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TERMO  DE  COLABORACAO  N°  11/2017,
QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNIcipIO
DA          ESTANCIA         TURisTICA         DE
GUARATINGUETA         E         LAR         DOS
VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as Partes a seguir qualificadas
Como:

MUNIcipIO  DA  ESTANCIA  TURisTICA  DE  GUARATINGUETA,  com  sede  na  Rua
Jaques    Felix,    n°   02,    Bairro    Sao    Gongalo,    CEP    12502-180,    no    municipio    de
Guaratingueta,    estado    de    Sao    Paulo,    inscrito    no    CNPJ/MPF    sob    o    ndmero
46.680.500/0001-12,  por intermedio da  SECRETARIA MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA
SOCIAL,   neste  ato  representada  por  seu  Titular,   Sr.  Alexandre  Dias,   porfador  da
c6dula de identidade  RG  n°  15.856.082-6 e inscrito  no CPF/MF sob o n° 057.221.678-
51, doravante designado "MUNIcipIO";

LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS, organizagao da sociedade civil
constituida  sob  a forma de  associagao  privada,  sem fins  lucrativos,  com  sede  na  rua
Diogo Alvares,  n.° 06,  bairro  Nova  Guard,  Guaratingueta/SP,  inscrita  no  CNPJ/MF  n°.
51.627.958/0001-48,  neste  ato  representado  por seu  Presidente,  Sr.  Elias  Ribeiro  de
Barros,   portador(a)   da   C6dula   de   ldentidade   RG   n°.   18.597.209   e   inscrito(a)   no
CPF/MF   sob   o   n°.    057.221.098-19,    doravante   designada   "ORGANIZA?AO   DA
SOCIEDADE CIVIL e OSC";

Em conjunto doravante denominados "Parfes" e, individualmente, "Parte";

As Partes acima identificadas ajustaram e por este instrumento celebram urn Termo
Colaboragao,  consoante a  Lei  Federal  n°  13.019/2014,  a  Lei  Municipal  n° 4.735,  de
de  junho  de  2017,  alterada  pela  Lei  n°  4.741,  de  30  de  junho  de  2017  e  dem
legisla?6es  aplicaveis,  com  inexigibilidade  de  chamamento  pdblico  fundamentada
inciso  11  do artigo 31  da  Lei  Federal  n°  13.019/2014,  com a  redaeao conferida  pela
n° 13.204/2015, mediante as seguintes clausulas e condig6es:                                *
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CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

1.1.       0  presente Termo de  Colaboragao tern  por objeto  regular a  parceria  entre  as
Partes, em regime de mdtua cooperaeao, para a consecugao de finalidades de
interesse    pdblico    e    recfproco,     mediante    a    execugao    de    atividades,
consubstanciadas  na  realizagao  de  Servigos  de  Protegao  Social  Especial  de
Alta Complexidade, para o Servigo de Acolhimento lnstitucional para 26 idosos,
ainda  em  conformidade  com  a  Resolueao  109/2009  do  CNAS,  com  o  Plano
Municipal  de  Assistencia  Social  -PMAS/2017  e  com  o  Plano  de  Trabalho
elaborado   pela   ORGANIZAQAO   DA   SOCIEDADE   CIVIL   e   aprovado   pelo
MUNIcipIO,  parte  integrante  e  indissociavel  deste  instrumento  e  doravante
denominado  "Plano  de  Trabalho"  ou  "Anexo  I"  (doravante  tamb6m  "Termo"  e
"Parceria'').

cLAusuLA SEGUNDA -DAs OBRIGAe6Es DAs pARTEs

2.1.       Cabera      ao      MUNIcipIO,      sem      prejufzo     as     demais     obrigae6es     e
responsabilidades estabelecidas neste Termo de Colaboragao:

a)          Transferir os  recursos  financeiros  discriminados  na  clausula  Terceira  abaixo,
obedecendo   ao   cro,iograma   de   desembolsos   estabelecido   no   Plano   de
Trabalho;

