
1.3 - E vedada a execucao de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, 
direta ou indiretamente: 

1.2 - Nao poderao ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela 
respectiva Lei de Diretrizes Orcamentarias. 

I. I - 0 presente termo de fornento, decorrente de inexigibilidade de chamamento 
publico, tern por objeto a formalizacao de parceria, conforme detalhado no Plano de 
Trabalho em anexo. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OB.TETO 

0 MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO, por interrnedio da Prefeitura Municipal de 
Afonso Claudio, inscrito no CNPJ sob n° 27.165.562.0001-41, com sede na Praca da 
Independencia, 341 - Centro, Afonso Claudio - ES, 29600-000 doravante denominada 
ADMINISTRA<;AO PUBLICA MUNICIPAL, neste ato representado por Edelio 
Francisco Guedes, RO 162.355- SPTC ES e CPF 364.080.007-97 Prefeito Municipal 
de Afonso Claudio e 0 CLUBE DE TRILHEIROS DE AFONSO CLAUDIO - CTAC, 
inscritano CNPJ sob n°. 14.144.144.395/0001-00, com sede na Rua Joao Vieira de 
Souza, s/n - Chacara da Providencia, Afonso Claudio - ES, CEP 29600-000 doravante 
denominado Clube de Trilheiros de Afonso Claudio , representado pelo diretor 
presidente da associacao Levi Tesch, RO 734.593-ES e CPF 838.007.197-20 resolvem 

-~ celebrar o presente termo de fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n° 
101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orcamentarias e Lei 
Orcarnentaria Anual, na Lein° 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante o processo 
administrativo n° 005127 /19 e mediante as clausulas e condicoes seguintes: 

TERMO DE FOMENTO N° 002 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM 0 
MUNICIPIO DE AFONSO CLADIO 
POR INTERMEDIO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
E 0 CLUBE DE TRILHEIROS DE 
AFONSO CLAUDIO - CTAC 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 



de representacao sabre a aplicacao irregular dos 

• 
i) divulgar pela internet os meios 
recurses envolvidos na parceria; 

g) viabilizar o acompanhamento .pela internet dos processes de liberacao de recurses; 

h) manter, em seu site oficial na internet, a relacao das parceri~s celebradas e dos 
respectivos planes de trabalho, ate cento e oitenta dias .apos 0 respective encerramento; 

f) na hip6tese de o gestor da parceria deixar de ser agente publico ou ser lotado em 
. ' . . 

outro orgao ou entidade, o · administrador publico devera designar novo gestor, 
assumindo, enquanto isso nao ocorrer, todas as obrigacoes do gestor, com as respectivas 
responsabilidades; . 

e) promover o monitoramento ea avaliacao do cumprimento do objeto da parceria; 

d) .· liberar · os recurses por meio de transferencia eletronica e em obediencia ao 
cronograma de desembolso, que guardara consonancia com as metas, fases ou etapas de 

-\ execucao do objeto do termo de colaboracao ou termo de fomento; 

c) realizar, nas parcerias com vigencia superior a um ano, pesquisa de satisfacao com os 
beneficiaries do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsidio na avaliacao da 
parceria celebrada e do . cumprimento dos objetivos pactuados, bem corno na 
reorientacao e no ajuste das metas e atividades definidas; 

b) emitir relatorio tecnico de monitoramento e avaliacao da parceria e o submeter a 
com1ssao de . monitoramento e avaliacao designada, que o . homologara, 
independentemente da.obrigatoriedade de apresentacao da prestacao de contas devida 
pela organizacao da sociedade civil; 

a) fornecer manuais especificos de prestacao de contas as organizaeoes da sociedade 
civil por ocasiao da celebracao das parcerias, informando previamente e publicando em 
meios oficiais de comunicacao as . referidas organizacoes eventuais alteracoes no seu 
conteudo; 

I - DAADMINISTRA<;AO PUBLICA MUNICIPAL: 

2.1 - Sao obrigacoes dos Participes: 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGA<;OES 

II - prestacao de · services ou de a:tividades CUJO destinatario seja o aparelho 
administrative do Estado. 

