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l'H{MU DI COLABORAçÃO
TERMO DE COLAIIORAÇÃO Ns 2021.04.06.13

PARCERIA QUII DNTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CRATEÚS, ATRAVES DA
SECRETARIÀ DO SEGURANÇA PÚBLICA E A ENTIDADE INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO,
EDUCACA0,

,t.l]CNoLoGlA

I

lNoVi\CÀo - INC[,il PAli'A 0S FINS QUU

ESPECIFIC^'

^BAlXo
setie na Rua Cel '1.e2é ll41 público
cotlt
jtrríciir;,
irttcrrto,
rit, uir'..rrr-r
O Municípi3 rlo Crateíis, pessoa
pelo
cenrro, Ciareús-Cli, insclito no CNi'l/X{F sob o r:' : 07 .982.036 /OOO1-67, neste ato representado
cPF 037.625.293-6L'
[a) Secretlrlio (a) cle SEGURANç,\ PÚIJLIC^, Sr' (a) Davi Bezerra De Oliveira
NACIONAL DE
INSTITUTO
a
empresa
lado
tlo
outro
E,
e,
cie
CONT'RAli\N'l
àá.ru.nt" rlenonrinaclo
Dumont.
Av
Santos
à
ctrdereço
conr
INGE'lll
GESTAO, EDUCACAO, ]'ECNOLOGI/r E iNOVACAO
(lear'á,
10.438.451/0001-69,
o
nq
sob
inscrito no cNPf/cPF
3131, Sala 1324 cnt Forraleza, Est.iclo rlo
C?F:626.')9'.1.7i.i-68, a.r Iinr assinaLlo, doravante
l.inra
iguúi
.lL,
liii.li
Holeuir
rcpresenta(lo lror.Maria
denominada tle, coNTRA'l'AI)4, l s50lvelll iel.,olat' o pfesente TtlRMO DE COt,A13O lt;\ÇAO, cont
31 de julho
tirnclarreDtO iru P|ocesso Atlrrrirtistttrirvu :i- lC212l)21/OlP e tta Lei [jcderal n" 13.019, cre
21
cle
cle
no
8.666,
Lei
Fetleral
lunho de
rle 2074,sLljcitIu(lo-se, no qtte coltbcr', as ilol l)llrs colltidas la
1993, mediantc as segtlitttes claLtsLtias c contliçõcs:
CLAÚSULA PRIMHRA

-

DO

Otil[',l o

para a
1.1O presente tefnto de colaboração, tenl por objeto o rep-asse de recursos financeit'os,
SEM
FINS
PRIVADA
CONCÚRS9 DIt pllglEToS AP 1..ÍlS E lilADOS PoR OIICANIZÁÇÕES DE NATUREZA
,l
LUCRATIVOS, QUE ORNE14 MArS EFICr\7 ,\ tjxECUÇÃO DO APERFEIÇOAMENTO DA_G^ESTÂO
ATRAVÉS DA I|SERÇÀO D[ AÇül]S, Mii'IUDULOCIAS E APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS JA
DE
I1EALIZADAS CcNl VISTAS À nncri,rSIçÀO i]À CiiIJI\CITAÇÃU DOS CII)ADÃOS COMO FDRIIAMENTA
DESIINVOLVIDOS
PROGRAMAS
MELHORIA It 0'l'lM1ZAÇÂO DÀ lN'ltiliAÇÀo ilA COMUNIDADE COM 0S
prm ÀoúrrlryrRAÇÃó MUNlclpAL MEDIANTE o ESTABELECIMENTo DE slsrEMÁTlcA DE cuRsos
E pALESTRAS,\ SDI(EM olus:ti',oos ÀoS CIDADÂ9S NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃg, S^ÚDE,
COOPERAÇÃO
Et\,TpREENDEDOI{lStr,lO, TIGRlCUL'f URA, TRANSI fO Il GESTÃO, EM RIICIME.DE MUTUA
DE
I]XERCÍCIO
NO
CE,
COM A SECtilitAt(lA DA Sti(rUi^rr,i áúSl,tc,l i)0 I'lUNICli']lo I)t'l CR^1'[ÚS
alltc;
202 j., em atelt(lir)lcnto cOllfbrnrc rlt,talhacio nc Pl;ttro rle Tr-abalho, o qual é Parte irltegl
daquelas
tliversas
ciespes.as
aler)del'a
l)Ievistas no
i.
rsos
1.2. Não poder.tic.r sr:r'clestinaclos rüc
lli
I
NTA;
LA
.a
C
LÁUSU
'irabalho
jLrs
QU
tiÍic:rLiatn.'rtte aquelars
(ÁN EXO l), sa lvo
Plano de
1.3. É vedatla a cxccução áe ativiLllrcies que tcDhanl por obieto, envolvanl ou incluattt, direta otl
indiretamelttc:
polícia ou cle
1.3.1. Delegaç:ro clas [Lrnções «le regulação, de I)scallzação, do exelcício do poder de
outras ativid;ldcs exclttsivas do potlc'r- llúrblico;
do
L.3.2. Prestaçiro cle ser.viços oLr rle ativiLl;rcles crrjo clestinatár'io seia aparelho adnlinlstrativo
nrun icípio.