b)          Monitorar  e  avaliar  o  cumprimento  do  objeto  desta   Parcerja,   zelando   pelo
alcance das metas e pela correta aplicagao dos recursos repassados, mediante
a analise das prestag6es de contas parciais e final da OSC, bern como, quando
entender necessario,  realizar  pesquisa  de  satisfagao  com  os  beneficiarios  do
Plano  de  Trabalho,  valerlse  do  apoio  tecnico  de  terceiros,  realizar  visitas  7.n
/oco,   mediante  notificagao  a  OSC  com  antecedencia  de  ties  dias  dteis,   e
consulta as movimenta?6es da conta bancaria, dentre outras a?6es;

c)          Emitir relat6rios t6cnicos de  monitoramento e avaliagao da  parceria,  contendo
as  informag6es  estabelecidas  na  legislagao,  e  submetellos  a  Comissao  de
Monitoramento e Avaliagao para avaliagao e homologagao;

d)          Orientar   a   Comissao   de   Monitoramento   e   Avaliaeao,   designada   por   ato

publicado   em   meio   oficial   de   comunica?ao,   quanto   as   suas   obrigag6e
vinculadas a competencia de avalia?ao e homologagao dos relat6rios t6cnico
de  monitoramento  e  avaliagao,  bern  como  assegurar  a  participagao  de  pel
menos 01  (urn) servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente d

quadro de pessoal do MUNIcipIO;
e)          Orientar o Gestor da  parceria,  designado  por ato.publicado em  meio oficial de

comunicagao,   quanto   as   suas   obrigag6es   vinculadas   a   competencia
controle  e fiscaliza?ao  da  execueao  da P`arce[fandentre is  atuar co
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interlocutor t6cnico com a OSC, emitir parecer t6cnico conclusivo de analise da

prestagao  de  contas  final,  dentre  outras  obrigag6es  previstas  na  legisla?ao
aplicavel;

f)           Apreciar a  prestagao  de  contas final  apresentada  pela  OSC  no  prazo  de  ate
150  (cento  e  cinquenta)  dias,  contado  da  data  de  seu  recebimento  ou  do
cumprimento  de  diligencia  por  ela  determinada,  prorrogavel  justificadamen{e

por igual periodo;
g)          Fornecer a  osc  instrug6es  especificas  sobre  a forma,  metodologia  e  prazos

para  prestagao  de  contas,  observadas  as  disposig6es  legais  e  deste  Termo,
tendo como premissas a simplificagao e racionaliza?ao dos procedimentos;

h)          Disponibilizar  plataforma  para  prestagao  de  contas  pela  OSC,   permitindo  a
visualizagao por qualquer interessado;

i)            Indicar  a   OSC   a   instituigao  financeira   pdblica   na   qual   devera   abrir  conta
corrente    especffica,    isenta    de    tarifa    bancaria,    para    o    recebimento    e
movimentagao dos recursos desta Parceria;

j)           Informar a osc os atos normativos e orientae6es que interessam a execugao e
a prestagao de contas desta Parceria;

k)          Prestar o apoio necessario e indispensavel a osc,  para que seja alcangado o
objeto desta Parceria em toda a sua extensao e no tempo devido;

I)           Analisar  e  deliberar  sobre  eventuais  propostas  de  alteragao  deste  Termo  de
Colaboragao e do Plano de Trabalho;

in)         Fornecer  atestado  de  capacidade  t6cnica  referente  as  atividades  realizadas

pela OSC, quando assim aferida;
n)          na  hip6tese do  Gestor da  parceria  deixar de ser agente  pdblico  ou  ser lotado

em  outro 6rgao ou entidade,  designar novo Gestor,  assumindo,  enquanto isso
nao ocorrer, todas as suas obrigag6es;

o)          Aplicar  as   sang6es   previstas   na   legislagao   pertinente,   proceder  as   ag6es
administrativas  quanto  a  exigencia  e  restituigao  dos  recursos  transferidos  e
instaurar tomada de contas especiais, quando for o caso;

p)          Publicar o  extrato  deste  Termo  de  colabora?ao  e  eventuais  aditamentos  em
meio oficial de comunicagao; e

q)          Manter,   em   seu   sitio   oficial   na   internet,   as   informag6es   estabelecidas
legislagao   sobre   este  Termo   de   Colaboragao   e   seu   respectivo   Plano
Trabalho, ate 180 (cento e oitenta) dias ap6s o seu encerramento.