. . . . . . . . . . . . . . . 

I - delegacao das funcoes de regulacao, de fiscalizacao, do exercicio do poder de policia 
ou de outras atividades exclusivas do Estado; 



3.3 - A ORGANIZA<;AO DA SOCIEDADE CIVIL se obriga a aplicar na consecucao .. 
dos fins pactuados por este Termo de Fomento R$ 9.980,00 (nove mil; novecentos .e oitenta 
reais), relativamente a realizacao do 7° Enduro Fim em Afonso Claudio - Es , com a 
locacao de equipamentos para cronometragem e apuracao e de confeccoes ·de trofeus 
,bem como a promocao, divulgacao do municipio de Afonso Claudio, do incentivo ao 
Esporte, como demais execucoes prevista no plano de trabalho. 

3.2 - A ADMINISTRA<;AO PUBLICA MUNICIPAL transferira, para execucao do 
presente termo de fomento, recursos no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e 
oitenta reais), correndo a despesa a . conta da dotacao orcamentaria 
1403.0412200082.022 .Elemento de Despesa 3350410000, fonte de recurso 
1001 OOOOOOO(recurso ordinario ) .. 

3.1 - 0 montante total de recursos a serem empregados na execucao do objeto do. 
~ presente Termo de Fomento e de R$ 9 .980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais). 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, · 
fiscais e comerciais relacionados a execucao do objeto previsto no termo de colaboracao 
ou de fomento, nao implicando · responsabilidade solidaria ou subsidiaria da 
administracao 'publica a inadimplencia da organizacao da sociedade civil em relacao .ao 
referido · pagamento, os · onus incidentes sobre o objeto da parceria ou os · danos 
decorrentes de restricao a sua execucao; 

d) . responder exclu~ivamente pelo gerenciamento administrativo e · financeiro dos . 
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de .investimento 
e de pessoal; 

c) dar livre acesso dos servidores dos orgaos ou das entidades publicas repassadoras dos 
recursos, do controle interno · e do Tribunal de Contas correspondentes · aos processos,' 
aos documentos, as informacoes referentes aos instrumentos · .de transferencias 
regulamentados pela Lei n° 13.019, de 2014, bem como aos locais de execucao do 
objeto;. 

b) ptestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento; 

a) manter escrituracao contabil regular; 

II - DA ORGANIZA<;AO DA SOCIEDADE CIVIL: 

j) instaurar tomada de contas antes do termino da parceria, ante a constatacao de · 
evidencias de irregularidades na execucao do objeto da parceria. 



V - pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico com recursos vinculados a 
parceria, salvo . nas hip6teses previstas em lei especifica e na lei de direirizes 
orcamentarias. 

IV - repasses como contribuicoes, auxilios ou subvencoes as instituicoes privadas com 
fins lucrativos; 

III - realizacao de despesas com taxas bancarias, com multas, juros ou correcao 
monetaria, inclusive, referentes a pagarnentos ou recolhimentos fora dos prazos; 

. . . . 

II - finalidade di versa· da estabelecida neste instrumento, ainda que em. carater de 
emergencia; .· 

I - realizacao de despesas a titulo de taxa de administracao, de gerencia ou similar; 

5.2 - Pica expressamente vedada a utilizacao dos recursos transferidos, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante CLUBE DE .' · 
TRILHEIROS DE AFONSO CLAUDIO-CTAC, para: 

5 .1 - 0 presente termo de fomento devera ser executado fielmente pelos participes, de 
acordo . com as clausulas pactuadas e as normas de regencia, respondendo cada uma ', 
pelas consequencias de sua inexecucao total ou parcial. 

