenta
e seis mil e oitocentos reais) por mês.
3.1.1. O valor a ser pago será calculado com base no número de
usuários atendídos mensalmente, devidamente comprovados pela
CONCELEBRANTE e atestado pelo gestor.
3.2. Para flns
onerada

de celebração do Termo de Colaboração será
a
dotação
orçamentária:
02.32.0308 .244.0205 .2870.3.3.50.39.00 f icha 34,2 - fonte 05.

3.2.7. No exercicio sequinter âs despesas correrãô à conta de
dotação orçamentária própria,
consignada no respectivo
Orçamento-Proggama, ficando a Administração obrigada a
apresentar, no i-nício de cada exercício, a respectlva Nota de
Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de
Empenho complementar, respeitadas as mesmas classificaçÕes
orçamentárias.

crÁusur.a QUARTA: Do REAüusrE
Não é aplicável o instituto do reajuste de preÇos dada à
natureza jurídica do termo de colaboração.
4.1.1. - Se necessário, a CELEBRAIiITE poderá providenciar
reforço orçamentário, devidamente justificadoí
côm o
intuito de atingir as metas inicialmente fixadas no Plano
de Trabalho.
4.L

cr,AusuLÀ QUTNTA- DAS OBRIGAÇôES E DE\/ERES DA

CONCELEBRjNiTTE

5.1. Executar o pactuado no Termo de Colaboração, de acordo
com o Plano de Trabalho (Anexo B) elaborado segundo as
orientaçÕes técnicas do Ministério da cidadania, bem como das
ResoluçÕes do conserho Municipal de Assistência social - CMAS,

.i
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CMDCA, Conselho Nacional de Assistência Social
CNAS e do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
CONANDA;

5.2. Manter equipe mínima de referência conforme consta
(Anexo A)

no

;

5.3. Apresentar horário de trabalho da equipe (coordenador,
assistente sociaf, psicólogo, facilitador e orientador social)
a partir da cârqa horária estipulada no (Anexo À);
.4. Escolher as atividades
facilitadores com apresentação
horária estipulada no (Anexo F)
sugestões apontadas neste Edital
e pelo gestor do equipamento;
5

que serão ministradas pelos
de cronograma conforme carga
as atividades podem seguir as
r ou outras indicadas pela OSC

5.5. Apresentar cronograma das atívidades socioeducativas que
serão realizadas nos grupos no inici-o do serviço e,
posteriormente, mensalmente,
junto com o Relatório de
Atividades e fnstrumental da Vigilância Socioasslstencial,
conforme preconiza o Guia de Orientação do SCEV;
5.6. Tniciar atendimento nos grupos apenas dos partícipantes
que já possuam registro no Cadastro Único do munícipio devendo
informar o NIS-Número de Identificação Social individual nos
relatórios de prestação de contas a municipalidade;
5.1 . Excepcíonalmente a Organização da Sociedade CivíI

poderá

atender do particÍpante sem o NfS-Número de Identlficação
Social, todavia o regÍstro no Çadastro Únlco do municipio
deverá ser realizado em até 15 dias uteis sob pena de não
reali-zação do repasse referente ao participante;
5. B. Providenciar o lançamento de dados referentes aos
participantes e a própria entidade no sistema (SISC), cujo
acesso será franqueado peJ-a administração municipal, conforme
solicitação do gestor da parceria, de forma trimestral com
base na celebração do Termo de Colaboração, obedecendo ao
seguinte cronoqrama:
5. B . 1. Pri-meiro

día útit de março;

5.8.2. Primeiro dia útil

de junho;

5.8.3. Primeiro dia útil

de setembro;
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5.8.4. Primeiro dia útíI de dezembro.
9. Caso a Organização da Sociedade Civil não proceda à
entrega dos dados conforme solicitado nos prazos indÍcados, de
forma injustificada,
ocorrerá a suspensão dos repasses no
próximo trimestre;
5.

