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TERMO DE ATUAGÃO EM REDE N° OSc_242020 

TE DE 

OSC 242020, QUE ENTRE SI CELEBRAM, 
Ur ui LAUU URGAiLAYAU LELEBRAIE 
CEDERACNO RRASTEIRA DE COMUNIDADES 
TERAPEUTICAS E DE OUTRO LADO CARITAS 
OIOCESANA DE CAMPO LIMPO 
PROJETO MAE QUE ACOLHE INTEGRANTE 
DA REDE DE ORGANIZAÇOES EXECUTANTES5

A TRANSFERENCIA DE RECURSOOS
FiVAVCt iRUS DEsTIVADOS A EXECuCAO DO 
"pROGRAMA RECOMECo", 

A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS FEBRACT o 
sede na Rua Mogi Guaçu, 1 182, Jd, Altos da Barra Campinas/SP, CEP 13090-605, inscrita 

3.20-hol-19, esentada neste aio pur seu FrsidtilLUIS 
ROBERTO CHAIM SDOIA, portador da cédula de identidade RGn,° 6.165.822-4 SSP/SP e 

inscrito no LPF/MF SOb n. U33.539.5/8-39, doravante denominada neste instrumentO 

CELEBRANTE, com fundamento no ue disooem a Le: federal n. 13.019, d 31 de 
de 2014, e o Decreto Estadual n.° 61.981, de 20 de n1maio de 2016, e suas alterações, e 

CARITAS DiOCESANA DE CAMPO LIMPO PR0JETO MAE QUE ACOLHE, COm séde 
na ESTRADA DAS MARRECAS, 7005, cENTRO, UUITIBA-SP, CEP: 06.950-000 

CAIXA POSTAL 181, inscrita no CNP) 64.033.061/0012-90, neste ato representada por 

soL Presidente NELSON CRISOSTOM0 DE SOUZA, pOItacor de cedula de dientidace P 
53.783.201-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n° 410.573.335-49, doravante denominada neste 

instrumento EXECUTANTE. 

A CELEBRANTE e a EXECUTANTE doravante conjuntamente designadas "PARTES" 
paulauds iius priucipius yudis uu uiluiw, nd Lei i0.i06/ 2002, id Lei Feueiai u13.019/2014 
no Decreto Estadual n°61.981/2016, tecem inicielmente as ceaintes considoracãns

dquC CEESRAN:E mou con SECRETARIA ESTADUAL DE 

DESENVOLVIMENTO sOCTAL D0 ESTADO DE SÃO PAULO um Termo de Colanoracãn
n° 1938/2016, e Termo de Aditamento de 30/03/2020, tendo como objeto a transferencia

encaminhados pelos serviços oferecidos no ámbito do Proarana Recomeco, consoante 

Didil0 Ue Uduai0 previdlieiile estdbeielUO, 

-Considerando que a CELEBRANTE, por meio de atuação em rede, é responsavel pcla boa 



ERRAD 

das9 onsider ando que a EXECUTANTE 

mediante repasse da CELEBRANTE 

CLAUSULA 1 - DO O8JETO 

1.1 A EXECUTANTE, mediante sue rapa rade tcn 

Usuarios de 2 2 r 

Estadua Atx7OCO J13U COg2arave d 
FRRANTT 

. EXELU IANIE tealete iT Diemer taçoes d: 

omE, Servicc de Arolhimen Soc3 Ede 

CLALISUL 2D PLANO DE TOABALHO DS METAS, DOS 
DESEMPENHO E DA PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS 

2AELUI AiIt 

CLAUSULA 3 DAS RESPONSABILIDADESE OBRIGACOES 

LuA LEL t DHAINit. 
YECY A 



0S/2017, alem das aracteri7ACoes e apresentacoes detinidas no Plano de 
Trabalhoe Anexos; 

fiscalização do objeto do presente instrumento, visando garantir o SCu 
Luiptneito nos iOue e'siaUtieCGOs, 

c Rcabzar curcos praSanciais VISand 2 tom Ca0 2 quahficacan dor nrrirsnn da EXECUTANTE com a tematica voltada a melhorna dos acolhimento5 c/ou 
ILguv us, 

d) Prestar apoio necessar10 a EXECUTANTE Dare aue seia alcancado r obieto da 

parceria em toda Sua extensao e no tempo devido; 

objeto da parceria, de acordo com o cronograma de desembols0S previsto, que 
guaraara consonaricia com as imetas, tases ou etapas Oe execu,a0 do ODjeto, cendo certo qua n alor será do R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) 
mensaiS, por vaga ocupada 

pussu >uIC auiLtiu iuiuiL upicotiiLaiyuu upuvuyu uu orestacao de rontas. consonante com os parametros da L 13.019/2014, A não 
apresentaçao da adequada utilizaçao dos rccursos imped1rà o recebimento dops 

