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INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 
Av. Angélica, nº 626 - Bairro Santa Cecília, - Bairro Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP 01228-000 

Telefone: (11) 3826-0744 e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.iphan.gov.br 
  

CONVÊNIO Nº 14/2017

Processo nº 01506.005754/2017-84

Unidade Gestora: Iphan-sp

  

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº
859617/20107, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO NACIONAL/IPHAN E O
ESPAÇO CULTURAL DONA JULIETA
SOHN, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA NA FORMA ABAIXO:

O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, Autarquia Federal, vinculada
ao Ministério da Cultura, criado pelas Leis nº 8.029 e 8.113, respec�vamente, de 12 de abril e 12 de
dezembro de 1990, inscrito no CNPJ/MF nº 26.474.056/0001-71, com sede no Setor de Edi�cios Públicos
Sul – SEP Sul, Entre Quadra 713/913, Lote D – 5º andar, Brasília/DF, doravante denominado PARCEIRO
PÚBLICO, neste ato representado pela presidente do Ins�tuto, KATIA SANTOS BOGÉA, inscrita no CPF sob
o nº 215.422.953-00, e o ESPAÇO CULTURAL DONA JULIETA SOHN, pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucra�vos, inscrita no CNPJ sob o nº 07.930.055/0001-40, qualificada como ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL - OSC, conforme consta do processo MJ nº 08000.028670/2017-29 , publicado no
Diário Oficial da União de 16/11/2006, com sede na Rua Pedroso, 267, Bela Vista, São Paulo - SP,
doravante denominada OSC neste ato representada por seu Presidente PAULO ANTONIO GUEDES,
portador da Carteira de Iden�dade n°5.759.293-7,  Órgão Expedidor: SSP/SP, inscrito no  CPF sob o nº
406.516.908-97, com fundamento no que dispõem a Lei nº13.019/2014 e o Decreto n°8.726/2016 ,
resolvem firmar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO, que será regido pelas cláusulas e condições que
seguem:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO tem por objeto a realização de obras emergenciais no edi�cio sede
do Espaço Cultural Dona Julieta Sohn (Casarão Belvedere), jus�ficada pelo estado precário de
conservação do imóvel, conforme efe�vamente constatado por este IPHAN-SP e que ocorrerá nos exatos
termos do es�pulado pelo Plano de Trabalho aprovado pelos parceiros, anexo a este instrumento.

 Subcláusula Única - O Programa de Trabalho poderá ser reajustado de comum acordo entre as partes,
por meio de:

a) registro por simples apos�la, dispensando-se a celebração de Termo Adi�vo, quando se tratar de
ajustes que não acarretem alteração dos valores definidos na Cláusula Quarta ou não incorrer em
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modificação do cronograma �sico-financeiro; e

b) celebração de Termo Adi�vo, quando se tratar de ajustes que impliquem alteração dos valores
definidos na Cláusula Quarta e quando incorrer em modificação do cronograma �sico-financeiro.

 

CLÁUSULA  SEGUNDA – DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

A eficácia do presente TERMO DE COOPERAÇÃO fica condicionada à apresentação tempes�va pela OSC,
da regularidade perante o CADIN Federal, nos termos do documento SEI 0213394.

Subcláusula Primeira. O CONVENENTE deverá apresentar a cer�dão de regularidade referida no caput
desta cláusula, antes da liberação da primeira parcela dos recursos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data de assinatura do presente Termo.

Subcláusula Segunda. Caso o documento indicado no caput desta cláusula não seja entregue, proceder-
se-á a ex�nção do Termo de Cooperação, nos termos do art.34, II da Lei 13.019/2014.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PROGRAMA DE TRABALHO, DAS METAS, DOS INDICADORES DE
DESEMPENHO E DA PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

O detalhamento dos obje�vos, das metas, dos resultados a serem a�ngidos, do cronograma de execução,
da forma de monitoramento e avaliação, com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão
empregados na a�vidade, a previsão de receitas e despesas, constam do Programa de Trabalho e demais
anexos, sendo parte integrante deste TERMO DE COOPERAÇÃO, independentemente de sua transcrição.