cLAÚsuL^ sIiGUNDA - DAs oBlllc,i!:ÜLi:
2.1. São obrigaçÔcs tios P;rrceil os:
2.1.1. DA ADr,llNlsrRAÇ^O PUIILICT\ MUNiCIPAI.:
pol'ocâsiào
a) Fornecer.utaDrr:lis específicos cie prcs[ação (le contas as organizaçÔes da socie-datle civil
de colnttnicaçào
cla celebr.ação rlas par.cer-ias, info|Iltarrclo prcviar)rcntc e publicando ettt nleios oficiais
ll
tcúdo
âs reíeridas o: Bllt'tizâções evelrttlais riitcraçõ':s lrw s!tl co
b) Emitir lcliltório técnico !ld nrorritolatirettto e avaiiação clesignada, qtte lromologala,

independentct)leIl ie da obrigat oric'(l a(le de ai)rcsentação da prestação de c
ários
cl Realizar', rtas patccrias conl vigêtt cia supeiiol l Lln) ano, pesquisa de sat
e do
de plano dc trirbillllo J tltiliz:rr os I c,sulta.los cirnro subsídio lla avaliação
e
atividades
nretas
das
no
ajuste
e
(
cumprimento rlos ob)ctivos Pacrua los, bcm corto tta t'eorientação
tlefinicias;

{tb'
9

/

,4,1

tar.ndo Iris

EÚ$
P

uní<--eÍ

dJ Liberar os recursos por ntcio de transfer'ôncia eletrônica e em obediência ao cronograma de
desembolso na fornta prevista ra CLAUSUL^ 1'E|{CElRA, que guardara consonância com as metas,
fases ou etapas de execução do objeto do Tcrnro rle Colaboração;
e) Promover o nlonitoramento e a avaliação (lo cuDlprimento do obieto da parceria;
0 Na hipótese de o gestor da parceria deixar cle scr agente público ou ser Iotado em outro órgão ou
entidade, o atlntittistrador púbiico deverá dcsignar novo gestor, com as respectivas responsabilidades;
g) Manter, etr sett sÍtio oficial na lnt(,J l'iet, a |claçào clas pa|ccrias celcbradas e dos respectivos planos
de trabalho, até cento e oitentâ dias após o rcspectivo encerramento;
Itl Divulgal'pela irtternet os rreios de reprcscutação sobrc ap)icação irregular dos recursos envolvidos
na parceria;

i)

Instattrar tolnada de contas antes do Lérnrino da parceria, ante a contestação de evidências de
irlegularitladcs ne execução do objeto da ltirrccria.
2.1.2.DA ORCANIZAÇÃO DÂ SOCIEDADI] CiViI,:
a) Mautcr escrituração courábil r'egulnr';
b) Plestar contas dos recursos recebidos por nteio (leste ternlo de colaboração;
c) Divulgar na inl.enlet e enr loc;ris visÍveis cle srr;:s se(les sociais e dos estabelecimentos enl que exerça
suas açi:es todâs as parcerias celebradas com o podcr público, contendo, no mínimo, as infornrações
rcqrreridas no parágrafo rinico do ar-t. 11 da Lei n,13.01,9/201,4;
dl Mantcr e n)ovinlent:ir os rccursos na conta b;rncár'ia específica observado o disposto no art. 51 da
Lei n. 13.019720 i 4;
e) Dal livle acesso clos sen,idot'es rlos ór'gàos orr clas enti<lades púrblicas repassadoras dos r-ecursos, do
controlc inLenro do Tribunal (le Colltâs cO|r'esporrdentes aos processos, aos documentos, às

infolrnaçÕes rcferentes âos jnstrul)reutos rlc transferências regu)amentados pela Lei no 13.019* de
2014, bent cotro aos locais de execuçalo rlo objeto;
l) Respondel exclusivantentc pclo gerencianrento administratiyo e financeiro dos recursos recebidos,
inclr.rsive no que diz respeito:\s despesas rlc custeio e de pessoal;
g) Responder exclusir,:rmeD te l)elo llálganreuto clos eIcargos trabalhistâs, previdenciár'ios, fiscais e
cotnorciais relaciottados à execução do oblcto l)t'evisto t'lo Termo de Colaboração, não implicando
I'cspottsabilidarlc solidítrla orr sLrbsirliiiria tla arlrlinistlaçiro pública a inadintplência da OSC enr relaçào
ao |elelitlo paganler)to, os ór)us incider)tes soL:re o oL:jctr-r cla parceria ou os danos dccol'rentes de
restrição à sua exc'ctrção;
It) Disponibilizar ao cidadão, nir sua págini ll;r internet ou, na falha desta, em sua sede, consulta ao
extrato deste Ternto de Colaboração, contcnd(1, pelo rncnos, o objeto, a finalidade e o detalhatnento da
a1;)icação clos recrrrsos.

