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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TERMO DE FÚHENTÚ nº 005 l'2El15

TERme DE mesmo Nº esses-is QUE
ENTRE. sr CELEBRAM [: MUNICIPIO DE

E.CDFDRANGA, esmee DD ssalene
SANTO, E nssecmçie PesTALezm es
ecePeRANGA-es, mes resetes DA LEI

FEDERAL Nº temem.-l sees ALTERssees

E DECRETO MUNICIPAL N“ sistesw,

0 MUNICÍPIO DE ECDPÚRANGA semen fee ESPÍRITO sente. atraves da

PREFEITURA MUNICIPAL DE EÇÚPDRANGA—ES. sem sede na Rua Suelen Dies

Mendºnça. Nº 2D, Bairrº Centro, Eeepersnga-ES, CEF Z'QBEDDÚÚ, inscrita no
ENPJIMF set:- e nº 2?.16?.311l0001—D4, neste ato representada per seu titular#
Prefeita Munlsipal de Ecºporanga-ES, SRM ELIAS; DAL CDL, brasileira. Sepal-ade
Judicialmente. residente e domiciliado na Fazenda Jaqueline, »Cúrrege de Cavaco,
Zona Rural, Eceperenga-ES, CEP 238503130. penederla) de carteira de identidade
ele nª 189.546 SSP—ES., inssriteiaj ne CPFEMF sela o .nº- 4?E.812_?5?—15 ne exersíeie

de suas atribuições legais e regulamentares, deraVante densminade Administre-ças
Pública e a ASSDCIAÇÃÚ PESTALQZZI DE ECvDFDRANGA—ES. cent sede na

Rua: Cândido Miguel de Seuzs. Nº 54”, Bairro: Centro., CEP; ERSE—0.303,
Eeeperanga—Eã inscrita no GNPJIMF esta e nª 35.349l543lGD01-45, neste ate
representada pela Sr(a)" Din—eia Freitas de Arg—file, brasileira. Selteira. Técnica
Centébil Apresentada, portadora de cadeira de identidade de nº ?39319, expedida
pela SSP-ES, inscrita no GPFIMF set:- e nª 5023453713. doravante denºminada
DSC. sem fundamente na Lei Federal nª 13.019l2l314. suas alterações pesterieres e

Decretº Municipal nª E.t$-il“201?, bem como nes principles que regem a
Administração Pública e demais normas pertinentes. celebram este Tens de
Femente na turma e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

eLAusULA PRIMEIRA .— ee essere: & _, ;*.
Custe-ie de serviçe especializada para pessoas com deficiência eenfenne plane de

trabalhe constante de processe nª 3656i2ú18. que passa a integrar e presente

instrumento sente se nele estivesse transcrita, pare— s execuçâe de seguinte seleta:
pagamento de funcionários, seus encargos inerentes [Pl-$! lNSSi FGTS e lRRFl,
ferias. 13“ selar-ie, reseisàe trabalhistas, manutenção de DE veiculos escolares
(peças e meu de abre), DPVAT e lieeneiamente de 02 vei'eules, combustivel, agua,.

energia, te—Iefene, Internet. Honorários Centébeis, eentribuiçãe sindical:
FEPESTALDZZl-IES, FENÁPESTALÚZZIAGGIMT. FENÁG. SENÁLBA, bem sem::

HA smw eres MEWÇ, za, estam, mewrueàs - espessa-,esse
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outras deepeees cie manutençãc neceeeáriee ee plene atendimentº dos usuários

ORÇAMENTÁRIA: '
cem Detimêncle da Aeeecieçãe Peetelczzi ele Ecoporanga—ES”,

CLÁUSULA SEGUHDÁ —. DDS RECUR—SÚE FINIHINCEIRDS E DA DDTAÇÃD

De rece-rece financeiras para e execuçãe deste Terme serão cueteaciee
exclusivamente pela HUNlCiPlÚ DE ECDPDRAHGA-ES e :: DSG utilizacice em
estrita ccnfcrmiclade cem e pleno tie trabalhe, eendc que será utilizada came lente
dee recursce para cueteamente de execuçâe de objeto da referida parceria:
ummee eeereea FONTE PRDJETDMTWIDADE ELEMENTO DE DESPESA cúeiee
DENDWNAÇÃD