5.10. Executar os servi-ços de acordo com as tipificaçÕes
exislentes com especial atenÇão a Resolução 109
CNAS que
típifica os Serviços Socioassj-stenciais disponiveís no Brasif
organizando-os por nivel de complexidade do Sistema Único de
Assistência SociaI: Proteção Social Bási-ca e Proteção Sociaf
Especial de Média e AIta Complexidade. No nivel de Proteção
Social Básica, estão os serviços de Proteção e Atendimento
Integral à Familia (PAIF); e de Serviço de Convivência e
Eortalecimento de Vinculos;
5.11. A OSC deverá aplicar
ôs recursos
exclusivamente no cumprimento do seu objeto;

financeiros

5.72. Apresentar, juntamente com a prestação de contas,
relatório nominal de atividades realizadas e da apJ-icação do
recurso financeiro recebido, bem como declaraÇão quantitativa
de atendimento mensal e relatórios fotográficos;
5.13. Prestar contas ao municipio nos moldes das instruçÕes
específicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, êrL
até 40 dias do repasse dos recursos, apresentando relatórios
de execução fisico-financeira.
A prestação de contas final
deverá ser apresentada êm até 90 (noventa) dias após o término
da vigência do Termo de Colaboração celebrado;
5.14. Manter atualizada a escrituração contábil especifica dos
atos e fatos relativos à execução do Termo de Colaboração,
para fins de fiscalízação, de acompanhamento e de avaliação
dos resultados obtidos;
5.15. Apresentar, quando solicitado, ao MUNICÍPIO e aos órgãos
de controle internor rlo término do Termo de Colaboração ou a
qualquer momento, conforme recomende o interesse púb1íco,
pertinente
relatório
à execução do objeto,
contendo
comparativo especifico das metas propostas com os resultados
alcançados, demonstrando, aindar os indicadores de desempenho
de qualidade, produtividade e social;
5.16. A Organização da Sociedade CiviI

será responsável pelo
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pagamento dos encargos;trabalhistas,

previdenciários, fiscais
e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao
adimplemento do Termo de Colaboração, não se caracterizando
responsabilidade solidária ou subsidiária da adminÍstração
pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do
objeto da parceria ou restrição à sua execuÇão;
5.11. A Organizaçáo da Sociedade Civil será responsável
exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro
dos recursos recebidos, inclusive no que dtz respeito às
despesas de custeio, de investj-mento e de pessoal;
5.18. A OSC deverá permitir o livre acesso dos servidores do
MUNICÍPIO, do control-e interno ou do Tribunal de Contas
contrarrespondentes aos processos, aos documenLos e às
informações rel-acionadas ao Termo de Colaboração, bem como aos
Iocais de execução do objeto;
5.19. Manter, por parte da equlpe técnica da entidade e sob
supervísão do coordenador, atualizado/
regularizado e
organizado os arquívos documentais referentes aos usuários
(Prontuários e ficha de cadastro do SCFV (ÀIIEXO I) );

5.20. Cumprir os objetivos. propostos

Convivência e Eortafecimento de Vinculos,
os principios ê objetivos do Estatuto

Adolescente;

para

Serviço

de

sempre respeitando

da Criança e

do

5.2!.
Sempre que a administração municipat propiciar
capacitação técnlca referente ao objeto deste a Organização da
Socj-edade Civll
deverá participar
e encaminhar seus
profissionais conforme solicitação;
5.22. O disposto no item anterior não exime a Organização
Sociedade Civil da obrigação e responsabilidade de propiciar
seus colaboradores capacitação para o desenvo.l-vimento
objeto deste chamamento;

da
a

do

5.23. Fornecer dados a Vigilância Socíoassistencial, conforme
solicitação do órgão gestor;
5.24.

Fornecer relatóríos quantitativos e qualitativos,
conforme modelo indicado pelo órgão qestor (Ànexo C);
5.25.

Fornecer lista

de

conforme modelo (Anexo D);

frequência mensal

dos

usuarl_os,

Município de Hortolândia - Secrêtaria Administração - Departamento de Suprimentos
Endereço Rua José Cláudio Alves dos Santos no 585 | Baino: Remanso Campineiro I Hortolândia-SP
Tel.: 19 3965-1400 le-mail: licitacaql@hortolandia.sQ.qov.br I www.ho4olandia.sp.sov.br
Página 6 de 16

EQT

5.26. Fornecer transporte para equipe técnica realizar busca
ati-va e/ou vísitas domicÍIiares;
3-,/_t
Acompanhar o
desenvolvimento das ativldades,
diagnosticando as necessidades do grupo de usuários;
-

