REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA CIDADANIA

T ERMO D E FO MENTO Nº 903684//2020 – MINIS T ÉRIO D A CID AD ANIA
CENT
/ RO D E
ATLETISMO DE SOBRADINHO

T ERMO D E FO MENTO Nº 903684/2020 Q UE ENT RE S I
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO
D A CID AD ANIA E O CENT RO D E AT LET IS MO D E
SOBRADINHO, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

A UNIÃO, por int ermédio do MINIS T ÉRIO D A CID AD ANIA - MC
, inscrit o no C NPJ/MF sob o
no 05.756.246/0001-01, com sede na Esplanada dos Minist érios, Bloco A, 7° andar, C EP:
70.054-806, Brasília-DF, doravant e denominado CONCEDENTE, nest e at o represent ado
pela S ECRETARIA NACIO NAL D E ES P O RT E, ED UCAÇ ÃO, LAZ ER E INCLUS ÃO S ,O CIAL
baseada no Decret o nº 9.674, de 2 de janeiro de 2019, represent ada pela sua S ecret ária,
a S enhora FABIO LA P ULGA MO LINA
, brasileira, resident e e domiciliada à S HIS QI 27,
Conjunt o 03, Casa 02, Lago S ul – Brasília/DF C EP: 71.675-030, port adora da Cart eira de
Ident idade nº 13.067.580-5 – S S P/S P e do C P F/MF nº 290.473.758-82, no uso das
at ribuições que lhe são conferidas pela Port aria nº 305, de 10 de março de 2020,
publicada no Diário Oficial da União no dia 11 de março de 2020, e Port aria nº 38, de 04 de
fevereiro de 2020, publicada no Diário Oﬁcial da União no dia 05 de fevereiro de 2020, e
o CENT RO D E AT LET IS MO D E S O BRAD INHO
, Associação Privada, doravant e
denominada CASO, sit uada na QUADRA 10, C J B C S 14, S OBRADINHO – Dist rit o Federal DF – C EP 73005100, inscrit a no C NPJ sob o número 26.502.476/0001-14 nest e at o
represent ada pela sua President e, o S ra. GIANETTI OLIVEIRA DE SENA BONFIM, resident e
e domiciliado na QUADRA 10, C J B C S 14, S OBRADINHO – Dist rit o Federal - DF –
C EP 73005-102, port ador do regist ro geral nº 13073423 Órgão Expedidor S S P/S P e C P F
nº 035.653.378-69, RESOLVEM celebrar o present e T ermo de Foment o, decorrent e da
Emenda Parlament ar nº 40820011 , de 2020, da nobre S enadora Leila Barros P S B/DF,
t endo em vist a o que const a do Processo nº 71000.013949/2020-70 e em observância
às disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, do Decret o nº 8.726, de 27 de
abril de 2016, da Lei nº 13.971, de 27 de dezembro de 2019) e sujeit ando-se, no que
couber, à Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019 (LDO/2020), mediant e as cláusulas e
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condições a seguir enunciadas:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objet o do present e T ermo de Foment o é a “Implantação e Desenvolvimento do Projeto de
modalidades de Atletismo, no Distrito Federal”, visando a consecução de ﬁnalidade de
int eresse público e recíproco que envolve a t ransferência de recursos ﬁnanceiros à
Organização da S ociedade Civil (OS C), conforme especiﬁcações est abelecidas no plano
de t rabalho.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

Para o alcance do objet o pact uado, os part ícipes obrigam-se a cumprir o plano de
t rabalho que, independent e de t ranscrição, é part e int egrant e e indissociável do present e
T ermo de Foment o, bem como t oda document ação t écnica que dele result e, cujos
dados neles cont idos acat am os part ícipes.
S ubcláusula Única. Os ajust es no plano de t rabalho serão formalizados por cert idão de
apost ilament o, excet o quando coincidirem com alguma hipót ese de t ermo adit ivo
previst a no art . 43, caput, inciso I, do Decret o nº 8.726, de 2016, caso em que deverão ser
formalizados por adit ament o ao t ermo de foment o, sendo vedada a alt eração do objet o
da parceria.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência dest e T ermo de Foment o será de 14 (quat orze) meses a part ir da
dat a de sua assinat ura, podendo ser prorrogado nos seguint es casos e condições
previst os no art . 55 da Lei nº 13.019, de 2014, e art . 21 do Decret o nº 8.726, de 2016:
I. mediant e t ermo adit ivo, por solicit ação da OS C devidament e fundament ada,
formulada, no mínimo, 30 (t rint a) dias ant es do seu t érmino, desde que aut orizada pela
Administ ração Pública e
II. de ofício, por iniciat iva da Administ ração Pública, quando est a der causa a at raso na
liberação de recursos financeiros, limit ada ao exat o período do at raso verificado.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para a execução do projet o previst o nest e T ermo de Foment o, serão disponibilizados
recursos pelo Minist ério da Cidadania no valor t ot al de R$ 200.000,00 (duzent os mil
reais) , à cont a da ação orçament ária 20JP, P T RES 180073, Element o de Despesa:
33.50.41 Unidade Gest ora: 180073/00001 - Not a de Empenho nº 2020NE800690, Font e
188, conforme cronograma de desembolso const ant e do plano de t rabalho.
5.

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

A liberação do recurso ﬁnanceiro se dará em parcela única, em est rit a conformidade
com o Cronograma de Desembolso, o qual guardará consonância com as met as da
parceria, ﬁcando a liberação condicionada, ainda, ao cumpriment o dos requisit os
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previst os no art . 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e no art . 33 do Decret o nº 8.726, de 2016.
S ubcláusula Primeira. As parcelas dos recursos ﬁcarão ret idas at é o saneament o das
impropriedades ou irregularidades det ect adas nos seguint es casos:
I. quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela ant eriorment e
recebida;
II. quando const at ado desvio de ﬁnalidade na aplicação dos recursos ou o
inadimplement o da OSC em relação a obrigações est abelecidas no Termo de Foment o;
III. quando a OS C deixar de adot ar sem just iﬁcat iva suﬁcient e as medidas saneadoras
apont adas pela administ ração pública ou pelos órgãos de cont role int erno ou ext erno.
Subcláusula Segunda. A veriﬁcação das hipót eses de ret enção previst as na S ubcláusula
Primeira ocorrerá por meio de ações de monit orament o e avaliação, incluindo:
I. a verificação da exist ência de denúncias aceit as;
II. a análise das prest ações de cont as anuais, nos t ermos da alínea “b” do inciso I do §
4º do art . 61 do Decret o nº 8.726, de 2016;
III. as medidas adot adas para at ender a event uais recomendações exist ent es dos órgãos
de cont role int erno e ext erno; e
IV. a consult a aos cadast ros e sist emas federais que permit am aferir a regularidade da
parceria.
Subcláusula Terceira. Conforme dispost o no inciso II do caput do art . 48 da Lei nº 13.019,
de 2014, o at raso injust iﬁcado no cumpriment o de met as pact uadas no plano de
t rabalho conﬁgura inadimplement o de obrigação est abelecida no T ermo de Foment o,
nos t ermos da Subcláusula Primeira, inciso II, dest a Cláusula.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos referent es ao present e T ermo de Foment o, desembolsados pelo
MINIS T ÉRIO DA C IDADANIA
, serão mant idos na cont a corrent e XXXXXX,Agência 0972-5,
Caixa Econômica Federal.
S ubcláusula Primeira. Os recursos deposit ados na cont a bancária especíﬁca do T ermo
de Foment o serão aplicados em cadernet as de poupança, fundo de aplicação ﬁnanceira
de curt o prazo ou operação de mercado abert o last reada em t ít ulos da dívida pública,
enquant o não empregados na sua finalidade.
Subcláusula Segunda. Os rendiment os auferidos das aplicações ﬁnanceiras poderão ser
aplicados no objet o dest e inst rument o desde que haja solicit ação fundament ada da OS C
e aut orização da Administ ração Pública, est ando sujeit os às mesmas condições de
prest ação de cont as exigidas para os recursos t ransferidos.
S ubcláusula T erceira. A cont a referida no caput dest a Cláusula será em inst it uição
ﬁnanceira pública det erminada pela Administ ração Pública e isent a da cobrança de
t arifas bancárias.
Subcláusula Quart a. Os recursos da parceria geridos pela OSC est ão vinculados ao Plano
de Trabalho e não caract erizam receit a própria e nem pagament o por prest ação de
serviços e devem ser alocados nos seus regist ros cont ábeis conforme as Normas
Brasileiras de Cont abilidade.
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S ubcláusula Q uint a. Toda a moviment ação de recursos será realizada mediant e
t ransferência elet rônica sujeit a à ident iﬁcação do beneﬁciário ﬁnal na Plat aforma
+Brasil e à obrigat oriedade de depósit o em sua cont a bancária, salvo quando aut orizado
o pagament o em espécie, devidament e just iﬁcado no plano de t rabalho, na forma do art .
38, §§ 1º a 4º, do Decret o nº 8.726, de 2016.
S ubcláusula S ext a. Caso os recursos deposit ados na cont a corrent e especíﬁca não
sejam ut ilizados no prazo de 365 (t rezent os e sessent a e cinco) dias, cont ado a part ir
da efet ivação do depósit o, o T ermo de Foment o será rescindido unilat eralment e pela
Administ ração Pública, salvo quando houver execução parcial do objet o, desde que
previament e just iﬁcado pelo gest or da parceria e aut orizado pelo Minist ro de Est ado ou
pelo dirigent e máximo da ent idade da administ ração pública federal, na forma do art . 34,
§§ 3º e 4º, do Decret o nº 8.726, de 2016.
7.
OSC