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUyAO DAS DESPESAS 

4.3 ~ Por ocasiao da conclusao, denuncia, rescisao OU extincao da parceria, OS saldos 
·~ financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicacoes 

financeiras realizadas, serao devolvidos a administracao publica no prazo improrrogavel 
de 10 dias, sob pena de imediata instauracao de tomada de contas especial do 
responsavel, providenciada pela autoridade competente da administracao publica, 

4.2 - Os rendimentos das aplicacoes financeiras serao, obrigatoriamente, aplicados no 
objeto do termo de fomento ou da transferencia, estando sujeitos as mesmas condicoes 
de prestacao de contas exigidos para os recursos transferidos. · 

4.1 - A ADMINISTRAQAO PUBLICA MUNICIPAL transferira os recursos em favor 
da CLUBE DE TRILHEIROS DE AFONSO CLAUDIO- CTAC, conforme o 
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferencia 
eletronica sujeita a identificacao do beneficiario final e a obrigatoriedade de deposito 
em sua conta bancaria especifica vinculada a. este instrumento. 

CLAUSULA QUARTA - DA TRANSFERENCIA E APLICA(;AO DOS RECURS{)S 



II - analise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 
beneficio social obtido em razao da execucao do objeto ate o periodo, com base nos 
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

Ill - valores efetivarnente transferidos · pela administracao publica; 

IV - analise dos documentos .. comprobat6rios · das . despesas apresentados pela 
organizacao da sociedade civil na prestacao de contas, quando nao for comprovado 0 
alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboracao ou de 
fomento; 

I - descricao sumaria das atividades e metas estabelecidas; 
·~·· 

7.1 - 0 relat6rio tecnico a que se refere o art. 59 da Lei n." 13.019/2014,.sem prejuizo de 
outros elementos, devera conter: 

CLAUSULA SETIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E . 
DA FISCALIZA<;AO 

6.4 - Toda e qualquer prorrogacao, inclusive a referida no item anterior; devera ser 
formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos participes antes do termino da 
vigencia do Termo de Fomento ou da ultima dilacao de prazo, sendo expressamente 
vedada a celebracao de termo aditivo com atribuicao de vigencia ou efeitos financeiros 
retroativos. 

6.3 - Caso haja atraso na liberacao dos recursos financeiros, a ADMINISTRA<;AO 
. PUBLICA MUNICIPAL promovera a prorrogacao do prazo de vigencia do presente 
termo de fomento, independentemente de proposta da CLUBE DE TRILHEIRO DE . 
AFONSO CLAUDIO~CTAC, limitado o prazo de prorrogacao ao exato periodo do 
atraso verificado, 

6.2 - Sempre que necessario, mediante proposta do CLUBE DE TRILHEIROS DE 
AFONSO CLAUDIO-CTAC. devidamente justificada e formulada, no minimo, 30 
(trinta) dias antes do .seu terrnino, e ap6s o cumprimento das demais exigencias legais e 
regulamentares,' serao admitidas prorrogacces do prazo de vigencia do presente Termo 
de Fomento. · 

. . . 

6.1 - 0 presente Termo de Fomento surtira efeitos juridicos a partir de sua assinatura, e 
retroagira aos seus efeitos financeiros a 01 de julho de 2019 e tera como termino:dia 30 
de novembro de 2019, conforme prazo previsto no anexo do Plano de Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA- DA VIGENCIA 



§ 2.0 A organizacao da sociedade civil prestara contas da boa e regular aplicacao dos 
recursos recebidos no prazo de ate noventa dias a partir do termino da vigencia da 
parceria ou no final de cada exercicio, sea duracao da parceria exceder um ano. 

§ 1.0 · Serao glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 
justificativa suficiente. 

. . 
IV -lista de presenca do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso. 

III - relacao de bens adquiridos, produzidos OU construidos, quando for 0 caso; e 

·~ II - material. comprobat6rio do cumprimento do objeto em fotos, videos ou outros 
suportes; 

I - extrato da conta bancaria especifica; 

8.1 - A prestacao de contas apresentada pela organizacao da sociedade civil, devera . 
conter elementos que permitam · ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir 
que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descricao pormenorizada das· 
atividades realizadas e a comprovacao do alcance das metas e dos resultados esperados, 
ate o periodo de que trata a prestacao de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes 
informacoes e documentos: 

CLAUS ULA OITA VA - DA PREST A<;AO DE CONT AS · 

. . . . . . 