5.28. Realizar busca ativa, quando necessárioi
5.29. Realizar reuniões semanais de plane;amento
atividades com coordenador, orientadores e técnicos
segundas-feíras no periodo da manhã;

das
às

5.30. Realizar reunião mensal de planejamento das atividades
com coordenador, orientadores, técnicos e facilitadores numa
segunda-feira no período da manhã à critério da OSC;
5.31. Manter a conservação das unldades;
5.32. Responsabilizar-se pelo fornecimento de lanches aos
usuários que poderá ser pão com frios, requeijão, suco, bebida
láctea, bolachas, bolinho, frutas etc.;
5.33. Relatar ao executor do Termo de Colaboração toda e
qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação do
serviço;
5.34. Não transferir
a terceiros, por qualquer forma, nem
parcialmenter âs obrigações assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestaÇÕes a que está obrigada;

mesmo

5.35. Disponibilizar
atividades;

material necessário para a realJ-zação

5.36.

Secretaria

Manter

a

Desenvolvlmento Social

profissional (1s)

que

Municipal

de

Inclusáo

das

e

SMIDS, informada sobre o nome do(s)
prestará (ão) o (s)
serviÇo (s)
nos

equlpamentos.

Fornecimento de lanches simples para os usuários,
devendo ser composto com ingredientes suficíentes para suporte
nutricional
durante as atividades
de Convivência e
Eortalecimento de Víncu1os, devendo-se evj-tar frituras,
refrlgerantes e sucos artificiais;
5.37.

5.38. Fornecimento de materiaÍs
pedagógicos, culturais e esportivos;

socioeducativos:

Artigos
i
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.2. As contrataçÕes de bens e serviços pelas organizações da
sociedade civiI,
feitas com o uso de recu.rsos transferidos
pela Administração Púb11ca, deverão observar os principios da
impes soalidade,
isonomia, economicidade, probidade,
da
publicidade,
eficiência,
transparência na aplicação dos
recursos e da busca permanente de qualidade.
1 .2.7. O processamento das compras e contratações que envolvam
recursos financeiros provenientes de parceria poderá ser
efetuado por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela
administração púb,lica às organizaçÕes da sociedade civiI,
aberto ao público vla internet, eue permita aos interessados
formular propostas, conforme previsão do artigo B0 da Lei
1

13.

01 9 /2014

.

1 .3. A Organização da Sociedade Civil deverá fazer a prestaÇão
de contas, utilizando modelo ou sistema informático a ser
fornecido pela Secretaria de fnclusão e Desenvolvimento SociaI
e entregá-1a impreterivelmente até o décimo dia do mês
seguinter [â mesma secretaria;
1.4. Quando o décimo dia do mês for aos finais de semana ou
feriado deverá a prestação de contas ser entregue no primeiro
dia útil subseqüente.

.5. Todos os documentos orlginais da prestação de contas
deverão ser apresentados com cópias (legiveis), identificados,
assi-nados e rubricados pelo representante legal da entidade,
para que possam ser conferidos.
1.6. Os documentos mensais exigidos para a prestação de contas
1

são:

Solicitação de pagamento indicando os recursos recebidos e
relação dos pagamentos efetuados, conforme modelos a serem
dlstribuidos pela Secretaria de Incl-usáo e Desenvolvimento
Social;
II.

Cópias dos documentos e despesas, devidamente assinados
pelo presidente da organi-zação da sociedade civil/ com as
notas fiscais devidamente carimbadas *PAGO COM RECURSOS DO
MUNICÍPlO/SMIDS-, nos t,ermos das InstruçÕes Normativas do
Tribunal- de Contas do Estado de São Paulo e do Tribunal de
Contas da União, caso a Organização da Sociedade Civil
receba recursos do cofinanciamento federal;
1II. Serão aceitos holerites, recibos de pagamento autônomo
(RPA) que conste no minimo identificação completa do
prestador de serviço, número do PIS, valor e descontos, data,
- Depaúamento de Suprimentos
Baino: Remanso Campineiro I Hortolândia-SP
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5.39. A Orqanização da Sociedade Civil deve possuir estrutura
física para a realização de suas atividades administratívas .
crÁusur,a suxrÀ

-

DAs oBRrGâ,ÇõEs E DE\IERES DA CELEBRA}ITE

6.7 Constituem obrigações a serem cumpridas pelo MUNICÍPIO:
1.

Repassar à Organização da Sociedade Civi1, recursos
financeiros do Termo de Colaboração na conformidade do
cronograma de desembolso estabelecido no plano de traloalho.