CLÁUS ULA S ÉT IMA - D AS O BRIGAÇ Õ ES D A AD MINIS T RAÇ ÃO P ÚBLICA E D A

O present e T ermo de Foment o deverá ser execut ado ﬁelment e pelas Part es, de acordo
com as cláusulas pact uadas e as normas aplicáveis, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução ou execução parcial, sendo vedado à OS C ut ilizar
recursos para finalidade alheia ao objet o da parceria.
S ubcláusula Primeira. Além das obrigações const ant es na legislação que rege o
present e inst rument o e dos demais compromissos assumidos nest e inst rument o, cabe
à Administ ração Pública cumprir as seguint es at ribuições, responsabilidades e
obrigações:
I. promover o repasse dos recursos ﬁnanceiros obedecendo ao Cronograma de
Desembolso const ant e do plano de t rabalho;
II. prest ar o apoio necessário e indispensável à OS C para que seja alcançado o objet o do
Termo de Foment o em t oda a sua ext ensão e no t empo devido;
III. monit orar e avaliar a execução do objet o dest e T ermo de Foment o, por meio de
análise das informações acerca do processament o da parceria const ant es do
Plat aforma +Brasil, diligências e visit as in loco, quando necessário, zelando pelo alcance
dos result ados pact uados e pela corret a aplicação dos recursos repassados,
observando o prescrit o na Cláusula Décima;
IV. comunicar à OSC quaisquer irregularidades decorrent es do uso dos recursos públicos
ou out ras impropriedades de ordem t écnica ou legal, ﬁxando o prazo previst o na
legislação para saneament o ou apresent ação de esclareciment os e informações;
V. analisar os relat órios de execução do objet o;
VI. analisar os relat órios de execução ﬁnanceira, nas hipót eses previst as nos art s. 56,
caput, e 60, §3º, do Decret o nº 8.726, de 2016;
VII. receber, propor, analisar e, se for o caso, aprovar as propost as de alt eração do
Termo de Foment o, nos t ermos do art . 43 do Decret o nº 8.726, de 2016;
VIII. inst it uir Comissão de Monit orament o e Avaliação - C MA, nos t ermos dos art igos 49
e 50 do Decret o nº 8.726, de 2016;
IX. designar o gest or da parceria, que ﬁcará responsável pelas obrigações previst as no
art . 61 da Lei nº 13.019, de 2014, e pelas demais at ribuições const ant es na legislação
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art . 61 da Lei nº 13.019, de 2014, e pelas demais at ribuições const ant es na legislação
regent e;
X. ret omar os bens públicos em poder da OS C na hipót ese de inexecução por culpa
exclusiva da organização da sociedade civil, exclusivament e para assegurar o
at endiment o de serviços essenciais à população, por at o próprio e independent ement e
de aut orização judicial, a ﬁm de realizar ou mant er a execução das met as ou at ividades
pact uadas, nos t ermos do art . 62, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014;
XI. assumir a responsabilidade pela execução do rest ant e do objet o previst o no plano de
t rabalho, no caso de paralisação e inexecução por culpa exclusiva da organização da
sociedade civil, de modo a evit ar sua descont inuidade, devendo ser considerado na
prest ação de cont as o que foi execut ado pela OS C at é o moment o em que a
Administ ração Pública assumir essas responsabilidades, nos t ermos do art . 62, II, da Lei
nº 13.019, de 2014;
XII. ret er a liberação dos recursos quando houver evidências de irregularidade na
aplicação de parcela ant eriorment e recebida ou quando a OS C deixar de adot ar sem
just iﬁcat iva suﬁcient e as medidas saneadoras apont adas pela Administ ração Pública
ou pelos órgãos de cont role int erno ou ext erno, comunicando o fat o à OS C e ﬁxandolhe o prazo de at é 30 (t rint a) dias para saneament o ou apresent ação de informações e
esclareciment os, nos t ermos do art . 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e art . 61, §1º, do
Decret o nº 8.726, de 2016;
XIII. prorrogar de “ofício” a vigência do T ermo de Foment o, ant es do seu t érmino, quando
der causa a at raso na liberação dos recursos, limit ada a prorrogação ao exat o período
do at raso veriﬁcado, nos t ermos do art . 55, parágrafo único, da Lei nº 13.019, de 2014, e
do art . 43, 1º, inciso I, do Decret o nº 8.726, de 2016;
XIV. publicar, no Diário Oficial da União, ext rat o do Termo de Foment o;
XV. divulgar informações referent es à parceria celebrada em dados abert os e acessíveis
e mant er, no seu sít io elet rônico oﬁcial e na Plat aforma +Brasil, o inst rument o da
parceria celebrada e seu respect ivo plano de t rabalho, nos t ermos do art . 10 da Lei nº
13.019, de 2014;
XVI. exercer at ividade normat iva, de cont role e ﬁscalização sobre a execução da
parceria, inclusive, se for o caso, reorient ando as ações, de modo a evit ar a
descont inuidade das ações pact uadas;
XVII. informar à OS C os at os normat ivos e orient ações da Administ ração Pública que
int eressem à execução do present e Termo de Foment o;
XVIII. analisar e decidir sobre a prest ação de cont as dos recursos aplicados na
consecução do objet o do present e Termo de Foment o;
XIX. aplicar as sanções previst as na legislação, proceder às ações administ rat ivas
necessárias à exigência da rest it uição dos recursos t ransferidos e inst aurar Tomada de
Cont as Especial, quando for o caso.
S ubcláusula S egunda. Além das obrigações const ant es na legislação que rege o
present e inst rument o e dos demais compromissos assumidos nest e inst rument o, cabe
à OSC cumprir as seguint es at ribuições, responsabilidades e obrigações:
I. execut ar ﬁelment e o objet o pact uado, de acordo com as cláusulas dest e t ermo, a
legislação pert inent e e o plano de t rabalho aprovado pela Administ ração Pública,
adot ando t odas as medidas necessárias à corret a execução dest e T ermo de Foment o,
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observado o dispost o na Lei nº 13.019, de 2014, e no Decret o nº 8.726, de 2016;
II. zelar pela boa qualidade das ações e serviços prest ados, buscando alcançar
eficiência, eficácia, efet ividade social e qualidade em suas at ividades;
III. garant ir o cumpriment o da cont rapart ida em bens e serviços conforme est abelecida
no plano de t rabalho, se for o caso;
IV. mant er e moviment ar os recursos ﬁnanceiros de que t rat a est e T ermo de Foment o
em cont a bancária especíﬁca, na inst it uição ﬁnanceira pública det erminada pela
administ ração pública, inclusive os result ados de event ual aplicação no mercado
ﬁnanceiro, aplicando-os, na conformidade do plano de t rabalho, exclusivament e no
cumpriment o do seu objet o, observadas as vedações relat ivas à execução das
despesas;
V. não ut ilizar os recursos recebidos nas despesas vedadas pelo art . 45 da Lei nº 13.019,
de 2014;
VI. apresent ar Relat ório de Execução do Objet o de acordo com o est abelecido nos art .
63 a 72 da Lei nº 13.019/2014 e art . 55 do Decret o nº 8.726, de 2016;
VII. execut ar o plano de t rabalho aprovado, bem como aplicar os recursos públicos e
gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legit imidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eﬁciência e da
eficácia;
VIII. prest ar cont as à Administ ração Pública, ao t érmino de cada exercício e no
encerrament o da vigência do T ermo de Foment o, nos t ermos do capít ulo IV da Lei nº
13.019, de 2014, e do capít ulo VII, do Decret o nº 8.726, de 2016;
IX. responsabilizar-se pela cont rat ação e pagament o do pessoal que vier a ser
necessário à execução do plano de t rabalho, conforme dispost o no inciso VI do art . 11,
inciso I, e §3º do art . 46 da Lei nº 13.019, de 2014, inclusive pelos encargos sociais e
obrigações t rabalhist as decorrent es, ônus t ribut ários ou ext raordinários que incidam
sobre o inst rument o;
X. permit ir o livre acesso do gest or da parceria, membros do Conselho de Polít ica
Pública da área, quando houver, da Comissão de Monit orament o e Avaliação – C MA e
servidores do S ist ema de Cont role Int erno do Poder Execut ivo Federal e do Tribunal de
Cont as da União, a t odos os document os relat ivos à execução do objet o do T ermo de
Foment o, bem como aos locais de execução do projet o, permit indo o acompanhament o
in loco e prest ando t odas e quaisquer informações solicit adas;
XI. quant o aos bens mat eriais e/ou equipament os adquiridos com os recursos dest e
Termo de Foment o:
a. ut ilizar os bens mat eriais e/ou equipament os em conformidade com o objet o
pact uado;
b. garant ir sua guarda e manut enção;
c. comunicar imediat ament e à Administ ração Pública qualquer dano que os bens vierem
a sofrer;
d. arcar com t odas as despesas referent es a t ransport es, guarda, conservação,
manut enção e recuperação dos bens;
e. em caso de furt o ou de roubo, levar o fat o, por escrit o, mediant e prot ocolo, ao
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conheciment o da aut oridade policial compet ent e, enviando cópia da ocorrência à
Administ ração Pública, além da propost a para reposição do bem, de compet ência da
OSC;
f. durant e a vigência do T ermo de Foment o, soment e moviment ar os bens para fora da
área inicialment e dest inada à sua inst alação ou ut ilização mediant e expressa
aut orização da Administ ração Publica e prévio procediment o de cont role pat rimonial.
XII. por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou ext inção dest e T ermo de Foment o,
rest it uir à Administ ração Pública os saldos ﬁnanceiros remanescent es, inclusive os
provenient es das receit as obt idas das aplicações ﬁnanceiras realizadas, no prazo
improrrogável de 30 (t rint a) dias, conforme art . 52 da Lei nº 13.019, de 2014;
XIII. mant er, durant e a execução da parceria, as mesmas condições exigidas nos art . 33 e
34 da Lei nº 13.019, de 2014;
XIV. mant er regist ros, arquivos e cont roles cont ábeis especíﬁcos para os dispêndios
relat ivos a est e T ermo de Foment o, pelo prazo de 10 (dez) anos após a prest ação de
cont as, conforme previst o no parágrafo único do art . 68 da Lei nº 13.019, de 2014;
XV. garant ir a manut enção da equipe t écnica em quant idade e qualidade adequadas ao
bom desempenho das at ividades;
XVI. observar, nas compras e cont rat ações de bens e serviços e na realização de
despesas e pagament os com recursos t ransferidos pela Administ ração Pública, os
procediment os est abelecidos nos art igos 36 a 42 do Decret o n. 8.726, de 2016;
XVII. incluir regularment e na Plat aforma +Brasil as informações e os document os
exigidos pela Lei nº 13.019, de 2014, mant endo-o at ualizado, e prest ar cont as dos
recursos recebidos no mesmo sist ema;
XVIII. observar o dispost o no art . 48 da Lei nº 13.019, de 2014, para o recebiment o de
cada parcela dos recursos financeiros;
XIX. comunicar à Administ ração Pública suas alt erações est at ut árias, após o regist ro
em cart ório, nos t ermos do art . 26, §5º, do Decret o nº 8.726, de 2016;
XX.
divulgar na int ernet e em locais visíveis da sede social da OS C e dos
est abeleciment os em que exerça suas ações t odas as informações det alhadas no art .
11, incisos I a VI, da Lei Federal nº 13.019, de 2014;
XXI. submet er previament e à Administ ração Pública qualquer propost a de alt eração do
plano de t rabalho, na forma deﬁnida nest e inst rument o, observadas as vedações
relat ivas à execução das despesas;
XXII. responsabilizar-se exclusivament e pelo gerenciament o administ rat ivo e ﬁnanceiro
dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeit o às despesas de cust eio, de
invest iment o e de pessoal, nos t ermos do art . 42, inciso XIX, da Lei nº 13.019, de 2014;
XXIII. responsabilizar-se exclusivament e pelo pagament o dos encargos t rabalhist as,
previdenciários, ﬁscais e comerciais relacionados à execução do objet o previst o nest e
T ermo de Foment o, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da
administ ração pública federal quant o à inadimplência da OS C em relação ao referido
pagament o, aos ônus incident es sobre o objet o da parceria ou aos danos decorrent es de
rest rição à sua execução, nos t ermos do art . 42, inciso XX, da Lei nº 13.019, de 2014;
XXIV. quando for o caso, providenciar licenças e aprovações de projet os emit idos pelo
órgão ambient al compet ent e, da esfera municipal, est adual, do Dist rit o Federal ou
Termo de Fomento 267 (9415485)

