
 

 

 

 

TERMO DE FOMENTO Nº 07/2022 PROCESSO Nº 54/2022 INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO Nº 14/2022. 

 

 

O município de Erval Seco, com sede na Avenida do Comércio, nº 364, 

adm@ervalseco.rs.gov.br, telefone 55-37481200, Erval Seco-RS, CEP: 98390-000, 

inscrito no CNPJ sob o nº 876132120001-22, neste ato representado por seu titular Leonir 

Köche, CPF nº 373.242.250-04, residente e domiciliado na cidade de Erval Seco, e a 

Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito 

Cooperativo – Fundação Sicredi, doravante denominada Fundação Sicredi, pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

07.430.210/0001-69 qualificada como Organização da Sociedade Civil, neste ato 

representada na forma de seu Estatuto Social, com fundamento no que dispõem a Lei nº 

13.019/14, Decreto Municipal 043 de maio de 2020, firmam o presente Termo de 

Fomento, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA DO OBJETO: 

O presente TERMO tem por objeto a mútua cooperação entre a OSC e o Ente Público 

municipal para implementação e desenvolvimento de metodologia de uma educação 

cooperativa baseada em projetos de aprendizagem sob os princípios de cooperação e 

cidadania, conforme detalhado no Plano de trabalho (Anexo I), parte integrante e 

indissociável deste instrumento. 

Paragrafo Primeiro. As despesas do Município, para execução deste Termo de Fomento, 

estão previstas em dotação orçamentaria especifica, de número 234-

33.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições.   

Parágrafo Segundo. As metas do presente TERMO consistem na execução integral das 

atividades relacionadas no Plano de Trabalho, de acordo com os prazos nele 

estabelecidos. 

 



 

 

CLÁUSULA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES: 

O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelas Partes, de acordo 

com as cláusulas pactuadas e as normas aplicáveis, respondendo cada uma pelas 

consequências de sua inexecução ou execução parcial, sendo vedado à OSC utilizar 

recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria. 

São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos 

neste TERMO:  

I - OBRIGAÇÕES DA OSC CELEBRANTE  

a) executar satisfatória e regularmente o objeto desta parceria;  

b) observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas 

do MUNICÍPIO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão.  

c) divulgar em seu sítio eletrônico oficial ou em local visível de sua sede social e dos 

estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com a 

administração pública contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo 

único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;  

d) dar livre acesso aos agentes da administração pública, ao controle interno e ao 

Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações 

relacionadas à parceria, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;  

e) destacar a participação da Prefeitura Municipal de Erval Seco em qualquer ação 

promocional relacionada à parceria, obtendo previamente o seu consentimento formal;  

f) não utilizar os recursos recebidos nas despesas vedadas pelo art. 45 da Lei nº 13.019, 

de 2014;  

g) apresentar Relatório de Execução do Objeto de acordo com o estabelecido nos art. 63 

a 72 da Lei nº 13.019/2014 e art. 55 do Decreto nº 8.726, de 2016; h) responsabilizar-se 

pela contratação e pagamento do pessoal que vier a ser necessário à execução do plano 

de trabalho, conforme disposto no §3º do art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014, inclusive 

pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, ônus tributários ou 

extraordinários que incidam sobre o instrumento;  

i) garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao 

bom desempenho das atividades;  



 

 

j) responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 

recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de 

investimento e de pessoal, nos termos do art. 42, inciso XIX, da Lei nº 13.019, de 2014;  

 

II - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  

a) colaborar com as ações previstas no Plano de Trabalho e, se possível, auxiliar na 

elaboração das metodologias e da indicação das metas;  

b) apoiar a divulgação das ações e dos projetos implementados por meio deste Termo;  

 

 

c) publicar, no seu sítio eletrônico oficial, extrato deste Termo;  

d) prestar o apoio necessário à OSC para que seja alcançado o objeto deste Termo em 

toda sua extensão;  

e) observar medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida;  

f) indicar a Sra. Rosenilda Braga Freitas, CPF 948.436.510-87, como coordenadora local, 

que ficará responsável por participar das reuniões visando à manutenção e atualização 

do objeto deste Termo, pela articulação e pela promoção da participação dos servidores 

nas oficinas, na avaliação do processo e do resultado, e manter os relatórios atualizados. 

