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d) monitorar e avaliar a execu~ao do objeto deste instrumento, atraves 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 ate
publicado em meio oficial de comunica~ao, com poderes de controle e fiscaliza~ao, sem prejuizo
de outras formas de fiscaliza~aoprevistas em lei.

e) prestar 0 apoio necessario ao PARCEIROPRIVADOpara 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 tecnol6gicos e de linguagem adequados a garantia de acessibilidade por pessoas com
deficiencia, em atendimento ao artigo 14 de Lei nQ13.019/2014, conforme criterios pr6prios 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
PARCEIRAPRIVADA0 valor global de RS 82.000.00 (aitenta e dais mil reaist de acordo com 0
cronograma de desembolso abaixo, aprovado em reuniao do CMAS,conforme proposta do
PARCEIROPRIVADO,partes integrantes deste Termo na forma de anexos.

cLAUSULA SEXTA- DOS VALORES, DATAS E CONDI<:OES.

(CONFORMEAPROVA<:AODO CMAS) 11 (onze) parcelas mensais, no valor de R$ 7.454,55
(sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), cada uma.

§ 1Q - As libera~oes das parcelas subsequentes serao feitas desde que ten ham side
alcan~adasas metas relativas as parcelas anteriores, mediante apresenta~ao dos documentos
comprobat6rios.

§ 2Q -0 PARCEIROPUBLICO, no processo de monitoramento e supervisao deste 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.

§ 3Q- Os recursos repassados pelo PARCEIROPUBLICOa PARCEIRAPRIVADA,enquanto nao
utilizados, serao obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupan~a, se a previsao de seu uso
for igual ou superior a 1 (urn) mes, ou em fundo de aplica~ao financeira de curto prazo ou

eracaode m;o Jast~eada emtitulosda dividapublica,quando0 prazo previstopara