II - assumir a responsabilidade pela execucao do restante do objeto previsto no plano de 
trabalho, no caso de paralisacao, de modo . a evitar · sua descontinuidade, · devendo ser. · 
considerado na prestacao de contas o que foi executado pela organizacao da sociedade 
civil ate o momenta em que a administracao assumiu essas responsabilidades. 

bens; 

I - retomar os bens publicos em poder da organizacao da sociedade civil parceira, 
qualquer que 'tenha sido a mcdalidade ou titulo que concedeu direitos de uso de tais 

7.2 - Na hipotese de inexecucao por culpa exclusiva da organizacao da sociedade civil, a 
administracao publica podera, exclusivaniente para assegurar o atendimento de services 
essenciais ·a populacao, por ato pr6prio e independentemente de autorizacao judicial, a 
fim de realizar ou manter a execucao das metas ou atividades pactuadas: 

V - analise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no 
ambito da fiscalizacao preventiva, bem como de suas conclusoes e das medidas que 
tomaram em decorrencia dessas auditorias. 

.gq. 



J 

8.6 - Constatada irregularidade ou omissao na prestacao de contas, sera concedido prazo 
para a organizacao da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigacao. 

III - rej eicao da prestacao de contas e determinacao de imediata instauracao de tomada 
de contas especial. 

II - aprovacao da prestacao de contas com ressalvas; ou 

I .: aprovacao da prestacao de contas; 

. . 

8.5 - A manifestacao conclusiva sobre a prestacao de contas pela administracao publica 
observara os prazos previstos na Lei n° 13.019, de 2014, devendo concluir, 
alternativamente, pela: 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das acoes ap6s a conclusao do objeto pactuado. . . .. . 

III - o grau de satisfacao do publico-alvo; 

II - OS impactos economicos OU sociais; 

I - os resultados ja alcancados e seus beneficios; 

8.4 - Os pareceres tecnicos do gestor acerca da prestacao de contas, de que trata o art. 67 
da Lein° 13.019, de 2014, deverao conter analise de eficacia e de efetividade das acoes 
quanto: · 

II - relatorio tecnico de .monitoramento e avaliacao, homologado pela comissao de 
monitoramento e avaliacao designada, sobre a conformidade do cumprimento doobjeto · 
e os resultados alcancados durante a execucao do termo de colaboracao ou de fomento. 

I'- relat6rio da visita tecnica in loco realizada durante a execucao da parceria; 

8.3 - A Administracao publica municipal considerara ainda em sua analise os seguintes 
relat6rios elaborados internamente, quando houver: 

II - relat6rio de execucao financeira do termo de fomento, com a descricaodas despesas 
e receitas efetivaniente realizadas e sua vinculacao com a execucao do objeto, na 
hip6tese de descumprirnento de metas e resultados estabelecidos no planode trabalho, . 

I - relat6rio de execucao do objeto, elaborado pela organizacao da sociedade civil, 
contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o 
comparativo de metas propostas com os resultados alcancados; 

8.2 - A prestacao de contas relativa a execucao do termo de colaboracao ou de fomento 
dar-se-a mediante a analise dos documentos previstos no plano de trabalho, · bem como .· ' ·. . . . - . . ' 

dos seguintes relat6rios: 



d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores publicos, 

. . . . . . 
c) dano ao erario decorrente de ato .de gestao ilegitimo ou antieconomico; · 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no piano de 
trabalho; 

a) omissao no dever de prestar contas; 

Ill - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstancias: · 

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade OU qualquer outra falta 
de natureza formal que nao resulte em dano ao erario; 

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 
objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 

8.8 - As prestacoes de contas serao avaliadas: 

II - nos casos em que nae for constatado dolo da organizacao da sociedade civil ou de 
seus prepostos, sem prejuizo da atualizacao monetaria, impede a incidencia de juros de 
mora sobre debitos eventualmente apurados, no periodo entre o final do prazo referido 
neste paragrafo e a data em que foi ultimada a apreciacao pela administracao publica. 

I - nao significa impossibilidade de apreciacao em data posterior ou vedacao a que se 
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter 
sido causados aos cofres publicos; 

Paragrafo unico. 0 transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas 
tenham sido apreciadas: · 

8.7 - A administracao publica apreciara a prestacao final de contas apresentada, no 
prazo de ate cento e cinquenta dias, contado da data . de seu recebimento ou do 
cumprimento de diligencia por ela determinada, prorrogavel justificadamente porigual 
periodo. 