(f) Manter, em seu sitio eletronico, a relaç�o das parcerias celebradas e dos 
respectivOS planos de trabailho, ate 18U (Cento e oltenta) dias apos o respectuvo 
encer rtC 

g) Emitir relatório tecnico de monitoramento de avaliação da parceria;

ánal sar as prestaçOe de Contas encaminhadas nela EXECUTANTE d 2cordo 
Com a legislação e regulamentaçao aplicaveis; 

em consIderação o teor do relatorio tecnico de monitoramentoe avaliaÇ20 
(k) Comunicar a0 administrador publico quando da inexecuçao por cuipa exclusiva 

da EXECUTANTE 3existencia defatos a LOoUmetani G Ds Comprometer as atuvidades ou metas da parceria e de indici0s de irregularidades 
. lu yusStd uUs iui >U, vCii LUiId PUViuLILid UUULdUcds u yuc sel du 
2cotadac para anar problomac dotoctadnc: 

()Realizar atuvIdades de monitoramento, devendo estabelecer praticas de 
. '. 

asSequirar a à0OC00 (1es Ciretri7es Constantes dest tor mo ( nlano de 
trabalho; 

respectivas 'ontes comprobaton3s, bem COmo acOmpanhar e avaliar a adejueda 

(n) D.vulgar pela intetnet Os meý puia apresentaÇa0 de doun Sobre a aplicao 



KPI 

II - DA ExECUTANTE: 
(a) Apresentar relatoros de execUÇaO do objeto e de execuçao timarncera por meio 

CELEBRANTE 
Compar ativo entre as mctas proposta3s 0s resultados alcan.cacos.dLUpdiitiduo OU jusiLdilVds pdld LOdUs Us itsUtduus idy diali,cuUs t nronos2s do acan rar2 nrracin dos problnmar franatoc 

- Demonstrat vo intrgral da receita n das despesas rea7adas na execiK0, pmn 

. P- 
- Comprovantes de renularidade iSca, trabainiSa preydeneiaria. 

(b) Executar o plano de trabalho na sua totalidade bem como aplicar os recursos 
mah 

da impessoalidade, da moralidade, da pubicdade, da economicidade, da 
etienCia e da eticacia, 

c 7elar nela boa qualidada das acoes e sericos prestoda, cando a'r 
resultados pactuados de forma otimizada; 

RecursOS inanceiroS de acordo Com 0 numero de vagas actahotprdas 

respeitando a permissao para a utilização en cada item de despesa; 

emanadas da CELEBRANTE relativas à boa execucão deste contrato ) Kesponsabilizal-se, integral e exclusivamente, pela contrataçao e pagamento 
alhistas. Drev dencarios, f15cas e om: 315 re nadp 

execuçao do objeto, nao implcand0 responsabilidade solidaria ou subsidiar a do 
LSTADtt uo CLLLDRAILOIGuiipiencia ua LALCiANiL e cio,av au 
eterig panamento, OS onuS ncidontes snbre o beto da parerin ouS a 
decorrentes de restricao a sua execuçao; 

C, 
Suas acues, na formd e pia/0s delinidos pela CELEBRANTE, todas as parceas 
celebradas com esta ultuma, observando-se as intormaçoes munimas exIgidas e 

eCurunC uue iiDea 
eios para apresentaçao de denuncia; 

obin Canarceri nr m3nCn oxr'uya 7 nr b 
BANCO à ser indicado pelo ESTADO, observado o dispost0 no artigo 51 da Le 

, .9,, 
1ma conta bancaria nropria an final seri aprsentad prestar jn do nntas 

Consolidada pela mati; 

e externo. pelo prazo de 10 (de) anos, contodos a partr da aprovacao d 

de üigem publica daqurles da propia EXECUTANTE;



o consentimento orevi0 tormal da CELEBRANTE, hem coma conform as ot entaÇoes e diretrizes acerca da dentidade visual, 