úneic: mi - eeceemem eur—IIc-Im. ee essere-uem eccmL
Uniaade: um * FUNDD MUNICIPAL DE aeeerêwem secIAL

"com ,cemcazezcet - APDÍD FlNANÍC Eiee A FESTALDZZI

easacaeucee _ euevençôee EDCIAIE - tematica - Recueeee eeemâmce
FicHA 355,

VALOR DE R$ 130.000,09

CLÁUSULA TERCEIRÉ -— Diª. UBERAÇÃD DD RECURSO FlNANCElR-Di

A liberecâc eee recureee financeiros a cerg-e de MUNICÍPiÚ. previetce ne
CLÁUSULA EEGUNDR, daeee—á em GS perceiee de igual «releia Fupes e publicação

de extrato cieste, c eeter finance-irc procederá. eo pagamento referente à primeira
parcela em até 5 (dois) dias úteis. desde que nãci existe pendente prestação de
centes de recurec referente a exerciciº eriterierª
PARÁGRAFO PRIMEERD — É vedada a realização de qualquer atividade prevista nc

Plane de Trabalhe entes da inicie de repasse dee recursos financeiros.. bem crime e
custeio de gestos 'que tenham sido generic-e antes de inicio cla vigencia deete Terme.

PARÁGRAFÚ SEGUNDÚ — A DSC movimentará ce recurrence previetee neste

cláusula em conta bancária especifica, vincule-de eo presente Terme. assim
diecriminade: BANCO DE BANESTES, Agência MED « Ecoporanga-ES, Gente
Corrente N" 293653253.
P&RÁGRAFD TERCEIRD —- Na aplicação dee re—cureee deverà eer ebeervade &

legislaçãe aplicável, realizando—ee sempre que passive-l eetacãe de preces. de
acºrdo cem ee principios de economicidade e de eficiência.
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RARÁGRAFÚ DUARTE: — Ds recursos recebidos em decorrência da parceria serão

depositados em conta corrente especitica isenta de tarifa bancária na instituição
tinanceira púbiioa determinada pela administração oúbiica

PARÁGRAFO QUINTÚ — Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no
objeto- da parceria. estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas
exigidas para os recursos transferidos.

PARÁGRAFO SEXTO — Ao final da vigência desta Termo caso exista saido

remanescente. a D&G tem até 30 dias antes do Término da Vigência. para

apresentar a reprogramação do Sai—do e por conseguinte soiicitar um Termo Aditivo
ao presente Termo de Fomento.

PARÁGRAFO SÉTIMO -— Expíl'ida a vigência da parceria., ocorrendo a extinção
deste Termo, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das

receitas obtidas das apticações financeiras reatizadas, serão devolvidos ao

MUNIC-[PIB, no prazo improrrogávei de SE: (trinta) dias. sob pena da imediata

instauração de tomada de contas especiai, providenciada pelo MUNICÍFIÚ..

PARÁGRAFO DITAVO — Ci repasse dos rec-ursos previstos nesta cláusula Hoara

automaticamente suspenso e retidos os valores respectivos se a instituição não
comprovar o gasto de no minimo rosa do trator mensai repassado, condição que

será obrigatória para a aprovação das contas prestadas.

PARÁGRAFO NONO — D repasse dos recursos previstos no "caput" desta ciáusuia

ficara. automaticamente suspenso., e retidos os valores respectivos, até o
saneamento da irregularidade. caso nais inadimpiemento de quaisquer das

obrigaçoes previstas neste Termo, especiaimente quando:

a)
houver evidências de irregularidade na apiicaçào de parcela anteriormente
recebida;

b) quando constatado desvio de finaiidade na aplicação dos recursos ou o
inadimplemento
ºrganização da Sociedade Civil em rotação a obrigações
estabelecidas
nesteda
Termo;
o) quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração oúhlica ou. patos

orgãos de controle interno ou externo, ?;

