PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

MANDAGUARI
ANEXO XII - MODELO DE TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COL AB OR AÇ ÃO Nº XX/2019
TERMO

DE

COL ABO R AÇ ÃO

VOLUNTÁRI A,
MUTU A

EM

REGIME

DE

COOPER AÇ ÃO ,

TR ANSFERÊNCI A
FIN ANCEIROS
CELEBR AM

DE

RECURSO S

QUE
O

COM

ENTRE

MUNICÍPIO

SI
DE

M AND AG U ARI E O XXXXXXXXXXXX.
O MUNICÍPIO DE MAND AG U ARI , pessoa jur ídica de dir eito público interno,
com sede nesta cidade, à Avenida Amazonas, 500, inscr ito no CNPJ sob n.º
76.285. 345/0001 -09, autor izado pela Lei Orgânica Municipal, Artigo 89,
Inciso XIII, neste ato representado pelo Pref eit o Municipal, ROMU ALDO
B ATI STA,

brasileir o,

3.489.662-3,

casado,

inscrit o

no

empr esário,

CPF/ MF

sob

n.º

portador

do

RG/SSP/PR

652.718.409 -30,

doravante

denom inado M UNICÍPIO , e, de outro lado , o XXXXXXXXXXXXX, pessoa
jur ídica

de

direito

XXXXXXXX,

no

privado,

Município

com

de

sede

na

Mandaguari,

Rua

XXXXXXXXX ,

inscr ita

no

XXXXXXXX, neste ato representado por seu presidente

CNPJ

XXXX,
sob

nº

XXXXXXXXX,

brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº
XXXXXXX e inscrito sob o CPF nº XXXXXXX XX, residente e domiciliado na
Rua XXXXXXXX , XXXXXXXX , centro, no Município de Mandaguar i/PR ,
doravante denom inada Organização da Sociedade Ci vil - O SC tem just o e
acertado,

celebrar

conf ormidade,

com

sujeitando-se as

o
a

presente
Lei

TERMO

Aut orizativa

normas pertinentes

DE

Municipal

COL AB OR AÇ ÃO ,
de

da Const ituição

nº

XXXXXXX

Federal,

em
e,

da Lei

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, bem como, da Lei Feder al nº
13.019/ 2014, Decret o Municipal nº 286/2017, da Resolução 03/2006/TE -PR,

do Procedimento de Inexigibilidade nº. 46/2018, Processo Administrativo nº.
136/2018, pela legislação vigente e pelas cláusulas e con dições a seguir:
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regulamentada pela Instrução Normativa nº 061/2011/TCE-PR, disposições
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da Resolução nº 028/2011/TCE-PR alt erada pela Resolução nº 46/2014 e
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CL ÁUSUL A PRIMEIR A – DO OBJETI VO
O presente Termo de Colaboração tem por objetivo a prestação de ser viço de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , visando incentivar o desenvolvimento do
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .
CL ÁUSUL A SEGUND A – DO OBJETO
A

presente

Colaboração

tem

por

objeto

a

contribuição,

por

meio

de

transf erência voluntária de recur sos para f ins de execução pela OSC do
projeto

XXXXXXXXXXXX ,

para

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,

na

f orma

estabelecida no plano de trabalho.

CL ÁUSUL A TERCEI R A – D A FUND AM ENT AÇ ÃO LEG AL
Este

instrumento

tem

sua

f undamentação

na

Lei

Municipal

n.º

XXXXXXX/2018, que autor izou a transf erência voluntár ia de recursos, além
dos f undamentos estabelecidos no preâmbulo deste, par a a consecução dos
objetivos estabelecidos na cláusula pr im eira.

CL ÁUSUL A Q U ARTA – DOS RECURSO S FIN ANCEIRO S
Para execução do objeto previsto na clausula segunda deste instrumento ser á
repassada à importância de R$ XXXXXXX (XXXXXXXX reais ), de acordo com
o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, correndo as
despesas à conta dos recursos orçament ários.
§1º - As despesas devem ser vinculadas às metas estabelecidas no Plano de
Trabalho.
§2º-