Eventual substituição do coordenador local ora indicado deverá ser comunicada 

imediatamente, por escrito, à OSC;  

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos 

respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo 

encerramento, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do 

art. 11 da Lei nº 13.019/2014;  

h) prestar esclarecimentos e informações à OSC que visem orientá-la na correta 

execução da parceria, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como lhe 

dar ciência de qualquer alteração no presente Termo;  

i) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria;  

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

k) analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC.  



 

 

l) promover o repasse dos recursos financeiros obedecendo ao Cronograma de 

Desembolso previsto neste TERMO e constante do plano de trabalho;  

m) comunicar à OSC quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos 

ou outras impropriedades de ordem técnica ou legal, fixando o prazo previsto na 

legislação para saneamento ou apresentação de esclarecimentos e informações;  

n) analisar os relatórios de execução do objeto;  

o) analisar os relatórios de execução financeira, nas hipóteses previstas no artigo 66, 

inciso II da Lei 13.019 e nos art. 56, caput, e 60, §3º, do Decreto nº 8.726, de 2016; 

p) observar a legislação referente à Proteção de Dados e termo de autorização de 

imagens da Lei 13.709 de 14 de Agosto de 2018. 

 

 

 

 

CLÁUSULA DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

1. Para cumprimento das metas estabelecidas neste Termo de Fomento, o MUNICÍPIO 

repassará à OSC o valor global de R$ 30.000,00, nas datas estabelecidas no cronograma 

de desembolso abaixo: 

a. Data 30 de Maio, no valor de R$ 15.000,00 

b. Data 31 de Agosto, no valor de R$ 15.000,00 

2. Os recursos financeiros acima em decorrência da parceria serão depositados em conta 

corrente específica, isenta de tarifa bancária, na instituição financeira pública 

determinada pela administração pública. 

3. Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de 

aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos 

da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade. 

4. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando 

sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos 

transferidos. 

5. 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 trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do 

responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública. 

6. Os recursos da parceria geridos pela OSC estão vinculados ao Plano de Trabalho e 

não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e devem 

ser alocados nos seus registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de 

Contabilidade. 

7. As parcelas dos recursos ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ou 

irregularidades detectadas nos seguintes casos: 

I. quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente 

recebida; 

II. quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o 

inadimplemento da OSC em relação a obrigações estabelecidas neste TERMO; 

III. quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras 

apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 

 

 

 

8. A verificação das hipóteses de retenção previstas na sub cláusula acima ocorrerá por 

meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo: 

I. a verificação da existência de denúncias aceitas; 

II. a análise das prestações de contas anuais, nos termos da alínea “b” do inciso I do § 4º 

do art. 61 do Decreto nº 8.726, de 2016; 

III. as medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos 

de controle interno e externo; e 

IV. a consulta aos cadastros e sistemas que permitam aferir a regularidade da parceria. 

 

CLÁUSULA DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: 

1. O presente TERMO vigorará a partir do primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação 

até 31/12 /2022, prazo no qual o seu objeto deverá ser totalmente concluído. 



 

 

1.1. A vigência deste TERMO poderá ser alterada, de comum acordo, por meio de termo 

aditivo assinado pelo MUNICÍPIO e pela OSC. 

1.2. O presente Termo poderá ser: 

I. extinto por decurso de prazo; 

II. extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato; 

III. denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de 

autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe. 

IV. rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de 

autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas 

hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável. 

1.3. A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento da 

notificação, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens 

do tempo em que participaram voluntariamente da avença. 

