PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

TERIíO DE COLABORAçÃO No 022t2018
Chamamento Público no 001/2018
Processo no 17.023117

o

Município da Estância
e a OSC - INFAP rNsTrruro DE FoRMAçÃO E AÇÃO EM
POLíNCAS SOCIAIS PARA CIDADANIA
Parceria entre

Hidromineral de Poá

para gerenciamento e execução do Programa
"Êspofte e Cidadania".

MUNICíPIO DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE POÁ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ no
55.021.455i0001'85, com sede na Avenida Brasil, 198 - Centro - Poá/SP - CEP 08550000, representada pelo senhor Prefeito Municipal, Giancarlo Lopes da Silva, portador da
édula de identidade, RG no 28.450.089-1 e do CPF/MF no 272.494"568-90 doravante
designado simplesmente como PREFEITURA, e a OSG- INFAP - INSTITUTO DE
FORMAçÃO E AçÃO EM POLíTICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA, inscrita no CNPJ sob
no Q2.257.969/0001-78, com sede na Av. Gal. Lamartine, 2G - Vila Matilde - São Paulo/SP,
neste ato representada pelo seu Presidente - Sr. Mozart Ladenthin Júnior, portador da
cédula de identidade RG. no 23.427.259-4 e do CPF/MF no 193.406.898-52, doravante
designado como OSC, com fundamento nas disposições da Lei Federal no 13.019, de 31 de
julho de 2014, com as alteraçõesque lheforam introduzidas pela Lei Federal no 13.204, de
14 de dezembro de 2015, e de acordo com os elementos de instrução do processo
administrativo no 17.023117 e em face da justificativa do Chamamento Público no 001/18,
estabelecem mútua cooperação para consecução de finalidade de interesse público e
recíproco, mediante a execução das atividades estabelecidas no plano de trabalho e demais

Pelo presente instrumento, o

anexos integrantes deste termo.

GLÁUSULA PRIMEIRA

- DEScRIcÃo

Do oBJETo PACTUADo

1.1 Este Termo de Colaboração e seus anexos de I a lV tem por objeto a operacionalizaçáo
pela OSG do gerenciamento e execução das atividades do Programa "Esporte e
Cidadania' o qual tem como objetivo ampliar a oferta de oportunidades ao munícipe
para participar de atividades esportivas, recreativas e de lazer, consubstanciadas em
ações específicas direcionadas a facilitar a inclusáo socioeducativa, promover a saúde
e a qualidade de vida, contribuir para o desenvolvimento local (lDH), fomentar a prática
esportiva, aprimorar a integração entre as diversas faixas etárias, descobrir novos
talentos, além de possibilitar a reconstrução dos vínculos familiares e comunitários, com
o envolvimento da família nesse processo, ern consonância com as diretrizes dd t
SMEiPoá. Este Termo de Colaboração contemplará os anexos:
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1.1.1 Anexo I - Plano
1.1,2

1.í.3
1.1.4

de Trabalho; (Apresentado pela OSC no processo de seleção e
os ajustes solicitados pela Comissão de Seleção).
Anexo ll - Cronograma de lmplantação dos Seruiços;
Anexo lll- Cronograma de Desembolso Financeiro;
Anexo lV - Padrão de Prestação de Contas;

1.2 O Gerenciamento e execução do Programa

Espofte e Cidadania, contempla o
desenvolvimento de atlvidades individuais e em grupos nas seguintes modalidades:
futebol de campo, ginástica, handebol, JiuJitsu, Judô, Skate, basquetebol, Xadrez,
dança da Zumba, dança circular, exercícios físicos terapêuticos terrestre e aquático
para idosos, além de promover a pafticipação dos atletas e equipes competitivas em
campeonatos, jogos, torneios, festivais internos ou externos.

O Programa "Esporte Cidadania" será desenvolvido em 10 (dez) Equipamentos Esportivos:
Endereço

Núcleo

Rua Lucíndo Pereira Jordão, 120,

1. Ginásio de Esportes Américo Franco

Áurea

2. Cantinho

da Melhor ldade

-

Fonte

Poá

Alameda Pedro Calil, 100

- Poá

3. Centro de Artes Marciais

Av. Antonio Massa, no 150 - centro

4.

Av. Leonor Bolsoni Marques da Silva,

Skate Park

centro

5.