Os

recursos

repassados

dever ão

ser

ut ilizados

obser vando

aos

princípios da legalidade, moralidade, boa f é, prob idade, impessoalidade,
isonomia,

publicidade,

razoabilidade

e

do

julgamento objet ivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, de
acordo com o regimento de compras e contratações da OSC.
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econom icidade,
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CL ÁUSUL A Q UINTA – D AS DESPES AS
I) Poder ão ser pag as com recursos vinculados à colaboração, desde que
aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:
A) Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de
trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil,
durante a vigência da colaboração, compreendendo as despesas com
pagamentos de impostos, contr ibuições sociais, Fundo de Garantia do
Tempo de Ser viço - FGTS, f érias, décimo - t erceiro salár io, salários
proporcionais,

ver bas

rescisórias

e

demais

encargos

sociai s

e

trabalhistas, desde que tais valores:
a) correspondam às atividades previstas para a consecução do obj eto
e à qualif icação técnica necessária par a a execução da f unção a ser
desempenhada;
b) sejam compat íveis com o valor de m ercado da região onde atua e
não

superior

ao

t eto

do

Poder

Executivo

para

cada

categoria

prof issional;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho ef etivo e exclusivamente
dedicado à colaboração celebr ada;
B) Custos indiret os necessários à execução do objeto seja qual f or a
proporçã o em relação ao valor total da parceria;
C) Aquisição de equipamentos e mater iais permanentes essenciais à
consecução do objet o e ser viços de adequação de espaço f ísico, desde
que necessários à instalação dos ref eridos equipamentos e materiais.
§

1º

A

inadimplência

da

administração

pública

não

transf ere

à

organização da sociedade civil a r esponsabilidade pelo pagamento de
obrigações vinculadas à parcer ia com recursos próprios.

acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes.
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§ 2º A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência
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§

3º

O

pagament o

de

remuneração

da

equipe

contr atada

pela

organização da sociedade civil com r ecursos da parcer ia nã o gera
vínculo trabalhista com o poder público.
II) Não poderão ser pagos com recursos do Termo de Colaboração despesas
com:
A) Encargos

trabalhistas,

previdenciár ios,

f iscais

e

comerciais

relacionados à execução do objet o previsto no termo de colaboração
ou

de

f omento,

não

implicando

responsabilidade

solidária

ou

subsidiár ia da administração pública a inadimplência da organização
da sociedade civil em relação ao ref erido pagamento, os ônus
incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorr entes de
restrição à sua execução.
B) Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
C) 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;
D) Despesas com taxas bancárias;
E) Realizar despesas em data anterior à vigência da parceria;
F) Efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria;
G) Realizar despesas com multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a
pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos;
H) Realizar despesas com obras que caracterizem a ampliação de área construída ou
a instalação de novas estruturas físicas;
I)

No caso de pagamento dos custos indiretos é vedado a duplicidade ou
sobreposição de recursos no custeio de uma mesma parcela;

J) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à

K) Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.
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obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
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III - O remanejamento de despesas somente ocorrerá mediante prévia solicitação pela
organização credenciada, acompanhada da devida justificativa e aprovada pela
Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS e pelo Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso – CMDI.

CL AUSUL A SEXTA – D A PRESTAÇ ÃO DE CO NTAS
A

Organização

da

Sociedade

Civil

credenciada

deverá

prestar

contas

mensalmente, até o 10º dia út il subseqüente ao mês do recebimento da
parcela, estando à liber ação de novas parcelas condicionadas à entrega da
prestação de contas do mês anter ior.
Após análise da prestação de contas, quando houver f atos apontados pelo
setor responsável, os mesmo s deverão ser sanados, sob pena de suspensão
de repasse dos recursos f inanceiros at é sua devida regular ização.
A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil
credenciada deverá conter elementos que permitam ao gestor e f iscal da
parcer ia avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi executado na
f orma pactuada, com descrição pormenorizada das atividades realizadas e
comprovação do alcance das metas e resultados esper ados, até o per íodo de
que trata a prestação de contas.
§ 1º Serão glosados valor es relacionados a metas e resultados descumpridos
sem justif icativa suf iciente.
§ 2º Os dados f inanceiros serão analisados com o intuito de estabelecer o
nexo

de

causalidade

entre

a

receit a

e

a

despesa

r ealizada,

a

sua

conf ormidade e o cu mprimento das norm as pertinentes.
§ 3º A análise da pr estação de contas deverá consider ar a verdade real e os
resultados alcançados.
§ 4º A pr estação de cont as da parcer ia obser vará r egras específ icas de

