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ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 76/2018
CONTRIBUINTE:   SILMA DIAS ASSIS – ME  

Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado 
pelo Setor de Fiscalização Tributária através dos Correios, que 
fizeram várias tentativas para entrega da notificação supra, não 
obtendo sucesso;
 
Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos 
os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:
Fica notificado o(a) contribuinte SILMA DIAS ASSIS – ME , inscrito 
no CNPJ sob o nº 22.369.596/0001-34, nos termos do § 2º do art. 
220, da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, com redação consolidada, que 
instituiu o Código Tributário Municipal, a fim de que não possa 
alegar ignorância dos fatos.

Por ter infringido a legislação tributária municipal o autuado fica 
intimado a recolher os valores abaixo, o qual deverá ser atualizado 
até o efetivo pagamento, ou se defender, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contados da publicação do presente edital:
 

CREDITO TRIBUTÁRIO
(Cf. Auto de Infração nº 41/2018

VALOR DO DÉBITO

TX. EXP.ALV R$ 20,00

TX V. BOMB. R$ 77,80

TX. V. SANIT. R$ 285,82

TX. V. URBAN R$ 47,64

TOTAL R$ 431,26 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos)

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO, aos vinte dias do 
mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (27/09/2018).

ESTELLE COSTA SENE
DIRETORA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO (EM 

SUBSTITUIÇÃO)
 MATR. 10.288

 

Oficio n°054/2018                                                                    

Jataí GO, 27 de Setembro de 2018.

Notificação de Liberação de Recursos Federais

O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Data do Crédito Origem Conta Bancária Valor (R$)

27/09/2018 JATAI CRIANÇA FELIZ 62384-9 9.300,00

 
     
Atenciosamente, 

Clênia Severino Lima
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2018

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisa a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do tipo menor preço, tendo por objeto 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO PARA 
FORNECIMENTO E ENTREGA DE MARMITAS, conforme quantitativo 
e demais especificações constantes do Edital, disponível para 
download no site da Prefeitura.

Data de abertura: 10/10/2018 - às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Flúvia de Resende Souza 
Pregoeira

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente as empresas abaixo descritas para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerencia de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo do Pregão nº 
132/2018. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ CONTRATO Nº

BRUNO ANSELMO PEREIRA DE SOUSA – EPP 20.357.353/0001-50 330/2018

CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 04.608.703/0001-58 331/2018

COMERCIAL CARVALHO DE ALIMENTOS EIRELI 37.366.457/0001-24 332/2018

COMERCIAL MONTEIRO EIRELI 24.240.240/0001-21 333/2018

MULTI COMERCIAL EIRELI 23.469.952/0001-54 334/2018

NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - ME 07.563.511/0001-60 335/2018

ROSALINA MARIA DE MORAES SOUZA – EIRELI 14.161.820/0001-70 336/2018

TOTAL SEG. EQUIP. DE PROT. E SERV. ESP. LTDA 13.851.726/0001-80 337/2018

VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 28.209.943/0001-48 338/2018

                                                                              
Jataí – GO, 27 de setembro de 2018.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO 
E NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 76/2018

PROCESSO: 34922/2018
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TERMO DE FOMENTO Nº 12 DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
JATAÍ/GO E O CONSELHO DE PASTORES E MINISTROS EVANGÉLICOS 
DE JATAÍ.