CLAUSULA TERCI]IRA_ DOS RECURSOS FIN,\NCEIROS
3.1. O tnontante total de recltLsos a screl)r cnri)l cgrclos rra cxecução clo objero do presente Tertno de
Colaboração ó de It$225.000,00 lduzijtrtos c vintc c cirrto rnil reais] o qual será repassaclo de

:tcotdo cort't o cronoglama de desernbolso constaurte no Plano de Trabalho, as quais deverào ser
depositadas ua conta especílica da PROPONtjN'l'E, iscnta de tarifa bancária vinculada ao obicto, na
Agêucia 1"34.56, no Banco BRADUSCO rla Coirta Concntc n.0091359-6
3,2. O Murricípio de MUNICÍPIO - UF, transÍeriril, I)ala exccução do presente Termo de Colaboração,
rectrlso correDdo ;\ despesa .ia seguirte Dotaçâo Or'çamentaria: 43 45 04.122.0037.2.147 3.3.90.39.00
001.0000.00

cLÁusuLA euAR't'A- DA'l ttrlNSFEitiiNCiri ri At,t.lcÂÇÃo Do RECURso
4.1- A ADMINISTRAÇÀO PÚBLICA NlUNICIPAL rlanslerirá os rccursos ern favor da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVll, OSC, na folrna l)rr.vista na CLÁUSULA TERCEIRA, ntediante transferência
eletrônica sujeita à iclentific.rçiro rlo benel'iclilio llllal c i\ obrigatoliedade de depósito ent sua contâ
bancár'ia específica vinculada a r:stc instruntent o;

e
Os r.ecursos recebirlos enr clecorr-ência cia 1:arcc|ia serão ciepositados elll conta correllte
pública;
pela
administração
isenta de tari[a banchria na instituição finarceila pública determinada
no objeto do Termo
aplicados
4.2. Os renclintentos das aplicações linanceiras sorâ0f obrigatoriamente,
prestação
de contas
e
de Colaboração Ou da trànsfer'êIlcia, estanrlo str.ieitos às urestnas condições
exigidas para os I'ecursos transfct'idos;
retidas
4.3. As parcelas rios recur-sos Ll'ausieridos no âurbito da parceria não serão liberadas e ficârão

nos seguintes casos:
4.4. Quando houver cvirlências de i|rcgular'iclacic na aplicação cle parcela anteriormente |ecebida;
constatzldo desvic cle linalittacle n:r aplicação clos recursos ou o inadimplernento da OSC
4.4.t.

Quando

em relação a obrigaçõcs estabelecidas uo'fernto ''le Colaboraçâo;
4.4.2. Quanclo, óSC ,l"i*". cle arlotar sent justificativa suíiciente as tnedidas saneadoras apolltadas
pela adnlinistt açâo pública ou pelos ót grios cie colttl ole interno ou cxterno;

U
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4.5. Por ocasiâo da conclusão, cleníutcia, resctsão ou extinção da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inciusive os plove l',icntes rlas ii--ccit:rs obticlas clas aplicaçÕes financeitas realizadast
serão clevolviclos à adrrinistração pública no prazo inrprorrogável de trinta clias, sob pena de irnediata
instauraçâo clc. toltacla cie contas es1:ecial tio res;ionsável, lllr.rvitlettciarla pela autol'idadc Colllpetente
da ad ministração Pirblica.
cLÁusuLA QUIN'l'^ - D^ [xticuÇÂo DAS DEsI'l]sAS
5.1. O pl.esellte 'felrno de CoLabor';ição (level á ser executado fielruente pela parceira, de acordo com as
cláusuias pacttradas e as noruras dc i-cgência, respondenrio cada ttnla pelas consequências de stta
inexecução total ou Pal'cial.
e
5.2. I.ica ex1;r-cssanrcnte vcrlada a rrtilizalç:lo rlos lccut'sos tlansferidos, sob llctra de trulidarle do ato
pala:
responsabilitlacle (lo agellte otl l'ellrcselrtallte tla 0SC,
5-2.1. Utilizar recLlrsos para [inaliclade alheia ao obieto da parceira;
parceria,
S.Z.Z. pagar,;i qrralquer tÍtulo, serviclol ou emPregado público com recursos vinculados à
salvo nas hipóteses pfevistits ein lei espccíiica e na lei de diretrizes orçanlentárias;
justiticadamente
5.3. Fica expr-essaprepte perrtritida a rrtilizaçào (ios recursos tlansíeridos, desde que
vinculado ao PIano cle Tlabalho:
pessoal
5.3.1, Rernuncr-açãg tla eqrril;e cncal-regacla cla rxccução do plano dc trabalho, inclttsive de
próprio cla or.garriz.ação clu sociecl:rri., cir,il, ilLir';rrrrl a vigôncil ria parcct'ia, cotrllr'eencictlclt; as clespesas
ITCTS,
ao,r., pagun,u,*r, r:le ill'lllcstos, Conr.l'iirurçoes sociais, IitLndo tle Carantla doTempo de Serviço e
sociais
ellcargos
lérias, décinto ter.ceiro s:rlários, s;rlár'ir.rs p|oPo|cionais, verbas rescisórias e demais
trabalhistas;
5.3.2. Diár.ias t.eiercutcs a clcsloc:rnieDtr.r, hosPccilgenr e alinletrtação Ilos casos cm que a execução do
Objeto da prtlecri.r ;tssittl o ''sijr;
5.3.3. Custos iltitifetos necessíi|ios à cxecrrçho do objeto, seja qual for a proporção em relação ao vaior
t0tal da parceriit;
CLAÚSULA S[X'I'A _ DA VIGINCiii
6.1. O presenrc Termo rle colaboração vigeiíl e
consecução de seu objeto.