trabalho e no termo de colaboração.
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acordo com o montante de recursos públicos envolvido s, nos termos das
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Serão glosados ou estornados nas pr estações de contas os valores que
f orem aplicados em f inalidades diver sas das previstas no inst rumento.
Toda movimentação de recursos no âmbito da parceria celebrada será
realizada

mediante

transf erência

elet rônica

sujeita

a

identif icação

do

benef iciár io f inal e a obrigatoriedade de depósito em sua conta bancár ia.
Os pagamentos deverão ser realizado s m ediante crédito na conta bancária de
titularidade dos f ornecedor es e prest adores dos ser viços.
Os recursos recebidos em decorrência da parceria ser ão depositados em
conta corrente específ ica isenta de tar if a bancária na instit uição f inanceira
pública.
Os rendimentos de ativos f inanceiros serão aplicados no objeto da parcer ia,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de cont as exigidas para
os recursos transf eridos.
A Secret aria de Assistência Social poderá exigir inf ormações adicionais se
houver necessidade de sanar dúvidas em relação aos comprovant es e
f ormulários entregues para prestação de contas.
Todas as despesas realizadas e compr ovadas na prestação de contas devem
relacionar -se ao obj eto do termo de par ceria a ser celebr ado e previsão no
Plano de Trabalho
Havendo constatação de irregular idade na pr estação de contas da parcela
apresentada, f icarão suspensos os r epasses das parcelas subseqüent es até
que a irregular idade seja sanada ou o recurso restituído;
- Será consider ado irregular, carac terizará desvio de recur sos e dever á ser
restituído

aos

cof res

públicos

qualquer

pagamento

de

despesas

não

autorizadas no plano de trabalho, de despesas nas quais não esteja
identif icado o benef iciár io f inal ou de despesas realizadas em desacordo com
qualq uer das condições ou restr ições est abelecidas neste artigo.

receitas

6

obtidas das aplicações f inanceiras r ealizadas, serão de volvidos ao órgão
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provenient es
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evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do
responsável, providenciada pela autor idade competente.
- A análise da prestação de contas deve r á consider ar a verdade real e os
resultados alcançados.
- Após análise da prestação de contas mensal o f iscal de convênios
apresentará

bimestralmente

parecer

técnico

à

Secr etaria

Municipal

de

Assistência Social – SMAS, que posteriormente submeterá a aprov ação do
Conselho Municipal d os Direitos do Idoso – CMDI.

CL AUSUL A SETIM A - OBRIG AÇÕ ES DO MUNICÍPIO :
São obrigações do MUNICIPIO:
a) repassar a OSC a importância mencionada na cláusula quinta;
b) f iscalizar, acompanhar e avaliar a execução dos objet ivos d ef inidos na
cláusula pr imeir a;
c) examinar, inspecionar e deliberar, por parecer técnico, quanto à aprovação
dos relatórios e prestação de contas das parcelas recebidas pela OSC;
d) receber a pr estação de contas apr esentada pela OSC, que, após a devida
análise da UGT (Unidade Gestora de Transf erências) do Município, instituída
através do Decreto Municipal nº 177/2013, será submet ida à apreciação do
Chef e do Executivo Municipal, que se manif estará quanto ao processo,
determinando seu ar quivamento, para f ins do dispost o no parágraf o único, da
cláusula sext a.
e) obedecer às nor mas legais contidas no preâmbulo, bem como, na cláusula
terceira, e, em especial, à Instrução Nor mativa 061/2011 e Resolução 28/2011
e 46/2014, todas do TCE -PR.
f ) Os recursos públicos de ver ão ser repassados dir etamente à OSC executora
do objeto do termo de transf erência, sendo vedado o repasse intermediado por
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órgãos ou agentes públicos ou não.
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CL ÁUSUL A OI TAV A – D AS OBRIG AÇÕ ES D A OSC :
São obrigações da O SC:
a)

executar

os

ser viços

estab elecidos

na

cláusula

segunda,

responsabilizando -se pela correta aplicação dos recursos recebidos, que não
poderão ser destinados a quaisquer out ros f ins, sob pena de rescisão deste
instrumento,

independentemente

de

notif icação

ou

aviso,

judicial

ou

extraju dicial, e consequente responsabilização de seus dir igentes;
b)