II.

Monitorar, supervisionar, avaliar, físcaLízar, controlar e
acompanhar a execução do objeto do Termo de Colaboração,
realizando as vistorias, sem a necessidade de prévi-oaviso
sempre que julgar
conveniente, com vistas ao fiel
cumprimento das ativídades objeto deste memorial.

IIf.

Analisar e aprovar as prestações de contas mensais e finat
dos recursos fínanceiros repassados à Organi-zação da
Sociedade Civil.

IV.

Publ-lcar em diário local- e no sítio oficial do municipio
na internet o extrato do Termo de Colaboração após sua
celebração e do Plano de Trabalho.

cráusur.a sÉtmte: DA pREsrAÇ.Áo DE coNTÀs Do vÀroR

REcEBTDo

7.1.4 prestação de contas obedecerá aos prazos e condiçÕes
assinalados pela Administração Públ1ca e pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo em vigência à época da prestação,
sob pena de suspensão dos repasses.
1.L.1 Nas parcerias cuja duração exceda um ano/ é obrigatória
a prestação de contas ao térmlno de cada exercicio, nos termos
do artÍgo 49 da Lei 13.019/2074.
1.7.2" A administração pública fornecerá manuais especificos
às organizaçÕes da sociedade civil por ocasião da celebração
das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a
racionalização dos procedimentos
Município de Hortolândia - Secretaria Administração - Dêpartamênto de Suprimentos
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serviÇo prêstado, período da execução do serviço e
assinaturas do empregador e empregado, notas fiscais
eletrônicas em que conste o CNPJ e endereço da Orqanização
da Soci-edade Civil/ cupons fiscais em que conste o CNPJ da
organização da Sociedade Civil, descrição detalhada material
ou serviço prestado e da quantidade, preÇo unitário e total,
guias de recolhimento de impostos e contribuiÇÕes;
rv. Relação nominar dos usuários que freqüentam a Entidade
naquele mês de acordo com a meta estabelecida, com
declaração de veracidade assinada e rubricada pelo
presidente da entidade e pelo responsável pela execução do
plano de trabalho, conforme modelo emitido pera secretaria
de fnclusão e Desenvolvimento Social;
V. Relatório de execução do objeto, elaborado pela organlzação
da sociedade civí1,
contendo atividades ou proletos
desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo
de metas propostas com os resultados alcançados;
vr. Relatório de execução financeira do termo de coraboração
com a descrição das despesas e receitas efetivamente
realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na
hipótese de descumprimento de metas e resultados
estabel-ecidos no plano de trabal_ho, conforme memorial
descritivo - anexo I;
vrr. Provade regularidade para com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço
EGTS,
vrrr. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho,
mediante â apresentação de certidão negativar ou positiva
com efeitos de negativa.
rx. Prova de regularidade para com a seguridade social
rNSS,
juntamente com a Prova de reguraridade para com a Fazenda
Federal, mediante a apresentação de Certidão de Débitos
Relativos a Tributos Federaj_s e Divida Ativa da União,
expedida pela
Secretaria
da Recelta Federal ou
via "internet", dentro do prazo de validade,.
x. Prova de regularidade para com a Eazenda do Municipio da
sede ou domicilio da OSC, relativa aos tributos mobiliários,
dentro do prazo de validade.
XI. Prova de inscrição no Cadastro Municipal de contribuintes
da sede ou domicílio da OSCf pertlnente ao seu ramo de
atj-vidade e compatÍvel com o objeto licitado;
xrr. Relação dos profissionaj-s vinculados ao projeto com nomes
e cargos, data de admissão e rescisão quando ocorrer;
XIII.
Extrato bancário da conta-corrente exclusiva do
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V;

repasse com aplicação fínanceira, completando todos os dias
do mês de referência, contendo saldo anterior e final;
XIV. Anexo RP L4 - Repasses ao Terceiro Setor
Demonstrativo
Integral das Receitas e Despesas- Termo de Colaboração, da
resolução 02/20L6 do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.

