
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 008/2018. 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018. 

 
 

INSTRUMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2018. 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE CONSTANTINA. 
 

A Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Av. 20 de Março, 1385, Centro, SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, 
Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.410.463/0001-40, representada 
pelo seu Prefeito, Silvio Pedrotti de Oliveira, brasileiro, portador do RG n.º 7065968203 e do 
CPF nº 958.433.100-00, neste ato denominada  CONTRATANTE  e  a  Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Constantina, organização declarada de utilidade pública através 
da Lei nº 1.842/2002, registrada no Conselho Municipal de Assistência Social  de 
Constantina/RS, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.170.079/0001-50, com sede na 
Av. Presidente Vargas, nº 1000, Bairro Centro, Município de Constantina/RS, devidamente 
representada por sua Presidente Sra. Odila Dominga Rech Santini,  portadora do RG n.º 
1019331857, CPF n.º 309.946.160-15, residente e domiciliada na Av. Amandio Aarújo, Bairro 
Centro, Cidade Constantina/RS, neste ato denominada CONTRATADA, por este instrumento, 
resolvem celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, mediante as cláusulas adiante 
ajustadas, que, mútua e reciprocamente se outorgam e aceitam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
O presente termo de Colaboração tem como fundamentos legais e será executado segundo: 
a) As disposições da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015 e legislação 
complementar vigentes e pertinentes à matéria; 
b) Decreto Municipal nº 047/2017; 
c) Processo de Licitação nº 008/2018; e 
d) Plano de Trabalho da OSC. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto promover serviço de atenção a 
Pessoa com Deficiência Intelectual e/ou Múltipla e/ou Deficiência Intelectual associada à outra 
deficiência e transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessitam de apoio pervasivo 
permanente, e sua família, para 12 (doze) vagas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 
 
Os recursos a serem transferidos à OSC são originários do Orçamento Municipal, Sec. 
Municipal de Assistência Social, conforme dotação abaixo: 
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 



 

2041 – Assistência Comunitária 
3350 43 00 00 00 00 0001 – SUBVENCÃO SOCIAL - R$ 27.000,00. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
O valor total a ser repassado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA à OSC será de R$ 22.800,00 
(vinte e dois mil e oitocentos reais), da seguinte maneira: 1 (uma) parcela no valor de R$ 
1.200,00 ref. ao mês de junho e mais 6 (seis) parcelas no valor de R$ 3.600,00 ref. aos meses 
de julho a dezembro de 2018 para o atendimento de 12 (doze) crianças. O pagamento fica 
condicionado ao número de crianças atendidas, caso sejam atendidas menos crianças haverá 
diminuição no valor mensal a ser pago. 
O pagamento será depositado em conta corrente, vinculada a esse instrumento, nº 990-4, 
agência 1854-0, Banco Caixa, até o décimo dia útil de cada mês subsequente a prestação do 
serviço. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
I - A OSC OBRIGA-SE A: 
a - executar diretamente as atividades objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO, na 
conformidade do Plano de Trabalho e da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei 
13.204/2015; 
b - zelar pela manutenção dos padrões de qualidade dos serviços prestados de acordo com as 
diretrizes técnicas e operacionais definidas pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 
c - manter recursos humanos e materiais e equipamentos sociais compatíveis com o atendimento 
dos serviços assistenciais que se obriga a prestar para alcançar os objetivos deste TERMO DE 
COLABORAÇÃO; 
d - assegurar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, as condições necessárias ao acompanhamento, 
supervisão, controle e fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO; 
e - Permitir livre acesso do gestor, do responsável pelo controle interno e dos membros da 
comissão de monitoramento e avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal 
de Contas, aos documentos e às informações referentes a este instrumento, junto às instalações 
da OSC; 
f - aplicar, integralmente, os recursos financeiros repassados pela ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
no desenvolvimento do objeto do presente ajuste; 
g - apresentar, mensalmente, relatório de atividades e relação de usuários atendidos vinculado 
ao cronograma de desembolso estabelecido no Plano de Trabalho, aprovados pelo Gestor da 
parceria; 
h - apresentar a prestação de contas parcial e final, mediante apresentação de relatório das 
atividades desenvolvidas e da aplicação dos recursos financeiros recebidos, bem como da 
declaração quantitativa de atendimento nesse período, assinada pelo representante da OSC, 
acompanhado de cópia dos extratos da conta bancária; 
i - apresentar em até 10 (dez) dias úteis após o encerramento de cada quadrimestre do ano civil, 
relatório sobre a execução no período, apresentando comparativo específico das metas 
propostas com os resultados quantitativos e qualitativos alcançados, bem como respectiva 
prestação de contas; 