SEI 71000.013949/2020-70 / pg. 7

órgão ambient al compet ent e, da esfera municipal, est adual, do Dist rit o Federal ou
federal e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, e nos t ermos da
legislação aplicável.
8.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

Est e T ermo de Foment o poderá ser modiﬁcado, em suas cláusulas e condições, excet o
quant o ao seu objet o, com as devidas just iﬁcat ivas, mediant e t ermo adit ivo ou por
cert idão de apost ilament o, devendo o respect ivo pedido ser apresent ado em at é 30
(t rint a) dias ant es do seu t érmino, observado o dispost o nos art s. 55 da Lei nº 13.019, de
2014, e 43 do Decret o nº 8.726, de 2016.
S ubcláusula Única. Os ajust es realizados durant e a execução do objet o int egrarão o
plano de t rabalho, desde que submet idos pela OS C e aprovados previament e pela
aut oridade compet ent e.
9.

CLÁUSULA NONA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

A OS C adot ará mét odos usualment e ut ilizados pelo set or privado para a realização de
compras e cont rat ações de bens e serviços com recursos t ransferidos pela
Administ ração Pública, sendo facult ada a ut ilização do port al de compras
disponibilizado pela administ ração pública federal.
Subcláusula Primeira. A OS C deve veriﬁcar a compat ibilidade ent re o valor previst o para
realização da despesa, aprovado no plano de t rabalho, e o valor efet ivo da compra ou
cont rat ação e, caso o valor efet ivo da compra ou cont rat ação seja superior ao previst o
no plano de t rabalho, deverá assegurar a compat ibilidade do valor efet ivo com os novos
preços prat icados no mercado, inclusive para ﬁns de elaboração de relat ório de que
t rat a o art . 56 do Decret o nº 8.726, de 2016, quando for o caso.
S ubcláusula S egunda. Para ﬁns de comprovação das despesas, a OS C deverá obt er de
seus fornecedores e prest adores de serviços not as, comprovant es ﬁscais ou recibos,
com dat a, valor, nome e número de inscrição no C NPJ da organização da sociedade civil
e do C NPJ ou C P F do fornecedor ou prest ador de serviço, e deverá mant er a guarda dos
document os originais pelo prazo de dez anos, cont ado do dia út il subsequent e ao da
apresent ação da prest ação de cont as ou do decurso do prazo para a apresent ação da
prest ação de cont as.
S ubcláusula T erceira. A OS C deverá regist rar os dados referent es às despesas
realizadas na Plat aforma +Brasil, sendo dispensada a inserção de not as, comprovant es
ﬁscais ou recibos referent es às despesas, mas deverá mant er a guarda dos document os
originais pelo prazo de dez anos, cont ado do dia út il subsequent e ao da apresent ação da
prest ação de cont as ou do decurso do prazo para a apresent ação da prest ação de
cont as.
Subcláusula Quart a. Os crit érios e limit es para a aut orização do pagament o em espécie
est arão rest rit os ao limit e individual de R$ 1.800,00 (mil e oit ocent os reais) por
beneficiário
Subcláusula Quint a. Na gest ão financeira, a OSC poderá:
I - pagar despesa em dat a post erior ao t érmino da execução do t ermo de foment o, mas
soment e quando o fat o gerador da despesa t iver ocorrido durant e sua vigência;
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II - incluir, dent re a Equipe de Trabalho cont rat ada, pessoas pert encent es ao quadro da
OS C, inclusive os dirigent es, desde que exerçam ação previst a no plano de t rabalho
aprovado, nos t ermos da legislação cível e t rabalhist a.
Subcláusula Sext a. É vedado à OSC:
I - pagar, a qualquer t ít ulo, servidor ou empregado público com recursos vinculados à
parceria, salvo nas hipót eses previst as em lei especíﬁca e na lei de diret rizes
orçament árias;
II - cont rat ar, para prest ação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive
aquele que exerça cargo em comissão ou função de conﬁança, do MINIS T ÉRIO DA
C IDADANIA, ou seu cônjuge, companheiro ou parent e em linha ret a, colat eral ou por
aﬁnidade, at é o segundo grau, ressalvadas as hipót eses previst as em lei especíﬁca e na
lei de diret rizes orçament árias; e
III- pagar despesa cujo fat o gerador t enha ocorrido em dat a ant erior à ent rada em vigor
dest e inst rument o.
S ubcláusula S ét ima. É vedado à Administ ração Pública Federal prat icar at os de
ingerência na seleção e na cont rat ação de pessoal pela OS C ou que direcionem o
recrut ament o de pessoas para t rabalhar ou prest ar serviços na referida organização.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO

A execução do objet o da parceria será acompanhada pela Administ ração Pública por
meio de ações de monit orament o e avaliação, que t erão carát er prevent ivo e saneador,
objet ivando a gest ão adequada e regular da parceria, e deverão ser regist radas na
Plat aforma +Brasil.
S ubcláusula Primeira. As ações de monit orament o e avaliação cont emplarão a análise
das informações acerca do processament o da parceria const ant es da Plat aforma
+Brasil, incluída a possibilidade de consult a às moviment ações da cont a bancária
especíﬁca da parceria, além da veriﬁcação, análise e manifest ação sobre event uais
denúncias exist ent es relacionadas à parceria.
S ubcláusula S egunda. No exercício das ações de monit orament o e avaliação do
cumpriment o do objet o da parceria, a Administ ração Pública:
designará o gest or da parceria, agent e público responsável pela gest ão da parceria,
designado por at o publicado em meio oﬁcial de comunicação, com poderes de cont role e
fiscalização (art . 2º, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014);
I. designará a comissão de monit orament o e avaliação, órgão colegiado dest inado a
monit orar e avaliar a parceria, const it uído por at o especíﬁco publicado em meio oﬁcial
de comunicação (art . 2º, inciso XI, da Lei nº 13.019, de 2014);
II. emit irá relat ório(s) t écnico(s) de monit orament o e avaliação, na forma e prazos
previst os na legislação regent e e nest e inst rument o, sobre a conformidade do
cumpriment o do objet o e os result ados alcançados durant e a execução da present e
parceria, para ﬁns de análise da prest ação de cont as anual, quando for o caso (art . 59 da
Lei nº 13.019, de 2014, c/c art . 60 do Decret o nº 8.726, de 2016);
III. realizará visit a t écnica in loco para subsidiar o monit orament o da parceria, nas
hipót eses em que est a for essencial para veriﬁcação do cumpriment o do objet o da
parceria e do alcance das met as (art . 52 do Decret o nº 8.726, de 2016);
Termo de Fomento 267 (9415485)

