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h) responsabilizar-se, com exclusividade, pelo gerenciamento administrativo e financeiro
dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e de
pessoal;
i) responsabilizar-se, com exclusividade, pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituic;aoe ao adimplemento
deste Termo de Parceria, nao se caracterizando responsabilidade solidaria ou subsidiaria da
administrac;ao publica pelos respectivos pagamentos, qualquer onerac;ao do objeto deste Termo
ou restric;ao a sua execuc;ao.
j) atender em seus projetos somente pessoas inscritas no CadUnico.
i) manter atualizadas as certidoes de regularidade fiscal, previdenciaria, tributaria, de
contribuic;oes e de divida ativa.
h) divulgar na internet e em locais visiveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos
em que exerc;asuas ac;oestodas as parcerias celebradas com a administrac;ao publica, nos
termos do artigo 11, da Lei nQ 13.019/2014 e posteriores alterac;oes, contendo no
minima:
h.l) data de assinatura e identificac;ao do instrumento de parceria e do orgao da
administrac;ao publica responsavel.
h.2) nome da organizac;ao da sociedade civil e seu numero de inscric;ao no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica - CNPJda Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB.
h.3) descric;aodo objeto da parceria.
h.4) valor total da parceria e valores liberados.
h.5) situac;ao da prestac;ao de contas da parceria, que devera informar a data prevista
para a sua apresentac;ao, a data em que foi apresentada, 0 prazo para a sua analise e 0
resultado conclusivo.
h.G)0 valor total da remunerac;ao da equipe de trabalho, as func;oesque seus integrantes
desempenham e a remunerac;ao prevista para 0 respectivo exercicio, quando vinculados a
execuc;aodo objeto e pagos com recursos da parceria.
ParagrafoUnico: Diante do impedimenta de celebrac;ao de qualquer modalidade de parceria
com organizac;aoda sociedade civil,nos termos do inciso III,do artigo 39, da LeinQ13.019/2014, e
posteriores alterac;oes, a PARCEIRA
PRIVADA,
confessa sob as penas da lei que seus dirigentes nao
participam como membros de Poder ou do Ministerio Publico, ou dirigentes de orgao ou entidade
da administrac;ao publica da esfera governamental deste municipio, estendendo-se a vedac;ao aos
respectivos conjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, ate 0 segundo grau, assim como nao esta omissa no dever de prestar contas.

II- DO PARCEIROPUBLICO:
a) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execuc;ao deste Termo de Colaborac;ao, de
acordo com 0 Projeto aprovado;
b) repassar os recursos financeiros a PARCEIRA
PRIVADAnos termos estabelecidos na
Clausula Quarta deste instrumento.