MUNICÍPIO DE JATAÍ/GO, pessoa jurídica de direito público 
interno, através da Secretaria de Cultura, inscrito no CNPJ sob 
nº 01.165.729/0001-80, com sede na Rua Itarumã, nº 355, 
Santa Maria, neste ato representado pelo Prefeito VINÍCIUS 
DE CECÍLIO LUZ, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 
identidade RG n.º 3.161.780 – SSP/GO, devidamente inscrito no 
CPF sob o n.º 777.584.391-87, e de outro lado o CONSELHO DE 
PASTORES E MINISTROS EVANGÉLICOS DE JATAÍ, entidade pública 
de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 
07.938.680/0001-38, com sede na Rua 09, nº 229, quadra 21, lote 
34, Conjunto Rio Claro I, nesta cidade de Jataí, Estado de Goiás, neste 
ato representada pelo seu Presidente SONLISMAR JOSÉ PEREIRA, 
brasileiro, casado, pastor evangélico, portador do RG nº 1614090 
– SSP/DF e do CPF nº 665.530.241-20, residente e domiciliado na 
Rua 38, nº 97, Setor Residencial das Brisas, nesta cidade de Jataí, 
Estado de Goiás, doravante denominada simplesmente ENTIDADE, 
com fundamento no Processo Administrativo nº 32.993/2018, na 
Lei Federal nº 13.019 de 31 de Julho de 2.014, no Decreto Municipal 
nº 2.535 de 16 de maio de 2017, mediante as cláusulas e condições 
a seguir dispostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos 
para a realização de evento reconhecido como de cunho cultural 
pela Lei Municipal nº 3243/2011, instituído e incluído no calendário 
oficial de eventos do município, denominado de “Marcha para 
Jesus” pela Lei Municipal nº 3282/2012 e suas alterações, 
considerado um ato pacífico e consciente que reúne pessoas de 
diversos credos, idades e etnias que saem às ruas da cidade para 
promoverem a paz e o bem.

1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas 
vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei 
Federal nº 13.019/2014.

1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, 
envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício 
do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;
II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o 
aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1 - São obrigações dos Partícipes:

I – DO MUNICÍPIO:

a) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e 
em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará 
consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto 
do termo de fomento;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria por meio do 
Gestor da Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, 
ambos nomeados por ato próprio do Chefe do Executivo;

c) Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do 
objeto, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, 
de modo a evitar sua descontinuidade;

d) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria 
e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, 
que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de 
apresentação da prestação de contas devida pela organização da 
sociedade civil;

e) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa 
de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os 
resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do 
cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação 
e no ajuste das metas e atividades definidas;

f) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do 
objeto da parceria;

g)  na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente 
público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador 
público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso 
não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 
responsabilidades; 

h) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de 
liberação de recursos; 

i) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias 
celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e 
oitenta dias após o respectivo encerramento; 

j)  divulgar pela internet os meios de representação sobre a 
aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

k)  instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante 
a constatação de evidências de irregularidades na execução do 
objeto da parceria.

II - DA ENTIDADE:

a) Proceder a seleção e a contratação de equipe envolvida na 
execução do plano de trabalho proposto e do presente termo 
conforme os princípios da administração  pública previstos no 
caput do art. 37 da Constituição Federal;

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

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais 
e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as 
parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, 
as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 
13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica, 
em instituição financeira indicada pelo MUNICÍPIO, observado o 
disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014, sendo que em caso de 
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Secretaria Municipal da Fazenda a prestação de contas parcial 
referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme 
Instruções do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, assinadas 
pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

p) Apresentar os documentos fiscais originais, nota fiscal eletrônica 
para compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas 
com a indicação do número do termo de fomento, lei autorizadora 
e fonte pagadora. Acompanhará as notas fiscais de prestação de 
serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento de ISS; 
sendo responsabilidade do prestador de serviços à retenção, 
deverá anexar juntamente com a nota fiscal a Certidão Negativa de 
Retenção de Notas Fiscais.

q) Na apresentação de notas fiscais de combustível, IPVA, 
licenciamento, e seguro veicular, somente de veículos oficial da 
OSC vinculados ao programa, contendo o número de placa e cópia 
da CRLV; contratos de locação e IPTU deverão estar em nome da 
Organização da Sociedade Civil obrigatoriamente, bem com os 
termos de prorrogação e reajustes, quando for o caso, do imóvel 
utilizado para a execução do serviço, programa ou projeto.

r) Comprovar os pagamentos aos fornecedores através de cópia da 
transferência bancária diretamente ao fornecedor, comprovantes 
eletrônicos de pagamento, boletos com autenticação mecânica, 
declaração de quitação de débito ou não havendo outro meio 
senão o pagamento em dinheiro que o fato seja devidamente 
justificado e conste no documento carimbo especificando a 
empresa, com nome, data e identificação (RG/CPF) do responsável 
pelo recebimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME JURÍDICO DE PESSOAL

3.1 – Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/
trabalhista, de quaisquer espécie, entre o MUNICÍPIO e o pessoal 
que a ENTIDADE utilizar para a realização dos trabalhos ou 
atividades constantes deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSO

4.1 - O MUNICÍPIO repassará a título de aporte financeiro, no 
presente exercício de 2018, até o valor total de R$ 23.000,00 (vinte 
e três mil reais), a ser depositado no Banco Caixa Econômica, 
Agencia 0565, Operação 003, Conta Corrente 2437-3, de acordo 
com o cronograma financeiro de desembolso constante do plano 
de trabalho apresentado pela ENTIDADE em anexo a este TERMO.