CLÁUSULA QUARTA — nas osnronc ões: M
Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste Termo. os

FARCEJRDS se comprometem a:

”W
oct
Mº
ENTULR
2
são“
'
it"—MAIL:- me ab _ maiLoom * TEL: (233352305 Página?»

esmas De ESFÍRITÚ Sierrª—riª

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
| — MUNICÍPIO,:

ai transferir a DSC os recursºs referentes à sua participação financeira;

hl design—ar tecnicas de seu quadrº para realizar e aeempanhamente. a

fiscalização e a avaliação deste Terme, ensewann a legislação pertinente e as
narinas da centrele interna e externa;
“Gl exigir de D&G c:.- saneamente de eventuaisgrregularidades absewadae em
deeerrência de aeempanhame nta, da fiscalizaçãº e da avaliação deste» Terme;
d] apresentar ao final de muda etapa emu fase prevista na Plane de Trabalho
lauda acerca de estagio de sua execução., atestandº, em sendo e casal e seu
cumprimento. para a liberação das parcelas cºrrespondentes as etapas lei-'eu
fases de execução seguintes;
e] previdensiar e registra cºntábil adequarzie e manter atualizada centrais sobre
as recursºs liberadas. & sobre as prestações de contas apresentadas;
aº] inscrever & OSC same inadimplente no Sistema integrada de Planeja—mente,
Contabilidade e Finanças de MUNICÍPIO DE ECDFDRANGà-Eã nas hipóteses
previstas na Lei federal nª 13..l319i2l314 (alterada pela Lei nº 132043015);

9] proceder a nublieaçãe resumida deste Tenne- e de seus aditamentes na
imprensa ºficial de MUNECEFEDÍ na preze legal.

Il — 035:

a] dispºnibilizar ee recursos ellen serviços eerrespendemes a sua contrapartida.
se fer a case, de aeerde sem as especificações previstas na plana de trabalho:
b) mevimentar es recursos relatives a este Terme em santa bancaria especifica.
utilizandn transferência eletrônica disputa-nivel eu entre mºdalidade de saque
autorizada, sem identificação das destinações e names das credores. qua-nda
aplica.—reli semente se admitindo saque-s- em espécie quando, excepcional e
justificada—mente, restar inviável a utilização das meias indicadas;

e]: Demenstrada a impossibilidade física de pagamento: mediante transferência
eletrônica, alarme de salah-oraçaº eu de fºmento pºdera admitir a realização de
pagamentºs. em espécie,

d] utilizar, quandº da apiieaçae das recurses relativas a este Terme.
documentaçãº idônea para compravar as gastas respectivas:

f] realizar as atividades eenstantes na plana de trabalhe com e

aeempanhamenta de respunsávei tecnico indicada na Plane de 'irabalhe:
&) prestar cantas des recursos financeiros recebidos na forma prevista neste
Terme“;

a) apresentar relatóri-e tie execuçâo flsiae-Hnaneeire, informando e percentual

realizada de :::-biela e a sua. cºmpatibilidade earn montante financeira das

* m 5. star.: ams manson, Nª- a, vinº, ECGPWGEÉ & css: sessenta
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. SOCIAL
recursos recebidos e atendimento dos lins propostos., na periodicidade prevista
neste Termo;

hj realizar cotação de preçosi para aquisição das serviços necessários a
execução deste Termo-p sempre em oonfonnidade com os principios da
economicidade e cia eficiencia:

Ei assumir, sob sua única e exclusiva, responsabilidade, os encargos tributários.
trabalhistas e previdenciários de todo o pessoal envolvido na execução do objeto

deste Tenno. que não terão quaiquer vínculo empregatício ou relação de

trabalho com o MUNICIPIO;

]) ressarcir ao MUNICÍPIO, por meio de. peoúnia ou medidas compensatórias.
eventuais saldos apurados eiou- valores irregularmente aplicados:
IJ adaptar o seu Estatuto Social aos requisitea previstos no artnãã da Lei Federai
nª TMHQIEDM no prazo máximo cie 30 (trinta) dias apos a celebração deste
Termo,