Praça dos Eventos

6. Glube

de Xadrez

-

-

s/n

Poá

Av. Antonio Massa, no 150 - centro

Ginásio de Esportes

- Poá

- Poá

Rua Lucindo Pereira Jordáo, 120 Fonte Áurea

- Poá
7. Complexo Esportivo Dailson

Souza de Brito

Baixinho da Padaria

8. Centro Esportivo Killiam Burguer
Nova Poá

-

Bosque

9. Centro EspoÉivo Antonio Sanches

Rua: Entre as ruas Pompéia, Xingu
Penapolis - Vila Pereta - Poá

-

Av. Adutora, s/n Nova Poá- Poá

- Vila Av. Vital Brasil, s/n - Poá

Monteiro

í0.Complexo EspoÉivo Renato Barbieri-C.Viana Rua Brasil, s/n - Poá

1.3 - O detalhamento da proposta apresentada
serem observados e das metas a serem alcançad
deste TERMO DE COLABORAÇÂO, no ANEXO
presente instrumento para todos os fins de direito.
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2.1

Executar as atividades do Programa "Esporte e Cidadania" especificados neste Termo
de Colaboração e seus Anexos de I a V! e nos Termos do Decreto Municipal No
7.06912017, devendo garantlr pleno acesso da populaçâo aos serviços, assegurando
padrão de qualidade no atendimento, permitindo a troca de experiências para uma
gestão descentralizada e participativa.

2,1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Universalidade de acesso as práticas esportivas;
Respeito aos limites e possibilidades individuais e do coletivo;
Gratuidade dos serviços prestados;
Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e
moral;
2.1.5 lgualdade do acesso aos serviços, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie;
2.1.6 Direito de informação;
2.1.7 Divulgação de informações dos serviços ofertados a população;
2.1.8 Garantia de todas as instâncias formais nos termos da legislação pertinente
para participaçáo da comunidade;
2.1.9 Prestação dos serviços com qualidade
eficiência, utilizando-se dos
equipamentos de modo adequado e eficaz;
2.1.10 Respeito aos direitos da população, atendendo-os com dignidade de modo
universal e igualitário;
2.1.'11 Criação de ambientes propícios para as relações interpessoais;
2.1.12 Valorização do potencial esportivo da cidade;
2.1,13 Observância, em respeito ao fomento público, dos princípios da legalidade,
impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência, motivação, finalidade,
razoabilidade, proporcionalidade
submissão
efetivo controle
administrativo.

e

e

ao

2.2

Providenciar abertura de conta corrente em instituição financeira, na qual serão
creditados os repasses a serem feitos pela PREFEITURA e através da qual a OSC
realizarâ todas as despesas decorrentes da parceria ajustada;

2.3

Gerenciar os recursos administrativos e financeiros recebidos, inclusive despesas de
custeio, de investimento e de pessoal, de modo a evitar déficits financeiros;

2.4

Contratar e remunerar as equipes encarregada
responsabilizar-se pelo pagamento dos corr
previdenciários;
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2.5

Prestar eontas e informações à PREFEITURA, bem Çomo permitir livre acesso de
seus agentes e os do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aos locais de
execução dos serviços, além de fornecer-lhes documentos relacionados ao presente
Termo de Colaboração;

2.6

Entregar relatórios mensais de Prestação de Contas à PREFEITURA até o dia 15
(quinze) de cada mês subsequente ao mês de referência, prorrogado para o próximo
dia útil, no caso de final de semana ou feriado.

2.7

A OSC responde exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, ínclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de
investimento e de pessoal, bem como o pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, Íiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no
termo de colaboração ou de fomento.

2.8

O pagamento de

remuneração das equipes contratadas pela OSC com recursos
oriundos desta parceria não gera vínculo trabalhista com a PREFEITURA, o qual
também não tem responsabilidade solidária ou subsidiária por eventual inadimplência
de obrigações de pagamento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste termo de colaboração.