4.2 – O MUNICÍPIO transferirá, para execução do presente TERMO 
DE FOMENTO, recursos mencionados no item 3.1, sendo que as 
despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da seguinte 
dotação consignada no orçamento vigente: 28.845.2839.9.024 – 
3.3.50.43.00. – Ficha 464.

4.3 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria 
serão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de 
desembolso aprovado, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão 
retidas até o saneamento das impropriedades:

I - quando houver fundados indícios de não ter ocorrido boa e 
regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da 

impossibilidade de celebração de acordo entre a Administração 
Pública e as instituições financeiras públicas para isenção de tarifas, 
é facultado à Organização da Sociedade Civil, indicar a instituição 
financeira e a conta bancária específica, em que serão depositados 
e geridos os recursos da parceria.

e) permitir o livre acesso dos membros da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, Gestor da Parceria, dos servidores 
dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, 
do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes 
aos processos, aos documentos, às informações referentes aos 
instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, 
de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e 
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às 
despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 

g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados 
à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de 
fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária 
do MUNICÍPIO a inadimplência da organização da sociedade civil 
em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o 
objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 
execução; 

h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na 
falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de 
colaboração/termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a 
finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

i) manter escrituração contábil regular; 

j) apresentar prestação de contas que contenha elementos que 
permitam ao Gestor da Parceria avaliar o andamento ou concluir 
que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do 
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de 
que trata a prestação de contas;

k) manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a 
prestação de contas, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do 
dia útil subsequente ao da prestação de contas;

l) informar ao MUNICÍPIO, por meio do Gestor da Parceria, qualquer 
alteração da composição de sua Diretoria e ou no Estatuto Social.
m) notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal 
de Jataí/GO

n) Apresentar de forma detalhada, se previstos no Plano de Trabalho 
os valores para o pagamento de contribuições sociais, FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias 
e demais encargos sociais incidentes sobre a equipe prevista, 
desde que tais valores correspondam às atividades inerentes a 
consecução do objeto, e à qualificação técnica necessária para a 
execução da função a ser desempenhada que sejam compatíveis 
com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto 
do Poder Executivo.

o) Apresentar mensalmente (quando se tratar de projeto com 
previsão para eventos com mais de um mês de execução) à 
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6.1 – O presente TERMO DE FOMENTO deverá ser executado 
fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e 
as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos 
transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do 
agente ou representante da ENTIDADE, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de 
gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que 
em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua 
vigência; sendo que posterior à sua vigência, com a ressalva de 
ser expressamente autorizado pela autoridade competente da 
administração publica;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros 
ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou 
recolhimentos fora dos prazos;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, das quais não 
constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos; e

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com 
recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei 
específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

VIII.- modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, 
desde que seja previamente aprovada a adequação do plano de 
trabalho pela administração publica;

IX.- realizar despesa em data anterior à vigência da parceria;

X - pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade 
civil que não esteja ligado diretamente à execução do objeto;

XI - obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a 
instalação de novas estruturas físicas;

XII - contratação de despesas com auditoria externa.