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos neste TERMO DE
COOPERAÇÃO:

I - DA OSC:

a - executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, o Programa de Trabalho, zelando pela boa
qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, efe�vidade e
economicidade em suas a�vidades;

b - observar, no transcorrer da execução de suas a�vidades, as orientações emanadas do PARCEIRO
PÚBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão;

c- permi�r o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de
Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas ao termos de
fomento, bem como aos locais de execução do respec�vo objeto;

d- responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administra�vo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de inves�mento e de pessoal;

e- responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de fomento, 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;

f- movimentar os recursos financeiros, objetos deste TERMO DE COOPERAÇÃO, exclusivamente por meio
de transferência eletrônica, com exceção dos pagamentos em espécie jus�ficados no Plano de Trabalho;

g- divulgar a presente parceria na internet ou em locais visíveis de sua rede social;

h- garan�r que a propriedade dos eventuais bens remanescentes se consolide nos termos do que foi
previamente acordado;
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i- cumprir fielmente todas as obrigações impostas no Plano de Trabalho e demais anexos que fazem parte
desta avença, aplicando-se regularmente todas as parcelas recebidas estritamente na execução do objeto
desta parceria, jus�ficando suficientemente todas as medidas saneadoras apontadas pela administração
pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo;

j- sanar eventuais impropriedades aferidas no transcurso do monitoramento, especialmente aquelas
referidas no art.48 da Lei 13.019/2014, sob pena de ficarem re�das as parcelas ainda devidas;

l- verificar a compa�bilidade entre o valor previsto para a realização da despesa, aprovado no plano de
trabalho, e o valor efe�vo da compra ou contratação, com exceção de eventual alteração dos preços
pra�cados no mercado;

m – 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 serviços, para fins de comprovação das despesas;

n- registrar os dados referentes às despesas realizadas na plataforma eletrônica, ainda que referentes a
pagamentos em espécie, sendo dispensada a inserção de notas, comprovantes fiscais ou recibos
referentes às despesas (que deverão ser devidamente arquivadas e apresentadas se houver solicitação);

o- manter a guarda dos documentos originais referidos no item anterior; pelo prazo de 10 anos contados
do dia ú�l subsequente ao da apresentação da prestação de contas;

p- prestar contas, por meio eletrônico, no prazo máximo de 90 dias do término da vigência da parceria,
nos termos do disposto em cláusula própria, especialmente por intermédio da (i) apresentação de
relatório de execução do objeto; (ii) relatório de execução financeira, caso este seja exigido pelo Parceiro
Público, no caso de evidência de existência de ato irregular, nos termos do ar�go 56 do Decreto
8.726/2016; acompanhados de (iii) comprovante de devolução de eventual saldo remanescente e (iv)
previsão de reserva de fundos pra pagamento de verbas rescisórias, no caso de contratação de equipe de
trabalho remunerado;

q- para fins de prestação de contas, apresentar relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica,
que conterá:

I - a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas;

II - a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

III - os documentos de comprovação do cumprimento do objeto;

r- devolver eventual saldo financeiro remanescente no prazo de 30 dias, contados de conclusão,
denúncia, rescisão ou ex�nção da parceria;

s-  prestar os esclarecimentos solicitados ou sanar irregularidades apuradas no transcurso da execução ou
na análise da prestação de contas;

t-  alocar contabilmente os recursos recebidos de forma a não caracterizar, os valores repassados por
conta deste Termo de Fomento,  receita própria nem pagamento por prestação de serviços.

 

II - DO PARCEIRO PÚBLICO

a - acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE COOPERAÇÃO, de acordo com o
Programa de Trabalho aprovado;                  

b - indicar à OSC o banco em que será aberta conta bancária específica para movimentação dos recursos
financeiros necessários à execução deste TERMO DE COOPERAÇÃO;

c-  não pra�car atos de ingerência na seleção e na contratação de pessoal pela organização da sociedade
civil ou que direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida
organização; 

d- no�ficar previamente a organização da sociedade civil, no prazo mínimo de três dias úteis anteriores à
realização da visita técnica in loco;
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e- no caso de visita técnica in loco, elaborar o respec�vo relatório, que será registrado na plataforma
eletrônica e enviado à organização da sociedade civil para conhecimento, esclarecimentos e providências
e poderá ensejar a revisão do relatório, a critério do órgão ou da en�dade da administração pública
federal;

f- por intermédio do gestor designado,   acompanhar e fiscalizar a execução da parceria nos termos do
monitoramento e avaliação que fazem parte deste instrumento;

g- emi�r relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria, submetendo-o à comissão de
monitoramento e avaliação designada;

h - por intermédio do gestor designado, emi�r parecer técnico de análise de prestação de contas,
atendendo ao que dispõe o ar�go 67, §4º da Lei 13.019/2015;

i- solicitar da OSC relatório de execução financeira, quando não forem alcançadas as metas ou diante da
evidência de existência de ato irregular;

j- apreciar a prestação de contas no prazo de até 150 dias contado da data de seu recebimento ou do
cumprimento de diligência eventualmente determinada.