irartil dc 04 de JLrnho de

2021, à

04/06/2022 para

a

6.2. Senipre que necessário, lreíliânte proposta cla OSC devidamente jtrstificada e formulada. no
r1ínimo, ã0 (tiinta] dias antes rlo seu témriuo, e a1;ós o cun]primento das demais exigências legais e
'fermo de
regulantentailas sàrão a4ntiLirias pror.rogações dc prazo de vigência do presente
Colaboraç.io.
6.3. Caso haja ari iiso na iiberaçâo rios rocritsos iillnceir'os, a r\Dl.'llNIS'lRAÇhO PUBLICA MUNICIPAt'
promover.á a pr.oi.i.ogação rlo pt ar,;o cle viBencia rlc prescnte l'erttto cle Colaboração, independente de
proposta osc, lintitado o prazo cie 1;r.or.rogação a0 cxato pet'íodo do atraso verificado.
6.+. to,t. e qualcluer prorrogação, inclLrsivr a leÍelicla no item anterior, deverá set' formalizada por
ternto aditivo, a sel'celebl'ado pr:los p:rlccilcs antes do [érntino da vigência do ]'elmo de 6.5.
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colaboração orr cla última dilação rlc ltrazo, serclo expfessamente vedada a celebração d ote
âditivo com âtlibuição de vigêl1cia rlu cfeit<.:s litl:lrtceit-os retl'oâtivos.
6.6- O salclo existente em coltta finclo o prazo cie vigência.leste Ternlo de Colaboração, poderá ser
utilizado pela OSC, segrrindo as l]'testllas rtesl;esas propostas tlo Plano de Trabalho, sob pena de
devoJução tlo lc'cLtrso, corrigido mollcta iiairle n te.

S!t'il\{A - DO lllON t't'C ii,ixl Ei i f O, ilJ ACOMPANH^MENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1. O relatório técnico a que se rcÍcle o art 59 da Lei 13.0"19/2014, sem prejuízo de outros

CLAúSULA

elementos, dcVcrii con ter:
7 1.1. Descliçiro sLrtlária das atrviti:tLles c tlteLls r-'stabelecidas;

7.1.2. Análise Cas ntividades |ealiill:tius, {io cullljrrinrento tlas ntetas e do inlpacto de beDefício social
obticlo entt'aziro rla c'xecução r:lo oiricto até o período, cottl b:rse tros indicadores estabelecidos e

aprovados no plarto dc tlabalho;
7.1.3. Valorcs ef'etivartcnte trirns[eririos pc]ê adtllillistração pública;
7.1.4. Análisc cjos clocu|lrerrtos coinP|oi,raiói'ios clas clespesas altesentaclas pela OSC na prestação de
contas, qua;tlo não fbr comprovacio o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo
termo de Colaboraçào;
7.1.5. Análise cle cVentr,rais âu(litolills |ciilizacl;rs Ilelos controles interno e externo, no ânrbiro da
fiscalização preventiva, bent cottro tle su:rs cottciusões e clas mcdidas que tomalanl etn decort'êucia
dessas auditolias,