2.2.      Cabera a osc, sem prejuizo as demais obrigag6es estabelecidas neste Term
de Colaboragao:

a)          Executar  fielmente   o   objeto   desta   Parceria,   de   acordo   com
Trabalho,   com   as   clausulas   pactuadas,   normas   especificas

pdblicas  setoriais  e  demais  legislagao  aplicavel,  adotando  tod
necessarias a correta execugao desta Parceria;

o   Plano   de
das   politicas
s  as  medidas
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b)          Zelar pela boa qualidade e efici6ncia dos servigos prestados, de acordo com as
diretrizes tecnicas e operacionais definidas  pelo MUNIcipIO e aprovadas  pelo
Conselho Municipal de Assistencia Social;

c)          Realizar o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos no
ambito desta Parceria e aplica-Ios integralmente para o cumprimento do objeto
da  Parceria,   inclusive  os  eventuais  rendimentos  de  aplicae6es  no  mercado
financeiro;

d)          Responsabilizar-se  pela  legalidade  e  regularidade  das  despesas  realizadas

para a execugao do objeto desta Parceria;
e)          Manter e movimentar os recursos financeiros desta parceria em conta bancaria

especifica, em instituigao financeira pdblica indicada pelo MUNIcipIO;

f)           Manter  recursos  humanos  e  materiais  e  equipamentos  sociais  adequados  e
compativeis com os servj?os socioassistenciais objeto desta Parceria;

g)          Responsabilizar-se   exclusivamente   pelo   pagamento   dos   encargos   sociais,
trabalhistas,  previdenciarios, fiscais, tributarios,  civis e comerciais  relacionados
a   execugao   do   objeto   previsto   neste   Termo   de   Colaboragao,    nao   se
caracterizando   responsabilidade   solidaria   ou   subsidiaria   do   MUNIcipIO,   a
inadimplencia  da  OSC em  relagao  ao  referido  pagamento,  os  Onus  incidentes
sobre  o  objeto  da   Parceria   ou   os  danos  decorrentes  de   restrigao  a   sua
execugao;

h)          Prestar contas  ao  MUNIcipIo  de  acordo  com  a forma,  metodologia  e  prazos

previstos   neste   instrumento   e   nas   instrug6es   especfficas   fornecidas   pelo
MUNIcipIO;

i)           permitir o livre acesso do Gestor,  da comissao de  Monitoramento e Avaliagao,
de  agentes  pdblicos  da  administragao  pdblica  municipal,  dos  servidores  do
Orgao  de  Controle  lnterno  e  do Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sao  Paulo,
mediante  notificagao  a  OSC  com  antecedencia  de  tres  dias  dteis,  a todos  os
documentos relativos a execu?ao do objeto deste Termo de Colaboragao,  bern
como aos locais de execugao das atividades, permitindo o acompanhamento /.n
/oco e prestando todas e quaisquer informag6es solicitadas;

j)           Observar,  nas  compras  e  contratag6es  com  os  recursos  desta  Parceria,
principios    da    impessoalidade,    isonomia,    economicidade,    probidade,
eficiencia e transparencia na aplicagao dos recursos;

k)           Comunicar ao MUNICIPIO,  por escrito, a ocorrencia de fatos ou anormalidad

que venham a prejudicar a perfeita execugao da atividade;
I)           Por  ocasiao  da  conclusao,  dendncia,  rescisao  ou  extingao  deste  Termo  d

Colaboragao,   restituir  ao  MUNIcipIO  os  saldos  financeiros  remanesc
inclusive   os   provenientes   das   receitas   obtidas   das   aplicag6es   financeiras
realizadas,  no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias;

in)         Manter registros, arquivos e controles contabeis especificos para os dispendios
relativos a esta Parceria e os documentos originais que comp6e a prestagao de
contas,  durante o  prazo de  10  (dez) anos,  contado do dia  dtil  su
da apresentagao da prestagao de c
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n)          Divulgar    na    internet    e    em    local    visfvel    de    sua    sede    social    e    dos
estabelecimentos  em  que exerga  suas atividades,  no  minimo,  as  informag6es
sobre   esta   Parceria   requeridas   no   pafagrafo   dnico   do   art.11   da   Lei   n°
13.019/2014; e

Submeter previamente ao MUNIcipIO qualquer proposta de alteraeao do Plano
de Trabalho, na forma definida neste instrumento;
Comunicar    ao     MUNIcipIO    suas    alterae6es    estatutarias,     devidamente
registradas em cart6rio; e
Manter,   durante   toda   a   vigencia   desta   Parceria,   as   condi?6es   iniciais   de
autoriza?ao  e  habilitagao,  em  especial  a  inscrigao  no  Conselho  Municipal  de
Assistencia Social e demais Conselhos pertinentes a sua area de atuagao.