SEI 71000.013949/2020-70 / pg. 9

parceria e do alcance das met as (art . 52 do Decret o nº 8.726, de 2016);
IV. realizará, sempre que possível, nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano,
pesquisa de sat isfação com os beneﬁciários do plano de t rabalho e ut ilizará os
result ados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumpriment o dos
objet ivos pact uados, bem como na reorient ação e no ajust e das met as e at ividades
definidas (art . 58, §2º, da lei nº 13.019, de 2014);
V. examinará o(s) relat ório(s) de execução do objet o e, quando for o caso, o(s)
relat ório(s) de execução ﬁnanceira apresent ado(s) pela OS C, na forma e prazos
previst os na legislação regent e e nest e inst rument o (art . 66, caput, da Lei nº 13.019, de
2014, c/c art s. 55 e 56 do Decret o nº 8.726, de 2016);
VI. poderá valer-se do apoio t écnico de t erceiros (art . 58, §1º, da Lei nº 13.019, de
2014);
VII. poderá delegar compet ência ou ﬁrmar parcerias com órgãos ou ent idades que se
sit uem próximos ao local de aplicação dos recursos (art . 58, §1º, da Lei nº 13.019, de
2014);
VIII. poderá ut ilizar ferrament as t ecnológicas de veriﬁcação do alcance de result ados,
incluídas as redes sociais na int ernet , aplicat ivos e out ros mecanismos de t ecnologia da
informação (art . 51, §3º, do Decret o nº 8.726, de 2016);
S ubcláusula T erceira. Observado o dispost o nos §§ 3º, 6º e 7º do art . 35 da Lei nº
13.019, de 2014, est a S ecret aria Especial de Esport e designa o servidor público DANIEL
BO RGES HAYNEnomeado por meio da Port aria n° 1.939, publicada no Diário Oﬁcial da
União em 9 de out ubro de 2019, port ador do regist ro geral nº 1.711.281 SSP/DF, C P F nº
828.641791-72 e Mat rícula nº 1803078, que at uará como gest or da parceria e ﬁcará
responsável pelas obrigações previst as no art . 61 daquela Lei e pelas demais at ribuições
const ant es na legislação regent e. Dent re out ras obrigações, o gest or é responsável pela
emissão do parecer t écnico conclusivo de análise da prest ação de cont as ﬁnal (art . 63
do Decret o nº 8.726, de 2016).
S ubcláusula Q uart a. A comissão de monit orament o e avaliação, de que t rat a o inciso II
da S ubcláusula S egunda, é a inst ância administ rat iva colegiada responsável pelo
monit orament o do conjunt o de parcerias, pela propost a de aprimorament o dos
procediment os, pela padronização de objet os, cust os e indicadores e pela produção de
ent endiment os volt ados à priorização do cont role de result ados, sendo de sua
compet ência a avaliação e a homologação dos relat órios t écnicos de monit orament o e
avaliação (art . 49, caput, do Decret o nº 8.726, de 2016).
S ubcláusula Q uint a. A comissão se reunirá periodicament e a ﬁm de avaliar a execução
das parcerias por meio da análise das ações de monit orament o e avaliação previst as
nest a Cláusula, podendo solicit ar assessorament o t écnico de especialist a que não seja
membro desse colegiado para subsidiar seus t rabalhos (art . 49, §§ 2º e 4º, do Decret o
nº 8.726, de 2016).
S ubcláusula S ext a. A comissão de monit orament o e avaliação deverá ser const it uída
por pelo menos 1 (um) servidor ocupant e de cargo efet ivo ou emprego permanent e do
quadro de pessoal da administ ração pública federal, devendo ser observado o dispost o
no art . 50 do Decret o nº 8.726, de 2016, sobre a declaração de impediment o dos
membros que forem designados.
Subcláusula Sét ima. No caso de parceria ﬁnanciada com recursos de fundo especíﬁco, o
monit orament o e a avaliação serão realizados pelo respect ivo conselho gest or (art . 59,
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§2º, da Lei nº 13.019, de 2014). Nest a hipót ese, o monit orament o e a avaliação da
parceria poderão ser realizados por comissão de monit orament o e avaliação a ser
const it uída pelo respect ivo conselho gest or, conforme legislação especíﬁca,
respeit adas as exigências da Lei nº 13.019, de 2014 e de seu regulament o (art . 49, §5º,
do Decret o nº 8.726, de 2016).
S ubcláusula O it ava. O relat ório t écnico de monit orament o e avaliação, de que t rat a o
inciso III da S ubcláusula S egunda, deverá cont er os element os dispost os no §1º do art .
59 da Lei nº 13.019, de 2014, e o parecer t écnico de análise da prest ação de cont as
anual, conforme previst o no art . 61 do Decret o nº 8.726, de 2016, e será submet ido à
comissão de monit orament o e avaliação, que det ém a compet ência para avaliá-lo e
homologá-lo.
S ubcláusula Nona. A visit a t écnica in loco, de que t rat a o inciso IV da S ubcláusula
S egunda, não se confunde com as ações de ﬁscalização e audit oria realizadas pela
administ ração pública federal, pelos órgãos de cont role int erno e pelo Tribunal de
Cont as da União. A OS C deverá ser not iﬁcada previament e no prazo mínimo de 3 (t rês)
dias út eis ant eriores à realização da visit a t écnica in loco.
S ubcláusula Décima. S empre que houver a visit a, o result ado será circunst anciado em
relat ório de visit a t écnica in loco, que será regist rado na Plat aforma +Brasil e enviado à
OS C para conheciment o, esclareciment os e providências e poderá ensejar a revisão do
relat ório, a crit ério da administ ração pública federal (art . 52, §2º, do Decret o nº 8.726,
de 2016). O relat ório de visit a t écnica in loco deverá ser considerado na análise da
prest ação de cont as (art . 66, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014).
S ubcláusula Décima Primeira. A pesquisa de sat isfação, de que t rat a o inciso V da
S ubcláusula S egunda, t erá por base crit érios objet ivos de apuração da sat isfação dos
beneﬁciários e de apuração da possibilidade de melhorias das ações desenvolvidas pela
OS C, visando a cont ribuir com o cumpriment o dos objet ivos pact uados e com a
reorient ação e o ajust e das met as e das ações deﬁnidas. A pesquisa poderá ser
realizada diret ament e pela administ ração pública federal, com met odologia presencial
ou à dist ância, com apoio de t erceiros, por delegação de compet ência ou por meio de
parcerias com órgãos ou ent idades apt as a auxiliar na realização da pesquisa (art . 53, §§
1º e 2º, do Decret o nº 8.726, de 2016).
S ubcláusula Décima S egunda. S empre que houver pesquisa de sat isfação, a
sist emat ização será circunst anciada em document o que será enviado à OS C para
conheciment o, esclareciment os e event uais providências. A OS C poderá opinar sobre o
cont eúdo do quest ionário que será aplicado (art . 53, §§ 3º e 4º, do Decret o nº 8.726, de
2016).
Subcláusula Décima Terceira. S em prejuízo da ﬁscalização pela Administ ração Pública e
pelos órgãos de cont role, a execução da parceria será acompanhada e ﬁscalizada pelo
conselho de polít ica pública set orial event ualment e exist ent e na esfera de governo
federal. A present e parceria est ará t ambém sujeit a aos mecanismos de cont role social
previst os na legislação específica (art . 60 da Lei nº 13.019, de 2014).
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DO TERMO DE FOMENTO

O present e Termo de Foment o poderá ser:
I. ext int o por decurso de prazo;
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II. ext int o, de comum acordo ant es do prazo avençado, mediant e Termo de Dist rat o;
III. denunciado, por decisão unilat eral de qualquer dos part ícipes, independent ement e de
aut orização judicial, mediant e prévia not ificação por escrit o ao out ro part ícipe; ou
IV. rescindido, por decisão unilat eral de qualquer dos part ícipes, independent ement e de
aut orização judicial, mediant e prévia not iﬁcação por escrit o ao out ro part ícipe, nas
seguint es hipót eses:
a) descumpriment o injust ificado de cláusula dest e inst rument o;
b) irregularidade ou inexecução injust iﬁcada, ainda que parcial, do objet o, result ados ou
met as pact uadas (art . 61, §4º, inciso II, do Decret o nº 8.726, de 2016);
c) omissão no dever de prest ação de cont as anual, nas parcerias com vigência superior
a um ano, sem prejuízo do dispost o no §2º do art . 70 da Lei nº 13.019, de 2014;
d) violação da legislação aplicável;
e) comet iment o de falhas reit eradas na execução;
f) malversação de recursos públicos;
g) const at ação de falsidade ou fraude nas informações ou document os apresent ados;
h) não at endiment o às recomendações ou det erminações decorrent es da fiscalização;
i) descumpriment o das condições que caract erizam a parceira privada como OS C (art .
2º, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
j) paralisação da execução da parceria, sem just a causa e prévia comunicação à
Administ ração Pública;
k) quando os recursos deposit ados em cont a corrent e especíﬁca não forem ut ilizados
no prazo de 365 (t rezent os e sessent a e cinco) dias, salvo se houver execução parcial
do objet o e desde que previament e just iﬁcado pelo gest or da parceria e aut orizado pelo
Minist ro de Est ado ou pelo dirigent e máximo da ent idade da administ ração pública
federal, conforme previst o nos §§ 3º e 4º do art . 34 do Decret o nº 8.726, de 2016; e
l) out ras hipót eses expressament e previst as na legislação aplicável.
S ubcláusula Primeira. A denúncia só será eﬁcaz 60 (sessent a) dias após a dat a de
recebiment o da not iﬁcação, ﬁcando os part ícipes responsáveis soment e pelas
obrigações e vant agens do t empo em que part iciparam volunt ariament e da avença.
S ubcláusula S egunda. Em caso de denúncia ou rescisão unilat eral por part e da
Administ ração Pública, que não decorra de culpa, dolo ou má gest ão da OS C, o Poder
Público ressarcirá a parceira privada dos danos emergent es comprovados que houver
sofrido.
S ubcláusula T erceira. Em caso de denúncia ou rescisão unilat eral por culpa, dolo ou má
gest ão por part e da OSC, devidament e comprovada, a organização da sociedade civil não
t erá direit o a qualquer indenização.
S ubcláusula Q uart a. Os casos de rescisão unilat eral serão formalment e mot ivados nos
aut os do processo administ rat ivo, assegurado o cont radit ório e a ampla defesa. O prazo
de defesa será de 10 (dez) dias da abert ura de vist a do processo.
S ubcláusula Q uint a. Na hipót ese de irregularidade na execução do objet o que enseje
dano ao erário, deverá ser inst aurada Tomada de Cont as Especial caso os valores
relacionados à irregularidade não sejam devolvidos no prazo est abelecido pela
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Administ ração Pública.
S ubcláusula S ext a. Out ras sit uações relat ivas à ext inção da parceria não previst as na
legislação aplicável ou nest e inst rument o poderão ser reguladas em T ermo de
Encerrament o da Parceria a ser negociado ent re as part es ou, se for o caso, no T ermo
de Dist rat o.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou ext inção dest e T ermo de Foment o, a
OSC deverá rest it uir os saldos financeiros remanescent es, inclusive os provenient es das
receit as obt idas das aplicações ﬁnanceiras realizadas, no prazo improrrogável de 30
(t rint a) dias, sob pena de imediat a inst auração de t omada de cont as especial do
responsável, providenciada pela aut oridade compet ent e da administ ração pública.
Subcláusula Primeira. Os débit os a serem rest it uídos pela OS C serão apurados mediant e
at ualização monet ária, acrescido de juros calculados da seguint e forma:
I. nos casos em que for const at ado dolo da OS C ou de seus prepost os, os juros serão
calculados a part ir das dat as de liberação dos recursos, sem subt ração de event ual
período de inércia da administ ração pública federal quant o ao prazo de que t rat a o §
3º do art . 69, do Decret o nº 8.726, de 2016; e
II. nos demais casos, os juros serão calculados a part ir:
a) do decurso do prazo est abelecido no at o de not iﬁcação da OS C ou de seus
prepost os para rest it uição dos valores ocorrida no curso da execução da parceria; ou
b) do t érmino da execução da parceria, caso não t enha havido a not iﬁcação de que t rat a
a alínea “a” dest e inciso, com subt ração de event ual período de inércia do MINISTÉRIO DA
CIDADANIA quant o ao prazo de que t rat a o § 3º do art . 69 do Decret o nº 8.726, de 2016.
S ubcláusula S egunda. Os débit os a serem rest it uídos pela OS C observarão juros
equivalent es à t axa referencial do S ist ema Especial de Liquidação e de Cust ódia - S elic
para t ít ulos federais, acumulada mensalment e, at é o últ imo dia do mês ant erior ao do
pagament o, e de 1% (um por cent o) no mês de pagament o.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS BENS REMANESCENTES

