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REGULAMENTO GERAL DE CHAMADA PÚBLICA – N.02/2019 

 

CONSIDERANDO:  

Que o Akatu é uma organização não governamental sem fins lucrativos que tem a 

educação para o consumo consciente e para a sustentabilidade como uma de suas 

principais causas; 

Que o Akatu é membro do Multistakeholder Advisory Council do Programa de 

Educação e Vida Sustentável na The One Planet Network 

(https://www.oneplanetnetwork.org), uma rede global com foco em desenvolvimento 

sustentável, da UN-Environment (United Nations Environment Programme); 

Que a One Planet Network, com o apoio financeiro do governo japonês, promoverá 

durante 2019 e 2020 uma iniciativa global para o estímulo à educação para a 

sustentabilidade denominada Global Search for Sustainable Schools (Busca Global por 

Escolas Sustentáveis) envolvendo escolas de nove países (Namíbia, África do Sul, 

Uganda, Camboja, Filipinas, Vietnã, Quirguistão, Brasil e Suriname) por meio do 

financiamento de seus planos de ação e do intercâmbio de conhecimentos e práticas 

entre estas escolas; 

Que o Akatu, com o apoio institucional do Ministério do Meio Ambiente (MMA), será o 

responsável pela realização das atividades desta iniciativa global junto às escolas do 

Brasil. 

O Akatu abre esta Chamada Pública para receber Planos de Ação das escolas cujas 

regras são as que seguem: 

    

1. DA CHAMADA PÚBLICA 

https://www.oneplanetnetwork.org/
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1.1. Esta Chamada Pública é promovida pela OSCIP PROMOTORA, INSTITUTO 

AKATU, inscrita no CNPJ sob o nº 04.366.057/0001-60, com sede na Av. Nove de Julho, 

nº 5.593, 10º andar, conj. 102, Itaim, CEP 01407-002, na Capital do Estado de São 

Paulo, telefone (11) 3179-1170, e será regida pelas regras dispostas neste 

Regulamento, com o qual os Participantes concordam para todos os fins e efeitos de 

direito.  

1.2. Esta Chamada Pública é denominada “DESAFIO ESCOLAS SUSTENTÁVEIS”, 

doravante denominada simplesmente “DESAFIO”, é a participação na mesma é 

voluntária e gratuita.  

 

2. DO CRONOGRAMA DO DESAFIO 

2.1. O período de inscrições dos Planos de Ação das escolas participantes deste 

DESAFIO tem início a partir das 00h00 horas do dia 19/08/2019 e término às 23h59 

horas do dia 20/10/2019.  

2.2. As escolas participantes do DESAFIO serão escolhidas como vencedoras do 

mesmo com base na seleção dos melhores Planos de Ação submetidos no DESAFIO, o 

que deverá ser feito no dia 25 de novembro de 2019, às 10h. 

2.3. A assinatura dos Termos de Colaboração com as escolas escolhidas como tendo 

os melhores Planos de Ação deste DESAFIO ocorrerá até 20 de dezembro de 2019. 

2.4. Em janeiro de 2020 serão realizados os encontros de intercâmbio internacional 

entre as escolas contempladas na Busca Global.  

2.5. As escolas escolhidas como tendo os melhores Planos de Ação deste DESAFIO 

receberão a verba para o financiamento de suas ações a partir de fevereiro de 2020, 

conforme condições dispostas no Termo de Colaboração que acompanha este edital, e 
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deverão executar os Planos de Ação selecionados até 16 de agosto de 2020, devendo 

submeter, até 31 de agosto de 2020 seu relatório de prestação de contas final, 

encerrando sua participação no DESAFIO. 

Inscrição dos Planos de Ação De 19/08/2019 a 20/10/2019 

Divulgação dos selecionados 25/11/2019 

Assinatura do Termo de Colaboração Até 20/12/2019 

Encontros de intercâmbio internacional Janeiro de 2020 

Entrega da prestação de contas final  Até 30/08/2020 

 

3. DAS CARACTERÍSTICAS DO DESAFIO 

3.1. O DESAFIO é uma chamada pública que visa fomentar e incentivar a 

implementação nas escolas de ensino básico de projetos voltados para a 

sustentabilidade, em especial os que abordam o consumo consciente, avaliando e 

reconhecendo as escolas que tiverem os melhores Planos de Ação de acordo com o 

previsto neste Regulamento. 

3.2. O principal objetivo deste DESAFIO é mobilizar escolas do Ensino Básico de 

todo o País para que criem um ambiente de incentivo ao aprendizado e envolvimento 

de seus alunos e professores em projetos escolares sobre sustentabilidade e consumo 

consciente. 

3.2.1. Para auxiliar as escolas na criação e implementação de seus projetos, o 

DESAFIO contará, durante todo o período de inscrições, com educadores 

que visitarão presencialmente escolas interessadas em cinco regiões 

metropolitanas do País, para sensibilizar e capacitar a comunidade 
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escolar sobre o tema, seus conceitos e práticas. Além disso, o hotsite do 

DESAFIO conterá série de indicações de orientações, materiais, 

conteúdos e ferramentas para abordar o tema dentro da realidade 

escolar – e, em especial, apresentará o Edukatu (www.edukatu.org.br), 

rede de aprendizagem sobre conceitos e práticas de consumo consciente 

e sustentabilidade para alunos e professores do Ensino Fundamental de 

todo o Brasil. 

3.3. Para participar do DESAFIO, o responsável por cada escola deverá inscrever seu 

Plano de Ação via formulário de inscrição, nos termos descritos no presente 

regulamento. 