CLAUSULA TERCEIRA -DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1.       Para    a    execugao   das   ag6es    e   atividades    previstas    neste   Termo    de
Colaboragao,    serao    disponibilizados    recursos    no    valor   de    R$43.571,25

(Quarenta e tres mil, quinhentos e setenta e urn reais e vinte e cinco centavos),
em parcelas mensais.

3.2.      As despesas com a execugao deste Termo de colaboragao correrao por conta
das      seguintes     dotag6es      n°     08.244.1004.2450,      08.244.1004.2451      e
08.244.1004.2452,  indicadas no processo administrativo n° 11/2017

3.3.      A liberagao das  parcelas dos  recursos sefa efetivada em  estrita  conformidade
com  o  cronograma  de  desembolso  aprovado  no  Plano  de  Trabalho,  o  qual
sempre  devera  guardar consonancia  com  as  metas  da  Parceria,  obedecendo
aos valores e datas nele definidos.

3.4.      As parcelas dos recursos serao retidas nos seguintes casos, ate o saneam
das impropriedades:

a)          quando  houver atraso  injustificado  na apresentagao das  prestag6es de cont
e documentos solicitados pelo MUNIcipIO;

b)          quando    houver    evidencias    de    irregularidade    na    aplicagao    de    parcela
anteriormente recebida;

c)          quando   constatado   desvio   de   finalidade   na   aplicagao   dos   recursos   ou   o
inadimplemento da OSC em relagao a obrigag6es estabelecidas neste Termo;

d)          quando   a   OSC   deixar   de   adotar   sem   justificativa   suficiente   as   medidas
saneadoras apontadas pelo MUNIcipIO ou pelos 6rgaos de
externo.

lE
contro interno ou
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CLAUSULA QUARTA -DAS DESPESAS

4.1.      As despesas relacionadas a execugao da parceria serao executadas em estrita
observancia ao Plano de Trabalho e as clausulas pactuadas, sendo vedado:

utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da Parceria;

pagar,    a   qualquer   tftulo,    servidor   ou    empregado   pdblico   com   recursos
vinculados a  Parceria,  salvo  nas  hip6teses  previstas em  lei  especifica  e  na  lei
de diretrizes orgamentarias;

pagar despesas a titulo de taxa de administragao;
pagar multas, I.uros ou  corregao  monetaria,  inclusive  referentes a  pagamentos
ou   a   recolhimentos  fora  dos   prazos,   salvo  se  decorrentes  de  atrasos  da
Administragao Pdblica Municipal na liberagao de recursos financeiros.

4.2.      A  OSC  devera  assegurar  a  compatibilidade  do  valor  das  despesas  com  os
valores  aprovados   no   Plano  de  Trabalho  e  com   os   pregos   praticados   no
mercado.

cLAusuLA QulNTA -DAs pRESTAe6Es DE cONTAs

5.1.      As prestae6es de contas terao o objetivo de demonstrar e verificar resultados e
deverao  conter  elementos  que  permitam  avaliar  a  execugao  do  objeto  e  o
alcance das metas.

5.2.      A  OSC devera  apresentar prestag6es de  contas trimestrais,  em  ate 20  (vinte)
dias  ap6s  o  encerramento  de  cada  trimestre  de  vigencia  deste  Termo,

prestagao  de  contas final,  consolidando  as  informag6es  de  todo  o  period
Parceria, ate 90 (noventa) dias contados do t6rmino da vigencia desta Par

5.2.1.   Caso  a  duragao  desta  Parceria  exceda  01  (urn)  ano,  a  OSC  tarn
devera  apresentar  prestagao  de  contas  anual  referente  ao
ate o dia 31  (trinta e urn) de janeiro do exercfcio subsequente.

exercl

5.3        As   presta?6es  de  contas  serao  compostas  por  Relat6rio  de  Execu?ao
Objeto e  por Relat6rio  de  Execugao  Financeira,  assinados  pelo
legal da OSC.