responsabilizar - se

pelos

encargos

de

natureza

f iscal,

f inanceira,

trabalhista e previdenciária, danos causados a terceiros e pagamentos de
seguros

em

geral,

eximindo

o

MUNICÍPIO

de

quaisquer

ôn us

ou

reivindicações, por parte de terceiros, em juízo ou f ora dele;
c) submeter -se à f iscalização promovida pelo MUNICÍPI O f ornecendo as
inf ormações necessárias quando pleiteadas;
d)

propiciar

aos

credenciados

pelo

MUNI CÍPIO

condições

e

meios

necessários ao acompanhamento e à fiscalização do presente, a qualquer
tempo e lugar, mantendo atualizada a escrituração cont ábil relat iva aos atos
e f atos decorrentes da execução do pr oposto, bem como do cadastro dos
usuár ios do programa;
e) prestar gratuitam ente os ser viços e at endimentos objetos do presente;
f ) arcar com o pagamento de t oda e qualquer despesa excedente aos
recursos programados;
g) manter em arquivo, pelo pr azo de dez anos, contados da data da entrega
dos

relatór ios

ao

MUNICIPIO,

o

cadastro

dos

usuár ios,

guias

de

encam inham ento, as f ichas e relatór ios individualizados dos usuár ios, bem
como os registros contábeis relat ivos ao exercício de concessão, com a
identif icação deste instrumento, com vistas a permit ir o acompanhamento, a
super visão e o control e dos ser viços prestados;
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h) manter conta cor rente específ ica e exclusiva junto ao Banco do Brasil,
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i) a movimentação dos recursos somente poderá ocorrer mediante crédit o na
conta bancár ia de tit ular idad e dos f ornecedores e prestadores do ser viço;
j) os comprovantes das despesas devem ser em itidos em nome desta
parceira, possuindo expressa menção ao número, seguido do ano e do nome
ou da sigla do órgão concedente;
k) o saldo existente em conta bancária, e nquanto não utilizado, será
obrigator iamente

aplicado

em

caderneta

de

poupança,

em

inst ituição

f inanceira of icial, desde que a previsão de uso seja igual ou superior a um
mês;
l) as receitas f inanceiras serão obrigat oriamente computadas a crédito da
colaboração e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua f inalidade,
devendo constar de demonstrativo específ ico que integrará a prestação de
contas;
m) quando da conclusão ou ext inção deste Termo, o saldo f inanceiro
remanescente, inclusive os valores pr ovenien t es de receitas obt idas de
aplicações f inanceir as, será devolvida ao MUNI CÍPIO num prazo de 30
(trinta) dias do evento , sob pena de imediata instauração de tomada de
contas especiais;
n) comprovar o ef etivo atendiment o, mediante: a apresentação de relatór i o
circunstanciado, ata da reunião do conselho f iscal e da UGT do tomador onde
concorda e apr ova a destinação correta dos recursos f inanceiros recebidos;
o) atender o princípio da econom icidade, através de prévia pesquisa de
preços junt o a no m ínimo 3 (três ) f ornecedores do ramo do bem ou do ser viço
a ser adquir ido;
p) os documentos devem ser emitidos de f orma legível, sem rasuras, e
constar a certif icação do responsável pelo r ecebimento das mercador ias ou
ser viços prestados.
q) obedecer às nor mas legais con tidas no preâmbulo, bem como, na cláusula
especial, à I nstrução Normat iva

nº 061/2011/TCE- PR e

Resolução nº 28/2011 e 46/2014, ambas do TCE -PR.
Parágrafo úni co – É vedado a OSC:
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a) Realizar despesas a t ítulo de taxa administrativa, gerência ou sim ilar;
b) Pagar, a qualquer t ítulo, com recursos da transf erência, ser vidor ou
empregado integrant e de quadr o de pessoal da administração pública, dir eta
ou indireta, por quaisquer serviços, inclusive de consultor ia ou de assist ência
técnica, ressalvadas as hipóteses previst as em lei;
c) Modif icar o objet o do presente convênio, excet o no caso de ampliação de
metas, desde que, seja previamente aprovada a adequação do plano de
trabalho pela administração pública, por escrito;
d)