CLÁUSULA mun—na -- oo ACOMPANHAMENTO. na FISCALIZAÇÃD E DA
AVALIAÇÃO:

O MUNICÍPIO exeroerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação

da execução deste Termo, alem do exame das despesas realizadas. a fim cie

verificar a correta utilização dos recursos correspondentes“ mediante a elaboração
de relatórios, realização de inspeções e visitas, e atestação eia satiefetoria realização
do seu objeto._

PARÁGRAFO PRIMEIRO «— Apresentada a prestação ele Contas. peia DSC, iioaram
a earn—o ria Comissão de Acompanhamento. Fiscalização e Avaliação as emissões

dos relatórios acima descritos; que, por conseguinte, submeterão esses relatórios e
apreciação do Conselho Municipal cia Assistência Social para deiiberarern sobre a
aprovação ou não da Prestação de Contas apresentada.

PARÁGRAFO EEGLINDÚ — Fica assegurado ao MUNICÍPID o livre acesso de seus ' »
leoninos devidamente identificados para acompanhar.. a ooaiquer tempo e lugar, a
todos os atos e fatos. praticados, relacionados direta ou indiretamente a este Termo, ªi
quando em missão lisos-limoeiro elou de aoeitoria.

PARÁGRAFD TERCEIRD - 0 acompanhamento., a iisoaliaaç-ão e a avaliação da
execução deste Termo" a cargo de MUNICIPIO, serão executados. peios servidores:

ELIENE ALVES RÚDRIGUES — Servidora estavei no cargo de Servente, de
provimento efetiva matrícula nª 400282; RDEÉRIA DE ALMEIDA —— Servidora
nome-ada no cargo de Assistente da Área ele Controle Interno,, de provimento em-

comissão, matricula nº 4D4251; RAF-AELLA CRISTINE PEREIRA EILVA -nos SMELG MsmrroomçA, º ao. arrimo, Estienne NGME & CEP.? Maso-oe

EMAIL: l me fah- maiioom - TEL.: (27) SEEE—2905 Página,“.
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ESTADÚ ao aerimm Samoª
SECRETARIA. MUNICIPAL DE ASS'ESTENCEA SOCIALSew'idora nomeada no cargo de Coordenador Social, de provimento em epmieeae.
matrícula nª 404225; MARCUS VINICIUS ALMEIDA DE BARRGS — Servidor
nomeado no cargo de Coordenador Nosso Crédito. de provimento em oomiaaâe,
matrieuia n" 404291; KARDLYHE FAGUNDES DE PAULA ., Servidora nomeada no
cargo de Coordenador Sentineta de provimento em comissão. matricula n'ªI 405102.
PARÁGRAFO QUARTÚ -— Em caso de afastamento) impedimento ou deaiígamer'rto
dos quadros do MUNICÍPIO do servidor indicado para reatizar o acompanhamento, a

dedetização e a avaliação da execução deste Termo) devera ser imediatamente
designa-do substituto. mediante regiatro ern apo-etila
PARÁGRAFO QUINTO «— Ú-(e) Paraeertee) ereu Lauriete”) Teen-ideia)- etaboradoie)

pela Comissão indicada para reaiizar e acompanhamente) a tieoaiizaçao e a
auaãiaçào da execução deste Termo deuerátâo) atestar o percentual fisico de
realização do objeto,, se este percentual é compatível com o montante financeiro dos
reparada repassados, bem como se foram atingidos oe tina propoetea.

PARÁGRAFO SEXTO ., Ú .aeompanhamento e a dedetização exercidos pelo
MUNICÍPIO nao exoiuem e nem reduzem ae reaperreabiiidedea da D&B de
aoompanhar e eupewietonar a equipe e as ações desenvolvidas para execução do
objeto create Terme.