§ 2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissao, nao 
havendo o ,saneamento, a autoridade administrativa competente, sob peria de 

. responsabilidade solidaria, deve adotar as providencias . para ·apura9ao dos· fatos, 
identificacao dos responsaveis, quantificacao do dano e obtencao do ressarcimento, nos · 
termos da legislacao vigerite. 

§ I 0 O prazo referido no caput e limitado a 45 ( quarenta e cinco) dias por notificacao, 
prorrogavel, no maximo, por igual periodo, dentro do prazo que a administracao publica 
possui para analisar e decidir sobre a prestacao de contas e comprovacao de resultados. 



t - advertencia; 

10.1 - Pela execucao da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as 
normas da Lei n° 13.019, de 2014, e da legislacao especifica, a administracao publica 
podera, garantida a previa defesa, . aplicar a organizacao da sociedade civil parceira as 
seguintes sancoes: 

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIZA<;OES E DAS SAN<;OES 

9.4 - E obrigat6rio o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessaria a 
efetivacao de alteracoes que tenham por objetivo a rnudanca de valor, das metas, do 
prazo de vigencia ou a utilizacao de recursos remanescentes do saldo do Termo de 
Fomento. 

9.3 - As alteracoes, com excecao das que tenham por finalidade meramente prorrogar o 
prazo de vigencia do· ajuste, deverao ser previamente subrnetidas a Procuradoria Geml 
do Municipio, orgao ao qual deverao OS autos ser encaminhados em prazo habil para 
analise e parecer. 

9.2 - Nao e permitida a celebracao de aditamento deste Fomento com alteracao da 
natureza do objeto. 

9.1 - A presenteparceria podera ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de 
termo aditivo, devendo a solicitacao ser encaminhada com .antecedencla minima de 1 O 
( dez) dias em relacao a. data de termino de sua vigencia. 

CLAUSULA NONA - DAS ALTERA<;OES 

. . . . 

8 .11 - Durante o prazo de 1 o ( dez) anos, contado do dia util subsequente ao da prestacao 
de contas, a organizacao da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos 
originais quecompoem a prestacao de contas. 

8.10 - Quando a prestacao de contas for avaliada como irregular, ap6s exaurida a fase 
recursal, se mantida a decisao, a organizacao da sociedade civil podera solicitar 
autorizacao para que 0 ressarcimento . ao. erario . seja promovido por meio de acoes 
compensat6rias de interesse publico, mediante a apresentacao . de novo plano de 
trabalho, Conforme 0 objeto descrito no termo de colaboracao OU de fomento ea area de. 
atuacao da organizacao, cuja mensuracao econ6mica sera feita a partir do plario de 
trabalho original, desde que nae tenha havido dolo ou fraude e nae seja o caso de 
restituicao integral dos recursos. 

8.9 ~ 0 administrador publico responde pela decisao sobre a aprovacao da prestacao de . 
contas ou por omissao em relacao a analise de seu conteudo, levando eni consideracao, 
no primeiro caso, os pareceres tecnico, financeiro e juridico, sendopermitida delegacao 
a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegacao. 



11.5 - Os bens doados ficarao gravados com clausula de inalienabilidade e deverao, 
exclusivamente, ser utilizados para continuidade · da execucao de objeto 

11.4 - Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderao, a criteria 
do. administrador publico, ser doados a outra Organizacao da Sociedade Civil· que se 
proponha a fim igual ou semelhante ao da Organizacao donataria, quando, apos a 
consecucao do objeto, nao forem necessaries para assegurar a continuidade do objeto 
pactuado, · 

11.3 - Os bens remanescentes serao de propriedade da Organizacao da Sociedade civil e 
gravados com clausula de inalienabilidade, devendo a organizacao da · sociedade civil 
formalizar promessa de transferencia da propriedade a administracao publica, na 
hip6tese de sua extincao. 

11.2 - Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e 
equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados cm construidos corn 
os recursos aplicados em razao deste Termo de Fornento, · . 