2 parcerià em Contoimidace com o objeto pactuado )et#1 iutH allu uSS0 ud LELEBRANIE, Ge ieiitOS 0sc0e) 
todos os documentos relativos a cxecuçao do otbjeto da parcena, prestarndo-lhes 
20s Incas d oCuca0 do ob1eto contratual: 

(11 Responsabilizat-se pela iegalidade e reguiaridade das cespesas feallrada5 para 

CELEBRANTE, O ESTAD0e demais órgaos incumbidos da fiscalizaçã0 nos Casos de descurnprimento, 

onsabi neranciamonto dm sta tnancaro dos c recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de Custeio, de investimento

ttid17acOS Oum descontormidade, no pra70 de ate 05 (Cincol dias corridos. ContadoS a partir de sud notiticaçao, sern prejuizo de eventuais sançoes nas 

o) Observar todas as vedações previstas na Lei n°13.019/2014:
P) Possuir iniraestrutura pata desenvoiver à ativi0ade oDjeto do piesente contrato: :dzd EXECUTANTE 2r 35ua aac 

integialmente GLOSADA Pela CELEBRANTE, por infringencia aos termos da Ler 3. 3, LUIT vu as t.UiOuG uu IIUuiia üeLUILGS uu LoLouu, utveio cauzu oyetu Acs rerurOS 3CELEBRANTE nn nazo mavimn de 5 dc c NOvos repasses SO sCra0 admitidos apos a referida regularizaçao; 

Termo, no praz0 maximo de 7 horas apos rea stro da CELEBRANTE Dor meo cletroniCO. 

e do Tribunel de Contas Correspondente a0s processos, aso documentos 3s 

Paragrafc ua:cC: . EXECUTAN7E, 

de origem public. 

CLAUSULA 4 - DAS iMETAS DA EAECUTAIvIE 
4.1 EXECUTANTE, 

.. 



PARAGRAFO UNICO A EXECUTANTE se compronete a resiiar os sericoscurnprEDITAL DE CHAMAMENTO PÚRITco 01 SEDS/COED/2017, alem do detalhedo no GUIA TECNICO REDE RECOMEÇO SERVIj DE ACULniMEivIU SUiÄL, sUU pend ue it haUrnper:It U LUt aua. 

CLAUSULA S EQUIE NIA E CESCRIÇAC DAS FUNGOES 5.1 A EXECUTANTE SP compromete a manter equine de trabalho obedocendn os parametros indicados pela Legislaçao e fNormmas Estaduais vigentes e/oua serem impiantadas n in d refrinr 20 (in*)anth 
detalhadamente com a descrição das funçoes no Plano de Trabalho apresentado peia EXELU 1AINIE. 

CLAUSULA G COS RECURGCS INACEIRGSS 6.1 Para2o Cumprimento das metas estabeiecidas neste Termoe Anexos a EXECUTANTE recebera, mediante repasSe, os seguintes valores: 

Valor por stimativa de Valor maximo mensal Proporcional ao 
:iueu iiCAI1U ue v ayos yut Uucia vic eL 

RS 1.500,00 
R$ 30.000,00 

10 A EXECUTANTE doyorà cumprir os orçamentos constantns nasrlanlha CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO presente no Plano de Trabalho da Executante, de 0l ce 

20 O vaior ora estabeleudo e (erto, iixo e ureajustavel, vigordndo poi todo 0 prazo 

Qualquer torma incidirem na execUção do presente instrumento. 

30 Ororirsns fnanrorns, dn cun rat oc/1t dos*cli r in tanct,rdn 
EXECUTANTE, na forma do cronograma de desenmbolso constante no Plano de Trabalho 

s . 

DrestaÇa0 de Contas das Darels pr( ent.s. 

vaior dO repasse subsequente corresponderd ao Valor previsto otenoarama de desnboi 



RRA 
avallacão, seja disponibilizadoo montante de recursoS necesSarios a execuçao do cb1eto de parceria. 

S50 E vedada a realzação de despesas. conta dos recursOs destinados ao objeto doo preseme, patd 1thdiUdues uivet bds Co UDjetu pituGuo, 111estiO que en1 Ldfdier ue uruetiid. 
60- Os recursos deverao, obrigatoriamente, SCr depOSitados e administredos em conta 
conta bancaria da matr7 e, por Conseauinte, repassado as 'ihas para posterior prestacão de Cortas consolidada. 