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DAS COMPRAS

Os recursos financeiros para execução do objeto deste Termo de Cooperação, neste ato fixados em
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), serão alocados pelo PARCEIRO PÚBLICO de acordo com o
cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação
orçamentária:

Programa: 2041120170009, Ação: 202720ZH, UG 343009, vinculada ao Programa de Trabalho nº
13391202720ZH7044 PTRES 134880, à conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de
Recursos: 0118033902, Natureza da Despesa 335041.

Subcláusula Primeira - Os recursos serão depositados em conta corrente específica, isenta de tarifa
bancária, em ins�tuição financeira pública, e serão automa�camente aplicados em cadernetas de
poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em
�tulos da dívida pública, enquanto não empregados em sua finalidade;

Subcláusula Segunda - As compras e contratações de bens e serviços pela OSC com recursos transferidos
pela administração pública federal adotarão métodos usualmente u�lizados pelo setor privado, mas
deverão verificar a compa�bilidade entre o valor previsto para realização da despesa, aprovado no plano
de trabalho e o valor efe�vo da compra e contratação.

Subcláusula Terceira - A organização da sociedade civil somente poderá pagar despesa em data posterior
ao término da execução do termo de fomento, quando o fato gerador da despesa �ver ocorrido durante
sua vigência.

Subcláusula Quarta -  As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberados em
estrita conformidade com o respec�vo cronograma de desembolso, exceto nos casos em que houver
evidências de irregularidade, constatação de desvio de finalidade ou quando a OSC deixar de adotar as
medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou
externo, tudo nos termos do ar�go 48 da Lei 13.019/2015

 

CLÁUSULA SEXTA – DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O IPHAN promoverá o monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto da parceria, nos termos da
"forma de monitoramento e avaliação" anexa a este instrumento;

Subcláusula Primeira - O gestor e a comissão de monitoramento e avaliação serão designados
oportunamente no prazo de até 30 dias da assinatura desse instrumento.

Subcláusula Segunda -   As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preven�vo e saneador,
obje�vando a gestão adequada e regular das parcerias, e devem ser registradas na plataforma eletrônica.
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Subcláusula Terceira - As ações de que trata a subcláusula segunda contemplarão a análise das
informações acerca do processamento da parceria constantes da plataforma eletrônica, incluída a
possibilidade de consulta às movimentações da conta bancária específica da parceria, além da
verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria.

Subcláusula Quarta - O gestor será responsável pela elaboração de relatório técnico de monitoramento e
avaliação nos termos do ar�go 59 da Lei 13.019/2015, que será subme�do à comissão de monitoramento
e avaliação.

Subcláucula Quinta - Sempre que houver visita técnica in loco, a OSC será no�ficada previamente e o
resultado será circunstanciado em relatório de visita técnica in loco, que será registrado na plataforma
eletrônica e enviado à organização da sociedade civil para conhecimento, esclarecimentos e providências
e poderá ensejar a revisão do relatório, a critério do IPHAN;

Subcláusula Sexta - as irregularidades constatadas, especialmente descumprimento de metas e prazos,
serão comunicadas à OSC, que deverá tomar as providências cabíveis ou apresentar as jus�fica�vas que
serão analisadas pelo gestor.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas terá o obje�vo de demonstrar e verificar resultados e deverá conter elementos que
permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas, compreendendo duas fases, nos termos do
ar�go 2º, XIV da Lei 13.019/2014: (i) apresentação de contas, de responsabilidade da OSC; e (ii) análise e
manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade do Parceiro Público;

Subcláusula Primeira - Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil
deverá apresentar relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, que conterá:

I - a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas;

II - a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

III - os documentos de comprovação do cumprimento do objeto.