3.1 A PREFEITURA obriga-se a garantir a OSC os meios necessários

à consecução desta

parceria, devendo:

3.1.1

3.1,2

3.í.3
3.1.4

3.í.6
3,1.7

3.í.8

Garantir acesso da OSC às unidades onde devam desenvolver-se as ações e
atividades objetos deste Termo de Colaboração, promovendo entrosamento
entre servidores públicos e colaboradores da OSC;
Fornecer informações e esclarecimentos concementes às ações e aos
serviços relacionados da Secretaria Municipal de Esportes, objeto do
presente Termo de Colaboração, que lhe sejam solicitados pela OSG;
Permitir o uso dos bens públicos necessários à consecução do objeto da
parceria;
Garantir a manutenção de equipamentos e infraestrutura predial de forma a
não comprometer a assistência aos usuários e consequente alcance de
metas estabelecidas;
Manter o abastecimento de insumos e materiais necessários ao bom
funcÍonamento do Programa;
Reservar e empenhar recursos orçamentários a serem comprometidos na
execução do presente Termo de Colaboração,
Fazer o repasse de recursos necessários à execução do Plano de
segundo o previsto no Anexo lll- Gronograma de Desembolso Financeiro;
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3.í.9
3.1.10
3.1.11

3.1.12

3.í.í3
3.í.14

3.í.í5

Garantir que não se transferirá a OSC responsabilidade pelo pagamento, com
recursos próprios deste último, de obrigações vinculadas à parceria diante de
eventual inadimplência da administração pública;
Reconhecer que eventual inadimplência a OSG em decorrência de atrasos na
liberação dos repasses relacionados
parceria não poderá acanetar
restrições à liberação de parcelas subsequentes;
Designar agentes públicos habilitados a controlar e fiscalizar a execução do
trabalho
a encaminhar proposições a OSC que visem a eventuais
adequações do Plano de Trabalho, de modo a fortalecer as ações de
colaboração sempre na perspectiva de aprimoramento dos resultados em prol
do interesse público;
Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria objeto deste
termo de Golaboraçáo, apontando atividades realizadas, cumprimento de
metas e impacto do benefício social obtido em razáo da execução do objeto,
com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho;
Divulgar a parceria em seu sítio oficial na internet;
Tornar público à população comunicados propostos pela OSC que visem
esclarecimento a população sobre acesso as atividades oferecidas e demais
ações do Programa.
Manter nos núcleos de atendimento do Programa os serviços de vigilância e
limpeza.

à

e

3.2 A PREFEITURA, exclusivamente

na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da
OSC e para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, tem as
prerrogativas de:

3.2.1
3.2.2

Retomar os bens públicos em poder da OSC, qualquer que tenha sido
modalidade ou título de concessão de direitos de uso de tais bens;
Assumir a execução do restante do objeto previsto no Plano de Trabalho, em
caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade.

CLÁUSULA QUARTA

4.1

-

VALOR TOTAL E O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O presente Termo de Colaboração tem o valor total de R$ 509.040,00 (Quinhentos e
Nove Mil e Quarenta Reais), pata 07 (sete) meses. A dotação orçamentária prevista
correrá à conta da seguinte despesa:
1710- 26.02.00 3.3.90.39.00 27 8

4.1.1

A transferência eletrônica do refer
OSG em parcelas a serem creditadas na conta corrente vinculada à execução
do objeto, em estrita conformidade com o Anexo lll Cronograma de
Desembolso Financeiro, exceto quando:

-
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4.1.1.1 Evidenciar-se irregularidade na aplicação de parcela anteriormente
recebida;

4.1.1,2 Constatar-se desvio de finalidade na aplicaçáo de recursos

ou

inadimplemento da OSC de suas obrigações;
4.1.1.3 Verificar-se que a OSC tenha deixado de adotar, sem justificativa
suficiente, medidas saneadoras apontadas pela administração
pública ou por órgãos de controle interno ou externo.

4.1.2 O repasse financeiro será realizado em parcelas mensais e

sucessivas,
conforme Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso parte
integrante deste Termo de Colaboraçâo, a serem pagas no último dia útil do
mês consignado, em conformidade com a avaliaçáo dos critérios estabelecidos.

CLÁUSULA QUINTA

- PRAzo DE VIGÊNcIA E PRoRRoGAÇÃo

5.1 A parceria objeto do presente

Termo de Colaboração vigorará pelo ptazo de 07 (sete)
meses, contados da data de assinatura deste instrumento.

