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c) manter, em seu sitio oficial na internet, a rela~ao das parcerias celebradas e dos
respectivos pianos de trabalho, ate cento e oitenta dias apos 0 respectivo encerramento.
d) monitorar e avaliar a execu~ao do objeto deste instrumento, at raves de agente
publico, denominado gestor, responsavel pela gestao de parceria celebrada por meio de termo de
Colabora~ao, bem como atraves de Comissao de Monitoramento e Avalia~ao,designados por ato
publicado em meio oficial de comunica~ao, com poderes de controle e fiscaliza~ao, sem prejuizo
de outras formas de fiscaliza~ao previstas em lei.
e) prestar 0 apoio necessario ao PARCEIRO PRIVADOpara que seja alcan~ado 0 objeto

deste instrumento em toda sua extensao.
f) divulgar, na forma de regulamento, nos meios publicos de comunica~ao por
radiodifusao de sons e imagens, campanhas publicitarias e programa~oes desenvolvidas pelas
organiza~oes da sociedade civil, no ambito das parcerias celebradas, mediante 0 emprego de
recursos tecnologicos e de linguagem adequados a garantia de acessibilidade por pessoas com
defich~ncia,em atendimento ao artigo 14 de lei nQ13.019/2014, conforme criterios proprios de
viabilidade.
g) viabilizar 0 acompanhamento pela internet dos processos de libera~ao de recursos
referentes as parcerias celebradas nos termos da lei.

cLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS.

Para 0 cumprimento das metas estabelecidas neste instrumento sera repassado a
PARCEIRA
PRIVADA0 valor global de RS 48.000.00 (auarenta e oito mil reaist de acordo com 0
cronograma de desembolso abaixo, aprovado em reuniao do CMAS, conforme proposta do
PARCEIRO
PRIVADO,partes integrantes deste Termo na forma de anexos.

cLAUSULA SEXTA - DOS VAlORES, DATAS E CONDI<;OES.

(CONFORMEAPROVA<;AODO CMAS) 11 (onze) parcelas mensa is, no valor de R$ 4.363,64
(quatro mil trezentos e sessenta e tres reais e sessenta e quatro centavos), cada uma.

§ 1Q - As libera~oes das parcelas subsequentes serao feitas desde que tenham sido
alcan~adas as metas relativas as parcelas anteriores, mediante apresenta~ao dos documentos
comprobatorios.

§ 2Q - 0 PARCEIRO
PUBLICO,no processode monitoramentoe supervisaodeste TERMODE

COLABORA<;AO,
podera recomendar a altera~ao de valores, que implicara a revisao das metas
pactuadas, ou recomendar revisao das metas, 0 que implicara a altera~ao do valor global
pactuado, tendo como base 0 custo relativo, desde que devidamente justificada e aceita pelas
partes, de comum acordo, com aprova~ao do CMAS,devendo, nestes casos, serem celebrados
Termos Aditivos.