XIII - Transferir recursos para clubes, associações de servidores, 
partidos políticos ou quaisquer entidades congêneres;

6.3 –Ainda é vedada a utilização dos recursos da parceria: 

I – Na realização de eventos que cobrem ingressos ou que recebam 
qualquer outro tipo de receita, salvo quando forem revertidas ao 
projeto, aplicadas em finalidade pública previamente definida ou 
creditadas ao respectivo órgão repassador, hipóteses que deverão 
estar especificadas no termo de parceria; 

II – Na realização de recepção e festas que sejam de acesso restrito 

legislação aplicável, inclusive quando aferidos em procedimentos 
de fiscalização local, realizados periodicamente pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação e pelos órgãos de controle interno e 
externo da administração publica;

II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, 
atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases 
programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da 
administração pública nas contratações e demais atos praticados 
na execução da parceria ou o inadimplemento da ENTIDADE com 
relação a outras clausulas básicas;

III - quando a ENTIDADE deixar de adotar as medidas saneadoras 
apontadas pelo Gestor da Parceria ou pelos órgãos de controle 
interno ou externo;

4.4 - Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou firmadas 
em exercício financeiro seguinte ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução das parcerias será 
indicada nos orçamentos dos exercícios 

4.5 – As partes reconhecem que caso haja necessidade de 
contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento 
de restos a pagar, exigível ao cumprimento das segundo a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto poderá ser 
reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA QUINTA - DA MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS

5.1 – O MUNICÍPIO transferirá os recursos em favor da ENTIDADE, 
conforme o cronograma de desembolso contido no plano de 
trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação 
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta 
bancária específica vinculada a este instrumento, de titularidade 
da ENTIDADE, em instituição financeira oficial indicada pelo 
MUNICÍPIO ou diante da sua impossibilidade, informada pela 
própria ENTIDADE.

5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste TERMO DE 
FOMENTO, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança 
de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual 
ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de 
curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da 
dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para 
prazos menores.

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, 
obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de fomento ou da 
transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação 
de contas exigidos para os recursos transferidos.

5.4 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção 
da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração 
de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 
autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA SEXTA – DAS VEDAÇÕES
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ao público; 

III – Na realização de despesa de manutenção da organização de 
natureza contínua e que não tenha relação direta com projetos 
aprovados no termo de parceria; 

IV - Na aquisição ou contratação de serviços de coquetéis, bufê ou 
similar; 

V - No pagamento de gratificações, serviços de consultoria, de 
assistência técnica e congêneres, a servidor ou empregado que 
pertença aos quadros de pessoal do município e da organização, 
inclusive, com recursos de contrapartida, dos resultantes da 
venda de ingressos e dos recebidos de outros parceiros., salvo 
nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias; 

VI - Em finalidade alheia ao objeto da parceria e ao previsto no 
plano de trabalho, ainda que em caráter de emergência

VII – Na realização de despesas em data anterior ou posterior 
à vigência da parceria e em data anterior ou posterior ao prazo 
estabelecido para utilização do recurso; 

VIII – No pagamento a fornecedor, em data anterior ou posterior 
ao prazo para utilização do recurso; 

IX – Para pagamento antecipado; 

X – Para pagamento de multas, juros ou correção monetária, 
inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos 
prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública 
na liberação de recursos financeiros; 

XI – Para pagamento de publicidade, salvo as previstas no plano 
de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais 
não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DE VALORES

7.1 - Em caso de uso irregular ou indevido dos recursos repassados, 
a ENTIDADE será notificada a sanar as irregularidades ou restituir, 
no prazo de 30 (trinta) dias, os valores, atualizados a partir da data 
de recebimento pelo Fator de Atualização Monetária do Tribunal 
de Justiça de Goiás.

7.2 - A ENTIDADE será oficiada a restituir o valor transferido, 
sempre que for constatado as seguintes situações:

I – compras realizadas fora do prazo de vigência (anterior ao 
repasse);
II – despesas não previstas no Plano de trabalho
III – não observância das metas estabelecidos no plano de trabalho;
IV- desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; ou
V - prestações de contas entregues fora do prazo.

7.3 - Os débitos a serem restituídos serão apurados mediante 
atualização monetária, acrescido de juros calculados da seguinte 
forma:

I - nos casos em que for constatado dolo da ENTIDADE ou de seus 
prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação 
dos recursos, sem subtração de eventual período de inércia da 
Administração Pública; e

II - nos demais casos, os juros serão calculados a partir:

a) do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da 
ENTIDADE ou de seus prepostos para restituição dos valores 
ocorrida no curso da execução da parceria ou;

b) do término da execução da parceria, caso não tenha havido 
sua notificação, com subtração de eventual período de inércia da 
Administração Pública.