[PRIMEIRA OPÇÃO – TITULARIDADE DA OSC]
Os bens pat rimoniais adquiridos, produzidos, t ransformados ou const ruídos com
recursos repassados pela Administ ração Pública são da t it ularidade da OS C e ﬁcarão
afet ados ao objet o da present e parceria durant e o prazo de sua duração, sendo
considerados bens remanescent es ao seu t érmino, dispensada a celebração de
inst rument o específico para est a finalidade.
S ubcláusula Primeira. Os bens pat rimoniais de que t rat a o caput deverão ser gravados
com cláusula de inalienabilidade enquant o viger a parceria, sendo que, na hipót ese de
ext inção da OS C durant e a vigência do present e inst rument o, a propriedade de t ais bens
será t ransferida à Administ ração Pública. A present e cláusula formaliza a promessa de
t ransferência da propriedade de que t rat a o §5º do art . 35 da Lei nº 13.019, de 2014.
S ubcláusula
S egunda.
Quando
da
ext inção
da
parceria,
os
bens
remanescent es permanecerão na propriedade da OS C, na medida em que os bens serão
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út eis à cont inuidade da execução de ações de int eresse social pela organização.
Subcláusula Terceira. Caso a prest ação de cont as ﬁnal seja rejeit ada, a t it ularidade dos
bens remanescent es permanecerá com a OSC, observados os seguint es procediment os:
I. não será exigido ressarciment o do valor relat ivo ao bem adquirido quando a mot ivação
da rejeição não est iver relacionada ao seu uso ou aquisição; ou
II. o valor pelo qual o bem remanescent e foi adquirido deverá ser comput ado no cálculo
do dano ao erário a ser ressarcido, quando a mot ivação da rejeição est iver relacionada
ao seu uso ou aquisição.
Subclaúsula Quart a. Na hipót ese de dissolução da OS C durant e a vigência da parceria, o
valor pelo qual os bens remanescent es foram adquiridos deverá ser comput ado no
cálculo do valor a ser ressarcido.
Subcláusula Quint a. A OS C poderá realizar doação dos bens remanescent es a t erceiros,
inclusive beneﬁciários da polít ica pública objet o da parceria, desde que demonst rada sua
ut ilidade para realização ou cont inuidade de ações de int eresse social.
Subcláusula Sext a. Os bens remanescent es poderão t er sua propriedade revert ida para o
órgão ou ent idade pública federal, a crit ério da Administ ração Pública, se ao t érmino da
parceria ﬁcar const at ado que a OS C não t erá condições de dar cont inuidade à execução
de ações de int eresse social e a t ransferência da propriedade for necessária para
assegurar a cont inuidade do objet o pact uado, seja por meio da celebração de nova
parceria, seja pela execução diret a do objet o pela Administ ração Pública Federal.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Caso as at ividades realizadas pela OS C com recursos públicos provenient es do T ermo
de Foment o deem origem a bens passíveis de prot eção pelo direit o de propriedade
int elect ual, a exemplo de invenções, modelos de ut ilidade, desenhos indust riais, obras
int elect uais, cult ivares, direit os aut orais, programas de comput ador e out ros t ipos de
criação, a OS C t erá a t it ularidade da propriedade int elect ual e a part icipação nos ganhos
econômicos result ant es da exploração dos respect ivos bens imat eriais, os quais ﬁcarão
gravados com cláusula de inalienabilidade durant e a vigência da parceria (art . 22 do
Decret o nº 8.726, de 2016).
S ubcláusula Primeira. Durant e a vigência da parceria, os ganhos econômicos auferidos
pela OS C na exploração ou licença de uso dos bens passíveis de propriedade int elect ual,
gerados com os recursos públicos provenient es do T ermo de Foment o, deverão ser
aplicados no objet o do present e inst rument o, sem prejuízo do dispost o na S ubcláusula
seguint e.
S ubcláusula S egunda. A part icipação nos ganhos econômicos ﬁca assegurada, nos
t ermos da legislação específica, ao invent or, criador ou aut or.
Subcláusula Terceira. Quando da ext inção da parceria, os bens remanescent es passíveis
de prot eção pelo direit o de propriedade int elect ual permanecerão na t it ularidade da OS C,
quando forem út eis à cont inuidade da execução de ações de int eresse social pela
organização, observado o dispost o na Subcláusula seguint e.
S ubcláusula Q uart a. Quando da ext inção da parceria, os bens remanescent es passíveis
de prot eção pelo direit o de propriedade int elect ual poderão t er sua propriedade revert ida
para o órgão ou ent idade pública federal, a crit ério da Administ ração Pública, quando a
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OS C não t iver condições de dar cont inuidade à execução de ações de int eresse social e
a t ransferência da propriedade for necessária para assegurar a cont inuidade do objet o
pact uado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução diret a do
objet o pela Administ ração Pública Federal.
S ubcláusula Q uint a. A OS C declara, mediant e a assinat ura dest e inst rument o, que se
responsabiliza int egralment e por providenciar, independent e de solicit ação da
Administ ração Pública, t odas as aut orizações ou licenças necessárias para que o órgão
ou ent idade pública federal ut ilize, sem ônus, durant e o prazo de prot eção dos direit os
incident es, em t errit ório nacional e est rangeiro, em carát er não exclusivo, os bens
submet idos a regime de propriedade int elect ual que forem result ado da execução dest a
parceria, da seguint e forma:
I – quant o aos direit os de que t rat a a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, por
quaisquer modalidades de ut ilização exist ent es ou que venham a ser invent adas,
inclusive:
a) a reprodução parcial ou int egral;
b) a edição;
c) a adapt ação, o arranjo musical e quaisquer out ras t ransformações;
d) a t radução para qualquer idioma;
e) a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;
f) a dist ribuição, inclusive para ofert a de obras ou produções mediant e cabo, ﬁbra ót ica,
sat élit e, ondas ou qualquer out ro sist ema que permit a ao usuário realizar a seleção da
obra ou produção para percebê-la em um t empo e lugar previament e det erminados por
quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça
por qualquer sist ema que import e em pagament o pelo usuário;
g) a comunicação ao público, mediant e represent ação, recit ação ou declamação;
execução musical, inclusive mediant e emprego de alt o-falant e ou de sist emas análogos;
radiodifusão sonora ou t elevisiva; capt ação de t ransmissão de radiodifusão em locais
de frequência colet iva; sonorização ambient al; exibição audiovisual, cinemat ográﬁca ou
por processo assemelhado; emprego de sat élit es art iﬁciais; emprego de sist emas
ót icos, ﬁos t elefônicos ou não, cabos de qualquer t ipo e meios de comunicação
similares que venham a ser adot ados; exposição de obras de art es plást icas e
figurat ivas; e
h) a inclusão em base de dados, o armazenament o em comput ador, a microﬁlmagem e
as demais formas de arquivament o do gênero.
II – quant o aos direit os de que t rat a a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para a
exploração de pat ent e de invenção ou de modelo de ut ilidade e de regist ro de desenho
indust rial;
III – quant o aos direit os de que t rat a a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, pela ut ilização
da cult ivar prot egida; e
IV – quant o aos direit os de que t rat a a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, pela
ut ilização de programas de comput ador.
S ubcláusula S ext a. Cada um dos part ícipes t omará as precauções necessárias para
salvaguardar o sigilo das informações consideradas conﬁdenciais acerca da propriedade
int elect ual, podendo est abelecer em inst rument o especíﬁco as condições referent es à
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int elect ual, podendo est abelecer em inst rument o especíﬁco as condições referent es à
conﬁdencialidade de dado ou informação cuja publicação ou revelação possa colocar em
risco a aquisição, manut enção e exploração dos direit os de propriedade int elect ual
result ant es dest a parceria.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