5.1.1

Este Termo de Colaboração poderá ser rescindido por qualquer dos partícipes,
qualquer tempo, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias,
assegurando-se a OSG o repasse conespondente ao executado até a data da
rescisão.
5,1.2. A presente parceria poderá, a critério da PREFEITURA, ser prorrogada por
igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que requerida a
prorrogaçáo pela OSG com antecedência míníma de 30 (trinta) dias.
5.í.3. A parceria poderá ser aditada, por acordo entre os partícipes, nos cesos de. I
Prorrogação do prazo de vigência; ll- Redução ou aumento do número de
atendidos; lll- Alteração do valor do pagamento mensal; lV- Adequação do
plano de trabalho.

e

-

6.1

Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados a parceria:

6.í.í

6.1.2
6.1.3

Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho,
durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos
de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas
e demais encargos sociais e trabalhistas;
Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em
que a execução do objeto da parceria assim o exija;
Custos indiretos necessários à execução e operacionalização do Programa;
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6.í.4

6.2 A

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução
do objeto e serviços de adequaçáo de espaço físico, desde que necessários à
instalação dos referidos equipamentos e materiais.

inadimplência PREFEITURA não transfere

à OSC a responsabilidade pelo

pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios.

6.3

A inadimplência da Prefeitura em deconência de atrasos na liberação de repasses
relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas
subsequentes.

6.4

O pagamento de remuneração da equipe contratada pela OSG com recursos

da

parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público.
6.5

É vedada a utilização de recursos da parceria:

6.5.í Em finalidade diversa da parceria;
6,5.2 Para pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos
vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei
de diretrizes orÇamentárias;

clÁusur-R sÉuul

7.1

- nnovrnlenrRÇÃo e RpuclcÃo oe Recunsos

Os recursos repassados pela PREFEITURA à OSG serão depositados em conta
corrente específica na instituição financeira determinada pela administração públiea.

7.1.1 Os rendimentos de ativos financeiros seráo aplicados no objeto da parceria,
7.1.2

7.1.3

estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para
os recursos transferidos.
A movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

GLÁUSULA oITAVA

8.í

- PRE§TAÇÃO

DE CONTAS

A OSC prestará contas do realizado do mês de referência até o décimo quinto dia do
mês subsequente, prorrogado para o próximo dia útil, no caso de final de semana q
feriado, observando as normas legais e na formatação definida no Anexo lV - Padrão
de Prestação de Contas, de modo a permitir que a PREFEITURA verifique:
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8.1.í

Atividades realizadas no perÍodo;
8.1.2 Alcance das metas previstas e análise de eventuais justificativas;
8.1.3 Resultados obtidos.
8.í.4 Lista dos atendidos no mês.

9.í

A PREFEITURA Íará o monitoramento e a avaliaçáo do cumprimento do Plano de
Trabalho de acordo com os critérios definidos quanto aos Indicadores Qualitativos,
considerando-se:

9.í.í

Percentualde realização do volume das atividades previstas;

9.1.2 Avaliação dos resultados,
9.2

Para a implementação do disposto no caput, a administração pública poderá valer-se
do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou
entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.

9.3

A administração pública emÍtirá relatório técnico de monitoramento e avaliaçâo de
parceria celebrada mediante termo de colaboração e o submeterá à comissão de
monitoramento e avaliação designada.

9.4

O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros
elementos, deverá conter:

9.4.1

Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

9.4.2 Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do
benefício social obtido em razáo da execução do objeto até o período, com
base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

9.4.3 Valores efetivamente transferidos pela administração

pública;

9.4.4 Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela
organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for
comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo
termo de colaboração;

9.4.5 Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das
medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
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í0.í

a gestão da

presente parceria ficará designado
Esportes Sr. Mário Massayoshi Kawashima.

Para

o

Secretário Municipal de

í0.2 Na hipótese do gestor desta parceria deixar de ser agente

público ou ser lotado em
outro órgão, o administrador público designará novo gestor, assumindo, enquanto isso
não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades.

í0.3

São obrigações do gestor:

í0.3.í Acompanhar e fiscalízar

a execução da parceria;

í0.3.2 lnformar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam
ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de
irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas
ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

í0.3.3 Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final,
levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e
avaliação de que trata o art. 59, da Lei 13.019114;

í0.3.4 Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades
de monitoramento e avaliação;
10.3.5 Comunicar ao Administrador público a ocorrência de inexecução por culpa
exclusiva da organização da sociedade civil para a tomada das providencias de
que trata o art. 62, da Lei 13.019114.

11.1 Pela execução das atividades e ações objetos desta parceria em desacordo com o
Plano de Trabalho e por infração às normas da Lei Federal no 13.019, de 31 de julho
de 2014, alterada pela Lei Federal no 13.204, de 14 de dezembro de 2015, a
PREFEITURA poderá, garantida prévia defesa, aplicar a OSG as seguintes sanções:
11.1.1 Advertência;
11.1.2 Suspensão temporária da participação e
de celebrar parceria ou contrato com ó
da administração pública sancionadora,
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11.1.3 Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos 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, que será concedida sempre que ressarcir-se a administraçáo
pública pelos prejuízos resultentes, e após o decurso do prazo da sanção
aplicada com base no inciso ll.