Aplicar

os

r ecursos

em

f inalidade

diversa

da

estabelecida

nest e

instrumento, ainda que em caráter de em ergência;
e) Realizar despesa em data anter ior ou post erior à vigência da presente
colaboração, excet o no segundo caso se expr essamente autorizado pela
autoridade competente da administração pública;
f ) Realizar despesas com:
I) taxas bancár ias, multas, juros ou atualização monetár ia, decorrent es
de culpa de agente do tomador dos recursos ou pelo descum primento de
determinações legais ou conveniais;
II) obras que caracterizem a a mpliação de ár ea constr uída ou a
instalação de novas estruturas f ísicas;
III) Pagamento de aviso pr évio indenizado, multa do FGTS, dobra
relat iva às f érias vencidas e quaisquer outras despesas decorrentes do
descumpr imento da lei ou culpa por parte do empr egador tom ador;
g) Realização de despesas com publicidade, salvo de caráter educat ivo,
inf ormativo ou de or ientação social, que esteja diretamente vinculada com
o objeto do termo de transf erência e da qual não constem nomes,
símbolos, imagens ou quaisquer ref erências que caracterizam promoção
pessoal de autor idades ou de ser vidores públicos, desde que previstas no
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plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objet o do convênio;
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h) Repassar, ceder ou transf erir a terceiros a execução do objeto do ato de
transf erência ou transf erir recursos a t erceir os que não f igurem como
participes do termo de transf erência;
i) Transf erir recursos para associações de ser vidores ou quaisquer OSC de
benef ício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou ser viços a um círculo
restrito de associados ou sócios;
j) Transf erir recursos a título de contribuição, auxílio ou subvenção social a
inst ituições pr ivadas e sem f ins lucrativos não declaradas de ut ilidade
pública;
l) Transf erir recursos às OSC privadas sem f ins lucrativos que ten ham como
dir igentes ou controladores:
l.1.) Membros do Poder Execut ivo do concedente dos recursos ou do
legislat ivo Municipal ou Estadual, conforme o caso, bem como seus
respect ivos cônjuges, companheiros e parentes em linha ret a, colat eral
ou por af inidad e até o 3º grau, salvo se comprovada a inexistência de
conf lito com interesse público.
l.2.) Ser vidor público vinculado ao poder Execut ivo do concedent e dos
recursos ou do legislat ivo municipal ou Estadual, conf orme o caso, bem
como seus r espectivos conjug ues, companheiros parent es em linha reta,
colateral ou por afinidade até o 3º grau, salvo se comprovada a
inexist ência de conf lito com o interesse público;

CL ÁUSUL A NON A – D A DO TAÇ ÃO ORÇAM ENTÁRI A
Correrão às despesas à conta dos recursos orçamentár ios pro gramados na
Dotação xxxxxxxxxxxxxx – Fundo Municipal d e Assistência Social – elemento
de

despesa

xxxxxxxxxxxxxx

–

Fonte

xxxxxxxx

–

valor

R$

xxxxxxxxxx

TR ANSFERÊNCI AS
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(xxxxxxxxxxxx).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

MANDAGUARI

A

comprovaçã o

de

atendimento

deverá

ser

apresentada

ao

MUNICÍPIO

mediante pr estação de contas total da parcela recebida, nos t ermos da
Resolução nº 028/2011 e 46/2014, ambas do TCE/PR.
Parágrafo primeiro - Em atendimento a legislação estadual pert inente à
transf erência de recursos e a prestação de cont as o concedente dos recursos,
e

o

respect ivo

tomador,

deverão

atualizar

as

inf ormações

no

Sistema

Integrado de Transf erências - SIT, (site do TCE/PR), e encaminhar a prestação
de

contas

na

f orma

e

nos

prazos

f ixados

na

In strução

Normativa

61/2011/TCE/PR.
Parágrafo segundo – O prazo f inal para o envio das inf ormações no SIT será
de 30 (trinta) dias para a OSC e de 60 (sessenta) dias para o MUNICÍPIO,
contados do encerramento do bimestre a que se ref erem.
Parágrafo terceiro – É assegurado ao MUNICI PIO e ao Tribunal de Contas do
Estado, a qualquer tempo, acesso aos registros contábeis e aos documentos
decorrent es do pr esente.