3.4. Para os fins do DESAFIO, entende-se por projetos escolares sobre 

sustentabilidade e consumo consciente aqueles que promovam a discussão e o 

aprendizado junto à comunidade escolar (alunos, professores, gestores, pais e demais 

funcionários da escola) sobre mudanças nos hábitos de consumo e estilos de vida 

rumo a alternativas economicamente viáveis, ambientalmente equilibrados e 

socialmente justas, e que ainda sejam combinados a atividades práticas que estimulem 

a adoção destes novos hábitos pelos participantes e por aqueles em seu entorno.   

 

4. DA ELEGIBILIDADE DOS PARTICIPANTES  

4.1. Serão aceitos como participantes deste DESAFIO, na forma descrita neste 

Regulamento, instituições de ensino básico da rede pública (escolas públicas) 

devidamente reconhecidas pelo MEC.  

4.1.1.  Instituições privadas de ensino básico (escolas privadas) podem 

participar do DESAFIO, mas não são elegíveis para o investimento, que é 

destinado exclusivamente a instituições de ensino da rede pública. 
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4.2. Ficam impedidos de participar deste DESAFIO, além daquelas que não se 

enquadrarem nos requisitos descritos nesta Cláusula 4, todas as escolas cujos 

responsáveis (diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico ou correspondente) 

estejam diretamente envolvidos na organização deste DESAFIO, incluindo os 

componentes da Comissão Julgadora, ou seja, sócios ou administradores de empresas 

ou organizações que de alguma forma participem ou tenham participado da 

organização deste DESAFIO.  

 

5. DA INSCRIÇÃO  

5.1. Cada escola pode se inscrever apenas uma vez neste DESAFIO.  Caso seja 

identificado que, durante o período de inscrição, houve mais de uma inscrição 

efetuada pela mesma escola, será considerada apenas a inscrição com data de 

submissão no DESAFIO mais recente (a última). 

5.2. O cadastro do Plano de Ação da escola é de inteira responsabilidade de seus 

representantes legais (diretor ou vice-diretor, ou, na ausência destes, do coordenador 

pedagógico ou correspondente).  

5.2.1. Não terão validade os Planos de Ação que não preencherem as 

condições básicas deste DESAFIO. O fornecimento de informações incompletas, 

falsas ou incorretas implicará na desclassificação da Escola e no indeferimento 

ou cancelamento de sua inscrição, a qualquer tempo de vigência deste 

DESAFIO.  

5.3. Para inscrição, o responsável pela escola deverá acessar o hotsite 

www.edukatu.org.br/escolas_sustentaveis e preencher o formulário online de 

inscrição com os dados da escola e do Plano de Ação solicitados.  

https://edukatu.org.br/escolas_sustentaveis
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5.4. A PROMOTORA não se responsabiliza pelo não recebimento dos dados 

necessários à participação no DESAFIO enviados pelo responsável pela inscrição, bem 

como por impossibilidade do responsável pela inscrição enviar os dados e as 

informações, em razão de falhas ou erros que impossibilitem o acesso, o 

preenchimento ou a submissão da inscrição ocasionados por problemas no navegador 

de internet, no equipamento, na infraestrutura ou no provedor de internet utilizados 

pelo responsável pela inscrição, desde que tais falhas não decorram de problemas na 

rede da PROMOTORA, no servidor ou no sistema de arquivos do hotsite do DESAFIO. 

5.5. Poderá ser solicitado ao responsável pela inscrição ou à respectiva Escola, a 

qualquer tempo, mesmo durante o período de submissão das inscrições, a 

apresentação de documentos comprobatórios das informações fornecidas no prazo de 

até cinco dias úteis, a contar da data da solicitação, sob pena de desclassificação 

imediata dos mesmos. 

5.6. Serão automaticamente desclassificadas as escolas cujo Plano de Ação:  

(a) Apresente conteúdo impróprio;  

(b) Esteja em desconformidade com este Regulamento;  

(c) Contenha conteúdo ilegal, nocivo, doloso, ameaçador, ofensivo, 

calunioso, difamatório, desrespeitoso, infundado, discriminatório, criminoso, 

e/ou que deixe de atender critérios de veracidade;  

(d) Assedie ou invada a privacidade alheia, seja vulgar, profano, 

sexualmente explícito, obsceno, racial ou etnicamente ofensivo, ou, de 

qualquer outra forma, inaceitável por causar riscos ou danos de imagem, 

materiais ou morais à PROMOTORA, a seus empregados, qualquer um dos seus 

colaboradores ou terceiros; 
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(e) Sugira ou encoraje atividade ilegal, assim como a divulgação de 

informações que não possam ser transmitidas por motivos legais ou 

contratuais; 

(f) Faça propaganda eleitoral ou divulgue opinião favorável a qualquer 

partido;  

(g) Coloque em risco a saúde e a segurança das pessoas;  

(h) Atente contra a ordem pública, os bons costumes e/ou qualquer norma 

jurídica;  

(i) Contenha dados (mensagens, informação, imagens) subliminares ou que 

constitua ou possa constituir crime (ou contravenção penal), ou que possa ser 

entendidos como incitação à prática de crimes (ou contravenção penal);  

(j) Viole direitos de Propriedade Intelectual de quaisquer terceiros, 

inclusive da Promotora e das Aderentes, em especial direitos autorais, 

marcários e de personalidade. 

5.7. Caso haja qualquer dúvida ou problema durante o processo de inscrição, o 

representante pode pedir orientações pelo e-mail edukatu@akatu.org.br.  