5.3.1.   0 Relat6rio de Execugao do Objeto devera conter:

a)       as ag6es desenvolvidas para o cumprimento do obje

represen

ea
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b)       a  demonstragao  do  alcance  das  metas  referentes  ao  periodo  de
que trata a prestagao de contas, apresentando urn comparativo de
metas propostas com os resultados alcangados;

c)       os  documentos  de  comprovagao  do  cumprimento  do  objeto  e
realizagao    das    a?6es,    como   fichas    de    inscrigao,    Iistas   de

presen?a,  fotos e vfdeos,  ou  outros  conforme o caso,  devendo o
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado.

5.3.2.   0   Relat6rio   de   Execugao   Financeira   devera   conter   a   relagao   das
receitas  e  despesas  realizadas,  inclusive  rendimentos  financeiros,  que

possibilitem   a   comprovagao   da   observancia   do   Plano   de  Trabalho,
acompanhada  dos  extratos  bancarios  da  conta  especifica  vinculada  a
execugao  da  Parceria,  da  conciliaeao  bancaria  e,  quando  houver,  o
comprovante  da  devolueao  do  saldo  remanescente  da  conta  bancaria
especifica,

5.4        Nos casos de nao comprovagao do alcance das metas, de descumprimento de
metas sem as devidas justificativas,  ou quando houver evidencia de existencia
de  ato  irregular,  o  MUNIcipIO  podera  exigir a  apresentagao de c6pia  simples
dos documentos fiscais, tais como,  notas fiscais, cupom fiscal, faturas,  recibos,
holerites, guias de recolhimento dos encargos trabalhistas,  impostos retidos na
fonte     de     prestadores     de     servigos,     acompanhados     dos     respectivos
comprovantes  de  pagamentos  e  das  Guias  do  Recolhimento  do  Fundo  de
Garantia  e  de  lnformag6es  a  Previdencia  Social  -  GFIP,  bern  como  outros
documentos comprobat6rios.

5.4.1.   Os originais dos documentos deverao ser apresentados ao Gestor,

que   este   ateste   a    conferencia    nas   c6pias,    nao   sendo   a
documentos ilegfveis, com rasuras ou com prazo de validade ven

5.4.2.   As    notas,    comprovantes   fiscais    ou    recibos    dos   fornecedor

prestadores de servigos deverao emitidos em nome da OSC, com d
valor,  nome  e  ndmero  de  inscrigao  no  CNPJ  da  OSC  e  do  CNPJ
CPF do fornecedor ou  prestador de servigo,  para fins de  compr
das despesas quando necessario.

5.5.      A  prestagao  de  contas  e  todos  os  atos  que  dela  decorram  dar-se-ao  em

plataforma eletr6nica, permitindo a visualizagao por qualquer interessado.

5.5.1.   Ate que  se  institua ou  disponibilize a  plataforma eletr6nica  mencionada
nesta  Clausula,  as  prestag6es  de  contas  sefao  realizadas
ser indicada pelo MUNIcipIO.

a  forma  a
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cLAusuLA SEXTA -DA cEssAO E DA ADMINlsTRAeAO DOs BENs
PUBLICOS

6.1.       Durante  o   periodo  de  vigencia  deste  Termo  de  Colaboragao,   poderao  ser
destinados  a  OSC  bens  pdblicos  necessarios  ao  seu  cumprimento,  sendo
necessario,   para   tanto,   disposigao   constante   do   Plano   de   Trabalho,   de

permissao   de   uso   ou   de   instrumento   equivalente   em   que   se   transfira   a
responsabilidade pelo seu uso e guarda, na forma da lei.

CLAUSULA SETIMA -DA VIGENCIA

7.1.       O presente Termo de colaboraeao vigera a partirda data de sua assinatura ate
31  (trinta e urn) de dezembro de 2017.