11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza · 
permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessaries a 
consecucao do objeto, mas que a ele nao se incorporam. 

' ' ' 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS BENS REMANESCENTES 

10.3 - A prescricao sera interrompida com a edicao de .ato administrativo voltado a 
apuracao da infracao. 

10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentacao da prestacao 
de contas, a aplicacao de penalidade decorrente de infracao relacionada a execucao da 
parceria. 

Paragrafo unico. As sancces estabelecidas nos incisos II e III sao de competencia 
exclusiva da administracao municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo · 
processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao ser requerida 
apos dois anos de aplicacao da penalidade. 

III - declaracao de inidoneidade para participar de chamamento publico ou celebrar · 
parceria ou contrato com orgaos e . entidades de todas as esferas de governo, · enquanto · 
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a 
reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida 
sempre que a organizacao da sociedade civil ressarcir a administracao publica pelos 
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso II. 

II- suspensao temporaria da participacao em chamamento publico e impedimenta de 
celebrar parceria ou contrato com orgaos e entidades da esfera de governo da 
administracao publica sancionadora, por prazo nae superiora dois anos;' 



~ . . ' 

II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissao via fax, nao poderao se 
constituir em pecas de processo, e os respectivos originais deverao ser encaminhados no 
prazo de cinco dias; e 

I - as comunicacoes, relativas a este termo de fomento serao remetidas . por 
correspondencia, e-mail ou fax e serao consideradas regularmente efetuadas quando 
comprovado o recebimento; 

14.1 - Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condicoes: 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS CONDIC,::OES GERAIS 

13 .1 - A eficacia do presente termo de fomento ou 'dos aditamentos que impliquem em. 
alteracao ou ampliacao da execucao do objeto descrito neste instrumento, fica 
condicionada a publicacao do respective extrato no Diario Oficial dos Municipios a qual 
devera ser providenciada pela administracao publica municipal no prazo de ate 10 ( dez) 
dias a contar da respectiva assinatura. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 

d) verificacao da ocorrencia de qualquer circunstancia que enseje a instauracao de 
T omada de Contas Especial. 

c) constatacao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecao em qualquer documento 
apresentado; e 

. . 
b) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas; 

a) utilizacao dos recurses em desacordo com o Plano de Trabalho; 

II - rescindido, independente de previa notificacao ou interpelacao judicial ou 
extrajudicial, nas seguintes hip6teses: 

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis sornente pelas 
obrigacoes e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da . . 

avenca, respeitado o prazo minimo de 60 (sessenta) dias de antecedencia para a 
publicidade dessa intencao; 

12.1 - 0 presente termo de fomento podera ser: 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DADENUNCIA EDA RESCISAO 

semelhante ao previsto neste Termo de Colaboracao/Fomento, sob pena de reversao em 
favor da Administracao Publica. 



Representante legal do CLUBE DE TRILHEIRO DE AFONSO LAUDIO-CTAC 
Levi Tesch 

Prefeito 
E 

15.2 - 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 em 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. 

15 .1 - Sera competente para dirimir as controversias decorrentes deste · termo de 
colaboracao/termo de fomento, que nao possam ser resolvidas pela via administrativa, o 
foro Juizo de Afonso Claudio, com rem'.mcia expressa a outros, por mais privilegiados 
que forem. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA-DO FORO · 

III - as reumoes entre os representantes credenciados pelos participes, bem como 
quaisquer ocorrencias que possam ter implicacoes neste termo de colaboracao/termo de 
fomento, serao aceitas somente se registradas em ata ou relatorios circunstanciados. 



l'nt~R da lndcpcndcncia. 341. - CEP. 29.(,00-000- .vionso <Hudi11- FS -Tel. 27 373:'--HIOO 

1 ° ITEM COT ADO 
1 - Service de locacao de Fotocelula para apuracao da prova com Equipe Tecnica 
completa com:02 diretores de prova. 05 auxiliares de prova. 01 tecnico de apuracao e 01 
tecnico de levantamento do percurso da prova ate 120 quilometros por dia 
2 - Service de locacao de 600 estacas de madeira para dernarcacao corn 70 cm de altura 
3 - Service de locacao de 02 lonas para fundo de podio de 2.20m x 4m com logos do 
even to. 