LLAUSULA / - CRUNUGRAMA DE UESEMBULSU 7.1 Os recursoc sorão desembolsados nela CELEBRANTE EXECUTANTE conform O seguinte cronograma: 

Vaiv- Aie RS Número da 
Periodo Calculado conforme 

execução 

Main/2020 RS 30.000.00 

Junho/2020 R$ 30.000,00 

Julho/ 2020 RS 30.0U0,UU 

Setembro/2020 R$ 30.000,00 

Outubro/2020 RS 30.000,00 

ivovemoro/ 2u20 K U.UUU, UU 
r 02n R 20.000 00 

10 laneiro/2021 R$ 30.000,00 
11 Fevereiro/ 2021 RS 30.000,00 

R$ 360.000.00 

34:U vaior rererente ao primeiro repasse, perioao de Ui/U+/2020 à JU/U 2U20, Ser raizedo rofer nnto as doenor incorrid end EXECUTANTE iiza co dr mo: 
habeis e legars de comprovaçao dos pagamentos realizadoS, nos temos do artigo 53 da Lei 

L 
20: O Cumprimento dos prazos e repasses de valores pela CELEBRANTE Cstio 

TERMO DE CO aRORACAn, 
CELEBRANTE e pela SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 



ESTADO DE SAOPAULO 

proporcIonais nos repasses previ stos no present contrato, Sem que recala S0re à CELEBRANTE qualquer tipo de sanGao contratual ou responsabli zaçao indenzator 3. 

CLAUSULA 8 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (deve ser cronograma de execução üa Exeuldme e nau ua ceiebrante perante a Aurminisiratau ruoita)8.1 Os corncns cerin oyecutadoc no noriodo de ? (dozemos, rom inirin om 01 n4 2030 e término em 31.03.2021, de acordo com o cronograma apresentado no Plano de Trabalno 

ctÁISUA 9 - no MONTTORAMENTO FDA AVAI TACÃO DE RESI TADOS 9.1 Os resultados alcançados com a execução do objeto deste Termo devem Ser nontoraaos e avanauos sIStematicamente por meo ae reiatorIOS tecnicOS elaborados peia CELEBRANTE disponihilizados a0 ESTADO. 

conforme estabelecido no plano de Trabalho da Organizacão Celebrante, e anrecentados Coordenadoria Estadual de Politicas sobre Drogas (COED). 

S 20 A periodiciIdade e a quantidade dos relatórios técnicos previstos no caput desta Clausula serao estupulados peia CELEBRANIE, com Dase nos relatorios que esta devera apresentar 2 ESTADO tendo em Tormo de Colabor30 assinado. 

.4 Upema auo o iLLLDnaniL. 

(a) Avaliar os resultadoS alcançados na execução do objeto deste Termo, de 
mn ruletur 

avaliacao, e 1zer recomendacoes para a consecuçao dos obietivos 
perseguidos, 

gars da EXECUTANTE cb celebrado, bem como a razoabilldade de todos gastos 
SUILILGi, yua tUU 1LESSal IU, Iui IUCS LXU GUIUiia lus CiCailZdi S ds tornica adicnaic a ede da EXECUTANTE 70 Inra do nyorin dos 

serviços objeto deste ermo, com a tinalicade de obter intormacoes 
- 

d Emitir relatorio conclusivo ronsolidado ohre rs rasultados alcanciads nm 
periodo, Contendo à nota da parcena, avaliaço das Justticativas 

recomendacoes, Critices e SuGestos, 

n rf dr t:'1 d, rr rrh t 11 

SCjam Sanadas no pd/0 abelecido, darinmediata Cunia J0 org 



Stubsidiaria.

CLAUSULA 10 - DA CESSÃO E DA ADMINISTRACÃO Dos BENS PÚBLICOS iu.i INd nies de d EACLUTAIvIE UEsenvoiver ds duviudUes O0jeO UO presene teri m ar'namanto nhlc, d a r roenactiv tr s3 u sob pena de nadimplemento contratua.

1.0 - Wao podera ser adquirido com recuI SOS obielo do presonte nstrument anuor hom 
oU material de us0 permanente, cuja uttlidade extrapole a execuçao dos serviços previstos 

cLAUSULA 11 -DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
11.1 A EXECUTANTE elaborar e apresentará à CELEBRANTE prestação de contas 

C uy vujiv u piou i, s vuiu st i Lupituv , UU LCiTucrui . 13.019/2014: (11) o artino 8° do Derreto Estadual n.0 61.991/2016: (111 2 Instruc�on 
Normativas do TCE/SP e (IV) toda leg1slação pâtria aplicavelà especie. 