XV. Relatorio de visita
técnica in Loco
realizada durante a execução da parceria;

eventualmente

XVI. Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado
pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre
a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados
alcançados durante a execução do termo de colaboração.
1 .'7. Os documentos originais
da prestação de contas deverão
ser arquivados para fiscalizaçáo de qualquer tempo por um
período de 10 anos.

7. B. Os Documentos mencionados neste termo de colaboração
deverão ser referentes ao mês de competência do serviço.
1 .9.
Os recursos
enquanto não
utilizados
serão
obrigatoriamente aplicados na caderneta de poupanÇa ou outra
aplicação de instituição financeira oficial.
7.70. As receitas financeiras auferldas na forma do parágrafo
anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito da
Colaboração e aplicadas, exclusivamenter flo objeto de sua
finalidade, devendo contar de demonstrati-vo específico que
lntegrará as prestaçÕes de contas.
1.7L. Os pressupostos de prestação de contas previstos neste
item são condiçÕes para que a Organi zação da Sociedade Civil
receba o repasse do mês seguinte;
1.L2. Caso alguma Certidão exigida neste item esteja vencj-da
ou positiva o pagamento será suspenso temporari-amente até a
devida regularização, não obrigando a Prefeitura Municipal de
Hortolândia realizar paqamento cumulando o valor retroativo;
1.73. As despesas que poderão compor a prestação de contas
serão as estabelecidas no artigo 46 da Lei 73.204/2075 bem
como gualquer despesa anterior à celebração do Termo de
Colaboração e/ ou alheia à finalidade do objeto da parcería; e
todas as demais não previstas no plano de trabalho, observando
ainda as despesas vedadas nos termos do Artigo 45 da referida
T

-l
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1.1-4. A não prestaÇão de contas, conforme itens anteriores
implicará na imediata suspensão do repasse sequinte, sendo,
portanto entendida como nenhuma atividade realÍ zada, sem
prejuizc: da prestação de contas do valor recebido que deverá
ocorrer até o último dia do mês, não obrigando a prefeitura
Municipal de Hortolândia realizar pagamento cumulando o valor
retroativo.
7.15. A prestação de contas deverá conter elementos que
permitam ao gestor avaliar o andamento ou concluÍr gue seu
objeto foi executado conforme pactuada/ com descrição das
atividades executadas e comprovação do alcance das metas
esperadas até o período da prestação de contas.
7.76 Serão glosados valores relacionados a metas e resultados
descumpridos sem justificativa
ou com justificativa
não
aprovada pelo órgão gestor.
1 .L]. Prestar contas ao municipio nos moldes das instruçÕes
especificas do Tribunal de contas do Estado de são pauro, em
até 40 dias do repasse dos recursos/ apresentando relatórios
de execução fisico-financeira.
A prestação de contas finar
deverá ser apresentada em até 90 (noventa) dias após o término
da vigência do Termo de Colaboração celebrado.
7.78. Apresentar até 31 de janeiro do ano seguinte, cópia do
Balanço Anual-, do Demonstrativo de Resultado do Exercício, com
indicação dos valores repassados pela Secretaria de IncIusão e
Desenvolvimento Social referente ao exercicio em que o
numerário foi recebido.

crÁusur,a orrAvÀ- DÀ HrpóTEsE DE

RETo!ÍADÀ

8.1. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da
organização da sociedade civit,
o MUNICÍpIO/ poderá,
exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços
essenciais à população, por ato próprio e independentemente de
autorização judiciar, a fim de realizar ou manter a execução
das metas ou atividades pactuadas:
r - Assumir a responsabiridade pela execução do restante do
ob;eto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação,
de modo a ev-itar sua descontinuidade, devendo
ser considerado na prestação de contas o que foi executado
pela organização da sociedade civil até o momento em que o
MUNICÍPIO assumir as responsabilidades;
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II - Retomar os bens públicos eventualmente em poder da
organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha
sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de
tais bens;
crÁusqra NoNÀ- DAs sar,rçôEs