CLAUSULA OITAVA -DAS ALTERAC6ES

8.1.      As alterag6es do Termo de Colaboragao e/ou  do  Plano de Trabalho aprovado
deverao ser formalizadas mediante Termo Aditivo, nos termos da lei.

CLAUSULA NONA -DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

9.1.      A  celebragao  do  presente  Termo  de  Colaboragao  nao  concede  a  qual
Parte  qualquer direito  ou  vantagem,  de  cafater material,  patrimonial,  moral

qualquer outro,  sobre  as atividades e os direitos de  propriedade  intelectual
outro  Parfe,  ou,  ainda,  sobre os resultados  por este obtidos. As  Partes, dess
forma, na execugao deste Termo de Colaboragao, comprometem-se a respeita
todos os direitos de "copyright",  marcas registradas,  patentes, direitos autorais
sigilo  comercial  ou  outros de  propriedade  intelectual  da  outra  Parte,  entre

perante terceiros.

cLAusuLA DEclMA -DAs cOMUNlcAe6Es

10.1      Todas  as   comunicae6es   relacionadas  ao   presente  Termo  de   Colaboragao
deverao   ser   obrigatoriamente   encaminhadas   aos   enderegos   ou   e-mails
especificados abaixo e enderegados as seguintes pessoas:
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I.   Para o MUNIcipIO:

Sra.: Camila  Pereira Lazarini;
e-mail: assistenciasocial@guaratingueta.sp.gov.br;
Enderego: Rua Gama Rodrigues,410 -Centro, Guaratingueta/SP;

11.   Para a OSC:

Sr.:  Elias Ribeiro de Barros;

e-mail: larvelhinhos  franciscodeassis@yahoo.com.br;
Enderego: Rua Diogo Alvares, n.° 06, bairro Nova Guard, Guaratingueta/SP.

10.2     As   comunicag6es   que   tenham   por  objeto   informar   o   descumprimento   de

quaisquer  clausulas  ou  disposig6es  deste  Termo  de  Colaboragao  e/ou  que
reportem  a  intengao  de  rescindi-lo  ou  resili-lo  deverao  ser  assinadas  pelo(s)
representante(s) legal(is) da  Parte signataria e  postadas  por meio  habil  para  a
comprovagao de seu recebimento.

10.3     As   Partes   concordam   que  o  correio  eletr6nico  constitui   meio   habil   e   sera
utilizado no processo de comunicagao deste Termo de Colaboragao, sendo que
o  envio  de  e-mail  de  uma  Parte  ao  outro  sera  valido  para  a  formalizagao  de

posi?6es, solicitagao de informa?6es, dentre outras comunica?6es.

cLAusuLA DEclMA PRIMEIRA -DAs sANe6Es

11.1.    A   execugao   do   presente   Termo   de   Colabora?ao   comprovadamente   em
desacordo  com  o  Plano  de  Trabalho  e  com  a  legislagao  aplicavel  podera,

garantida  a  pr6via  defesa,  com  a  concessao  de  urn  prazo  de  30  (trinta)  dia
corridos  contados  de  notificagao  escrita  relatando  o  desacordo  para  respo
da   OSC   e   o   respeito   ao   contradit6rio,   ensejar  a   OSC   a   aplicagao   p
MUNIcipIO das san?6es previstas no artigo 73 da Lei n° 13.019/2014.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA HIPOTESE DE RETOMADA

12.1.    No  caso  de  inexecugao  por  culpa  exclusiva  da  OSC,  o  MUNIcipIO  podera,
exclusivamente   para   assegurar   o   atendimento   de   servigos   essenciais   a

populagao,  por ato  pr6prio  e  independentemente de autorizagao judicial,  a fim
de realizar ou manter a execugao das metas ou atividades pactuadas:

I.      assumir   a   responsabilidade   pela   execugao   do   restante   as   atividades

previstas no Plano de Trabalho,  no caso de paralisagao,  demodo a evitar
sua  descontinuidade,  devendo  ser considerado  na  prestagao contas o
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que  foi  executado  pela  OSC  ate  o  momento  em  que  a  administragao
assumiu essas responsabilidades;