íí.2

As sançôes estabelecidas nos incisos ll e lll sáo de competência exclusíva de Ministro
de Estado ou de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, facultada
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de
vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicaçáo da penalidade.

1í.3

Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de
contas, a aplicação de penalidade deconente de infração relacionada à execução da
parceria.

11.4 A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração
da infraçâo.

CLÁUSULA DÉGIMA SEGUNDA

- ExflNÇÃo DEsTA PARcERIA

12.1 O presente Termo de Colaboração extinguir-se-á:
12.1.1 Pelo advento do termo final de seu prezo de vigência;
12.1.2 Pela denúncia de qualquer um dos partícipes;
12.1.3 Pela inexecução total das obrigações de um dos partícipes.

12.2 Por ocasião da extinção desta parceria, os saldos financeiros

remanesoentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas,
serão devolvidos pela OSC à PREFEITURA no ptazo improrrogável de 30 (trinta) dias,
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável,
providenciada pela autoridade competente.

12.3 A OSC entregará à PREFEITURA os bens adquiridos com recursos oriundos dos
repasses realizados no âmbito deste Termo de Colaboração, bem como aqueles
porventura recebidos por doação, assim como a documentação pertinente, para que
sejam incorporados ao patrimônio público.
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GLÁUSULA DÉGIMA TERGEIRA

- INDICAGÃo DE FoRo

13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Poá, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado gue o seja, para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria.

fi.z É. obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa de qualquer conflito
porventura oriundo da Colaboraçâo entre as partícipes, mediante participação da
Secretaria de Assuntos Jurídicos.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POA
Poá, 13 de Setembro de 2018.

MÁRIo
SECRETÁRIO

osc - |NFAP -

ICIPAL

DE ESPORTES

MOZART
TNST|TUTO DE FORMAÇÃO

JÚNIOR
EM POLíTICAS SOCIAIS PARA
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÂO DE USO CELEBRADO ENTRE O MUNIC|PIO DA ESTÂNCA
HTDROMTNERAL DE pOÁ E A OSC rNFAp - TNSTTTUTO DE FORMAçÃO E AÇÃO EM
POLíIGAS SOGIAIS PARA CIDADANIA, AUTORTZANDO A UT|LIZAÇÃO DOS BENS
PUBLICOS DESCRITOS NO EDITAL E ANEXOS DO CHAMAMENTO PUBLICO N.O
oo1tzo1a, cHAMAMENTo puBltco vtsANDo n seleçÃo DE oRGANIzAÇÂo on
socrEDADE crvrl euE AeRESENTE A MELHoR pRoposrA eARA cELEBRAÇÃo oe
TERMo
comeonnçÃo
oBJETo
GERENcTAMENTo,
opERActorunllznçÃo E EXEcUÇÃo Do pRocRAMA "ESeoRTE E ctDADANtA"

DE

coM

DE

Pelo presente instrumento, de um lado a Estância Hidromineral de Poá, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ no 55.021.455/0001-85, com sede na Avenida Brasil,
198 Centro
Poá/SP CEP 08550-000, representada pelo senhor Prefeito Municipal,
Giancarlo Lopes da Silva, portador da cédula de identidade, RG no 28.450.089-1 e do
CPF/MF no 272.494.568-90, doravante denominado simplesmente PERMITENTE, e de outro
lado a osc TNFAP TNSTTTUTO DE FORMAçÃO E AçÃO EM POLíTTGAS SOCIAIS
PARA CIDADANIA, inscrita no CNPJ sob no 02.257.969/0001-78, com sede na Av. Gal.
Lamartine, 2G - Vila Matilde - São Paulo/SP, neste ato representada pelo seu Presidente
Sr. Mozart Ladenthin Júnior, portador da cédula de identidade RG. no 23.427.259-4 e do
CPF/MF no 193.406.898-52, adiante denominada simplesmente de PERMISSIONARIA,
firmam o presente Termo mediante as cláusulas e condições abaixo:

-

-

-

-

-

GLÁUSULA PRIMEIRA

-

OBJETO

1.1. O presente instrumento

tem por finalidade outorgar à PERMISSIONARIA

a

possibilidade de utilização dos bens públicos móveis e imóveis, destinados CHAMAMENTO
PUBLTCO VTSANDO A SELEÇÃO DE ORGANTZAÇÃO DA SOCTEDADE CrVrL QUE
APRESENTE
MELHOR PROPOSTA PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE
CoLABORAÇÃO COM OBJETO DE GERENCTAMENTO, OPERAC|ONALTZAÇÃO E

A

Endereço

Núcleo
1.