7.2. Na hipótesc de incxecLrçãcr por cLripa exclusiva da OSC, a adntiltistração pública poderá,

por ato próprio e
llâra assegurar o :ILl,l1t1i11)L'rlt0 cie serviços essctlciais à pol;ulação,
independerrtel]tente de 3tltotizaçiu ;Lrciiciai, a lilr] dc tealtzitt ou lllalltes a execução tlas ntetas ott
atividâdes llactuadas:
7.2.1. Retolral os bens públicos ent podel tlo OSC palccira, qualquer tenha srdo a modalidade ou título
clue concedetr (iircitos aie uso tlc ta:: I--i:trs;
i.2.2. Assrrmi; a lesponsabiliclacle 1;ela cxeciiçâo ([o restante do obieto previsto rlo plano dc [r'abalho,
tro caso de parelisação, de ntodo a cvitar sua dcs continuidade, tlevendo ser considerado na prestação
qLrc [oi execut:]do pell; oSC até J nromento enr que â adlttil'tistrâção asstlmitt essas
de contas o
responsabilirlailes.
exclusivan.ter) tr,

cLÁusuLA ol'r'Av^ - DA PRES'l'ÀÇÃo DE CoN'I'AS:
8.1. A prestaç;to dc contas clessa ltarcclia obselv:rr'á reglas específicas de acordo com o nrontante de
."a,,rro, pírbliccs envoLvirlos, segLrnri.o pi'.-rcedinrr-'n[os estabeiecidos cortforme previsão ttas ativiclades
elencadas rro Plano de Trabalho;
8.2. A Administração PÍrblica fo|nccerá rrlanlrals específicos às Entidades 0sc pof ocasião da
celebração da;tarceria, tenclo cor.no ltreilissa a sirnplificação e a racionalização dos procedimentos
para a pl'estação de contas que cleverá contcr elelrentos sttlicietrtes que permitam âo Cestor da
Parceria avalia; o audamelto rie acolclo con) os ternros pactuados, corn a descrição pormenorizada das
ativiclailes lealiz:rdas e a contplovirçir; tio:ricurrcc rlas nretas e dos resttltados esperados até a data de
reíerência cia Prestação cle Contes;
8.3. O clever cie lllestal-contas sligu no r)rorrcri|o ila libcração llos t'ecttrsos. A Prestação de Colltas
relativa a essa 1:arcelia rleverá sct allreser)tacl:i nrensalnrente e conter, alérl dos documentos legais e
Iiscais, os seguir.r tes relatórios:
corter)do as atividacles desenvolvidas para o cuinprimento
8.3.1- Relatório cle Execução cio Cbieto
(ias
rretas l)r'opostlls cont os resttltados obtÍdos;
do objeto e o conrparativo

conten(lo a descrição das receitas e despesas efetivadas e
8.3.2. Relatório de Execução Financei|a
stra vinculação ao cul.npfn'teltto do obJeto;
8.3.3. Relatório (lc Visita Tócnicu eloLr l',to irilo |anrento e r\valiação do Projeto. - Elaborados pela
Comissão cle N'ionito|amento e Â!,:iliação Iorrcaila l;elo Nlunicípio de MUNICiPIO -CE, atlavés da
Portaria.
8.4. As despesas reíerentes a atividarles não previstas no Plano de Trabalho selecionado, se não forem
sufi cienrementc justi[icadas set'ão glosatlas;

=

8.5, A análisc das Pl estâçÕes tle Cr.'tlias

i

cr-r»siclerat a Vcrrlacle real e os resultacios alca
caLrsaliclade e[tre a reccita e a despesa re:rlizada, a stta

Além do que clevcrá estabelccer o tlero iie
coníormidacle e o cul.nPrlnlellto das tlotmas llet'tillentes;
Técnico,
8.6. Após e análise cla Prestação clc conLas, o Gestor dessa Parceria emitirá um Parecer
e
Monitoramento
de
a
Conlissão
ap,.ouàndo elou sr.rger.indo esclareciureutos a E,tidade OSC e/ou
Avaliação;
scr:
8.7. A manifêstaçalo do Gestoi'riessrl lti,iceri:i st-rb, e li Prestação tle CoDtas deverá
8.7,1. Pela altt'ovação
8.7 .2. Pela allrovitção cotll ressalva
8.7.3. Pela rcprovação coln ir)staui;lçiio il'llc(liata ile'lourada de Contas Dspecial
deverá ser coucedido unr
B,B. Constatail;t qLralqrrer.ir|egula|i,.larle orL ontissão na prestação de contas,
prazo, máxir.ro,'ae 3O 1tr.inial clias pa'a r*re a Entidade OSC possa sanar as incongruências e
comprovar o corrcto crtl)lprill.lellto do objcto;
;l'ranscorrido o pl-azo para sallcal,ento cla tr-regttlaridade ou olllissão, não havendo correção, a
8.9.
cabíveis
autoridacle aon]p"t"nt", sob ltena clc lcspolsabilidade solidár'ia, tlevct'á adotar as nredidas
pn.u a ,p,-,rrçâá iios [atos, iàeirtilicação Llos rcs',,sáveis, qLra,tiíicação dos datros e obtenção do
ressarcimento, rtos [e|l.l)os dir legisirção vigetltc;
de Contas
8.10. Ao final cle cacla ercrcício Íitalrcci|t.r, i Enti(iarlc OSC rlei'erá apresentar uma Prestação
final do exer.cício. O Gestor eu)itil.i unt ParcccI Técnico Conc]rtsivo da cxecLtção do objeto clesenvolvido
e das metas e r-c'sttltados alcançados, o qLral dcverá menciouar, obl-igatorian)ente:
8.10.1. Os resultados já alcatrç:rdos e seirs betlelÍcios
B.10.2. Os ittrl.rictt-rs ecottÜttti".-rs ull itrciais
8.10.3. O grau dc satisfaço tlo l[rbiico aivc
8.10.4. A [ossibilitiacle dc susrent:il]iiltLatle iias açÔes após a conclusito do projeto pacttlado
8.11. As Prestaçõcs cle Coutas seri:o avaliaiiils:

8.11.1. RegLrlar:es, rlranclo expressi.]rent, rie Íot'nr:i clara e objefiva, o cumprimento tlos objetivos e
luretas estabel ecidas tl o Platl o tie'l-r'a ba lho;
8.11.2. Regulares cor)t Ressalvas qrLando eviclenciarem inrpropriedade ou qualquer outra falta de
natureza lormal qtre não t'esttlte datlr-, ao er'ltt'io;
8.11.3. lrregLtlales, qr.tantlo cotlll:lt ovaila qLLrlqtlet das seguilltes sitLlaçõt's:
811.3.1. Omissão tto dever dc i)rcst.iI coliLas;
8.1.3.2. Dcscu m pritr erlto iniustificarlo clos objetivos e rI)etas estabelecitlos no Pla no de Trabalho;
8.11.3.3. Dano ao cr:irio rlccorreilrc rle aro rlt gestão ilegítinro ott antieconómico;
8.11.3.4. Desfalqttc'ott clesvio t1c cirrlireir'o, bctls e i'alores públlcr.rs'
8.12.0 acint in istr.acior. pírblico r-es1:oncle ltela clecrsão sobre a aprovação da Prestação de contas ou
omissão er,l.l r.elação a análise cio scu conteírclo, Ievando em consideração, no Primeiro caso, os
pareceres técrrico, financciro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente
srrborclinarlas,,.,eciarla a subrie'leg;Lçil'..i (lnciiLitlo llela Lei llo 13'204/15)
a
8.13. Quanclo a llrestâção cle c0it:t: lt.iI rtr,:tliurla i|iegular, aPós exattrirla a Íase recursal, se mantida
clecisão a Eniidarlc OSC po(ieIá soiicitrlr' .lttL'Jrlzação para cltte o ressarcimento ao erário seia
promoviclo pol meio clc açÕes colllpellsiltór'ias dc iiltercsse público, mediante a apresentaÇão de novo
irlano de Trlab;rlhi,, confonne llescr'içlio rro J clnro dc Colaboração, cuja mensuração econômica será
Íeita a par-tit. ilo Plsno rle 'l rabalho Ol'iginal. descle que não tenha havido dolo ott íraude e não seja o
e
caso de restitttição illtegral dos recrtt-sos. (lncltlído Pela Lei n 13'204/75)
8.14. A adniinistl açâo Pública devcrá uranter err.l seu arquivo os doculnentos ol'iginais das prestações
de contas duritnte o pt-azo cle 10 (dez) altos.
CLAÚSULA NONA - DAS AL.I-ERAÇÕES
9.1. Os plaDos cle trabalho da pa,ceIi;t pori:t'ão scr revistos para alteração de valores ou de metas,
mediante telnlo aclil.ivJ oLl pol alloslila ao iril,tlo (le trabalho original'
9.2. As altet'âçoes prcvistas ua Lei i-i.0.19/ 201,1, e sitas :rltet'açÕes, poclerão ocot'rer cla segrtinte [ornla;
9.2.1. por tenno atlitivo à parcerra I)itra:
aJ ampliação dc ató lrirltil llor ccrll,.r cio r,':rlol ijlobrl

'íjl

{f

terârdo

b] redução do valot'global, sem limitação (ic'lllolltallte;
c] prorrogação cla vigôncia, obsen'adas as titsl;osiçÔes legais pertinentes:
d) alteração da destinação dos bens rcr'llarlcscentesi otl
po..uiti,lao de apôstilalrcnto, tlas tletntis lripótcses de alteração' tais conro:
"j utilizaçao de rellr]iutetltos de aplicações linattceiras ou cle salClos porventura existelltes antes do
I
térnrino da e\ciLtriio tllt pat ceria;