 

6. DOS PLANOS DE AÇÃO 

6.1. Os Planos de Ação são compostos pela lista de atividades a serem executadas 

caso a escola seja contemplada com o financiamento, além de seus objetivos, 

justificativa e do detalhamento da relação das atividades previstas com cada um dos 

critérios elencados no item 7.3. Os representantes das escolas deverão submetê-los, 

na forma de texto e na forma de um cronograma físico-financeiro, por meio de 

mailto:edukatu@akatu.org.br
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formulário on-line de inscrição disponível no hotsite do DESAFIO – 

www.edukatu.org.br/escolas_sustentaveis.  

6.2. Para facilitar o preenchimento do formulário, o hotsite do DESAFIO – 

www.edukatu.org.br/escolas_sustentaveis – disponibiliza o modelo da ficha de 

inscrição em Word e um modelo de cronograma físico-financeiro em Excel para 

download. 

6.3. Os representantes das escolas devem apresentar 2 (duas) opções de Plano de 

Ação: um considerando uma verba para execução de no máximo R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais), e outro considerando uma verba para execução de no máximo R$ 

105.000,00 (cento e cinco mil reais).  

6.3.1.  Os valores acima mencionados estão sujeitos a ajuste em função da 

taxa de câmbio aplicada na data em que a PROMOTORA efetivamente 

receber os aportes de recursos financeiros que virão do exterior para o 

custeio dos Planos de Ação. Neste caso, as escolas vencedoras serão 

chamadas para ajustar os projetos ao valor efetivamente disponível, caso 

seja necessário. 

6.4.  Importante considerar para o planejamento orçamentário que a verba será 

repassada em parcelas: a primeira, de 50% do financiamento, será repassada às 

escolas com os melhores Planos de Ação em fevereiro de 2020. A segunda e terceira 

parcelas do repasse, correspondentes a 30% do financiamento e 20% do 

financiamento, estão condicionadas à validação da prestação de contas (financeira e 

de evolução das atividades) e estão previstas para maio de 2020 e para o final da 

execução do Plano (agosto de 2020). Por isso, é importante que o orçamento do Plano 

de Ação esteja alinhado com estas previsões de repasse. 

http://www.edukatu.org.br/escolas_sustentaveis
http://www.edukatu.org.br/escolas_sustentaveis
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6.5. Os Planos de Ação não devem prever utilização de verba para cobrir custos 

fixos da escola (água, energia elétrica, manutenção de infraestrutura já existente, por 

exemplo), nem remuneração de equipe pedagógica fixa (corpo administrativo, 

coordenadores pedagógicos e professores regulares) da escola.  

6.6. Os Planos de Ação devem ter período de execução com duração máxima de seis 

meses (da segunda quinzena de fevereiro à primeira quinzena de agosto de 2020). 

6.7. Os Planos de Ação podem abranger tanto aspectos físicos e estruturais da 

escola como aspectos pedagógicos. 

6.8. Os resultados previstos para os Planos de Ação precisam ser mensuráveis e 

objetivos; caso seja contemplada com verba para seu Plano de Ação, a escola deverá, 

durante o período de execução do Plano, prestar contas tanto dos resultados 

esperados como dos gastos do cronograma físico-financeiro. A falta de prestação de 

contas, tanto financeira quanto dos resultados, pode suspender o repasse das verbas, 

que será condicionado à entrega e validação das mesmas.  

 

7. DA SELEÇÃO E DO INVESTIMENTO 

7.1. A seleção das melhores Escolas do DESAFIO, que receberão verba de 

investimento para viabilizar a realização de seus Planos de Ação, será feita por uma 

Comissão Julgadora, composta por banca formada por 03 (três) membros julgadores: 

um especialista convidado, um integrante do Instituto Akatu e um integrante da 

Comissão Organizadora Global do DESAFIO.  

7.2. Serão selecionadas 5 (cinco) escolas, uma de cada região do País (Norte, Sul, 

Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste), com o melhor Plano de Ação de cada região. Entre 

estas, 4 (quatro) escolas serão contempladas como vencedoras regionais, e aquela 

que, seguindo os critérios elencados em 7.3 abaixo, tiver apresentado o melhor Plano 
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de Ação entre elas, será escolhida como a vencedora nacional, motivo pelo qual a 

escola que o propôs receberá um investimento maior. 

7.3. Para efeitos de seleção das escolas que receberão o investimento, a análise 

levará em conta, na análise do Plano de Ação, critérios de governança, mudança 

curricular, participação dos alunos e da comunidade do entorno, mudança estrutural, 

potencial de redução de emissões de GEE e promoção do consumo consciente, 

segundo a tabela abaixo: 

 

CRITÉRIOS NOTA 

Governança do Projeto: o Plano de Ação foi definido 
com a participação das partes interessadas – pais, 
alunos, comunidade e professores? (nota 0 para 
nenhuma ou pouca participação e nota 1 para 
participação de fato) 

0 ou 1 

Mudança curricular: o Plano de Ação prevê 
mudança do Plano Pedagógico da escola? (nota 0 
para não prevê mudança, nota 1 para prevê 
mudança pouco relevante e nota 2 para prevê  
mudança relevante) 

0 ou 1 ou 2 

Participação dos Alunos: o Plano de Ação contempla 
o envolvimento direto dos alunos em sua execução? 
(nota 0 para pouco envolvimento, nota 1 para 
envolvimento significativo e nota 2 para o 
envolvimento dos alunos como  protagonistas) 

0 ou 1 ou 2 

Mudança estrutural: o Plano de Ação contempla 
mudanças físicas importantes para tornar o 
ambiente da escola mais adequado à educação para 
a sustentabilidade e o consumo consciente? (nota 0 
para não contempla ou contempla pouco e nota 1 
para contempla mudanças importantes) 