No caso de parcerias com vigência superior a um ano, a OS C deverá apresent ar
prest ação de cont as anual, para ﬁns de monit orament o do cumpriment o das met as
previst as no plano de t rabalho, observando-se as regras previst as nos art s. 59 a 61 do
Decret o nº 8.726, de 2016, além das cláusulas const ant es dest e inst rument o e do plano
de t rabalho.
S ubcláusula Primeira. Para ﬁns de prest ação de cont as anual, a OS C deverá apresent ar
Relat ório Parcial de Execução do Objet o na Plat aforma +Brasil, no prazo de at é 60
(sessent a) dias após o ﬁm de cada exercício, sendo que se considera exercício cada
período de 12 (doze) meses de duração da parceria, cont ado da primeira liberação de
recursos para sua execução.
Subcláusula Segunda. Na hipót ese de omissão no dever de prest ação de cont as anual, o
gest or da parceria not iﬁcará a OS C para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresent ar a
prest ação de cont as. Persist indo a omissão, a aut oridade administ rat iva compet ent e,
sob pena de responsabilidade solidária, adot ará as providências para apuração dos
fat os, ident iﬁcação dos responsáveis, quant iﬁcação do dano e obt enção do
ressarciment o, nos t ermos da legislação vigent e.
Subcláusula Terceira. O Relat ório Parcial de Execução do Objet o cont erá:
I. a demonst ração do alcance das met as referent es ao período de que t rat a a prest ação
de cont as, com comparat ivo de met as propost as com os result ados já alcançados;
II. a descrição das ações (at ividades e/ou projet os) desenvolvidas para o cumpriment o
do objet o;
III. os document os de comprovação do cumpriment o do objet o, como list as de
presença, fot os, vídeos, ent re out ros;
IV. os document os de comprovação do cumpriment o da cont rapart ida em bens e
serviços, quando houver; e
V. just ificat iva, quando for o caso, pelo não cumpriment o do alcance das met as.
S ubcláusula Q uart a. A OS C ﬁca dispensada da apresent ação dos document os de que
t rat am os incisos III e IV da S ubcláusula T erceira quando já const arem da Plat aforma
+Brasil.
S ubcláusula Q uint a. O Relat ório Parcial de Execução do Objet o deverá, ainda, fornecer
element os para avaliação:
I - dos result ados já alcançados e seus benefícios;
II - dos impact os econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
III - do grau de sat isfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa
de sat isfação, declaração de ent idade pública ou privada local e declaração do conselho
de polít ica pública set orial, ent re out ros; e
IV - da possibilidade de sust ent abilidade das ações após a conclusão do objet o.
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Subcláusula Sext a. As informações de que t rat a a S ubcláusula ant erior serão fornecidas
por meio da apresent ação de document os e por out ros meios previst os no plano de
t rabalho, conforme deﬁnido no inciso IV do caput do art . 25 do Decret o nº 8.726, de
2016.
S ubcláusula S ét ima. A análise da prest ação de cont as anual será realizada por meio da
produção de relat ório t écnico de monit orament o e avaliação quando:
I. a parceria for selecionada por amost ragem, conforme at o do Minist ro de Est ado ou do
dirigent e máximo da ent idade da administ ração pública federal, considerados os
parâmet ros deﬁnidos pelo Minist ério da Transparência, Fiscalização e Cont roladoriaGeral da União (CGU);
II. for ident iﬁcado o descumpriment o injust iﬁcado do alcance das met as da parceria no
curso das ações de monit orament o e avaliação de que t rat a o art . 51 do Decret o nº
8.726, de 2016; ou
III. for aceit a denúncia de irregularidade na execução parcial do objet o, mediant e juízo de
admissibilidade realizado pelo gest or.
Subcláusula Oit ava. O relat ório t écnico de monit orament o e avaliação cont erá:
I. descrição sumária das at ividades e met as est abelecidas;
II. análise das at ividades realizadas, do cumpriment o das met as e do impact o do
benefício social obt ido em razão da execução do objet o at é o período, com base nos
indicadores est abelecidos e aprovados no plano de t rabalho;
III. valores efet ivament e t ransferidos pela Administ ração Pública;
IV. análise dos document os comprobat órios das despesas apresent ados pela OS C,
quando não for comprovado o alcance das met as e result ados est abelecidos
nest e inst rument o;
V. análise de event uais audit orias realizadas pelos cont roles int erno e ext erno, no
âmbit o da ﬁscalização prevent iva, bem como de suas conclusões e das medidas
t omadas em decorrência dessas audit orias; e
VI. o parecer t écnico de análise da prest ação de cont as anual, emit ido pelo gest or da
parceria, que deverá:
a) avaliar as met as já alcançadas e seus benefícios; e
b) descrever os efeit os da parceria na realidade local referent es:
1. aos impact os econômicos ou sociais;
2. ao grau de sat isfação do público-alvo; e
3. à possibilidade de sust ent abilidade das ações após a conclusão do objet o.
S ubcláusula Nona. Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria
ou ao int eresse público, a Administ ração Pública poderá, mediant e just iﬁcat iva prévia,
dispensar a OS C da observância do dispost o na S ubcláusula Quint a, assim como poderá
dispensar que o relat ório t écnico de monit orament o e avaliação cont enha a descrição
referida na alínea “b” do inciso VI da S ubcláusula Oit ava (art . 55, §3º, do Decret o nº
8.726, de 2016).
S ubcláusula Décima. A prest ação de cont as anual será considerada regular quando, da
análise do Relat ório Parcial de Execução do Objet o, for const at ado o alcance das met as
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da parceria.
S ubcláusula Décima Primeira. Na hipót ese de não comprovação do alcance das met as
ou quando houver evidência de exist ência de at o irregular, o gest or da parceria, ant es da
emissão do relat ório t écnico de monit orament o e avaliação, not iﬁcará a OS C para
apresent ar, no prazo de at é 30 (t rint a) dias cont ados da not iﬁcação, Relat ório Parcial de
Execução Financeira, que subsidiará a elaboração do relat ório t écnico de monit orament o
e avaliação.
S ubcláusula Décima S egunda. O Relat ório Parcial de Execução Financeira, quando
exigido, deverá cont er:
I. a relação das receit as e despesas efet ivament e realizadas, inclusive rendiment os
ﬁnanceiros, e sua vinculação com a execução do objet o, que possibilit em a
comprovação da observância do plano de t rabalho;
II. o ext rat o da cont a bancária específica;
III. a memória de cálculo do rat eio das despesas, quando for o caso, que deverá cont er a
indicação do valor int egral da despesa e o det alhament o da divisão de cust os,
especiﬁcando a font e de cust eio de cada fração, com ident iﬁcação do número e do
órgão ou ent idade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de font es de
recursos no cust eio de uma mesma parcela da despesa;
IV. a relação de bens adquiridos, produzidos ou t ransformados, quando houver; e
V. cópia simples das not as e dos comprovant es ﬁscais ou recibos, inclusive holerit es,
com dat a do document o, valor, dados da OS C e do fornecedor e indicação do produt o ou
serviço.
S ubcláusula Décima T erceira. A OS C ﬁca dispensada da apresent ação dos document os
de que t rat am os incisos I a III da S ubcláusula Décima S egunda quando já const arem da
Plat aforma +Brasil.
S ubcláusula Décima Q uart a. A análise do Relat ório Parcial de Execução Financeira,
quando exigido, será feit a pela Administ ração Pública e cont emplará:
I. o exame da conformidade das despesas, realizado pela veriﬁcação das despesas
previst as e das despesas efet ivament e realizadas, por it em ou agrupament o de it ens,
conforme aprovado no plano de t rabalho, observado o dispost o no § 3º do art . 36 do
Decret o nº 8.726, de 2016; e
II. a veriﬁcação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação ent re as
despesas const ant es na relação de pagament os e os débit os efet uados na cont a
corrent e específica da parceria.
S ubcláusula Décima Q uint a. Os dados ﬁnanceiros serão analisados com o int uit o de
est abelecer o nexo de causalidade ent re a receit a e a despesa realizada, a sua
conformidade e o cumpriment o das normas pert inent es (art . 64, §2º, da Lei nº 13.019, de
2014).
S ubcláusula Décima S ext a. Na hipót ese de o relat ório t écnico de monit orament o e
avaliação evidenciar irregularidade ou inexecução parcial do objet o, o gest or da parceria
not ificará a OSC para, no prazo de 30 (t rint a) dias:
I. sanar a irregularidade;
II. cumprir a obrigação; ou
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III. apresent ar just iﬁcat iva para impossibilidade de saneament o da irregularidade ou
cumpriment o da obrigação.
Subcláusula Décima Sét ima. O gest or da parceria avaliará o cumpriment o do dispost o na
S ubcláusula Décima S ext a e at ualizará o relat ório t écnico de monit orament o e
avaliação, conforme o caso.
S ubcláusula Décima O it ava. S erão glosados os valores relacionados a met as
descumpridas sem just ificat iva suficient e.
Subcláusula Décima Nona. Se persist ir a irregularidade ou inexecução parcial do objet o, o
relat ório t écnico de monit orament o e avaliação:
I. caso conclua pela cont inuidade da parceria, deverá det erminar:
a) a devolução dos recursos ﬁnanceiros relacionados à irregularidade ou inexecução
apurada ou à prest ação de cont as não apresent ada; e
b) a ret enção das parcelas dos recursos, nos t ermos do art . 34 do Decret o nº 8.726, de
2016; ou
II. caso conclua pela rescisão unilat eral da parceria, deverá det erminar:
a) a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução
apurada ou à prest ação de cont as não apresent ada; e
b) a inst auração de t omada de cont as especial, se não houver a devolução de que t rat a
a alínea “a” no prazo det erminado.
Subcláusula Vigésima. O relat ório t écnico de monit orament o e avaliação será submet ido
à comissão de monit orament o e avaliação designada, que o homologará, no prazo de at é
45 (quarent a e cinco) dias, cont ado de seu recebiment o.
S ubcláusula Vigésima Primeira. O gest or da parceria deverá adot ar as providências
const ant es do relat ório t écnico de monit orament o e avaliação homologado pela
comissão de monit orament o e avaliação, sendo que as sanções previst as nest e
inst rument o poderão ser aplicadas independent ement e das providências adot adas.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