11.      retomar os  bens  pdblicos eventualmente em  poder da OSC,  qualquer que
tenha  sido  a  modalidade  ou  tftulo  que  concedeu  direitos  de  uso  de  tais
bens.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DA DENUNCIA E DA RESCISAO

13.1.    O presente Termo de colaboragao podera ser:

I.      denunciado  por qualquer das  Partes  a qualquer tempo,  ficando as  Partes
responsaveis  somente  pelas  obrigag6es  contrafdas  ate  a  data  do  efetivo
encerramento,   respeitado   o   prazo   mrnimo   de   60   (sessenta)   dias   de
antecedencia para a publicidade dessa intengao;

11.     rescindido por qualquer das partes, nas seguintes hip6teses:

a)   inadimplemento   pelo   outra   Parte   de   quaisquer   das   clausulas

pactuadas, caso tal inadimplemento nao houver sido sanado dentro
de 30 (trinta) dias contados do recebimento de comunicaeao escrita
enviada a Parte inadimplente; e

b)   constatagao,   a  qualquer  tempo,   de  falsidade  ou   incorreeao  em

qualquer documento apresentado pelo outro Parffcipe.

Ill.         extinto   automaticamente,   caso   todas   as   obrigag6es   das   Parfes
ambito deste instrumento sejam cumpridas.

13.1.1.      Quando  da  conclusao,  dendncia  ou  rescisao  da  Parceria,  os  sal
financeiros  remanescentes,   inclusive  os  provenientes  das  rece
obtidas  das  aplicag6es  financeiras  realizadas,  serao  devolvjdos
Municipio,  no  prazo  improrrogavel  de  30  (trinta)  dias,  sob  pena
imediata instauraeao de tomada de contas especial.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DA PUBLICIDADE

14.1.    A   eficacia   do   presente   Termo   de   Colaboragao   ou   dos   aditamentos   que
impliquem em alteragao da execugao do objeto descrito neste instrumento, fica
condicionada    a    publica?ao    do    respectivo    extrato    em    mei oficial     de
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comunicagao,  a  qual  devera  ser  providenciada  pelo  MUNIcipIO  no  prazo  de
ate 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

cLAusuLA DEclMA QuiNTA -DAs Disposle6Es FINAls

15.1.    Os  direitos  e  obrigag6es  decorrentes do  presente Termo  de  Colaboraeao  nao

poderao ser cedidos por nenhuma das Partes a terceiros.

15.2.    Para  os  fins  deste  Termo  de  Colaboragao,  nenhuma  das  Parfes  devera  ser
considerada    como    representante    ou    agente    da    outra,    tampouco    se
estabelecera    qualquer    tipo    de    vinculo    de     natureza    trabalhista    e/ou

previdenciaria entre as Partes ou entre uma Parte e os empregados, prepostos
e eventuais subcontratados da outra Parte.

15.3.    Eventual  tolerancia   de   uma   Parte  a   infrag6es  ou   ao  descumprimento  das
condig6es  estipuladas  no  presente  Termo  de  Colaboraeao,  cometidas  pela
outra  Parfe,  sera  tida  como  ato  de  mera  liberalidade,  nao  se  constituindo  em

perdao,   precedente,  nova?ao  ou  rendncia  a  direitos  que  a  legislagao  ou  o
Termo de Colaboragao assegurem as Partes.

15.4.    A  invalidade  de  uma  ou  mais  disposig6es  deste  Termo  de  Colaboragao  nao

podera ser invocada como motivo para invalidar o Termo de Colaboragao como
urn  todo,   subsistindo  as  demais  disposig6es  constantes   neste   instrumento
integralmente validas e exigiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -DO FORO

16.1.    Sera  competente  para  dirimir  as  controversias  decorrentes  deste  Termo
Colaboragao,  que nao  possam ser resolvidas  pela via administrativa,  o foro
Comarca  de  Guaratingueta  -  SP,  com  rendncia  expressa  a  outros,  por  mai

privilegiados que forem.
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E,  por assim estarem  plenamente cerfas e ajustadas,  as Partes obrigam-se ao total e
irrenunciavel  cumprimento  dos termos  do  presente  instrumento,  o qual  lido e  achado
conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que sao assinadas pelas
Parfes, para que produzam seus juridicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS
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