9.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de
trabalho e com as normas da legislação a administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à orqanização da sociedade
civil parceria, as seguintes sanções:
f - advertência;
fI
suspensão temporária de participação em Chamamento
Públíco e impedimento de celebrar parcerias e contratos com
órgãos e entidades da esfera de governo da administração
púb1íca sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anôs.
III
declaração de inidoneidade para participar em chamamento
púb1ico ou celebrar parcerias e contratos com órqãos e
entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a qual será concedida sempre que a orqanização da
sociedade civil- ressarcir a administraçáo pelos prejuÍzos
resultantes, e depois de decorrldo o prazo da sanção aplicada,
com base no inciso II.
9.2. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de
sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não
exime a Organlzação da Sociedade Civil, contratada de reparar
os eventuais prejuizos gue seu ato venha a acarretar ao
Municipio de Hortolândia.
pessoas juridicas
9.3.
As
responsabilizadas
serão
objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil,
pela
prática de atos lesivos contra a Admínistração Pública/ nos
termos da Lei no L2.846/20L3.
cLAUSt

LA DECIMjA- DÀ À\IÀIJIâÇÀO E

il

MONITORAMENTO

10.1. O relatório técnÍco de monitoramento e avaliação
parceria/ sem prejuizo de outros elementos, deverá conter:

th

r$l

da

I. Descrição sumária das ativi-dades e metas estabelecidas;
II.

AnáIise das atividades realizadas, do cumprimento das
metas e do impacto do beneficio social obtido em razão da
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execuÇãô do objeto até o periodo, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III.

Valores
pública;

efetivamente

transferidos

pela

administração

IV. Anáfise dos documentos comprobatórios das despesas
apresentados pela organlzação da sociedade civil
na
prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das
metas e resultados estabel-ecidos no respectivo termo de
colaboração;

V. Anáfise de eventuais audi-torias realizadas pelos control-es
interno e externo, no âmbito da fiscalização preventi_va, bem
como de suas conclusões e das medidas gue tomaram em
decorrência dessas auditorias.
VI.

Assegurar a oferta dos serviços nos padrÕes exigidos
plano de trabalho;

70.2.

no

As ações da Comissão de Monitoramento e AvalÍação

compreende a verj-f icação:

I. Do número de atendidos correspondente às metas estabelecidas
no Plano de Trabalho;
II. Da permanêncj-a da equipe de rêcursos humanos de acordo com
os termos do presente plano de trabalho durante todo o
periodo de vigência;
III. Dos objetivos específicos e resultados esperados conforme
descritos no plano de trabalho.
IV. das atividades realizadas.
10.3.Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão
através de:
L Visitas técnicas in loco;
II. Reuniôes de monitoramento, individuaís e/ou coletivas;
III. Estratégias de avalÍação dos serviços junto aos usuários.
crÁusur,a pÉcrr-ra

pRTMETEUA

-

DA REscrsÃo

11.1 Faculta-se aos participes rescindirem o instrumento,

a

qualquer tempo, observado o prazo minimo de antecedência para
publicidade dessa intenção de 60 (sessenta) dias, com as
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respectivas condiÇÕes, sanÇÕes e delimltações claras
responsabilidades, nas hipóteses abaÍxo relacionadas:

de

I-

de

utilizaçãodos

Trabalho;

IIIIIem

recursos em desacordo com

o

Plano

inadimplemento de quaísquer cláusulas pactuadas;

Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção
qualquer documento apresentado

IV- Descumprimento parcial
responsabilidades pactuadas .
cráusur,e DÉcrMA sEeIn{DA

-

ou

total

das obrigaçÕes

ou

DrsposrÇõEs eERArs

12.1.Não será exigida contrapartida financeira como requisito
para celebração de parceriar êrn razão do objeto da parceria.
10.1.
Quando a prestação de contas for avaliada como
irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão,
a organização da socj-edade civil poderá solicitar autorização
para que o ressarclmento ao erário seja promovido por meio de
açÕes compensatórias de interesse público, medíante a
apresentação de novo plano de trabafho, conforme o objeto
descrito no termo de colaboração e a área de atuação da
organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do
plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou
fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.
L0.2.
Caso a organização da sociedade civíI
adquira
equipamentos e materi-ais permanentes com recursos provenientes
da celebração da parceria, o b,em será gravado com cláusula de

inalienabilidade,
e ela deverá formalizar promessa de
transferência da propriedade à admlnistração públicar râ
hipótese de sua extinção.
Os bens remanescentes adquiridos com recursos
transferidos poderão, a critério do adminÍstrador público, ser
doados quando, após a consecução do objeto, não forem
necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,
observado o disposto no respectivo termo e na legislação
1^