CLÁUSULA DÉCIIUA _ D;\S IIISPONSi'TIJIi,iDADIiS I] DAS SANçÕES

da lei no
10.1. Pela cxecução cia 1t;rr.ccria nt dcsllco|cio cotlt o plano de tlabalho com as.nol'nlas
poderá, garantida a prévia defesa,
13.01,9 /201.+ e a cia legiil;ição es ccífica, r Acinrinistração Pública
aplicar à OSC patceir-a as segllintes sattçÕes:
10.1.1. Adver-tência;

de celebrar
10.1.2. Suspcnsão temporár.ia rla pa|tici1;:rçào c.nl cltanlanlento público e impedimento

r
\.,

parceriaoucolrtfatocontórgâoseentidadesclaesferadegovernodaadministraçãopública
sancionadol a, Dol l)razo ttão sttpet'iurt lr tloi' lrttos;

ort
ó".f.,:.ça.-r rie inidoneitiaclc p:rlil pirlticil;ar de chamanlento público ou celebrar llarceria
motivos
perdurarem
os
contrato cont ór'gãos e entiri:tcles rle toLll:s as csiet'as de governo, ellqtlanto
pl'ópria autoridade que
deter-ntinantes clà puniçzro oLr até clLrc scj:t ;;i'ttttt,vicla a reabilitação perante a
pública pelos
aplicou a penaliclacie, quc ser.ri cúncc(ii(l.t setnpl'e qtle a oSC ressarcir a admiliistração
Il.
inciso
no
pi-ejuízos l.estilL;IlLcs e após cleco|r.iclo 1I.azo rla sanção aplicada com base
do
i0.2. earág.afo Íruico: As sançÕes csii elociclas.c.rs ittcisos ll e lll são de competência exclusiva
processo, no prazo de dez
chefe do poder executiv,, iac,iltacla a 4clesa do irlteressado ilo respectivo
anos de aplicação da
dois
após
requer.ida
clias da aberr.rLra clc visia, podenilo a f.abilititçio ser

iO.l:-

penalidadc.
aplicação de
10.3. prescr.eve crn cirrco aucs. conLaalos â pl|riI da (lata tla llrestação de colltas, a
penaiidade dccot'.'ente de inlraçito relaciotlrtla i\ cxecuçãr.r da p:rrcet'ia'
da
10.4. A prescriç:.o ser.á inteIiourpicla conta cctiçiro cle ato adll'l inistrativo voltado à alluração
in fração.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEII(A

V

-

DOS IJI]IIS RETUi\ NESCENl'[S

permanen[e
11.1.para os ÍlIs cleste ajuste, cr.rnsicle|arrr-sc bens remanescentes os de natureza
previsão
dessa
aclquir.idos colt os recrrrsos llnanceiros ertvolviclos na parceria, quando houver
não
se
poisibiliclactc na parcelia Iir-nracia, neccssiilios l\ cousecução tlo objeto, mas que a ele
r rlcofporanl11.2. Par.a Ílns alestc tet.n)o, eqrLipâl 3Dr-sC ;i bens l'enlallescentes os bcns e equipamentos
em
eventualmelttc arlquirirlos, produz-irlirs, tr-.]lrsÍor i:ratlos oLl collsl'ruítlos com os rectll-sos aplicados
l'azão deste terlllo de colaboraçito;
11.3. Os berrs rcrtanesceiltes serâo giir\,;r(ios conr cláttsula rle inalrenabilidade, dever.rdo a 0SC
forntalizar llror)tcssa dc translcrêDcia liir ir,, oi:r'rc,iatle l\ atll-rlinistraÇão pública, na )ripótesc de sua
extin ção.

11.4. Os bc11s rcnranescc11tes adrlUiriaiJs ciinr Iccursos tr-ansfet-idos poderão, a critério do
ao da
aclministraclor. 1t(rblico, ser cloacios ;r oLltl .r osc qLte se proponha a fim igual ou semelhante

para asseguram a
Organizaçào (lanatllriâ, qLraurio, a1;ós a coirsccução do objeto, não fot'ettt necessários
continuidatle (lo objeto pacttlario
ser
11.5. Os bens rloaclos ficarão g|avatlos c0Dt cláLrsrrla cle inalienabilidade e devet'ão, exclusivamente,
utilizaclos para continuiclaclc da execr.rçio rl! olljcto ltor igLrll ou selnelhantc ao previsto neste ternlo
de Colabolação, sob petla de t'evet são úm i.i\/ol' tlii Aclnlinistraçâo Pública-

CLAÚSULA DÉCII"I,\ SEGUNDÂ - DÂS RESCISÕES CON.TIIÁTUAIS

{

,ul

12.1. O prcsente ternro dc Colallorâçiio 1.r;.i:t',Jt sc'r':

12.1.1. Rescindido, indellendente de pr'évia notiiicação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas
seguintes hipóteses:
12.1.2. Utilização dos lecursos em desacot'dt-r cort o Plano de'frabalho;
12. L.3. Inadirnplemento de qu aisqu er tias clá usulas pactuadas;

