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TERMO DE PATROCINIO N° 001/2020
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS E A

ASSOCIACAO SAO JORGE FILHO DA
GOMEIA.

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurldica de direito publico intemo. com sede na Pra?a .lotto

Thiago dos Santos, s/n.°, Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.° 13.927.819/0001-40 neste ato representado por

sua Prefeita Municipal, Sra. Moema Isabel Passos Gramaeho. doravante denominado PATROCINADOR e a

ASSOCIACAO SAO JORGE FILHO DA GOMEIA, associaÿo sem fins lucrativos, com sede na Rua Queira

Deus. 78 - PortSo - Lauro de Freitas/BA, CNPJ n°. 02.732.028/0001-49, neste ato representada por sua

Presidente. Sra. Maria Lucia Santana Neves, inscrito no CPF sob o n° 339.182.875-72, doravante denominada

PATROCINADA, resolvem celebrar o presente PATROCINIO. na forma do disposto nos arts. 25 e 26 da Lei

8.666/93 e mediante as cl£usulas e condipSes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo tem por objetivo o patrocinio da

ASSOCIACAO SAO JORGE FILHO DA GOMEIA, para realiza<?ao da 20“ MOSTRA CULTURAL DO

BLOCO AFRO BANKOMA NO CARNAVAL 2020, nos dias 20 e 22 de fevereiro de 2020 de camaval no

Campo Grande no municlpio de Salvador, tendo como CONTRAPARTIDA, apresentaÿo no dia 24 e 26 de

fevereiro de 2020, no municipio de Lauro de Freitas, no Centro e no Bairro de Porttto respectivamente. F.vento

que sera palco da culminancia de a?6es s6cio-educativas-culturais, envolvendo conceitos de matriz africana.

difundindo e fomentando valores que ultrapassam os festejos carnavalescos, funcionando como uma ferramenta

de intervene social e de promoÿo do desenvolvimento social.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Integram o presente Termo de Patrocinio. como se transcritos fossem, o Processo

Administrative n" 01759/2020, com todas as instrufOes e documentos, inclusive o Plano de Trabalho da

PATROCINADA, complementando o presente instrumento para todos os fins de direito, naquilo que n3o o

contrariar. e obrigando as partes ao seu cumprimento em todos os seus termos.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS REPASSES: Para a execuÿao do presente Termo de Patrocinio, o

PATROCINADOR compromete-se em repassar a PATROCINADA. apos a assinatura do presente Termo. a

importancia de RS200.000,00 (Duzentos mil reais), em uma unica parcela.
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CLAUSULA TERCEiRA - DA EXECUCAO DO OBJETO: O objeto do presente Termo de Patrocinio sera

executado conforme cronograma informado pela PATROCINADA atravÿs do Plano de Trabalho que consta no

Processo Administrativo n" 01759/2020.

CLAUSULA OUARTA - DAS RESPONSAB1LIDADES PA PATROCINADA: A PATROCINADA

compromete-se a:

I - Utilizar os recursos unicamente para as flnalidades previstas na Clausula Terceira;

II - Prestar contas acerca da realizaÿao do evento por parte da entidade patrocinada.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENC1A: O presente Termo de Patrocinio vigera por 60 (sessenta) dias

contados da assinatura. para execuÿo e presta9ao de contas do pagamento. podendo ser alterado e/ou

prorrogado na fonna do disposto na Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DOTACAO ORCAMENTAR1A: 02.1601.2315.339039.00.

CLAUSULA SET1MA - DAS PRESTACOES DE CONTAS: Os valores recebidos serSo objeto de prestaÿSo

de contas pormenorizadas por parte da PATROCINADA:

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prestaÿSo de contas sera realizada conforme modelo a ser disponibilizado pelo

PATROC1NADOR, em data a ser fixada pelo mesmo e ap6s o repasse dos valores;

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso do PATROCINADOR emitir parecer desfavoravel a Prestaÿao de Contas.

a PATROCINADA devera restituir os valores recebidos. no prazo de at£ 20 (vinte) dias a contar da notificaÿo a

ser expedida pelo PATROCINADOR, sob pena de inscriÿo em divida ativa e cobranÿa judicial destes valores.

sem prejulzo da aplicaÿao de multa quantificada em 10% (dez por cento), sobre os valores recebidos pela

PATROCINADA e que foram objeto da PrestaÿSo de Contas tida como irregular, alem da imediata rescisao

unilateral deste Termo de Patrocinio, independente de notificaÿao;

PARAGRAFO TERCEIRO - No caso dos valores recebidos nao serem totalmente utilizados nas finalidades

(deste Termo de Patrocinio, a PATROCINADA devera devolver os valores excedentes aos cofres municipais.

\

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

PARAGRAFO PRIMEIRO: Caberd ao PATROCINADOR:

a. Repassar os valores, conforme modo e tempo ora convencionados;
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b. Fiscalizar o fiel cumprimento do Termo de Patrocinio, aplicando as sarÿQes cabiveis, em caso de

descumprimento deste instrumento.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cabera a PATROCINADA:

a. Utilizar os recursos nas finalidades expressas neste Termo de Patrocinio;

b. Prestar contas dos valores recebidos, na forma e modo convencionados neste Instrumento e nos termos do

modelo a ser expedido pelo PATROCINADOR.

CLAUSULA NONA - DAS HIPOTESES DE RESCISAO:

Constituem motivos para a rescisSo do presente Termo de Patrocinio:

a) AplicafSo dos recursos em finalidades diversas do seu objeto;

b) A demora injustificada da PATROCINADA em prestar contas;

c) Razoes de interesse publico devidamente justificadas pelo PATROCINADOR;

d) Demais situates previstas na Lei 8.666/93.

CLAUSULA DEC1MA - DO FORO: As duvidas suscitadas na execuÿao deste Termo de Patrocinio serao

dirimidas em comum acordo entre as partes, ficando eleito o Foro da Comarca de Lauro de Freitas/BA para as

questoes judiciais, caso ocorram.

E para a validade do que as partes pactuaram, firmam este instrumento, em 04 (quatro) vias, para que surta seus

legais e juridicos efeitos.

Lauro de Freitas, 12 de Fevereiro de 2020.

MUNICIPlO/bE LAURO DE FREITAS- PATROCINADOR
MOEMA ISÿVBEJÿ PASSOS vSRAMACHO - Prefeita Municipal

ilLLt 4 IhakA f) - VSfM_
HGE FILÿO DA GOMEIA - PATROCINADA

Maria Lucia Santana Neves - Presidente
ASSOCIACAO SAO

TESTEMUNHAS:

2. Mix f»-lva k 7-
Pagina 3 de 3

Janlana
Pfocuradof luwcipio

Lauro deFwiias- BA