0 ou 1 

Participação da comunidade: o Plano de Ação 
contempla o envolvimento direto da comunidade de 

0 ou 1  
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entorno da escola na execução do Plano? (nota 0 
para contempla pouca participação e nota 1 para 
contempla o envolvimento da comunidade) 

Potencial de redução de emissões de gases de efeito 
estufa (GEE): o Plano de Ação contempla a redução 
de emissões de GEE? (nota 0 para não contempla e 
nota 1 para contempla significativamente ) 

0 ou 1 

Promoção do Consumo Consciente: o Plano de Ação 
promove o consumo consciente junto aos públicos 
alcançado pelo Plano? (nota 0 para não promove, 
nota 1 para promove pouco e nota 2 para promove 
significativamente) 

0 ou 1 ou 2 

TOTAL MÁXIMO 10 

 

7.4. Cada escola cujo Plano de Ação for escolhido como vencedor regional, em 

função de seu melhor desempenho nos critérios de escolha listados em 7.3. acima, em 

relação aos Planos de outras escolas, receberá um investimento total de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), a ser aplicado na execução do respectivo Plano de Ação vencedor, 

ressalvada a hipótese prevista no item 6.3.1 (variação do valor em função do câmbio). 

A verba será doada em 3 parcelas, com a primeira liberada em fevereiro de 2020 e as 

demais a serem liberadas mediante prestação de contas da evolução do Plano de Ação 

e dos gastos, segundo termos previstos no Termo de Colaboração que acompanha este 

edital.  

7.5. A escola cujo Plano de Ação for escolhido como vencedor nacional, em função 

dos critérios listados em 7.3. acima, receberá um investimento total de R$ 105.000,00 

(cento e cinco mil reais), a ser aplicado na execução do respectivo Plano de Ação, 

ressalvada a hipótese prevista no item 6.3.1 (variação do valor em função do câmbio). 

A verba será doada em 3 parcelas, com a primeira liberada em fevereiro de 2020 e as 

demais a serem liberadas mediante prestação de contas da evolução do Plano de Ação 
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e dos gastos, segundo termos previstos no Termo de Colaboração que acompanha este 

edital.  

7.6. Além das obrigações de reportar e prestar contas sobre a execução do Plano de 

Ação e prestar contas sobre o uso feito das verbas recebidas, as escolas também 

poderão receber visitas de monitoramento da equipe do Instituto Akatu, a serem 

agendadas durante o período de execução do Plano de Ação. 

7.7. A escola cujo Plano de Ação for escolhido como vencedor nacional deverá ainda 

estar disponível para receber visitas de representantes de escolas vencedoras de 

iniciativas semelhantes realizados em outros países, e deverá indicar três 

representantes que serão responsáveis por representar a escola em viagem(ns) para 

participar de workshop(s) internacional(is) e intercâmbio(s) com escolas de outros 

países para a troca de experiências no final de 2019 e início de 2020 (com custos 

cobertos pela PROMOTORA). 

 

8. DA DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES E ENTREGA DOS PRÊMIOS 

8.1. A apuração do resultado final será realizada pela Comissão Julgadora e 

formalizada em ata detalhada, contendo, no mínimo, data, horário, local, identificação 

do signatário, assinatura de duas testemunhas devidamente identificadas e relato dos 

fatos ocorridos durante o processo de julgamento, contemplando os critérios previstos 

no item 7.3 e os valores atribuídos a cada um deles nos Planos de Ação avaliados. 

8.2 Após a conclusão da apuração, os nomes das escolas cujos Planos de Ação 

forem vencedores serão divulgados no site www.edukatu.org.br e nas mídias sociais, 

na mesma data em que será enviado um e-mail para cada escola cujo Plano de Ação 

for vencedor deste DESAFIO. A divulgação dos vencedores será feita no dia 25 de 

novembro de 2019, às 10h. O repasse das verbas relativas ao financiamento dos Planos 
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de Ação será realizado nas condições previstas no Termo de Colaboração que 

acompanha este Regulamento. Para assinatura do mesmo, a PROMOTORA solicitará o 

envio de documentação que comprove: (i) a representação legal de quem assinará o 

Termo de Colaboração (termo de nomeação do diretor ou equivalente); (ii) 

regularidade fiscal da escola (certidões negativas de débitos e de inexistência de 

inscrição em cadastros públicos) e (iii) e a titularidade da conta corrente específica (em 

nome da escola) criada para o repasse da verba.  

 

9. DA AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  

9.1. Ao inscrever-se para participar deste DESAFIO, nos termos deste Regulamento, 

os representantes legais das escolas participantes automaticamente autorizam o uso 

gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu nome, sua imagem, sua voz e 

qualquer declaração que venham a fazer acerca do DESAFIO, em qualquer tipo de 

mídia e/ou peças promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal e internet, sem a 

incidência de qualquer ônus para a PROMOTORA, pelo prazo de até 02 anos a contar 

da data de divulgação do resultado;  

9.2. A PROMOTORA não terá qualquer responsabilidade perante qualquer terceiro 

reivindicando autoria ou contribuição com o Plano de Ação da escola, e a escola 

isentará a PROMOTORA de qualquer reclamação, pleito, despesas e danos gerados em 

razão do não cumprimento pelo representante da escola dos termos ora 

estabelecidos. 