CLÁUSULA SEXTA - or. anaeração oE comes:
e DSC deverá encaminhar ao MUNICÍFIG, prestações de contas mensal do recurso

reoebide, sendo que o prazo para pretecelo será até e 5“ dia útil de cada mês,
acompanhada, dos eegutntea documentos:
a) oficio de encaminhamento em papet rªi—4:

b) Prestação de contas organizada em papel rªt-4). oontorrne Check, Liet de
acendo oem o Decreto Municipal Nº atarraoir;
e) cópia deste Termo &. se for o caso) dos termos aditivos, bem como da
respectiva publicação no Diáriº Oficial do MUNICÍPIO;

d') cópia do plano de traoaiho devidamente aprovado peia autoridade
competente do órgão do MUNICÍFIÚ responaa'vei pete repaaee de recursos;
-) relatoria de execução do objeto da parceria:

comprovantes; L/

f) reiaçao doe pagamentos efetuadoe em razão deate Terme e respectivos

9) conciliação bancaria acompanhada de cópia do extrato da conta corrente
especifica, copia doe documentos comprobatórios das deapeaae reaiizadaa. com
a- ootação de preços dos eewiçee adquiridos., com demonstração & iuatifioatwa
expreeeas da opçap otiiizada;
rida sue-Lon oras Meadow, area teamo acorrem MGA/ES CEP ' 25 ESD—ddd
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h:.l Certidões Negativas“,

i) Relação dos Usuários Atendidos;
j') Relatório das Atividades Desenvolvidas.
l) Relatório das Atividades Institucional

rn) demonstrativo das origens e aolioaçoss dos recursos, assinado por

profissional responsável pela contabilidade, com indicação do número do seu

registro no Conselho Regional de Contabilidade, contendo elementos que
permitam a adequada correlação entre os dooomentos de despesas e o plano de

trabalho;
na comprovante do recolhimento do saldo de recursos à conta corrente indicada

pelo musicista,

PARÁGRAFO FRIZMElRD — Us comprovantes de pagamento das despesas
referidos na alínea “t" desta CLAUSULÁ SEXTA deverão estar consubstanciadas
nos seguintes documentos:

a) nos pagamentos a pessoas jurídicas, notas ou cupons tiscais das aquisições
de bens de consumo e de serviços, devidamente atestados ou certiticados pela
unidade competente quanto a conformidade do item recebido com os termos da

contratação. com identificação do responsável e data em que efetuou a
conferenoia;
o; nos pagamentos e trabalhador avulso, sem» vínculo empregatício.. recibos corn

a sua identificação e copias do RG e CPF. alem da indicação do endereço de
sua residência e número de telefone para contato;

o] nos casos de pagamento de pessoal pelo regime celetista. a folha de
pagamento e guias de recolhimento dos encargos sociais (if-ªls, IRRF. FGTS e
INSS);

dl nos pagamentos de prestações de serviços, sujeitas ao pagamento do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e disciplinadas pela Lei

Complementar nª 1152003 os comprovantes de. recolhimento do referido

tributo,,

sobre a prestação de contas
PARÁGRAFÚ TERCEIRO — Constatada alguma irregularidade a instituição anos

ser cientificado, tem o prazo de 3 dias úteis para sana-ta e endereco-ala ao
Conselho Municipal de Assistencia Social através de protocolo direto na sede da
Secretaria Municipalde Assistenoia Social
nonsoftorroras MENDONÇA Nºz-c of.-“urso fcoeosaooaffs CEP. as asooco
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“sacaram QUARTO - Nãº sendo sanada a irregularidade dentro do prazo
estabelecido no parágrafo terceiro da clausula sexta., a entidade só poderá

apresentar a respectiva prestação de contas até; a 5" dia útil do mês

suhsaqíiente.

PARÁGRAFO QUINTD— Não senao obsewadc o prazo aatabelecido no parágrafo

quarto clausui ia sexta acima citada as parcelas subsequentes ficarão
automaticamente suspensas, o que import-tara em extinção cla referida parceria

PARÁGRAFD SEXTO —-— O relatório de execução referido na alinea “e desta

CLÁUSULA SEXTA deverá informar as atividades desenvolvirias para o

cumprimento do objeto e o comparativo das metas propostas com os resultados
alcançados. com indicação do peroentuai de realização do objeto deste Tannat bem
como sua compatibiiidade com o montante financeiro dos recursos recebidos e
ate caimento dos fins propostos.