12.1.4. Constatação,

a

qualquer terul)o, de Ialsidade oLt incorreção em qualquel- documento

apresen tado; e

12.1.5. Verificaçào cle ocorrência rlc qLrirltlLrcI ri|crrrstância que cnscje a irtstatlraçato de'l ornada rlc
Con tas Especiâ1.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUI]LICIDADE
13.1. A eficácia do preseute Teflro de Colaot-rração ou dos aditanrentos que impliquem em alteração ou
anrpliaçâo da exccução cto objeto (lcsctjLo lleste instrunrento, fica condicionada à publicação do
t'espectivo extrato uo sítio olicial da aLinlinisrração pública ou outt'o nleio oflcial de publicidade que
possua.

v

- Di\S CONDiÇÔ[S üERÁlS
14.1. As comunic.lções relativas a este Tc|nro de Colaboração serão remetidas por correspondência,
serão consiclclacias regulanucnte eíetLraclis quando comprovado o recebimento ou então, por e-mail
oíicial da Secretalia Gestora ao cndereçcr eletr'ônico oficial cla entidade
CLAUSULA DijclrvlA QUARTT1

14 2. As reuniÕes entre os rcplescnLanLes ct'edenciados pelos parceiros, bem conto quaisqtter
ocorrências qlte possam ter imltlicações neste Termo de Colaboração, serão aceitas somente se
registradas eur ata ou relatórios circr.lrlstâirciados

cl.AÚsuLA rr[cliúA QUIN'[A - DA CliS ri-rr
15.1. A Concedenre nonteiâ colllo gestor clL-r plesente Telrno de Colabolação o Senhora Evando Alves
Siqueira Cpl: 5 i2.518.093-91 cottlbttte l)or'iaria ntLll'licipal ne
CLAÚSULA Dí]CI[1A SEXTA - DO ITOITO

16.1- Fica eleito o íoro tia Cont:rIca rlo Criiic[ls, [istado do Ceará, para di|irnir toda e qualquer
contt'ovérsia oriulda do presente, que iriro lrossl ser resolvida pela via âdnlinistrativa, renunciando-se,
desde já, a qualquer outro, pot'ntais pr-ivilegiado qr.rc se,a.
16.2. E, por esLrt'eLn acertados as piI i.cs, ii|irrallr o presente instl'umento contratual em 03 [três) vias
para que possn produzir os eícitos logais.
Cratcús (Ct,),

Davi IJcz.crl
Secretárlo dc

li\.c i
Çil

Pública

0.1 de Junho cte

2021.
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68806 CAPACITAÇAO CON'TIN UADA COM
SECURAÇA PUBLICA
BOLSAS
(APERI-EÇOAM EN'IO DO SISI'EMA EDUCACIONAL

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO A'I'I(AVÉS DA

INSERÇÃO

Dti

AÇÕLS Mlil'oDOLOCIAS

E

|O DAS l',l(,\: lc,\s l,\
COM VIS'iÀ i\ PROi']())l(:,\L Dr\

APERFT'IÇOAMriN

REALlTi\l)ÂS

cAPACfl AÇÀo cON', NU,\D^ LuNl r;xl:l{ctrÇÀ0

Ei)UCAçÀO lj
DE Al',rVlDADtis VuLri\DAS
^ SIjl(VlÇoS llA
MELHORIA NA PRES',I^çÀo DOS

GESTÂO I'UBLICAS JUNl'O A SECRIJ'I'AIIIA DE
sEGUR^ÇA l'UBLIC/\ DO NlUNlCll')lO ;rli Cl(,\',iLÚs.

CAPACII'AÇÀO CONI'INUADA COIVI IJilIA
QUANI rDADU r\,rENS^1. Dli l5 ijol.sAs Do
PRoCI(^l\14 Dii DNSINC N0 Vi\1,(;l( Di: i{$:
t.000,J0. N^S sh(iUlN'l;is ,ittL,ts,t. (:iisl,\u rl\l
MEtO AMIJIENl'U, QUALID,\DE

ti

M[S

1,2

R$

18.750,00

R$225.000,00

SliriUlt/\NÇ42.

GESTÀU EM MONIl'ORAIUENTO E VI(iILÁNCIA3,
cEs'r'Ào rJ ri ALtMEN l 0s4. cEs'l^o Elt i'oLi'l lcAS

PÚBLICAS5, CESTÃO ENI DESEN VO I,VINIEN.i.O
PESSO.AL E I'RO IIISS IO NÀI,6, (;LS'I'ÀU I.:M
TRÂNSII'O7. CES'I'AO EM PROCLSSOS E
NEGÓCrOSlr. HUlvlANlzriÇÃC UIU SiiitYtÇOS Dli
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