I

:)

rri nanl-a

10.4.
As parcerias serão formalizadas mediante a celebração
de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de
cooperação, conforme o caso, eue terá como cláusulas
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CSSENCIAIS:

10.4.1. A obrigatoriedade de restituÍção
casos previstos na Lei 13019/20L4.

de recursosí

nos

70.4.2. Quando for o caso, a obrigação de a organização da
sociedade civil manter e movimentar os recursos em conta
bancária especifica, observado o disposto no arti-go 51 da Lei
13019/2014.

crÁusura pÉcrue

EERcETRA,-

Do roRo

13.1 Para dlrimir eventuais conflitos emergentes deste TERMO
DE COLABORAÇÃO e não sofucionadas pela via admlnistrativa,
flca eleito o foro da Comarca de Hortol-ândia.
E por estarem assim justos,
vias de igual teor e forma.

a"

Hort.olândia, Jg

MUNICIPIO DE

HOR

firmam o presente em 02 (duas)

dt*lnhí

ÍÀ'/

CIPAT DE

SECRETARIO MT'NICIPAI DE INCT
REGIS

ORGÀ}II

a"

E

zozo.

.TTSSISTENCIA

DESEM/OIJVIMENTO SOCIAJ,

O BI'ENO

: TNSTIEUTO DE E.ORITIAÇÃO E
PARÀ A CIDâDA}IIÀ
JI'ÀIIOR

DÀ SOCIEDÀDE C
aÇÃo EM PoLIErcAs

)

MOZâH,E
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TERMO DE CrÊNCrA E DE NOTTFTCAÇÃO
(coNTRATOS)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO

DE HORTOLÂNDIA/ FUNDO MT]NICIPAL

DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADO: ORGANTZAÇÃO DA SOCTEDADE CIVIL (OSC): TNSTTTUTO DE
FORMAÇÃO E AÇÃO EM POLITICAS SOCIAIS PARA À CIDADAI\IA
CONTRATO N" (DE ORTGEM):
OBJETO: CHAMAMENTO PUBLICO para a Celebração de Termo Oe CõtaUoração entre a
Prefeitura do Município de Hortolândia, através da Secretaria Municipal de Inclusão e
Desenvolvimento Social-SMIDS e Organização da Sociedade Civil- OSC, selecionada para o
desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Proteção Básica,
conforme distribuição de grupos e territórios previstos no Anexo "F" do Memorial Descritivo
(Anexo I).

ADVOGADO (Sy N" OAB/email: (*)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
Estamos CIENTES de que:
o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompaúamento de sua execução
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
poderemos ter acesso ao pÍocesso, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de

l.
a)
b)

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Proçesso
Eletrônico, em consonância com o estabelecido úa Resolução no AU20l1 do TCESP;
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,

c)

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro dç 1993, iniciandose, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo
Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2" das
Instruções n'0112020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2, Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Hortolândia

,!3 a" dirta' rnln .ra e 2020.

Nome: Angelo Augusto Perugini
Cargo:Prefeito
CPF:377.210.706-00
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O DO CERTAMB OU RÂTTF'I

ENSA/I}[EXIG

Ão

»l

AI)

Nome: Regis Athanazio Bueno
Cargo: Secretario Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social
CPF: 302.926.588-93

Assinatura:

RESPON
Nome: Regis Athanazio Bueno
Cargo: Secretário Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social
CPF: 302.926.588-93

Assinatura:
Pela contratada:
Nome: Mozart Ladenthin u ntor
i
Cargo: Presidente
1
CPF: 193.406.898-52

Nome: Regis Athanazio Bueno
Cargo: Secretário Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social
CPF: 302.926.588-93

(+) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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