 

CLÁUSULA DO LOCAL: 

O Programa será desenvolvido nas Escolas Municipais que fazem parte do programa no 

município de Erval Seco. 

CLÁUSULA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

a) A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas na Lei 

13.019/2014, além de prazos e normas neste TERMO e no plano de trabalho; 

b) A administração pública fornecerá manuais específicos à OSC por ocasião desta 

Parceria, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos; 

c) Eventuais alterações no conteúdo dos manuais devem ser previamente informadas à 

OSC e publicadas em meios oficiais de comunicação; 

d) O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de contas; 

e) A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil 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; 



 

 

f) A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados 

alcançados; 

g) Para fins de comprovação das despesas, a OSC deverá obter de seus fornecedores e 

prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e 

número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ ou CPF do 

fornecedor ou prestador de serviço, e deverá manter a guarda dos documentos originais 

pelo prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da 

prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de 

contas.  

 

CLÁUSULA DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES: 

a) Cada parte é responsável tão somente pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias 

decorrentes de seu quadro de colaboradores, inexistindo qualquer responsabilidade 

solidária ou subsidiária da outra parte pelo cumprimento dessas obrigações; 

b) A OSC é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no presente TERMO, não 

implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública 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. 

c) Garantida a ampla defesa e o direito ao contraditório à OSC, assegurada a 

apresentação de defesa prévia no prazo de 10 dias a contar da cientificação, se restar 

decidido que a execução da parceria ocorreu em desacordo com o Plano de Trabalho o 

ente público poderá aplicar as penalidades previstas no art. 73, da Lei nº 13.019/2014. 

d) Prescreve em 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; 

e) Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei nº 13.019/2014 que não foram 

mencionados neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DO FORO: 



 

 

Fica eleito o Foro do Município de Seberi/RS, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução da 

parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, 

com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da 

estrutura da administração pública. 

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO em 2 vias 

de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença das testemunhas 

abaixo qualificadas. 

 

Erval Seco, 28 de março de 2022. 

 

 

                                                           OSC 

Representante Legal OSC 

 

_____________________________ 

  

Prefeito Municipal 

CPF: 373.242.250-04 

 

__________________________________                      ________________________________ 

Nome: Roberta Mainardi                                              Nome: Rosenilda Braga Freitas 

Cargo: Responsável pela Secretaria                            Cargo: Coordenadora Local PUFV 

 Municipal de Educação                                                          CPF: 948.436.510-87 

CPF: 000.961.600-47                

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I - PLANO DE TRABALHO  

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO:  Programa A União Faz a Vida em Erval Seco - RS 

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  Início: 30/03/2022 Término: 31/12/2022  

 
DESCRIÇÃO DO OBJETO: O Programa A União Faz a Vida tem o objetivo de construir e vivenciar 
atitudes e valores de cooperação e cidadania, contribuindo para a educação integral de crianças e 
adolescentes, por meio de práticas de educação cooperativa. O Programa A União Faz a Vida 
estimula a perspectiva metodológica do trabalho com projetos, por meio da qual, educadores, 
crianças, adolescentes e comunidade vivem uma experiência colaborativa prioriza o diálogo, a 
troca de saberes, a expressão de dúvidas, a resolução de conflitos, a percepção das diferenças. 

 
JUSTIFICATIVA: A metodologia de educação cooperativa do Programa A União Faz a Vida é 
realizada por meio de projetos de aprendizagem para o desenvolvimento de princípios de 
cooperação e cidadania, os quais visam a melhorar e a modificar o processo de aprendizagem das 
crianças e adolescentes, bem como dos educadores e da comunidade, tornando cidadãos mais 
cooperativos, participativos e protagonistas de suas opiniões e decisões. 
Esta forma de ensinar valoriza os saberes, os espaços comunitários, as atividades coletivas, a 
cooperação e o exercício da cidadania, sempre considerando como base o currículo escolar para 
construir os projetos educacionais, a mediação dos educadores, pais e comunidade em todo o 
processo de aprendizagem das crianças e jovens. 