PARÁGRAFO 3ÉJTlM0— D demonstrativo das origens e aplicacoes dos recursos&

referido na alinea "m” desta CLÁUSULA $EKTiªr incluirar alem dos recursos
municipais repassados, os rendimentos decorrentes da aplicação no mercado
financeiro e os recursos relativos a contrapartida da esc. assim como as aplicaçoes
aos recursos totais e os saldos porventura devolvidos.

PARÁGRAFD DITAVD Transcorrido o periodo previsto no cronograma de

execução para cumprimerito da(s) etapastai eiou resets) de execução
correspondente ao montante dos recursos já recebidos sem que tenha sidº
apresentada a prestação cia contas respectiva, a (356 será registrada como
inadimplente no Sistema integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do
Municipio de Ecoporanga-ES,

PARÁGRAFO HONG — A aprovação da prestação de contaa fica condicionada à
veriticação da regularidade dos documentos apresentarias bem assim a certiticaçâo
do cumprimento da etapais) ei'ou faceis) de execução correspondente mediante
perecer circunstanciado do servidor responsavel paio acompanhamento fiscalização
e avaliação da execução deste Termo e posteriormente aprovacia pelo CMAE
Conselho Municipalde Assistencia Social
PNRÁGRAFD DÉCIMO Não sen-ao constata nenhuma irregularidade na prestação

M

de contas apresentada pela entidade a Secretaria Municipal de Finanças tem ate
o dia 30 de cada mês para efetuar o repasse da paro-ela subseqiiente.
PARÁGRAFO DÉCIMÚ PRIMEIRO - A prestação de contas de que trata esta
clausula não exime a DSC de comprovar a regular aplicação dos recursos ao órgão
sua sesión oras MENDDNÇAN“ ao afirmo errar-camaras ' CÉP. ' 2a cancao ' '
É—MÃIL: "ME EID (
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de controle interno e externo da Administraçaor noe temas da legislação especifica
vigente.

BLÁUGULA SÉTIMA ..... na emanação DESTE TERMO:

É vedada e alteração do objeto deete Termo, aaivo para a sua ampliação, desde que
aprovado plano de trabaiho adicional e comprovada a execução das etapas efou
fases de execução anteriores com a devida prestação de contas..

mede-eam Úmoo - A ampfiação do objeto deste Termo aerá fomaiãzada

mediante Termo Aditivo-, eoiioitado pela DSC, 30 (trinta] dias antea do temido de
vigência.

euãtueum DITAVA - DA EXTINÇÃO oesre remo;
à extinção deste Term-o ee dara mediante o cumprimento do eeu objeto ou nae
demais hipóteeee previetae noa parágrafoe Seguintes,

PARÁGRAFÚ PRIMEIRO _ O presente Termo podera ser reailido mediante

notificação eeorita, com antecedência de oeio menos 30 (trinta) diae, ,por
conveniência de qualquer doe FARCEiRÚS, hipótese em que a DSC tica obrigada a
reatituãr integralmente os recursos recebidos e nao aplicados no objeto deste Termo,
aoreeoidoe do valor oorreapondente as aplicações financeiras.

PARÁGRAFO SEGUNDO — O descumprimento de qualquer dae oláueulae deste
Termo oooetitui oauea para sua resolução, especialmente quando ueriiieadae as
seguintes situações;

legais..
'
rescisão. . '
a) utiEizaçao doe recursos em desacordo «com o plano de trabalho;

(à;

prazos e oondiçãee estabelecidas; à):
h) falta de apresentação de preataçao de oonrtee de quaiquer pamela. conforme vªçãº»?

o) apiieaçao dos recursos no mercado financeiro em desacordo oorn aa autorizações &;

PARÁGRAFO TERCEIRO ... A nulidade deste Ten-no poderá acarretar a sua /

PARÁGRAFO QUARTD w Extinto o presente Tenho, os recursos financeiros ainda

não aplicados na sua execução serão devolvidos ao MUNÍCEPIÚ na forma do
diepoato no PARAGRAFÚ SEXTO da CLÁUSULA TERCEIRA, sem prejuizo da
necessária preataçáo de contas.,