7.4 - Na hipótese de rejeição das contas por alguma irregularidade 
durante a vigência do TERMO DE FOMENTO, no caso de 
comprovação de devolução dos valores apontados, dar-se-á 
continuidade ao plano de trabalho e/ou repasse, caso contrário, 
será rescindido e aplicada as penalidades cabíveis.

7.5 - Se a devolução dos valores ocorrer dentro do período 
respectivo não será cobrado correção do IGPM acrescido de multa 
de 1%, passado este período, deverá ser atualizado os valores.
7.6 - Havendo a rejeição das contas, o não ressarcimento ao erário 
ensejará:

I - a instauração da tomada de contas especial, nos termos da 
legislação vigente; e
II- o registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas no 
site do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da rejeição.

CLÁUSULA OITAVA – DO MONITORAMENTO, DO 
ACOMPANHAMENTO E DA  FISCALIZAÇÃO

8.1 - O Monitoramento e a Avaliação do objeto da presente 
parceria será realizado por Comissão Especial designada para esta 
finalidade por meio de ato próprio do Chefe do Poder Executivo, 
a qual se incumbirá dos procedimentos do acompanhamento 
das parcerias celebradas, em caráter preventivo e saneador, para 
apoiar a boa e regular gestão das parcerias, por meio de analise 
de documentos, pesquisa de satisfação e visitas in loco, ficando a 
mesma obrigada a:

I - Emitir relatório da visita técnica in loco realizada durante a 
execução da parceria;

II - Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação sobre 
a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados 
alcançados durante a execução do presente Termo de Fomento, o 
qual, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

a) descrição sumaria das atividades e metas estabelecidas;

b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e 
do impacto do beneficio social obtido em razão da execução do 
objeto ate o período, com base nos indicadores estabelecidos e 
aprovados no plano de trabalho;

c) valores efetivamente transferidos pelo Município e valores 
comprovadamente utilizados;
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d) os valores pagos a título de custos indiretos, os remanejamentos 
efetuados, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações 
financeiras, e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos;

e) análise dos documentos comprobatórios das despesas 
apresentados pela organização ENTIDADE;

f) análise das auditorias realizadas pelos controles interno e 
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas 
auditorias.

8.2 – Comprovada a paralisação ou ocorrência de fato relevante, 
que possa colocar em risco a execução do plano de trabalho, o 
MUNICÍPIO poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela 
execução do objeto, de forma a evitar sua descontinuidade.

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1 - A prestação de contas apresentada pela ENTIDADE deverá 
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o 
andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas 
e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, 
até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre 
outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do 
documento, valor, dados da organização da sociedade civil e 
número do instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária 
específica, quando houver;

IV - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, 
vídeos ou outros suportes;

V - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando 
for o caso; e

VI – lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando 
for o caso.

VII – ofício endereçado ao Prefeito;

VIII – Parecer do Conselho fiscal da Entidade ou Organização da 
Sociedade Civil;

IX - relação de pagamentos realizados;

X – demonstrativo da receita e despesa;

XI – comprovante de pagamento de FGTS;

XII – comprovante de pagamento de GPS com GFIP - inclusive 
complementares para fechamento da GFIP;

XIII - comprovante de pagamento de DARF/PIS e DARF/IRRF.

9.2 - Para realização de pagamento pelo Setor de Empenhos, da 
Secretaria Municipal de Fazenda, serão consultadas as Certidões 
relativas a regularidade da Entidade perante o Município, Estado e 
órgão Federal, Trabalhista e FGTS.

9.3 - A documentação comprobatória a ser apresentada pela 
ENTIDADE, deverá conter o valor integral da despesa e o 
detalhamento dos custos, sendo vedada a duplicidade ou a 
sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma 
parcela da despesa.

9.4 - Os custos indiretos necessários à execução do objeto poderão 
incluir, entre outras despesas, aquelas com internet, transporte, 
aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração de 
serviços contábeis e de assessoria jurídica, desde que constantes 
do plano de trabalho apresentado.

§ 1.º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados 
descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2.º A ENTIDADE prestará contas da boa e regular aplicação dos 
recursos recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias a partir do 
término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se 
a duração da parceria exceder um ano, respeitando as instruções 
específicas constantes do Manual de Prestação de Contas 
repassado pelo MUNICÍPIO a ENTIDADE.