S10 Os originais das faturas, recibos, notas fiscaise quaisquer outros documentos 
Comprobatorios de despesas deverao ser emitidos em nome ga EXECUIANIE, devidamernte 

idontificados com numero do Termo de Colabora,au, sem pi ejuizo das determinacoes 
legais. 

20 Sem prejuizo da plena observancia das normativas olencadas no caput desta cláusula, 
bem como das instruções oriundas da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Tribunal 

ontes d stodo de oeule, 2 EXECU!ANTE de.era prestar con2s os soguintec 
prazos, devendo sempre conter a documentacao comnrohatoria (via original e uma coni2 
Simpies) da aplicação dos recursos recebidos mensalmente, contorme previsto no plano de 
trabalo. devdanerte accmoanhado dos reletorios de execucao do obieto e de exCCucau financeira, extratos bancarios conciliados, evidenciando a movimentacão do recursoe 
iCildDlIUdue uu pLiiUuu, Eidut IU UE ItcELC E u uespesd>, IEidyaU IIUIlIdi uUS dieiuruuUS, nlanilha matrize sta de presença: 

acolhimento: 
(D) Prestaçao de contas mensal: ate o 1° (prinmeiro) dia util do mes subseguente ao do 

(c) Prestação de contas final: até 30 (trinta) dias, contados do termine de vigencia do 
preseie iefmo, 

530-Para fins de comprovação dos gastos, na0 serao aceitas despesas efetuadas em data 



FFAKP 
40 Nao Doderao ser panas rOm recursos da parceria dlaspesas em desacordo com o plan 
de trabailho, tampouco dauelas decorrentes de multas, juros, taxas ou mora, reterentes a 

93 NaU OULT JU Sei lagUs Loi1i iecuS0S Ud paterd ds utSpds teiereites d ayds 
anca1G 

leaislac0 aplcavel, ou a sua desaorovacan nela CELEBRANTE, implicara a susnensão rdos epasses subsequentes, ate que seja comprovada a regularizaçao dos apontamentos. 
11.2 Todos os valores relativos as provisoes para pagamento de 13 salario, ferias e VerDas rescIsor as serao manuoos e Conta poupança aam.nisirada peia ELEBRANIE. US aoros serin renassados 2 EXECUTANTE itl de roombclsn somente na o:3 do pagamento ao funcionario da entidade, mediante comprovação documental 

CLAUSULA 12 DAS VINCULAÇOES LEGAIS 
11 s 

trptalh.ca en CEI EBRA NTF EXECUTANTE. A EXECUTANTE assume, para todos os fins de direito, que é a única responsavei pelos iavainadores por ela contratados para a execuçao dos serviçOs oDjeto ast contrato, omnatino-lhe totaleclusiva responsabiidede nlc atendimento de *r a legislação cue rege tal relação juridica e por todas as obrigações, despesas, encargos ou 
LU UIISSUS iEioLUIICUU a toie> Eiptycuus E/ Uu pitposUS, iLIUSiVe st ueLUtiics ue eyentuais acidentes do trabalhn, mcmo nu1 om decorrencia do Termo de Colaborar3o firmado pela CELEBRANTE, exonerando-a de qualquer responsabilidade e ressarcindo-lhe, 

epartica0 Dublica, Juzo ou Tribuna, ou mesmo por autoridade legitinmamente constituida 
inciusive em virtude de: 

) Reconhecimento Judicial de vinculo empregaticio de empregados e/ou prepost0s; 
neLUIeLiICIiLU auiiSUduVU Uu juuiLidi ue SUiIudlieuau vu suUSIuIdituaue ud 

CELEBRANTE no cumprimento das chrigaconc rabalh ctac, ficcaic nu nra, 1danrarins d 
EXECUTANTE 

CELEERANI 
presente lermo de AtUaçao em Rede. 

EXECUTANTE 
publicos recebidos através do presente instrumento, devendo cx1mir a CELEBRANTE de 

qudiquer upo ue tespoiisdUliiudue soiudr ld Gu suUSdiaf ld petelle Us OrjdUs ue isLld, 

n 2mbitn 2dmicray O Ca 

causado0s.