9.3. Os responsáveis pelas escolas participantes deste DESAFIO declaram, desde já, 

serem os legítimos titulares de todos os direitos de propriedade, incluindo, mas não 

limitado, a direitos exclusivos de autor, sobre os planos de ação enviados, não tendo 

cometido plágio ou qualquer outra forma de apropriação vedada pela lei.  
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9.4. Os responsáveis pelas escolas, ao enviarem seus Plano de Ação, 

automaticamente cederão à PROMOTORA, em caráter total, exclusivo e definitivo, sem 

quaisquer ônus ou custo, todos os direitos de propriedade, inclusive os patrimoniais de 

autor, de uso e exploração, para dentro e fora do território nacional, sobre os referidos 

Planos de Ação, para qualquer tipo de utilização, inclusive para fins comerciais, 

conferindo à PROMOTORA o direito de utilizar tais obras (incluindo tais direitos), em 

conjunto ou não com outras obras, modificar, traduzir, editar, publicar, exibir, 

reproduzir, adaptar, distribuir, explorar, transmitir e/ou divulgar tais Plano de Ação 

(incluindo tais direitos) e/ou permitir que terceiros o façam, a qualquer tempo, de 

forma incondicional, e utilizá-las para fins de produção de quaisquer obras sejam 

audiovisuais, literárias, peças publicitárias etc., realizar ações de merchandising, obras 

audiovisuais para exibição em circuito cinematográfico, e em qualquer processo, meio 

ou técnica, tais como, reprográfica, fotográfica, vídeo-fonográfica, fonográfica, 

comunicação de dados via cabo, radiodifusão (rádio e televisão), através de satélite ou 

qualquer outro processo digital, eletromagnético, ou não, inclusive para exploração on 

line, disponibilizada na lnternet, e ainda utilizar tais Plano de Ação (incluindo os 

direitos ora cedidos) na produção de matéria promocional, em capas de CD (Compact 

Disc), CD ROM (Compact Disc – Read Only Memory), CD-i (Compact Disc Interactive), 

VHS (Video Home System), DAT (Digital Audio Tape), DVD (Digital Video Disc) etc. 

podendo a PROMOTORA livremente utilizar as imagens contidas nos Plano de Ação, 

podendo inclusive (i) arquivar os Plano de Ação em bancos de dados; e/ou  (ii) 

transmiti-las através de televisão de qualquer espécie (televisão aberta ou televisão 

por assinatura, através de qualquer das suas modalidades); e/ou (iii) divulgá-las 

através de mídia impressa; bem como (iv) disseminá-las através da Internet, IPTV e/ou 

telefonia, fixa ou móvel e/ou em qualquer material promocional. Qualquer utilização a 

ser dada aos Planos de Ação e às imagens, pela PROMOTORA ou terceiros por ela 

autorizados, não tem limitação de tempo ou número de vezes, podendo ocorrer no 
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Brasil ou exterior, sem que seja devida, pela PROMOTORA a escola ou seu responsável 

legal, qualquer indenização ou remuneração.  

9.5. Todos os representantes das escolas cedem, automaticamente, sua imagem, 

nome e/ou som de voz à PROMOTORA, de forma inteiramente gratuita, com vistas ao 

reforço da mídia publicitária do presente DESAFIO, sem ônus de espécie alguma, para 

utilização na forma descrita no presente instrumento. 

9.6. Os representantes das escolas serão responsáveis pelos Planos de Ação e 

assumem total e exclusiva responsabilidade a respeito de todas e quaisquer eventuais 

reivindicações de terceiros que se sintam prejudicados pelo envio dos planos e de seus 

elementos ou pelas cessões de direitos de autor e conexos e de uso de imagem e voz, 

sendo esses direitos cedidos livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus ou 

restrições à PROMOTORA. Sem prejuízo do disposto nos itens acima, a PROMOTORA 

incluindo seus licenciados, será a única beneficiária de todos os frutos resultantes da 

utilização dos planos e direitos ora cedidos, inclusive os que decorrerem de exploração 

econômica, não assistindo ao representante legal da escola qualquer direito sobre tais 

frutos. O representante legal da escola desde já acorda (i) em cooperar com a 

PROMOTORA e a assessorá-la, gratuitamente, na obtenção e manutenção de qualquer 

proteção que esta vier a intentar para tais Planos de Ação; e (ii) em firmar todo e 

qualquer documento que a PROMOTORA entender necessário ao efetivo cumprimento 

dos termos, condições e garantias no presente pactuadas. 

9.7. Os representantes das escolas, ao se inscreverem para participação neste 

DESAFIO estarão autorizando, desde já, a PROMOTORA e terceiros contratados por 

esta (tais como produtoras, empresas de publicidades etc.), a publicar, retratar, exibir, 

digitalizar, transmitir, e veicular (direta ou indiretamente), qualquer que seja a forma, 

e explorar, da forma que lhe convier, adaptar, editar, alterar, dublar para outras 

línguas, seu nome, alcunha e/ou apelido, voz (quaisquer menções que venha a fazer) e 
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sua imagem (doravante coletivamente, "Imagem"), sempre de forma relacionada ao 

DESAFIO (mesmo após sua realização), sob qualquer tipo de mídia ou forma, incluindo, 

mas não se limitando, a qualquer processo ou técnica, tal como fotografia, fonografia, 

vídeo-fonografia, e audiovisual, rádio, televisão (inclusive cabo), revistas, internet ou 

qualquer outro meio de comunicação em qualquer lugar do mundo, em especial na 

plataforma Edukatu, durante o período de 2 (dois) anos, livre e gratuitamente, 

inclusive para usar em obras audiovisuais, literárias, peças publicitárias etc., realizar 

ações de merchandising, obras audiovisuais para exibição em circuito cinematográfico 

em campanhas publicitárias e promocionais, em filmes, eventos, vídeos, projetos e 

cartazes, spots, jingles e/ou vinhetas, anúncios em jornais e revistas, podendo arquivá-

la (Imagem) em bancos de dados, transmiti-los através de televisão de qualquer 

espécie (televisão aberta ou televisão por assinatura, através de qualquer das suas 

modalidades), divulgá-la através de mídia impressa, bem como disseminá-la através da 

Internet, IPTV e/ou telefonia, fixa ou móvel, para a divulgação da conquista do 

investimento ou referente ao DESAFIO, sem qualquer direito pecuniário.  