Subcláucula Segunda - Como a execução da parceria será superior a um ano, ao final desse período
deverá ser apresentado (i) um Relatório Parcial de Execução do Objeto, e após seu término, (ii) o
Relatório Final de Execução do Objeto, ambos observando os termos do que dispõe a subcláusula
primeira e no prazo máximo de 30 dias, contados, respec�vamente, (i) da data em que completado um
ano da vigência da Parceria e (ii) do final da vigência da Parceria;

Subcláusula Terceira - a prestação de contas final deverá ser acompanhada, se for o caso, de
comprovante de devolução de saldo remanescente e previsão de reserva de recursos para pagamento
das verbas rescisórias;

Subcláusula Quarta - A OSC deverá apresentar jus�fica�va na hipótese de não cumprimento do alcance
das metas.

Subcláusula Quinta- Quando a organização da sociedade civil não comprovar o alcance das metas ou
quando houver evidência de existência de ato irregular, o IPHAN exigirá a apresentação de relatório de
execução financeira, que deverá conter:

I - a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a
comprovação da observância do plano de trabalho;

II - o comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;

III - o extrato da conta bancária específica;

IV - a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e

VI- cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do
documento, valor, dados da organização da sociedade civil e do fornecedor e indicação do produto ou
serviço.
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Subcláusula Sexta - A OSC deverá manter a guarda dos documentos originais rela�vos à execução das
parcerias pelo prazo de dez anos, contado do dia ú�l subsequente ao da apresentação da prestação de
contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO vigorará por um ano e quatro meses, contados a par�r da
publicação do respec�vo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, mediante termo
adi�vo, por solicitação da OSC devidamente fundamentada, formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes
do término de sua vigência.

Subcláusula Primeira -  O PARCEIRO PÚBLICO prorrogará “de o�cio” a vigência deste Termo de
Cooperação, quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato
período do atraso verificado.

 

CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA

O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado por inicia�va de qualquer das partes mediante
comunicação escrita com antecedência mínima de 30 dias, desde que não esteja configurada situação de
inadimplemento de quaisquer obrigações objeto do presente instrumento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

Cons�tuem mo�vos para rescisão do instrumento:

I- o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

II - a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento
apresentado.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

O IPHAN poderá autorizar ou propor a alteração do termo de fomento ou do plano de trabalho, após,
respec�vamente, solicitação fundamentada da OSC ou sua anuência, desde que não haja alteração de
seu objeto, da seguinte forma:

I - por termo adi�vo à parceria para:

a) ampliação de até trinta por cento do valor global;

b) redução do valor global, sem limitação de montante;

c) prorrogação da vigência, observado o limite de 5 anos;

d) alteração da des�nação dos bens remanescentes; ou

II - por cer�dão de apos�lamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como:

a) u�lização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do
término da execução da parceria;

b) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho; ou

c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global. 

Subcláusula primeira - Sem prejuízo das alterações previstas no caput, a parceria deverá ser alterada por
cer�dão de apos�lamento, independentemente de anuência da organização da sociedade civil, para: 

I - prorrogação da vigência, antes de seu término, quando o órgão ou a en�dade da administração pública
federal �ver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao
exato período do atraso verificado; ou
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II - indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros. 

Subcláusula segunda - o IPHAN deverá se manifestar sobre a solicitação de que trata o caput no prazo de
trinta dias, contado da data de sua apresentação, ficando o prazo suspenso quando forem solicitados
esclarecimentos à OSC.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSPARÊNCIA E DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES

A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de sua sede social e dos
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública.

Subcláusula primeira -As informações de que tratam o caput deverão incluir, no mínimo:

I - data de assinatura e iden�ficação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública
responsável (IPHAN)

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;

III - descrição do objeto da parceria;

IV - valor total da parceria e valores liberados;

V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua
apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo.

VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da
remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração
prevista para o respec�vo exercício.      

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SOLUÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS. DO FORO

Fica eleito o foro da Jus�ça Federal, seção judiciária de São Paulo, para dirimir qualquer dúvida ou
solucionar questões que não possam ser resolvidas administra�vamente.

Subcláusula primeira - Antes do ajuizamento de qualquer demanda, as partes se comprometem a buscar
conciliação administra�va, dando início ao respec�vo processo por intermédio de comunicação escrita
com a descrição da questão controver�da e proposta de solução.

 

 

São Paulo, 27 de dezembro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por PAULO ANTONIO GUEDES (ator Paulo Goya), Usuário
Externo, em 28/12/2017, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Winter, Usuário Externo, em 28/12/2017,
às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andrey Rosenthal Schlee, Presidente Subs�tuto, em
29/12/2017, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.iphan.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 0218527 e o código CRC 9DEDA45B.
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