PLANO DE APLICA(.:AO EM R$ 
CUSTO DO PROJETO 

Terrnino: 21/07/2019 

Quantidade: 1 Unidade: 1 
DURA(~AO 
Inicio: 21 /07/2019 

Meta: 1 
Etapa: 1 
Especlficacao Tecnica: 7° Enduro Enduro FIM em Afonso Claudio - ES (circuito da 
sede - Fabrica da Lekker) Valido pela 2a etapa do carnpeonato capixaba de enduro FIM 
2018 
INDICADOR FISICO 

CRONOCRAMA DE EXECU(.:AO 

DESCRI(.:AO DO PROJETO 
NOME DO EVENTO: 7° Enduro Endure FIM em Afonso Claudio - ES (circuito da 
sede - Fabrica da Lekker) Valido pela 2a etapa do campeonato capixaba de enduro FIM 
2018 
lnicio da Execucao: 2110712019 das 7 :OOhs da man ha 
Termino da Execucao: 2110712019 as 16:00hs da tarde 

DOD (tel) (27) 3 735-1273 

Orgno - lnstituicao Proponete - CTAC - Clube de Trilheiros de Afonso Claudio - ES 
C.N.P.J. 14.144.395/0001-00 
Endereco: Rua Joao Vieira de Souza, SIN - Chacara da Providencia 
E-mail: adoniaspetter(ci),hotrnai I .com 
Cidade: Afonso Claudio lJ.F - E.S CEP: 29600-00 
DOD (TEL): (27) 3735-1273 
Conta Corrente: Operacao 013 Canta: 61.900-8 
Banco - Nome, Numero e Agencia: Caixa Econornica Federal - l 04 - 0170 Praca 
de Pagamento: Afonso Claudio - ES 
Nome do Responsavel pela Instituicao: Levi Tesch 
C.P.F: 838.007.197-20 R.C I Orgao Expediter: 734.593-SSP/ES 
Cargo: Presidente Funcao: Presidente Cidade: Afonso Claudio 

PLANO DE TRABALHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
EST ADO DO ESPIRITO SANTO 



Praca da lndependencia, 341. - CEP. 29.600-000-Afonso Claudio « ES -Tel. 27 373:--.iooo 

DECLARA(;AO 
Na quantidade de representante legal do proponente, declare. para fins de prova junto a 
Prefeitura Municipal de Afonso Claudio - ES, para os efeitos e sob as penas do art.299 
do c6digo penal. que inexiste mora ou debito junto a qualquer orgao ou instituicao da 
Adrninistracao Publica Municipal que impeca a iransferencia de recurses oriundos do 
orcamento do rnunicipio. na forma deste piano de trabalho. 

Valor total: 9.980.00 Valor Unitario: 01 

EM PRESA VENCEDORA: .l. Entringer Eventos Esportivos e Prornocoes - ME 
C.N.P.J: 19.313.470/0001-33 

4 - Service de locacao de estrutura promocional composto de p6dio e hastes fixadoras 
Metalicas para lonas de Sx 1.4 ms 
5 - Service de locacao de 2000 metros de barnpes para dernarcacao de pistas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
ESTADO DO ESPlRJTO SANTO 



Prefeito Municipal de Afonso Claudio 

Edelio Francisco Guedes 

Afonso Claudio, 12 de julho de 2019. 

. , DA VIGENCIA: 0 presente Termo de Fomento surtira efeitos juridicos a partir de sua 

assinatura, e retroagira aos seus efeitos financeiros a 01 de julho de 2019 e tera como 

termino dia 30 de novembro de 2019, conforme prazo previsto no anexo do Plano de 

Trabalho do processo administrativo n° 5127/2019. 

DA DOTA<,:AO ORC,:AMENTARIA: Os recursos financeiros deste Termo de 

Fomento correrao a conta da dotacao orcamentaria 04.03 .04.122.0008.2022.335041, 

fonte de recurso 1001 (recurso ordinario), consignada no orcarnento do Municipio, em 

01 (uma) parcela mensal no valor de R$ 9.980,00 (nove mil e novecentos e oitenta 

reais) . 