9.8. Os representantes das escolas reconhecem e concordam que outros terceiros, 

quando da cobertura ou divulgação do DESAFIO ao público, poderão vir a, 

ocasionalmente, retratar parte ou o todo de sua Imagem e que tal utilização sob 

nenhuma hipótese será atribuída ou gerará qualquer responsabilidade à PROMOTORA 

ou qualquer empresa ou organização vinculada à realização do presente DESAFIO.  

9.9. Os representantes das escolas reconhecem e concordam não ter direito de 

aprovar e/ou de promover reclamações, que incluam, mas não se limitarão a, 

contestações referentes a invasão de privacidade, difamação e direito a publicidade, 

decorrente de qualquer uso, alteração, anuviamento, borrão, edição, distorção, efeito 

ilusório, ou qualquer utilização em composites, de sua Imagem, aparência ou 
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informações submetidas. E reconhecem que a PROMOTORA não tem a obrigação de 

utilizar quaisquer direitos pelo presente concedidos. 

9.10. A PROMOTORA terá todo o prazo tratado acima para divulgar todo e qualquer 

material ou obra criados retratando a Imagem da escola selecionada e de seus 

representantes, mas nada neste instrumento será interpretado como imputando à 

PROMOTORA a obrigação de retirar qualquer obra ou material de circulação ou do 

mercado após o término da presente autorização, desde que estes já tenham sido 

colocados no mercado pela PROMOTORA dentro do período de vigência da referida 

autorização.  

 

10. DA DESCLASSIFICAÇÃO  

10.1. Serão imediatamente desclassificados deste DESAFIO:  

10.1.1.  As inscrições e cadastros que contiverem dados incorretos, incompletos 

ou que não atendam às especificações técnicas e/ou quaisquer outras 

disposições deste Regulamento;  

10.1.2.  Quando não observadas quaisquer das condições/obrigações previstas 

neste Regulamento; e,  

10.1.3.  Em caso de fraude comprovada, múltiplas submissões ou qualquer 

participação através da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita, 

podendo ainda seu representante legal responder por crime de falsidade 

ideológica ou documental.  

10.2. Não poderão participar do DESAFIO empregados da PROMOTORA, bem como 

de organizações, governamentais ou não-governamentais, com ou sem fins lucrativos, 

diretamente envolvidas no DESAFIO. O cumprimento desta Cláusula é de 
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responsabilidade da PROMOTORA, através de consulta ao banco de dados de 

empregados no momento da apuração/declaração das escolas cujos Planos de Ação 

forem considerados vencedores.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

11.1. Quando de sua inscrição no DESAFIO, o representante de cada escola 

manifestam sua total e incondicional aceitação a todas as condições dispostas neste 

Regulamento.  

11.2. Caso qualquer disposição deste Regulamento seja considerada nula ou 

inexequível, a validade ou exequibilidade das demais disposições do mesmo não serão 

afetadas.  

11.3. Será de inteira responsabilidade da PROMOTORA e suas aderentes o bom 

atendimento ao público nas respectivas dúvidas que sejam suscitadas, bem como em 

se constatando o aumento significativo na demanda de participantes para a efetivação 

do DESAFIO, devendo, neste caso, a PROMOTORA tomar medidas necessárias para 

melhorar o atendimento ao público.  

11.4. A PROMOTORA garante contingência eficaz que assegure a continuidade do 

DESAFIO até seu término, sem prejuízos aos participantes.  

11.5. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos representantes das 

escolas deverão ser preliminarmente dirimidas pelos seus respectivos organizadores.  

11.6. As dúvidas não previstas neste Regulamento serão apreciadas e analisadas pela 

Comissão Julgadora, cujas decisões não serão passíveis de recurso pelos Participantes 

do DESAFIO.  
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11.7. Não serão de responsabilidade direta ou indireta da PROMOTORA quaisquer 

custos, despesas ou encargos, ou mesmo bens ou serviços, que não tenham sido 

expressamente especificados neste Regulamento. Dentre os custos, despesas, 

encargos, bens ou serviços não cobertos pelo presente DESAFIO podem ser citados, a 

título meramente exemplificativo:  

(a) Impostos, taxas, tributos, emolumentos, custos e despesas referentes à 

obtenção de documento de RG, autorizações etc.; 

(b) Despesas médicas ou odontológicas em geral, ainda que em casos agudos, 

de emergência ou acidentes; 

(c) Custos e despesas de locomoção do representante da escola, exceto nos 

casos previstos no item 7.7; 

(d) Custos e despesas, inclusive honorários de advogado, valores referentes a 

fianças, cauções, custas e despesas processuais, compensações, indenizações 

ou reparações, a qualquer título, decorrentes da violação da legislação 

brasileira ou estrangeiras por parte do ganhador e/ou acompanhante. 

(e) Custos e despesas incorridas pelas escolas proponentes de Planos de Ação 

durante o processo de proposição de seus Planos; 

(f) Custos e despesas incorridas pelas escolas cujos Planos de Ação sejam 

vencedores deste DESAFIO, quando da implementação dos Planos de Ação, 

quando tais custos e despesas superarem o valor relativo à verba de 

investimento prevista neste DESAFIO ou tiverem natureza diversa do que foi 

previsto no seu respectivo Plano de Ação. 