9.5 - A prestação de contas relativa à execução do TERMO DE 
FOMENTO dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos 
no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da 
sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos 
para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas 
com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do TERMO DE FOMENTO, 
com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas 
e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de 
descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de 
trabalho.

9.6 – O MUNICÍPIO considerará ainda em sua análise os seguintes 
relatórios elaborados internamente, quando houver:
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução 
da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado 
pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre 
a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados 
alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de 
fomento.

9.7 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, 
será concedido prazo para a ENTIDADE sanar a irregularidade ou 
cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) 
dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, 
dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e 
decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.
§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da 
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12.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste TERMO 
DE FOMENTO com alteração da natureza do objeto.

12.3 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade 
meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser 
previamente submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão 
ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para 
análise e parecer.

12.4 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, 
quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham 
por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência 
ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do TERMO DE 
FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS 
SANÇÕES

13.1 – O descumprimento de quaisquer clausulas deste TERMO DE 
FOMENTO ensejará medidas judiciais cabíveis, devendo ser levado 
ao conhecimento do Ministério Publico Estadual.

13.2 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de 
trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação 
específica, a administração pública poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à ENTIDADE as seguintes sanções:

I - advertência;

II- suspensão temporária da participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de 
competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 
(dois) anos de aplicação da penalidade.

13.3 - Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data da 
apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade 
decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

13.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato 
administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DENÚNCIA, DA RESCISÃO E DO 
DESCUMPRIMENTO

14.1 - O presente TERMO DE FOMENTO poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis 

omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve 
adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos 
responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, 
nos termos da legislação vigente.

9.8 - A administração pública apreciará a prestação final de contas 
apresentada, no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias, contado 
da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por 
ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

9.9 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil 
subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade 
civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que 
compõem a prestação de contas.

9.10 - Se o transcurso do prazo e sua eventual prorrogação 
derem-se por culpa exclusiva da Administração Pública, sem que 
se constate dolo da Organização da Sociedade Civil ou de seus 
prepostos, não incidirão juros de mora sobre os débitos apurados 
no período entre o final do prazo e a data em que foi emitida a 
manifestação conclusiva pela Administração Pública, sem prejuízo 
da atualização monetária, que observará a variação anual do Índice 
Geral de Preços de Mercado – IGPM, calculado pela Fundação 
Getúlio Vargas – FGV.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

10 - O presente TERMO DE FOMENTO vigerá até o dia do evento 
que é 29 de setembro de 2018 conforme prazo previsto no anexo 
Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto, podendo 
ser alterada mediante interesse mútuo dos partícipes, o que 
deverá ser devidamente informado e justificado por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data inicialmente 
prevista para o término da vigência.

10.1 – A vigência deste TERMO DE FOMENTO, incluindo eventuais 
prorrogações realizadas nos  termos do item 10 acima, não  poderá 
ultrapassar o limite de 06 (seis) meses, desde que:

a) manifestado interesse das partes;
b) formalizado em termo competente;
c) aprovado pelo Conselho Municipal (caso tenha acompanhamento 
por meio  de Conselho)

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS PERMANENTES E 
DIREITOS REMANESCENTES

11.1 - Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com 
recursos provenientes da celebração da parceria serão inalienáveis, 
devendo ser restituídos ao MUNICÍPIO em plenas condições de 
uso, ressalvados os desgastes naturais da utilização ao final da 
presente parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO 
DO PLANO DE TRABALHO

12.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, 
mediante assinatura de TERMO ADITIVO, devendo a solicitação 
ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em 
relação à data de término de sua vigência.
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III - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos 
necessários as atividades de monitoramento e avaliação;

IV - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de 
contas final com base no relatório técnico de monitoramento e 
avaliação, o qual deverá conter:

a) a descrição sumária das atividades e metas estabelecidas no 
Plano de Trabalho;

b) a análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas 
e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do 
objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e 
aprovados no plano de trabalho;

c) os valores efetivamente transferidos pela administração pública 
e valores comprovadamente utilizados;

d) quando for o caso, os valores pagos em espécie, os custos 
indiretos, os remanejamentos efetuados, as sobras de recursos 
financeiros, incluindo as aplicações financeiras, e eventuais valores 
devolvidos aos cofres públicos;

e) a análise dos documentos comprobatórios das despesas 
apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de 
contas;

f) análise das auditorias realizadas pelos controles interno e 
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas 
auditorias.