Ginásio de Esportes Américo Franco

Rua Lucindo Pereira Jordão, 120, Fonte Áurea

2. Gantinho da Melhor ldade

Alameda Pedro Calil, 100

3. Centro de Artes Marciais

Av. Antonio Massa, No í 50 - centro
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4.

Skate Park

Av. Leonor Bolsoni Marques da Silva, s/n centro

5. Praça dos Eventos
6. CIube de Xadrez -

Av. Antonio Massa, No 150 - centro

Ginásio de EspoÉes

7. Complexo EspoÉivo

Dailson Souza de Brito

-

POÁ

-

-

Rua: Entre as ruas Pompéia, Xingu e Penapólis
Pereta

Bosque Nova

-

Poá

Poá

Rua Lucindo Pereira Jordão, 120 Fonte Áurea

Baixinho da Padaria
8. Centro Esportivo Killiam Burguer

-

-

Poá

-

Vila

Poá

Av. Adutora, s/n Nova Poá- Poá

9. Centro Esportivo Antonio Sanches -Vila Monteiro

Av. Vital Brasil, s/n

10. Complexo EspoÉivo Renato Barbieri€.Viana

Rua Brasil, s/n

-

-

Poá

Poá

Poderão ser utilizados pela PERMISSIONÁRA, exclusivamente em atividades pertinentes
ao gerenciamento dos Núcleos contidos no EDITAL e seus anexos, e TERMO DE

cot-ABoRAçÃo

cúusur-A

n.o 01 9/1 8.

SEGUNDA

-

oBRtGAçoES DA pERMtsstoNÁRtA

2.1. A PERMISSIONARIA obriga-se a:

! - Utilizar-se do imóvel acima êspecificado exclusivamente para atividades pertinentes a
execução do objeto deste Termo de Colaboração, empregando todo o zelo em sua
conservação;

ll - Não rcelizar qualquer benfeitoria ou alteraÇão no imóvel, sem autorização expressa

do

PERMITENTE;

lll

- Zelar pela manutenção predial preventiva

e corretiva a ser realizada pela SECRETARIA

MUNICIPAL DE CULTURA E DE ESPORTES;

lV - Autorizar a PERMITENTE à fiscalização dos b

V - Restituir à

PERMITENTE, ao final do TER
imóveis sede dos Núcleos Esportivos, bem co
instrumento, nas condiçôes de uso compatíveis
manutenções compatíveis com o executado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
E DE ESPORTES;

a qualquer título, de algum bem cedido à
PERMISSIONÁRA, deverá ela ressarcir o PERMITENTE pelos prejuízos causados.
Parágrafo Primeiro: Em caso de perda,
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Parágrafo Segundo: Na hipótese de furto, sinistro ou extravio de bem patrimonial, a
PERMISSIONARIA deverá comunicar à SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DE
ESPORTES o ocorrido, apresentando, quando for o caso, a cópia do boletim de ocorrência.

Parágrafo Terceiro: A existência de bens patrimoniais considerados inservíveis, obsoletos
SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA E DE ESPORTES, para os encaminhamentos necessários.

ou em desuso deverá ser comunicada pela PERMISSIONÁRH à

Parágrafo Quarto: A PERMISSIONÁRIA deverá comunicar à PERMITENTE, através de
sua SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DE ESPORTES, todas as aquisições de
bens móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua ocorrência.
CLÁUSULA TERGEIRA . PRAZO

3.í. O ptazo deste
CoLABORAçÃO

instrumento perdurará enquanto

em vigência o TERMO

DE

n.o 01 9i1 8.

cúusulA oUARTA - ExflNçÃo
4.1. A presente PERMISSÃO DE USO extinguir-se á:
I - No ptazo final do TERMO DE COLABORAÇÃO n.o 019/18;

ll - Por utilização dos bem ora cedidos, diversa da estipulada neste instrumento;

lll - Por interesse de uma das partes ou necessidade imperiosa, com notificação por escrito
e antecedência mínima de seis meses;