OBJETO: Celebracao de terrno de Fomento com a Prefeitura Municipal de Afonso 

Claudio, CNPJ n° 27.165.562.0001-41 e o CTAC Clube de Trilheiros de Afonso 

Claudio, CNPJ n° 14.144.395/0001-00 para executar despesas do projeto "7° Enduro 

FIM em Afonso Claudio - ES" com locacao de equipamentos para cronometragem e 

apuracao e de confeccao de trofeus para prerniacao dos pilotos. 

EXTRA TO DE TERMO DE FOMENT() N° 002/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
EST ADO DO ESPIRITO SANTO 



www.diariomunicipal.es.gov.br DOPll. /ES As lNADO DIGITAi.MENTE 

Aviso de Homoloqacao 

Preqao Presencial NO 030/2019 

Proc. NO 005278/2019 

Pu blica ao i'JO 212 405 
HOMOLOGA<;AO - PREGAO PRESENClAL NO 030-2019 

Edelio Francisco Guedes 

Prefeito -turucipal de A'.01 so Claudio 

Afonso Claudio, 12 de julho de 2019. 

DA VIGE1 CIA: O presente Termo de Fornento surtira efeitos juridicos a partir de sua assinatura, e retroaqire aos seus 
efeitos financeiros a 01 de julho de 2019 e tera corno termino dia 30 de novernbro de 2019, conforme prazo previsto no 
anexo do Plano de Trabalho do processo administrativo no 5127/2019. 

DA DOTA\;AO OR<;;AMENTARIA: Os recurses financeiros deste Termo de Fomento correrao a conta da dotacao orcarnentarta 
04.03.04.122.0008.2022.335041, fonte de recurse 1001 (recurso ordinerio). consignada no orc;amento do Municipio, em 
01 (urna) parcela rnensal 110 valor de R$ 9.980,00 (nove mile novecentos e oitenta reais). 

OBJETO: Celebracao de errno de Fomento com a Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, CNPJ no 27.165.562.0001-41 e 
o CTAC Clube de Trllheiros de Afonso Claudio, CNPJ n° 14.144.395/0001-00 para executer despesas do projeto "70 Enduro 
FI.M em Afonso Claudio - ES'" com locacao de equrparnentos para crnnometragern e apuracao e de confeccao de trofeus 

·a prerniacao dos pilotos. 

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 0 001/2019. 

PREFEITURA MUNIC PAL DE AFONSO cu\UDIO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

Publica ao NO 212457 
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO N° 001/2019. 

Pregoeira em exercicio 

Elilda Maria Bissoli 

Aviso de Pregao P1·esencial 
0 036/2019 

Proc. NO 007003/2019 
0 Municipio de Afonso Claudio/ES, atraves cle sua Pregoeira Oficial, torna publico que as 08h30rnin do dia 25 de julho de 
2019, na sede da Prefeitura, realizara ticitacao, na modalidade Pregao Presencial, tipo rnenor preco global, objetivando a 
contratacao de ernpresa especializada na prestacao de services continues de transporte escolar, para atender alunos ma- 
triculados na "EEEF Jose Giestas", "CEEMTI Afonso Claudio" e "EE Jose Cupertino" da Rede Estadual de Ensino (Proqrarna 
Estadual de Transporte Esco\a1·-PETE), modalidade da Educacao Basica, residentes na Zona Rural do Municipio de Afonso 
Claudio/ES. 0 Edita\ podera ser retirado no site da Prefeitura Municipal: www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitacces , 
Demais inforrnacoes poderao ser obtidas pelo Tel.: (27) 3735-4005, no horario de 07:00 as 13:00 horas, ou atraves do 
e-mail: licitacao@afonsoclaud10.es.gov. br. 
~ 

,i....1onso Claudio/ES, 12 de julho de 2019. 

Publica ao NO 212397 
AVISO DE PREGAO PRESENCIAL NO 036/2019 - PROC. N° 007003-2019 

PREFEITURA 
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