RART 
PARACRAFO ÚNICO EYECUTANTE 
mite do valor devido em razão de danos a0 eràrio, na hipotese de irrequlaidade Oj Cesv de timalidade na aplicacão dos reeCur sos desta Parcerià. 

* 

CAUSULA i3 - UA VIGEiNCIA E DA PRÜRRUUAYAU 
13.1 (pa7n do vnoncin doctn narcorip á do 12 (doz) mnene n artir da datn 
assinatura. 

10- No ora0 de ale trnta dias antes ce seu términ0, havendo motivo relevante 

interesse, o presente Termo poderå ter seu prazo de execuça0 prorrogado para Cumprir o 

n FSTAno 

2 U ESIAUU prorrogara ae oficio a vigencia da parceria quanao der causa ao atraso 

n2heraca dos recirsOS mitada a nrorrOgaceo 30exato nerind d atrac yeriticado. Ecth 

eventual prorrogaçao podera ensejar igual prorrogação no repasse de valorese no prazo do 

CEALISL A 14 - na açio DROMOcioNAl /TNSTITUCTONaL 

14.1 Em qualauer acão promocional relacionada à parceria serão, obrigatoriamente, 
seguidas as orientaçoes contidas no Manual de iaentidade Visuai co uoverno do tstado de 
SPaule e da CELEBRANTE. 

i euaua a LÄLLUi AIVIL a icaiiLoLau ut quaquE a;au IOiULUI IaICiCuva Gu 

ohieto da narceria cem o consentimento prévin e formal da CELEBRANTEa do ESTADO 

520 EXECLTANTE CELEBRANTE 

e do ESTADO, valendo-se dos recursos da parceria, o valor gasto deverá ser restituido e o 

material produzido devera ser imediatamente recolhido. 

5 30 A divulgação de resultados técnicos e qualquer ato promocional relacionado ao 

UestivUiVHlILiU UU Uva,au ULI UIUgILd ou CLUUUIUyId, uutu Ls ue u dUuil ius 

reali7edns no amhito da3 procante narceri3, doyoran aprncentar 2 mr? d FEBRACT da 

Governo do Estado de São Paulo/SP. 

CLAUSULA 15 DA DENUNCIA E DA RESCISAO 

15.1 

Partes mediante notificaçao escrita com antecedencia de 15 (qunze) dias. O presente 

LUniidtu LdiUein seld ftsLIT UICO pU dGiy ICydi, dUtDIiElu ddy O0dOs 

formalmente inxequivel.



FARL 
1 A CELEBRANTE p ca EXECUTANTE 

nn praz0 de 07 (sete) dias. Caso entenda nereesário, a CELEBRANTE podera anotar Outro 

. 

prazo a EXECUTANTE, COnforme a complexidade da questào e a peculiaridade do caso 

4 V'est1 Lt tt poueta sel TesiluIuU Ue pieto uit eLO, GepeliuelLetiieluE Ue 
0 priv, na oenrrêncn de faténcin evtincãc, conrordata, insotvência cnyil dsealran ou 

perda do certificado de regularidade cadastral de entidade (CRCE SP). 

530- Na hipótese de a EXECUTANTE ser iesligada da rede ce organi:acões vinculadas à 

CELEBRANTE, O presente instrumento será rescindido de pleno direito, sem direito a 
titi7i rmnersa n: a nart FXEC1ITANTF 

4 UCorrenao a resCIsao ou a denunca do presente instrumento, a LtLEBRANIE 
dat d distao ou anrorramanto, devendo a unii2 as ofhrigacoes 355umidas nt 

EXECUTANTE apresentar à CELEBRANTE, no praz0 de ate 15 (quinze) dias, a 

OTunICUuU iui Vuouiiu uv i uus viyuu usJur Ittus ut uyuiu iuLCi 

15.2 A EXECUTANTE fica ciente quc na hipötese de os entes de fiscal1zação do ESTADO 

ESTADO Doderà instaurar Tomada de Contas Especial, sem qualquer direito a indenização 

Ou Compensaçao de qualcquer itulo. 

15.3 Quiando da conciusão, denuncia, resCisão ou extinçao do presente instrumento, não 

itiiüù ULIUà à uuidagöt iuio úvs iLui sus iiàieUS IELEUUUS, iIa á LÄLLUiANIL 

obrigaca a restittir, nO praro improrrOGaVsl de 30 (trintal d2s contados da data do evento 

OS saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 

termos do artigo 12 do Decreto Estadual n.d 61.981/ 2016, devendo encaminharo respectivo 

Comprovante de deposito bancario a CELEBRANTE, sob pena de responder por 

admoiemeito LontiatudreDt at80 Ce daru 

Us teuIsUS il aliLei US Iepa>>duus E idu Uulizauus LUiuiti U utsli itivU Uu ridt Iu 

dTrabalho, isto e, dentro doparametros e tiralidades astabelacidoc, poderãn sor exiaidos 

a titulo de ressarcimento ou devoiucao, contorme iegislação em vigor, pelo Tribunal de 

Contas do Estede, pe: 5SADC 2jC.2mente pela CEEBRANTE. 

20 Pela execição da parceria em desacordo cofm o plano de trabaiho e com as normas da 

i Eel 3.019.01 a g sit f ESTADO anhee: 
EXECUTANTE as sancoes Drevistas no artigo3 da Lei Federal n, 13.019, de 31 de julho 

ue 20i, OLSE VduU O UISUS0 to di ., GU DeIetu tsiduud . DL.S01, Ue 2U Ue idio 

ACvertencia



nnnc an 

apontamento; 
tACIUSd0 Ga uSL Cxcudiile du ncde Go Progidiio ReciliCGU, 

S 30- A aplicação das penalidades não é sequencial, podendo diante do cas0 especitico 
Exclusao da OSC da Rede do Programa Recomeço. 

******t 

renunca de direitos tampouco a aquiescencia ou aprovação do licito contratual. 

CLAUSULA 16 DAS ALTERAÇÕES 
JD.1 ESle reiiUOCISCi ailerduo, inuoidillC turmmo ddiliv 0, uii qudiqucr ui Suds Ciusuios 
e condicoes, exceto no que tange ao seu objeto, desde que tal interesse seja manifestado 
tambem pelo ESTADO para a continuIdade de Termo de Colaboraç�o subjacente a este 
' 

CAUS1t 6 17 nas nrsonsirõES ETNATS 

17.1 Acordam as Partes, ainda, em estabelecer as condiçoes seguintes 

10 0s trabalnadores contratados pela EXECUTANTE não auardam qualauer vinculo 

empregaticio com a CELEBRANTE ou com o ESTADO, inexistindo, tambem, qualquer 

EXECUTANTE. 

$ 20. hEYECITARTE dovinrs ontronar rcERDANTEmoncalmanto cnh farm do 
meio magnetico ou por transmissão eletrônica, a relação nominal atualizada dos beneficiári0S 

uds dguCS itial vus à parcCi id, COiikLIIGO SCus Chdci,05 cGnipiLtos, de iCOido o lodiv 

e instrucöes fornecidos oelo ESTADOe nela CELEBRANTE. a fim de inteorar o respectivo 

cadastro própro de instituigões. 

530 Todas as comunicaçoes relativas ao presente contrato serão consideradas como 

reqularmente etetuadas quando realizadas por mei0 eletronico. As exIgencias que nac 

640 Cada uiid úds FortCs fC>JOnSdvi de loiid CxiuSiva puid Stit diudi,un lu pt slie 

Termo. Sndo erto (1 CEtEBRANTE 1 nssE osnonsahdirt.f teie. 

nomtoramento e avaiaçao e a EXECUTANTE responsabil dade inteqial na evecucão das 

Fctada rio San Dailn/GD 



CLAUSULA 18 DO FORO 
O. Fdia uiiitiuit yudsquer uuvuas Uu LOnuUvetsids Ounua UU DIesetLe ifisll UtierO, d partes elegem o Foro da Comarca de Campinas/SP com exclusão de auala:Jer outro, nor mais privilegiado que scja ou venha a se tornar 
E, por estaren de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmamo presente termo, em2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que 

Campinas, 01 de Abril de 2020. 

Atn:1tuahbaoo 

LUIS ROBERTO CHAIM SDOIA 
PRESIDENIE DA LELEBRAN I t 

NESokGeisóSTOMO DE SOUzÁ 
PoriDENTE DA EXECUTANT 

Thiago Buscarioli Colares 

RG: 3502874-0 

Tec. em 
Dependëncia 

Quimite 

Diretor da CT Mãe que aca 

Testemunhas: 

Nome Nome: 

RG 