11.8. A PROMOTORA não se responsabiliza por eventuais prejuízos que a escola, 

seus representantes legais e/ou os responsáveis por sua inscrição possam ter, oriundos 
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da sua participação no DESAFIO, da aceitação do prêmio ou, ainda, de quaisquer 

outras situações fora de seu controle, tais como, mas não se limitando: 

(i) Impossibilidade da escola participante de se conectar a internet de forma 

ininterrupta e/ou livre de erros e/ou oscilações; 

(ii) Inscrições que não forem realizadas por problemas na transmissão de dados 

do servidor, em provedores de acessos dos usuários ou ainda por falta de 

energia elétrica; 

(iii) Perda de dados, falhas e informações relativas ao uso do sistema, por 

defeitos na internet e, ainda, por fraudes ou prejuízos ocasionados pela quebra 

de sigilo; e,  

(iv) Sobrecarga da internet ou de uma página web, ou qualquer combinação 

destas situações. 

11.9. No caso de ocorrência de quaisquer das hipóteses mencionadas acima, a 

PROMOTORA poderá se manifestar, sob provocação de interessados, com respeito à 

participação ou não das escolas envolvidas no prazo de até 15 (quinze) dias.  

11.10. Fica desde já eleito o foro central da Comarca da PROMOTORA para solução de 

quaisquer questões referentes ao Regulamento do presente DESAFIO.  

11.11. O descumprimento das obrigações previstas neste Regulamento pelas escolas 

cujos Planos de Ação sejam vencedores deste DESAFIO, especialmente quanto à 

utilização dos recursos repassados, poderá gerar a obrigação de restituição dos valores 

das premiações já pagos, caso fique demonstrada negligência ou dolo dos 

representantes das escolas, sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal dos 

representantes em caso de fraudes na utilização dos recursos.  
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11.12. As escolas comprometem-se a fazer uso dos recursos repassados pela 

PROMOTORA em conformidade com a legislação aplicável no tocante a suas compras e 

contratações, e de forma consistente com o previsto nos seus Planos de Ação, não 

sendo a PROMOTORA responsável de qualquer forma pelo uso incorreto que as 

escolas vierem a fazer da verba repassada.  



ANEXO I – TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

 TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O INSTITUTO AKATU E A [XXX] 

[NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO], PARA 

OS FINS QUE ESPECIFICA. 

 

O INSTITUTO AKATU, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), inscrita no 

CNPJ sob o nº 04.366.057/0001-60, com sede na Av. Nove de Julho, nº 5.593, 10º andar, conj. 

102, Itaim, CEP 01407-002, na Capital do Estado de São Paulo, telefone (11) 3179-1170, neste 

ato representado pelo Diretor-Presidente [XXX], portador do RG nº [XXX] e CPF nº [XXX], 

residente e domiciliado [XXX], doravante denominada OSCIP PROMOTORA e a [XXX – entidade 

de ensino vencedora], por meio do seu representante [XXX];  

 

CONSIDERANDO QUE: 

i. A OSCIP PROMOTORA é a responsável pela implementação no Brasil do projeto 

Search for Sustainable Schools in Brazil, ou Desafio Escolas Sustentáveis, doravante 

denominado DESAFIO; 

ii. Entre as atividades ligadas ao Programa está a realização de chamada pública de 

planos de ação para fomentar e incentivar a implementação nas escolas de ensino 

básico brasileiras de projetos voltados para a sustentabilidade, em especial os que 

abordam o consumo consciente, avaliando e reconhecendo as escolas que tiverem os 

melhores Planos de Ação de acordo com o previsto no Regulamento Geral de 
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Chamada Pública (“Regulamento”) do DESAFIO, que será realizado no período de 14 

de agosto de 2019 a 31 de agosto de 2020. 

 

iii. A [XXX – entidade de ensino vencedora] foi vencedora do DESAFIO na região [...], com 

o Plano de Ação denominado [...], que tem por objetivo [...]; 

 

Resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração mediante as cláusulas e condições a 

seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Termo de Colaboração a conjugação de esforços entre a OSCIP 

PROMOTORA e a [XXX – entidade de ensino vencedora] visando mobilizar a entidade de 

ensino básico vencedora a criar um ambiente de incentivo ao aprendizado e envolvam os 

alunos matriculados na [XXX – entidade de ensino vencedora], seus respectivos 

professores em projetos escolares sobre sustentabilidade e consumo consciente, mediante 

a transferência de recursos pela OSCIP PROMOTORA para implementação dos objetivos 

detalhados no Plano de Ação constante do Anexo 1, que é parte integrante e indissociável 

desta colaboração. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS BENEFICIADOS 

2.1. Serão beneficiados desta colaboração a entidade de ensino vencedora do DESAFIO 

detalhado no Regulamento Geral de Chamamento Público n.º 02/2019. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

3.1. Compete à OSCIP PROMOTORA: 
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3.1.1. Realizar o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto desta 

colaboração (Anexo 1), por meio de análise de relatórios, diligências e visitas in 

loco; 

3.1.2. Liberar os recursos financeiros segundo tabela abaixo e guardando consonância 

com as metas, fases ou etapas de execução desta parceria; 

Liberação de 50% do orçamento Até 14 de fevereiro de 2020 

Liberação de 30% do orçamento Na validação da prestação de contas 

financeira e de resultados parcial, a ser 

entregue até 15 de maio de 2020  

Liberação de 20% do orçamento Na validação da prestação de contas 

financeira e de resultados final, a ser 

entregue até 31 de agosto de 2020 

 

3.1.3. Exigir da [XXX – entidade de ensino vencedora] a apresentação de toda a 

documentação necessária prevista no Regulamento, condição para a 

transferência de recursos da OSCIP PROMOTORA à [XXX – entidade de ensino 

vencedora]. 