CL ÁUSUL A

DÉCIMA

PRIMEIR A

–

DO

CONTROLE,

FISC ALIZ AÇ ÃO

E

GERENCI AM ENTO
É prerrogativa do Município conse r var a autor idade norm ativa e exercer
controle

e

f iscalização

sobre

a

execução,

mediação,

super visão

e

acompanhament o das atividades inerent es ao objet o deste instrumento, bem
como assumir ou tr ansf erir a responsabilidade pela execução, no caso de
paralisação ou de f ato relevante que venha a ocorrer.
Parágrafo único - Em conf ormidade com Resolução nº. 28/2011 do TCE –
Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Art. 20 e 21, incisos I - V, § 1º,
indica-se, neste ato, o ser vidor público xxxxxxxxxxxx , com as atr ibuições de
acompanhament o e f iscalização das ações constantes no Plano de Aplicação

CL ÁUSUL A DÉCIM A SEGUND A – D A RENÚNCI A E D A RESCIS ÃO.
Praça dos Três Poderes, 500 – Caixa Postal 148 – Fone/fax (0**44)3233-8400 – CEP 86.975-000 – Mandaguari–Paraná

Página

def inidos nos artigos mencionados.

12

(Plano de Trabalho) e/ou projeto básico da presente colabor ação, nos lim ites

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

MANDAGUARI

O presente poderá ser renunciado por escrito a qualquer t empo e rescindido
de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
por descumpr imento das normas estabelecidas na legislação vigente, por
inadimplemento

de

qualquer

das

cláus ulas

ou

condições

ou

pela

super veniência de norma legal ou f ato que o torne f ormalmente inexequível.
Parágrafo

primeiro

–

Const itui

mot ivo

de

rescisão

a

constatação

das

seguintes situações:
I – descumpr iment o de qualquer das exigências f ixadas nas normas e
diretr izes que regulam o presente, especialmente quanto aos padr ões de
qualidade de atendimento;
II – cobrança dos usuários de qualquer valor pelo atendiment o realizado seja a
que título f or.
Parágrafo

segundo

–

quando

ocorr er

denúncia

ou

rescisão,

f icam

os

participantes responsáveis pelas obrigações contraídas dur ante o prazo em
que viger este instrumento.

CL ÁUSUL A DÉCIM A TERCEI R A – D A RESTI TUI Ç ÃO DE RECURSOS
A OSC compromete - se a restituir os valores transf eridos pelo MUNICÍPIO por
ocasião

da

conclusão,

denúncia,

r escisão

ou

extinção

da

parceria,

se

comprovar a inexecução do objeto da avença ou de sua utilização em
f inalidades não previstas neste instrumento, de uma só vez, atualizados
monetariamente e acrescidos de juros na f orma da legislação aplicável aos
débitos para com a Fazenda Nacional, a partir da data do recebimento, no
prazo máximo de até 30 (trinta) dias da comunicação ef etuada para tal f im,
tudo em conf ormidade com o cont ido no art. 52 da Lei Federal nº 13.019/2014.

1) Prazo de execução: de xx de xxx de 20 xx a xx de xx de 20 xx.
2) Prazo de vigência: de xx de xxx de 20 xx a xx de xx de 20 xx.
Praça dos Três Poderes, 500 – Caixa Postal 148 – Fone/fax (0**44)3233-8400 – CEP 86.975-000 – Mandaguari–Paraná

Página

O presente convênio terá os seguintes pr azos:

13

CL ÁUSUL A DÉCIM A QU ARTA – D A EXECUÇ ÃO E VIGÊNCI A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

MANDAGUARI

CL ÁUSUL A DÉCIM A QUINTA – D AS AL TER AÇÕES
Este termo poderá ser alte rado somente mediante acordo entre as partes, por
meio de Termo Adit ivo.

CL ÁUSUL A DÉCIM A SEXTA – DO FORO
As partes elegem o f oro da Comarca de Mandaguari, Paraná, para que sejam
dir imidas eventuais dúvidas e/ ou conf litos provenientes deste instrumento.

E, por estarem cient es do que f oi pactuado, os part ícipes f irmam o presente
convênio em quatro vias de igual teor e f orma, perante as testemunhas
abaixo.
Mandaguari, xx de xxxx de 20 xx.
De acor do,

MUNICIPIO DE M AND AGU ARI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

_____________________________

Nome:
Ender eço:
CPF:

Nome:
Ender eço:
CPF:
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Testemunhas:

