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Municipio de Capanema - PR 

ACORDO DE COOPERACAO N° 01/2019 

Inexigibilidade de Chamamento Public° n° 04/2018 

TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A 

ASSOCIAcA0 DE KARATE SOL NASCENTE, 

PARA EXECKAO DE SERVIcOS 

ASSISTENCIAIS. 

O MUNICiPIO DE CAPANEMA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.972.760/0001-60, corn 

sede administrativa na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1.080, Centro, nesta 

cidade, doravante denominado MUNICiPIO, representado por seu Prefeito, Sr. Americo 

Belle, a Associacdo de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, inscrita no CNPJ/MF 

n° 80.883.002/0001-05, corn sede na Rua Tamoios, 1820, Centro na cidade de Capanema —

PR, representada neste ato por seu Presidente, o Sr. Nelson Junior Kraemer, portador da 

Cedula de Identidade RG n° 5.923.327-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF 974.410.629-04, 

resolvem firmar o presente termo mediante as clansulas e condicaes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

0 presente Acordo de Cooperacdo, decorrente da Inexigibilidade de Chamamento 

Palico n° 04/2019, tern por objeto a cessdo de Equipamentos Mobiliario conforme detalhado 

no Projeto apresentado que Integra o presente de forma indissociavel. Contudo se faz mister 

apontar que houve problemas quanto ao fornecimento do veiculo, que deixou de integrar este 

termo. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL 

0 presente tipo de parceria e previsto no artigo 7° do Decreto Municipal 6382/2017 e 

fundamento nos art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2014. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA ASSOCIAcA" 0 DE PAIS E 

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA 

A Associacdo obriga-se a: 

I — Responsabilizar-se pelo pleno zelo dos Bens recebidos; 

II — manter escrituracdo contabil, e organizacdo administrativa funcionando 

regularmente; 
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III — Permitir o livre acesso dos agentes do Municipio, do controle interno e do Tribunal 

de Contas, correspondente aos processor, aos documentos e as informacOes relacionadas ao 

presente termo, bem como aos locais de execucao do respectivo objeto; 

IV — Prestar gratuitamente os atendimentos relativos ao objeto deste Termo; 

V — Manter em arquivo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da cessao dos 

Bens recebidos, os referidos documentos integrantes deste Termo, corn vista a permitir o 

acompanhamento, a supervisao e o controle de servicos; 

VI — Atender ao que dispOe a Lei de Acesso a Informacao; 

CLAUSULA QUARTA — DAS VEDAcOES 

Como as vedacOes previstas na Lei 13.019/2014 dizem respeito ao uso de verbas 

repassadas e o presente termo nao disp6e de qualquer repasse financeiro, no ha que se falar 

em algum tipo de vedacao neste sentido. Porem, flea vedada a Associacao a utilizacao dos 

Bens cedido para qualquer outro fim alheio ao constante no Plano de Trabalho. 

CLAUSULA QUINTA — DA COMPROVAcA0 DO ATENDIMENTO 

A administracao publica podera, de forma livre, realizar pesquisas de satisfacao corn os 

beneficiarios do piano de trabalho e utilizar os resultados como subsidio na avaliacao da 

parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientacao e no 

ajuste das metas e atividades definidas. 

CLAUSULA SEXTA — DA FISCALIZAcA0 

Visto que nao ha, tambem, repasse de recursos financeiros, nao ha o que se falar em 

fiscalizacao do uso destes. Senao a fiscalizacao e acompanhamento que trata a clausula 

anterior. 

CLAUSULA SETIMA — DA EXECUcAO, VIGENCIA E PRORROGAcA0 

10.1 0 termo inicial da vigencia do presente termo de Cooperacao sera no dia da sua 

publicacao oficial. 

10.2 Na hipotese de inexecucao por culpa exclusiva da organizacao da sociedade civil, a 

administracao publica podera, exclusivamente para assegurar o atendimento de servicos 

essenciais a populacao, por ato proprio e independentemente de autorizacao judicial, a fim de 

realizar ou manter a execucao das metas ou atividades pactuadas: 

a) retomar os bens publicos em poder da organizacao da sociedade civil parceira, 

qualquer que tenha sido a modalidade ou titulo que concedeu direitos de uso de tais bens; 
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b) assumir a responsabilidade pela execucdo do restante do objeto previsto no piano de 

trabalho, no caso de paralisacdo, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 

considerado na prestacdo de contas o que foi executado pela organizacdo da sociedade civil 

ate o momento em que a administracdo assumiu essas responsabilidades. 

CLAUSULA OITAVA — DAS ALTERAOES 

0 presente Termo podera ser alterado por acordo entre as partes, através de termo 

aditivo, vedada a modificacdo do objeto. 

CLAUSULA NONA — DAS SANCOES 

No caso de rejeicdo da prestacdo de contas devera ser instaurada tomada de contas 

especial, podendo ser aplicadas as seguintes sancOes previstas no art. 73 da Lei Federal n.° 

13.019/2014: 

a) advertencia; 

b) suspensdo temporaria da participacdo em chamamento public° e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com Orgdos e entidades da esfera de governo da administracdo 

pablica municipal, por ate dois anos; 

c) declaracdo de inidoneidade para participar de chamamento public° ou celebrar 

parceria ou contrato corn orgdos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou ate que seja promovida a reabilitacdo 

perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a 

organizacao da sociedade civil ressarcir a administracdo pablica pelos prejuizos resultantes e 

apOs decorrido o prazo de dois anos. 

• CLAUSULA DECIMA — DA DENUNCIA E DA RESCISAO 

14.1 0 presente termo de fomento podera ser: 

14.1.1 denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente 

pelas obrigacCies e auferindo as vantagens do tempo em que participaram 

voluntariamente da avenca, respeitado o prazo minimo de 30 (trinta) dial de 

antecedencia para a publicidade dessa intencao; 

14.1.2 rescindido, independente de previa notificacdo ou interpelacdo judicial ou 

extrajudicial, nas seguintes hip6teses: 

a) utilizacdo do espaco em desacordo corn o Plano de Trabalho; 

b) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas; 

c) constatacao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecdo em qualquer 

documento apresentado. 
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14.1.3 Ao termino da parceria, a titularidade dos bens remanescentes adquiridos, 

produzidos ou transformados, ficard para quern arcou corn sua aquisicao, se o 

Municipio, passard para a responsabilidade da Secretaria da Familia e de 

Desenvolvimento Social. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema Estado do Parana, para dirimir as questOes 

decorrentes da execucao do presente termo de fomento, corn renfincia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DISPOSIcOES GERAIS: 

Os casos omissos sera° regulados pelos dispositivos legais vigentes: Lei 13.019/2014, 

Decreto Federal 8.726/2016, Decreto Municipal n° 6.382/2017. 

E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e 

irrenunciavel cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado 

conforme, foi lavrado ern 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vao assinadas pelos 

participes, para que produza seus juridicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele. 

Capanema, 29 de novembro de 2019. 

• Nelson
- 

Nelson Junior aemer 

Prefeito de Capanema 	 Presidente da Msociacao de 

Pais e Amigos dos Excepcionais 
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