 

j - prestar contas final, dos recursos repassados durante o exercício anterior. Recolher ao Erário 
Municipal os eventuais saldos remanescentes dos recursos repassados e não aplicados dentro 
do período aprazado, inclusive os provenientes das aplicações financeiras realizadas. O 
descumprimento do prazo estipulado para a apresentação da prestação de contas, assim como 
para se efetuar o recolhimento, se for o caso, acarretará o impedimento de receber quaisquer 
outros recursos da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 
k - manter contabilidade e registro atualizados e em boa ordem, bem como relação nominal dos 
atendidos à disposição dos agentes públicos e, ainda, manter registros contábeis específicos 
relativos aos recebimentos de recursos oriundos do presente TERMO DE COLABORAÇÃO; 
l - Manter e movimentar os recursos na conta bancária citada neste instrumento; 
m - Transferir e permitir a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA a responsabilidade pela execução 
do objeto, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua 
descontinuidade; 
n - Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade 
dos fornecedores de bens e prestadores de serviços. 
o - Fazer a restituição do saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não 
utilizados, exceto se autorizado reprogramar; 
p - Anexar e entregar o balanço patrimonial, o balancete analítico anual, a demonstração do 
resultado do exercício e a demonstração das origens e aplicação dos recursos da Entidade 
parceira, segundo as normas contábeis vigentes para o terceiro setor; 
q- Manter em seus arquivos durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente 
ao da prestação de contas, os documentos originais que compõem a prestação de contas; 
r - Identificar o número do Instrumento da parceria e Órgão repassador no corpo dos 
documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de contas a ser 
entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago parcialmente quando a 
despesa for paga com recursos do objeto e outras fontes; 
s - Divulgar esta parceria, em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas 
sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: 
data da assinatura, identificação do instrumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto 
da parceria, valor total da parceria, valores liberados, e situação da prestação de contas da 
parceria; 
t - Oficiar a relação de parentesco vinculado ao objeto, caso houver, de dirigente ou de membros 
da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, bem como se for parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau que tenha relação direta com 
servidores ou agentes políticos diretamente ligados à CONCEDENTE, inclusive no âmbito do 
Legislativo. 
 
Parágrafo Único - Quando houver impossibilidade física de pagamento mediante transferência 
eletrônica, será admitida a realização de pagamentos em espécie, principalmente nos casos de: 
- ser necessária a disponibilização de valores em espécie para fornecedores ou prestadores de 
serviços, em razão da região de execução ou do objeto do termo de colaboração ou do termo de 
fomento; ou 
- o fornecedor de bens ou prestador de serviço não possuir conta bancária própria, e o valor for 
igual ou inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais). 
 
II – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBRIGA-SE A: 



 

a - garantir o repasse de recursos, de acordo com os critérios estabelecidos; 
b - fixar e dar ciência a OSC dos procedimentos técnicos e operacionais que regem a execução 
do programa objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO; 
c - assessorar, supervisionar e fiscalizar a implantação e o desenvolvimento do objeto do 
TERMO DE COLABORAÇÃO, qualitativa e quantitativamente, indicando parâmetros e 
requisitos mínimos para as atividades desenvolvidas; 
d - Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes e durante a vigência 
do objeto, e submeter à homologação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, 
que deverá conter no mínimo: 
A forma sumária das atividades e metas estabelecidas; 
As atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido 
em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e 
aprovados no plano de trabalho; 
e - examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à OSC; 
f - assinalar prazo para que a OSC adote as providências necessárias para o exato cumprimento 
das obrigações decorrentes deste TERMO DE COLABORAÇÃO, sempre que verificada 
alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros até a 
resolução da irregularidade; 
f - submeter a prestação de contas final deste TERMO DE COLABORAÇÃO, apresentada pela 
OSC a apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social para análise e anuência do 
parecer emitido pela Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DAS MISSÕES e pelo Gestor; 
g - Prorrogar a parceria de ofício, quando houver atraso na liberação dos recursos ou dos 
serviços, limitada prorrogação ao exato período do atraso. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA RENOVAÇÃO 
 
O prazo de vigência do presente termo é de até 31/12/2018, contados à partir da data de sua 
assinatura, podendo ser alterado mediante solicitação da organização da sociedade civil, 
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentado à administração pública em, no 
mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA, RESCISÃO OU DESISTÊNCIA 
 
O presente TERMO DE COLABORAÇÃO poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer 
tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, por descumprimento das cláusulas aqui estabelecidas, ou ocorrendo a 
superveniência de norma legal ou fato, que o torne material ou formalmente inexequível. Na 
hipótese de denúncia, rescisão ou desistência, ficam os partícipes obrigados a manter suas 
obrigações até o último dia do mês subsequente àquele em que ocorrer o fato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e das normas do edital, e da 
legislação pertinente, a Administração Pública poderá aplicar à organização da sociedade civil, 
garantida a defesa prévia e o contraditório, as seguintes penalidades: 
– advertência; 



 

- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 
- 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 a organização da sociedade 
civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso II. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
As reuniões entre os representantes credenciados das partes, necessárias ao desenvolvimento 
do presente TERMO DE COLABORAÇÃO, bem como quaisquer outras ocorrências, deverão 
ser registradas em atas, assinadas pelos partícipes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 
Para dirimir as questões decorrentes deste TERMO DE COLABORAÇÃO, que não possam ser 
resolvidas pela mediação administrativa, as partes elegem o Foro da Comarca de Palmeira das 
Missões/RS. 
E, por estarem assim justos e acertados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que surta seus efeitos 
legais. 
 

São José Das Missões/RS, 20 de Junho de 2018. 
 

_____________________________________ 
SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
____________________________________ 

ABEGAHIR MARTINS DA SILVA 
Gestora da Parceria 

 
___________________________________ 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONSTANTINA 
Representante da Organização Sra. Odila Dominga Rech Sanini 

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
 
1a ____________________________ 
 
2a ____________________________ 



 

 