 
PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: Educadores, crianças, adolescentes e comunidade. 

 
DESCRIÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E MENSURÁVEIS A SEREM ATINGIDAS E DE 
ATIVIDADES/PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:   
Planejamento e realização de ações cooperativas com o desenvolvimento de   50 projetos, em 06 

Escolas Municipais sendo elas: 

1- EMEF Osvino Artur Dieterich,  

2- EMEF Olegário Falcão,  

3- EMEI Mercilda Lutz Borella, 

4- EMEF Julio de Castilhos 

5- EMEF Balbino Pereira dos Santos 

6- EMEF Sebastião Lemes Mathias 

 
FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES: Desenvolvendo a metodologia do Programa A União Faz a Vida, 
que prevê a assessoria pedagógica aos educadores para que estes realizem os projetos que iniciam 
com análise ao currículo, a formulação da pergunta exploratória e a escolha do território, por 
conseguinte a realização da expedição investigativa no território escolhido, e assim identificar os 
saberes das crianças e adolescentes, o que eles sabem e o que querem saber. Após essas 
descobertas o educador analisa o currículo, a comunidade de aprendizagem e o que as crianças e 
adolescentes querem saber e então desenvolve os projetos, o qual terá ações que proporcionem a 
aprendizagem. 



 

 

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (METAS, ETAPA OU FASE) 
 

Meta Etapa Especificação 
Indicador físico Duração 

Unidade 
de medida 

Quantida-
de 

Início Término 

Oficina Inicial 
 
 

Etapa 
inicial 

Encontro com todos os 
professores 

Horas 
03h  
 

Março Abril 

Assessoria 
pedagógicas I 
 

Etapa 
inicial 

Assessoria pedagógica 
diretamente com o professor 
para auxiliar no 
desenvolvimento das ações 
e/ou verificando o currículo, 
boa pergunta e território a ser 
exploratório. 

Horas/ 
Projeto 

50hs Março Abril 

Construção dos 
projetos 

Etapa 
inicial 

Professor em conjunto com a 
coordenadora local revisa o 
projeto e insere as 
informações no site. 

Horas/ 
Projeto 

35hs Março Abril 

Assessoria 
pedagógicas II 
Presencial/online 

Etapa 
intermédia 

Assessoria pedagógica 
diretamente com o professor 
para auxiliar no 
desenvolvimento das ações 
pós expedição investigativa, 
identificação dos saberes. 

Horas/ 
projeto 

 50hs Maio Junho 

Ações dos 
projetos 

Etapa 
intermédia 

Desenvolvimento dos 
projetos com as crianças e 
adolescentes. 

Número/ 
projeto 

 Maio Novembro 

Congresso da 
Família  

 Momento com família  
Horas 
 

04hs Agosto  Dezembro 

Publicização dos 
projetos (Mostra) 

Etapa final 
Mostra e socialização de 
projetos.  

Horas 6hs   
Novem
bro 

Dezembro 

Open Space Etapa final 

Mostra e socialização de 
projetos entre os municípios 
que tem o PUFV de forma 
digital. 

Horas 8hs  
Dezemb
ro 

Dezembro 

Oficina final Etapa final 
Reunião com os professores 
para findar o ano e rever os 
projetos realizados. 

Horas 4hs  
Novem
bro 

Dezembro 

PREVISÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA PARCEIRA 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 

 

Material de Consumo 15.000,00 

Assessoria Pedagógica: 10.000,00 

Alimentação 2.750,00 

Outros Gastos 2.250,00 

TOTAL 30.000,00 

 

Cronograma de Desembolso Poder Público 

Repasse Fonte Valor(R$) 



 

 

Mês de Abril  Rio Grande do Sul. Brasil R$ 30.000,00 

 