RUA. " - manage, Nº 20, ECLNTR empowafas área seem—oo
E-MAiL: me vai:: . _ mai,].com -— TEL: (2?) 3255—2905 Página?!
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serem no ssvimmi SANTUR

SECRETARM MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLÃ USULA NUMA — DA RÉSFÚNÉÁEILIDADE DÁ USC:

A DSC e respdnsáu-el pelº gerenciamento administrativo e financeiro des recursps

recebidas, inelusive na que diz respeito às despesas de susteiu e de pessual nºs
termºs do art. 42, XIX e XX. Lei federal nº 13.019i2ú14, alterada pela Lei nº
minºriª—lili 5,

PARÁGRAFO ÚNICO —-— É de responsabilidade exclusiva da USC o pagamento das

enesrgns debelhistsss, previdenciários, fiscais e comerciais relacienades & execução

do ebjetu previsto neste "Terme, nâe implicando- responsabilidade sºlidária eu
subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da OSB em releçãe se referi-dn
pegamente, es ónus incidentes sobre e pt:-jets de perderia eu as damas desprrenIEs
de restriçâp & sua execuçãº.
CLÁUSULA DÉCIMA — DA VIGÉNEEA:

O preze de vigência deste Terme será 12 da Abril de EME & 3D de Dezembrº de
2019, nua quai e período acima descrita mrrespunde ao periodo estabelecido para
execução do dbjete.
PARÁGRAFD PRIMEIRO — O preze previsto nesta cláusula pudera ser prorrºgada,

mediante a fºrmalizaçãº de Terme editivsi desde que eprevadn neve plane de
trabalhe adiciºnal"

PARÁGRAFO SEGUNDO - Deerrend-u eventual stress per parte de MUNICiPlD na

Iibersçep dos recursos previstas na CLÁUSULA TERCEIRA. tendo em vista e
cronograma, de desembolso estabelecida no plena de trabalhe! es PARCElRDS
desde já anuem quanto à prºrrogação automática deste Termo, por periudp identica
àquele pertinente ao atraso.
CLÁUSULÁ DÉCIMA PRIMEIRA. - DA PUBLICAÇÃD

Ú MUHIÚÍFEÚ
providenciará
de extrato de
desteCirculação.
Terme no Diáriº Oficial
de
MUNiClPID
eue publicação
nutre Jornal
» €
_,..1

CLÁUãULã DÉCIMA sseunm _— DD FURG
Fica eleito o Fer-d da Comarca de MUNlClPlÚ DE ECDFDRANGRT ESTADO DO
instrumento.
ESlRlTCr SANTO, com-::= competente para dirimir as questões decºrrentes deste &

E por estarem de acordo, as partes iirmsm e presente Termo em [13 (dias) vias de
igual teºr e furl-ne na presença de duas testemunhas que também e subscrevem,
para que pre-dinis seus iuridicps e legais efeitºs.
eus SUELDNDME MENBDNÇA,N" ze CENTRE ECGPURANGAJES CEP: gºesa-paa
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" " ESTADO DE] Espi'mmsaqu

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ecupofanga—Eã, 12 de Abril de emº.

ªlbª“;
MUNICÍPID DE EÇÚPDRANGA—ES

ELIAS mmol.

FREI-“fam MUNICIPAL

_ ;;;“

onsªmznçâu A sum. Eme CIVIL

ASSOCIAÇAD PESTALDZZI DE ECDPDRAMGA—ES
DIMÉM FREITAS DE ARGÓLD
PRESIDENTE

TESTEMUNHAS:

ND ME: 3,5! , . . ªº Quim, W
CPF;?MF: ;_;-ih. sg; M “Qi; II & SIL;

NÚMELWÉJ! ;. ;;;“ É;". F.,, EI khi ;;,
W.,.

GPFI'MF: ª;; ;* í ; ;; ;; ; ;

Eu,-LI SUEL— D.." EEDPÚHANÉJES “CEP.- 39,“
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