V - Informar ao Prefeito Municipal a existência de fatos que 
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da 
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, 
bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para 
sanar os problemas detectados;

VI - Cumprir e fazer cumprir as demais determinações contidas 
na Lei Federal no 13.019 de 31 de julho de 2014 e no Decreto 
Municipal nº. 2.535/2017.

17.2 - Na hipótese de o Gestor da Parceria deixar de ser agente 
público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o Chefe do 
Executivo Municipal designará o novo gestor, assumindo, enquanto 
isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 
responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS ANEXOS

18.1- Constará como anexo do instrumento de parceria:
I - o plano de trabalho, que dele e parte integrante e indissociável, 
do qual constam as atividades a serem desenvolvidas, as metas a 
serem alcançadas pela ENTIDADE, forma de contrapartida (quando 
for o caso) e outros elementos norteadores do objeto da presente 
parceria;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 
EXIGÊNCIAS LEGAIS

19.1 - Ao assinar o presente TERMO DE FOMENTO, a ENTIDADE 
declara estar em pleno cumprimento das exigências abaixo 

somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em 
que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo 
mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade 
dessa intenção;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas; 

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em 
qualquer documento apresentado; e 

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a 
instauração de Tomada de Contas Especial. 

14.2 - O descumprimento de quaisquer clausulas deste TERMO DE 
FOMENTO ensejará medidas judiciais cabíveis, devendo ser levado 
ao conhecimento do Ministério Publico Estadual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE

15.1 - O MUNICÍPIO deverá providenciar a publicação do extrato 
inerente ao presente TERMO DE FOMENTO, conforme art. 38 da 
Lei Federal nº 13.019/2014.

15.2 - A eficácia do presente TERMO DE FOMENTO ou dos 
aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da 
execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada 
à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do MUNICÍPIO, 
a qual deverá ser providenciada pela administração pública 
municipal no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva 
assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CONTRAPARTIDA

16.1 - A presente parceria não gera obrigação de contrapartida 
financeira para a ENTIDADE, sendo considerada a contrapartida 
social, o cumprimento satisfatório do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS GESTORES DA PARCERIA

17.1 – O presente TERMO DE FOMENTO terá como gestor 
da ENTIDADE o Sr. SONLISMAR JOSÉ PEREIRA, portado do 
RG nº 1614090 – SSP/DF e do CPF nº 665.530.241-20, que se 
responsabilizará, de forma solidária, pela execução das atividades 
e cumprimento das metas pactuadas na parceria, nos termos do 
art. 37 da Lei nº 13.019 de 31/07/2014.

17.2 – O MUNICÍPIO nomeia como gestor do presente TERMO 
DE FOMENTO o servidor PAULO DUARTE DA SILVA, portador do 
RG nº 448.774 2° Via, CPF nº 088.365.311-72, conforme Decreto 
Municipal nº 3.143/2018. 

Ambos com as seguintes obrigações:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II - Avaliar o andamento e concluir se objeto da parceria foi 
executado conforme pactuado;
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relacionadas, constantes da Lei nº 13.019/2014: 
I – no mínimo um ano de existência e desenvolvimento de atividade 
esportiva e educacional, comprovados através de fotos, material 
gráfico de eventos, publicações impressas e em meios eletrônicos 
e outros materiais comprobatórios; 

II – situação cadastral ativa no CNPJ, conforme regulamentação 
específica da Secretaria da Receita Federal; 

III – experiência prévia na realização do objeto da parceria ou 
objeto de natureza semelhante;

IV – capacidade técnica e operacional para o cumprimento das 
metas estabelecidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes 
deste termo de fomento, que não possam ser resolvidas pela 
via administrativa, o foro da Comarca de Jataí/GO, com renúncia 
expressa a outros, por mais privilegiados que forem.
E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-
se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.
Jataí/GO, 27 de setembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

SONLISMAR JOSÉ PEREIRA
Presidente da ENTIDADE