A OS C prest ará cont as da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, observandose as regras previst as nos art s. 63 a 72 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos art s. 54 a 58 e
62 a 70 do Decret o nº 8.726, de 2016, além das cláusulas const ant es dest e inst rument o
e do plano de t rabalho.
S ubcláusula Primeira. A prest ação de cont as t erá o objet ivo de demonst rar e veriﬁcar
result ados e deverá cont er element os que permit am avaliar a execução do objet o e o
alcance das met as. A prest ação de cont as apresent ada pela OS C deverá cont er
element os que permit am à Administ ração Pública avaliar o andament o ou concluir que o
seu objet o foi execut ado conforme pact uado, com a descrição pormenorizada das
at ividades realizadas e a comprovação do alcance das met as e dos result ados
esperados, at é o período de que t rat a a prest ação de cont as.
S ubcláusula S egunda. Para ﬁns de prest ação de cont as ﬁnal, a OS C deverá apresent ar
Relat ório Final de Execução do Objet o, no Plat aforma +Brasil, no prazo de 90 (novent a)
dias a part ir do t érmino da vigência da parceria. Tal prazo poderá ser prorrogado por at é
30 (t rint a) dias, mediant e just ificat iva e solicit ação prévia da OSC.
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Subcláusula Terceira. O Relat ório Final de Execução do Objet o cont erá:
I - a demonst ração do alcance das met as referent es ao período de que t rat a a prest ação
de cont as, com comparat ivo de met as propost as com os result ados já alcançados;
II - a descrição das ações (at ividades e/ou projet os) desenvolvidas para o cumpriment o
do objet o;
III - os document os de comprovação do cumpriment o do objet o, como list as de
presença, fot os, vídeos, ent re out ros;
IV - os document os de comprovação do cumpriment o da cont rapart ida em bens e
serviços, quando houver; e
V - just ificat iva, quando for o caso, pelo não cumpriment o do alcance das met as;
VI - o comprovant e de devolução de event ual saldo ﬁnanceiro remanescent e (art . 62,
caput , do Decret o nº 8.726, de 2016); e
VII - a previsão de reserva de recursos para pagament o das verbas rescisórias de que
t rat a o §3º do art . 42 do Decret o nº 8.726, de 2016.
S ubcláusula Q uart a. A OS C ﬁca dispensada da apresent ação dos document os de que
t rat am os incisos III e IV da S ubcláusula T erceira quando já const arem da Plat aforma
+Brasil.
S ubcláusula Q uint a. O Relat ório Final de Execução do Objet o deverá, ainda, fornecer
element os para avaliação:
I - dos result ados já alcançados e seus benefícios;
II - dos impact os econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
III - do grau de sat isfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa
de sat isfação, declaração de ent idade pública ou privada local e declaração do conselho
de polít ica pública set orial, ent re out ros; e
IV - da possibilidade de sust ent abilidade das ações após a conclusão do objet o.
Subcláusula Sext a. As informações de que t rat a a S ubcláusula ant erior serão fornecidas
por meio da apresent ação de document os e por out ros meios previst os no plano de
t rabalho, conforme deﬁnido no inciso IV do caput do art . 25 do Decret o nº 8.726, de
2016.
S ubcláusula S ét ima. A análise da prest ação de cont as ﬁnal pela Administ ração Pública
será formalizada por meio de parecer t écnico conclusivo emit ido pelo gest or da parceria,
a ser inserido na Plat aforma +Brasil, que deverá veriﬁcar o cumpriment o do objet o e o
alcance das met as previst as no plano de t rabalho, e considerará:
I - Relat ório Final de Execução do Objet o;
II - os Relat órios Parciais de Execução do Objet o, para parcerias com duração superior a
um ano;
III - relat ório de visit a t écnica in loco, quando houver; e
IV - relat ório t écnico de monit orament o e avaliação, quando houver (parcerias com
vigência superior a um ano).
S ubcláusula O it ava. Além da análise do cumpriment o do objet o e do alcance das met as
previst as no plano de t rabalho, o gest or da parceria, em seu parecer t écnico conclusivo,
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avaliará a eﬁcácia e efet ividade das ações realizadas, conforme previst o na alínea “b” do
inciso II do art . 61 do Decret o nº 8.726, de 2016, devendo mencionar os element os
referidos na Subcláusula Quint a.
S ubcláusula Nona. Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria
ou ao int eresse público, a Administ ração Pública poderá, mediant e just iﬁcat iva prévia,
dispensar a OS C da observância do dispost o na S ubcláusula Quint a, assim como poderá
dispensar que o relat ório t écnico de monit orament o e avaliação cont enha a descrição
referida na alínea “b” do inciso VI da S ubcláusula Oit ava (art . 55, §3º, do Decret o nº
8.726, de 2016).
Subcláusula Décima. Na hipót ese de a análise de que t rat a a S ubcláusula S ét ima concluir
que houve descumpriment o de met as est abelecidas no plano de t rabalho ou evidência de
irregularidade, o gest or da parceria, ant es da emissão do parecer t écnico conclusivo,
not iﬁcará a OS C para que apresent e Relat ório Final de Execução Financeira, no prazo de
at é 60 (sessent a) dias cont ados da not iﬁcação. Tal prazo poderá ser prorrogado por at é
15 (quinze) dias, mediant e just ificat iva e solicit ação prévia da OSC.
S ubcláusula Décima Primeira. O Relat ório Final de Execução Financeira, quando exigido,
deverá cont er:
I - a relação das receit as e despesas efet ivament e realizadas, inclusive rendiment os
ﬁnanceiros, e sua vinculação com a execução do objet o, que possibilit em a
comprovação da observância do plano de t rabalho;
II - o comprovant e da devolução do saldo remanescent e da cont a bancária especíﬁca,
quando houver;
III - o ext rat o da cont a bancária específica;
IV - a memória de cálculo do rat eio das despesas, quando for o caso, que deverá cont er a
indicação do valor int egral da despesa e o det alhament o da divisão de cust os,
especiﬁcando a font e de cust eio de cada fração, com ident iﬁcação do número e do
órgão ou ent idade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de font es de
recursos no cust eio de uma mesma parcela da despesa;
V - a relação de bens adquiridos, produzidos ou t ransformados, quando houver; e
VI - cópia simples das not as e dos comprovant es ﬁscais ou recibos, inclusive holerit es,
com dat a do document o, valor, dados da OS C e do fornecedor e indicação do produt o ou
serviço.
S ubcláusula Décima S egunda. A OS C ﬁca dispensada da apresent ação dos document os
de que t rat am os incisos I a IV da S ubcláusula Décima Primeira quando já const arem da
Plat aforma +Brasil.
S ubcláusula Décima T erceira. A análise do Relat ório Final de Execução Financeira,
quando exigido, será feit a pela Administ ração Pública e cont emplará:
I - o exame da conformidade das despesas, realizado pela veriﬁcação das despesas
previst as e das despesas efet ivament e realizadas, por it em ou agrupament o de it ens,
conforme aprovado no plano de t rabalho, observado o dispost o no § 3º do art . 36 do
Decret o nº 8.726, de 2016; e
II - a veriﬁcação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação ent re as
despesas const ant es na relação de pagament os e os débit os efet uados na cont a
corrent e específica da parceria.
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S ubcláusula Décima Q uart a. Os dados ﬁnanceiros serão analisados com o int uit o de
est abelecer o nexo de causalidade ent re a receit a e a despesa realizada, a sua
conformidade e o cumpriment o das normas pert inent es (art . 64, §2º, da Lei nº 13.019, de
2014).
S ubcláusula Décima Q uint a. Observada a verdade real e os result ados alcançados, o
parecer t écnico conclusivo da prest ação de cont as ﬁnal embasará a decisão da
aut oridade compet ent e e poderá concluir pela:
I - aprovação das cont as, que ocorrerá quando const at ado o cumpriment o do objet o e
das met as da parceria;
II - aprovação das cont as com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos o
objet o e as met as da parceria, for const at ada impropriedade ou qualquer out ra falt a de
nat ureza formal que não result e em dano ao erário; ou
III - rejeição das cont as, que ocorrerá nas seguint es hipót eses:
a)

omissão no dever de prest ar cont as;

b)
descumpriment o injust iﬁcado do objet o e das met as est abelecidos no plano de
t rabalho;
c)

dano ao erário decorrent e de at o de gest ão ilegít imo ou ant ieconômico; ou

d)

desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

S ubcláusula Décima S ext a. A rejeição das cont as não poderá ser fundament ada
unicament e na avaliação dos efeit os da parceria, de que t rat a o parágrafo único do art .
63 do Decret o nº 8.726, de 2016, devendo ser objet o de análise o cumpriment o do objet o
e o alcance das met as previst as no plano de t rabalho.
S ubcláusula Décima S ét ima. A decisão sobre a prest ação de cont as ﬁnal caberá à
aut oridade responsável por celebrar a parceria ou ao agent e a ela diret ament e
subordinado, vedada a subdelegação.
Subcláusula Décima Oit ava. A OS C será not iﬁcada da decisão da aut oridade compet ent e
e poderá:
I - apresent ar recurso, no prazo de 30 (t rint a) dias, à aut oridade que a proferiu, a qual, se
não reconsiderar a decisão no prazo de 30 (t rint a) dias, encaminhará o recurso ao
Minist ro de Est ado ou ao dirigent e máximo da ent idade da Administ ração Pública
Federal, para decisão final no prazo de 30 (t rint a) dias; ou
II - sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45 (quarent a e cinco) dias,
prorrogável, no máximo, por igual período.
Subcláusula Décima Nona. Exaurida a fase recursal, a Administ ração Pública deverá:
I - no caso de aprovação com ressalvas da prest ação de cont as, regist rar na Plat aforma
+Brasil as causas das ressalvas; e
II - no caso de rejeição da prest ação de cont as, not iﬁcar a OS C para que, no prazo de 30
(t rint a) dias:
a)
devolva os recursos ﬁnanceiros relacionados com a irregularidade ou inexecução
do objet o apurada ou com a prest ação de cont as não apresent ada; ou
b)
solicit e o ressarciment o ao erário por meio de ações compensat órias de int eresse
público, mediant e a apresent ação de novo plano de t rabalho, nos t ermos do §2º do art .
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72 da Lei nº 13.019, de 2014.
S ubcláusula Vigésima. O regist ro da aprovação com ressalvas da prest ação de cont as
possui carát er prevent ivo e será considerado na event ual aplicação de sanções.
S ubcláusula Vigésima Primeira. A Administ ração Pública deverá se pronunciar sobre a
solicit ação de ressarciment o que t rat a a alínea “b” do inciso II da S ubcláusula Décima
Nona no prazo de 30 (t rint a) dias, sendo a aut orização de ressarciment o por meio de
ações compensat órias at o de compet ência exclusiva do Minist ro de Est ado ou do
dirigent e máximo da ent idade da administ ração pública federal. A realização das ações
compensat órias de int eresse público não deverá ult rapassar a met ade do prazo previst o
para a execução da parceria.
S ubcláusula Vigésima S egunda. Na hipót ese de rejeição da prest ação de cont as, o não
ressarciment o ao erário ensejará:
I - a inst auração da t omada de cont as especial, nos t ermos da legislação vigent e; e
II - o regist ro da rejeição da prest ação de cont as e de suas causas na Plat aforma +Brasil
e no Siafi, enquant o perdurarem os mot ivos det erminant es da rejeição.
S ubcláusula Vigésima T erceira. O prazo de análise da prest ação de cont as ﬁnal pela
Administ ração Pública será de 60 (sessent a) dias, cont ado da dat a de recebiment o do
Relat ório Final de Execução do Objet o ou do cumpriment o de diligência por ela
det erminado, podendo ser prorrogado, just iﬁcadament e, por igual período, desde que
não exceda o limit e de 300 (t rezent os) dias.
S ubcláusula Vigésima Q uart a. O t ranscurso do prazo deﬁnido na S ubcláusula Vigésima
Terceira, e de sua event ual prorrogação, sem que as cont as t enham sido apreciadas:
I - não impede que a OS C part icipe de out ros chamament os públicos e celebre novas
parcerias; e
II - não implica impossibilidade de sua apreciação em dat a post erior ou vedação a que se
adot em medidas saneadoras, punit ivas ou dest inadas a ressarcir danos que possam t er
sido causados aos cofres públicos.
S ubcláusula Vigésima Q uint a. S e o t ranscurso do prazo deﬁnido na S ubcláusula
Vigésima T erceira, e de sua event ual prorrogação, se der por culpa exclusiva da
Administ ração Pública, sem que se const at e dolo da OS C ou de seus prepost os, não
incidirão juros de mora sobre os débit os apurados no período ent re o ﬁnal do prazo e a
dat a em que foi emit ida a manifest ação conclusiva pela Administ ração Pública, sem
prejuízo da at ualização monet ária, que observará a variação anual do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IP C A, calculado pela Fundação Inst it ut o Brasileiro de
Geografia e Est at íst ica - IBGE.
S ubcláusula Vigésima S ext a. A prest ação de cont as e t odos os at os que dela decorram
dar-se-ão no Plat aforma +Brasil, permit indo a visualização por qualquer int eressado.
Subcláusula Vigésima Sét ima. Os document os incluídos pela OS C na Plat aforma +Brasil,
desde que possuam garant ia da origem e de seu signat ário por cert iﬁcação digit al, serão
considerados originais para os efeit os de prest ação de cont as.
S ubcláusula Vigésima O it ava. A OS C deverá mant er a guarda dos document os originais
relat ivos à execução da parceria pelo prazo de 10 (dez) anos, cont ado do dia út il
subsequent e ao da apresent ação da prest ação de cont as ou do decurso do prazo para a
apresent ação da prest ação de cont as.
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17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Quando a execução da parceria est iver em desacordo com o plano de t rabalho e com as
normas da Lei nº 13.019, de 2004, do Decret o nº 8.726, de 2016, e da legislação
especíﬁca, a administ ração pública federal poderá, garant ida a prévia defesa, aplicar à
OSC as seguint es sanções:
I - advert ência;
II - suspensão t emporária da part icipação em chamament o público e impediment o de
celebrar parceria ou cont rat o com órgãos e ent idades da administ ração pública federal,
por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
III - declaração de inidoneidade para part icipar de chamament o público ou celebrar
parceria ou cont rat o com órgãos e ent idades de t odas as esferas de governo, enquant o
perdurarem os mot ivos det erminant es da punição ou at é que seja promovida a
reabilit ação perant e o [órgão ou ent idade pública federal], que será concedida sempre
que a OS C ressarcir a administ ração pública federal pelos prejuízos result ant es e após
decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade.
S ubcláusula Primeira. A sanção de advert ência t em carát er prevent ivo e será aplicada
quando veriﬁcadas impropriedades prat icadas pela OS C no âmbit o da parceria que não
just ifiquem a aplicação de penalidade mais grave.
S ubcláusula S egunda. A sanção de suspensão t emporária será aplicada nos casos em
que forem veriﬁcadas irregularidades na celebração, execução ou prest ação de cont as
da parceria e não se just iﬁcar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a
nat ureza e a gravidade da infração comet ida, as peculiaridades do caso concret o, as
circunst âncias agravant es ou at enuant es e os danos que dela provieram para a
administ ração pública federal.
S ubcláusula T erceira. É facult ada a defesa do int eressado no prazo de 10 (dez) dias,
cont ado da dat a de abert ura de vist a dos aut os processuais.
Subcláusula Quart a. A aplicação das sanções de suspensão t emporária e de declaração
de inidoneidade é de compet ência exclusiva do Minist ro de Est ado.
S ubcláusula Q uint a. Da decisão administ rat iva que aplicar as sanções previst as nest a
Cláusula caberá recurso administ rat ivo, no prazo de 10 (dez) dias, cont ado da dat a de
ciência da decisão. No caso da compet ência exclusiva do Minist ro de Est ado previst a na
Subcláusula Quart a, o recurso cabível é o pedido de reconsideração.
S ubcláusula S ext a. Na hipót ese de aplicação de sanção de suspensão t emporária ou de
declaração de inidoneidade, a OS C deverá ser inscrit a, cumulat ivament e, como
inadimplent e no S iaﬁ e na Plat aforma +Brasil, enquant o perdurarem os efeit os da
punição ou at é que seja promovida a reabilit ação.
.S ubcláusula S ét ima. Prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos as ações punit ivas da
administ ração pública federal dest inadas a aplicar as sanções previst as nest a Cláusula,
cont ado da dat a de apresent ação da prest ação de cont as ou do ﬁm do prazo de 90
(novent a) dias a part ir do t érmino da vigência da parceria, no caso de omissão no dever
de prest ar cont as. A prescrição será int errompida com a edição de at o administ rat ivo
dest inado à apuração da infração.
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18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA DIVULGAÇÃO

Em razão do present e T ermo de Foment o, a OS C se obriga a mencionar em t odos os
seus at os de promoção e divulgação do projet o, objet o dest a parceria, por qualquer meio
ou forma, a part icipação do MINIS T ÉRIO DA C IDADANIA, de acordo com o Manual de
Ident idade Visual dest e.
S ubcláusula única. A publicidade de t odos os at os derivados do present e T ermo de
Foment o deverá t er carát er exclusivament e educat ivo, informat ivo ou de orient ação
social, dela não podendo const ar nomes, símbolos ou imagens que caract erizem
promoção pessoal de aut oridades ou servidores públicos.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

A eﬁcácia do present e T ermo de Foment o ou dos adit ament os que impliquem em
alt eração de valor ou ampliação ou redução da execução do objet o descrit o nest e
inst rument o, ﬁca condicionada à publicação do respect ivo ext rat o no Diário Oﬁcial da
União, a qual deverá ser providenciada pelo MINISTÉRIO DA CIDADANIA.
20.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

As cont rovérsias decorrent es da execução do present e T ermo de Foment o que não
puderem ser solucionadas diret ament e por mút uo acordo ent re os part ícipes deverão
ser encaminhadas ao órgão de consult oria e assessorament o jurídico do Órgão ou
Ent idade Pública Federal, sob a coordenação e supervisão da Câmara de Conciliação e
Arbit ragem da Administ ração Federal – C C AF, órgão da Advocacia-Geral da União, para
prévia t ent at iva de conciliação e solução administ rat iva de dúvidas de nat ureza
eminent ement e jurídica relacionadas à execução da parceria, assegurada a prerrogat iva
de a organização da sociedade civil se fazer represent ar por advogado, observado o
dispost o no inciso XVII do caput do art . 42 da Lei nº 13.019, de 2014, no art . 88 do
Decret o nº 8.726, de 2016, e em At o do Advogado-Geral da União.
S ubcláusula Única. Não logrando êxit o a t ent at iva de conciliação e solução
administ rat iva, será compet ent e para dirimir as quest ões decorrent es dest e T ermo de
Foment o o foro da Just iça Federal, S eção Judiciária do Dist rit o Federal, nos t ermos do
inciso I do art . 109 da Const it uição Federal.
E, por assim est arem plenament e de acordo, os part ícipes obrigam-se ao t ot al e
irrenunciável cumpriment o dos t ermos do present e inst rument o.

FABIOLA PULGA MOLINA
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SECRETÁRIA NACIONAL DE ESPORTE, EDUCAÇÃO,
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