- Pelo descumprimento, pela PERMISSIONARIA, de quaisquer das condições aqui
arroladas ou dispostas na legislação pertinente;
Parágrafo Unico - As benfeitorias realizadas serão incorporadas ao patrimônio
sem ressarcimento à PERMISSIONARIA, não importando sua natureza ou origem
recursos.
lV

CLÁUSULA QUINTA - FORO

5.í. E competente o Foro da Gomarca da Estância Hidromineral de Poá para o deslinde de
todas as questões oriundas do presente Termo.
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E, por estarem certos e ajustados, foi lavrado este instrumento em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, digitadas apenas no anverso, assinada a última folha e rubricadas as
anteriores, tudo na presença das duas testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos
legais.

PREFEITURA DA ESTÂNCA HIDROMINERAL DE POA
Em, 13 de Setembro de 2018

SILVA

osc - |NFAP -

MOZART
INST]TUTO DE FORMAÇÃO E
CIDADAN

Testemunhas:

Nom

RG:

di,Lna.- m.
<es<i bQ-o
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TERMO DE CrÊNCrA E DE NOTIFICAçÃO
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE COLABORAçÃO/FOMENTO

ónAÃO/f ruTtDADE eÚauCOla): Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá
oRGANIZAçÃO DA SOCTEDADE CtVtL PARCETRA: osc - INFAP -lnstituto de Formação e
Ação em Políticas Sociais para Cidadania
TERMO DE COLABORAçÃO N" 022/2018
OBJETO: Gerenciamento e execução das atividades do Programa "Esporte e Cidadania"
ADVOGADO/ fte OAB: Guido Pulice Boni- OAB 317863 Sp

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a)

o ajuste acima referído estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processualocorrerá pelo sistema eletrônico;
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o

b)

c)

d)

estabelecido na Resolução ne O7/2OL1. 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, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar ns 709,
de 14 de janeiro de L993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
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.

b)

tOCAt e DATA: Poá, L3 de Setembro de 20L8
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GESTOR DO óRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Giancarlo Lopes da Silva
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 272.494.568-90 - RG: 28.450.89L
Data de Nasciment o: 20 I 09 I L977
Endereço residencial completo: Rua Epitácio Pessoa, ns 70
E-mail institucional: gabinete@poa.sp.gov.br
E-mail pessoal: gian.lopes@yahoo.com.br
Telefone: 9

- casa 03 - Vila Áurea-

Poá/SP

- casa 03 - Vila Áurea-

Poá/SP

Assinatura:

PÚBUco PARCEIRo:
Nome: Giancarlo Lopes da Silva
Cargo: Prefeito Municipal
CPt: 272.494.568-90 - RG: 28.450.891.
Data de Nasciment o: 20 /09 / 1977
Endereço residencial completo: Rua Epitácio Pessoa, ne 70
E-mail institucional: gabinete@poa.sp.gov.br
E-mail pessoal: gian.lopes@yahoo.com.br
Telefone: 97695-36L3
PELO ÓRGÃO

PEIA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome: Mozart Ladenthin Júnior
Cargo: Presidente
CPF: 193.406.898-52 - RG: 23.427.259-4
Data de Nasciment o: 24109/ 197 4
Endereço residencial completo:
Pedro Belegarde, ns 208 -Ap. 63-A
E-mail institucional : infap.org@
il.com
E-mail pessoal: Mozart_lj@ya
m.br
Telefone: 011- - 2684-0980
Assinatura:
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DEcLARAçÃo oe DocuMENros À orsRosrçÃo Do TRIBUNAL DE coNTAs

CONTRATANTE: Prefeitura da Estância Hidromíneralde Poá

55.021.455/000L-85
CoNTRATADA: OSC - rNFAp - TNSTTTUTO DE FORMAçÃO

CNPJ Ne:

E

AÇÃO EM POLmCAS SOCTAIS

PARA CIDADANIA.
CNPJ Ne: 02.257 .969 I OOOL-79

TERMO DE COr-ABORAçÃO Ne 022118
DATA DE ASSINATURA: 13 de Setembro de 20L8

VtGÊNclA: 07 (sete) meses
OBJETO: Gerenciamento e execução do Programa Esporte e Cidadania.

vALOR: Rs 509.040,00
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em
especial, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando
requisitados.

Poá, 13 de Setembro de 20L8