 

3.2. Compete à [XXX – entidade de ensino vencedora]: 

3.2.1. Cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de 

Ação, exigências legais aplicáveis, bem como com as disposições desta parceria; 

3.2.2. Abrir conta corrente específica para receber os recursos provenientes desta 

parceria;  

3.2.3. Divulgar na internet e em locais visíveis de sua sede, bem como dos 

estabelecimentos em que exerça suas ações, a parceria celebrada com a 

OSCIP PROMOTORA, cujas informações deverão conter, no mínimo, os 

requisitos previstos no parágrafo único, do artigo 11, da Lei Federal nº 

13.019/2014; 
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3.2.4. Entregar as prestações de contas financeiras e de resultados parcial e final 

nos prazos estabelecidos, a saber: PARCIAL em 15 de maio de 2020 e FINAL 

em 31 de agosto de 2020. 

3.2.5. Restituir à OSCIP PROMOTORA o valor transferido, atualizado 

monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros na forma 

da legislação aplicável aos débitos junto à Fazenda Estadual:  

a) quando não for executado o objeto deste instrumento; 

b) quando não for apresentada a prestação de contas  no prazo 

estabelecido; 

c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da 

estabelecida. 

3.2.6. Manter atualizada a escrituração contábil relativa à execução desta parceria 

para fins de fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos 

obtidos;  

3.2.7. Utilizar os recursos financeiros de acordo com o Plano de Ação e em conformidade 

com os procedimentos legais, especialmente em decorrência de a [XXX – entidade 

de ensino vencedora] ser uma escola pública, vinculada ao Estado/Município de 

[...], sujeitando-se, portanto, às normas aplicáveis a órgãos da Administração 

Pública daquele Estado;  

3.2.8. Cumprir suas obrigações frente a órgãos de controle com jurisdição sobre os 

recursos da [XXX – entidade de ensino vencedora] em estrita conformidade com a 

legislação aplicável; 

3.2.9. Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e 

financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas 

de custeio, de investimento e de pessoal; 

3.2.10. Manter a guarda dos documentos originais relativos à execução da presente 

parceria pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da 
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apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação 

da prestação de contas; 

3.2.11. Manter durante a execução do objeto da parceria todos os requisitos exigidos para 

sua celebração; 

3.2.12. Responsabilizar-se exclusivamente pelo recolhimento de eventuais tributos 

incidentes sobre os valores recebidos nos termos deste Termo de Colaboração. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS  

4.1. O valor total desta parceria é de R$ XXX (INSERIR VALOR POR EXTENSO) reais, o qual será 

transferido à [XXX – entidade de ensino vencedora] para a consecução do objeto, em 

conformidade com o constante na cláusula 3.1.2. acima, que é consistente com as 

necessidades expressas no Plano de Ação (Anexo 1). 

PARÁGRAFO ÚNICO – DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

O cronograma de desembolso dos recursos desta parceria será consistente com o constante da 

cláusula 3.1.2. acima e alinhado com o Plano de Ação, conforme Anexo 1. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  

5.1 Os recursos destinados à execução do objeto deste instrumento são oriundos de 

SMALL SCALE FUNDING AGREEMENT (SSFA) firmado pela OSCIP PROMOTORA com a United 

Nations Environment Programme (‘UNEP’) e serão transferidos para conta corrente n.° XXXX-X, 

agência n.º XXXX-X, Banco nº XXXX, de titularidade da [XXX – entidade de ensino vencedora] e 

vinculada exclusivamente a esta parceria. 

5.2. Os recursos serão liberados de acordo com o cronograma de desembolso, de acordo 

com a cláusula 3.1.2. acima. 
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5.3.  Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de 

depósito em sua conta bancária. 

5.5.  As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita 

conformidade o previsto no item 3.1.2, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até 

o saneamento das impropriedades: quando houver evidências de irregularidade na aplicação 

de parcela anteriormente recebida; quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos 

recursos ou o inadimplemento da [XXX – entidade de ensino vencedora] em relação a 

obrigações estabelecidas na parceria; quando a [XXX – entidade de ensino vencedora] deixar 

de adotar, sem justificativa suficiente, as medidas saneadoras para melhor gestão dos recursos 

recebidos. 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS  

6.1. A presente parceria deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada um dos parceiros pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.2. É expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do 

ato e responsabilidade do agente ou representante da [XXX – entidade de ensino 

vencedora], para finalidade ilícita ou alheia ao objeto da parceria ou atividade não prevista 

no Plano de Ação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

7.1 Para compras e contratações de bens e serviços pela [XXX – entidade de ensino vencedora] 

com recursos recebidos no âmbito de presente acordo, a [XXX – entidade de ensino 

vencedora] deverá adotar o regramento aplicável a compras e contratações legalmente 

previsto para organizações públicas de sua natureza, não sendo atribuível à OSCIP 

PROMOTORA qualquer responsabilidade decorrente de potenciais compras e 
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contratações pela [XXX – entidade de ensino vencedora] em desacordo com a legislação 

vigente. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

8.1 A prestação de contas apresentada pela [XXX – entidade de ensino vencedora] deverá 

conter elementos que permitam à OSCIP PROMOTORA avaliar o andamento ou concluir 

que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição das atividades 

realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o 

período de que trata a prestação de contas.  

8.2 A prestação de contas relativa à execução da parceria dar-se-á conforme cronograma 

previsto no item 3.1.2, devendo ocorrer anteriormente a cada novo desembolso nos 

termos do Plano de Ação, sendo a liberação da próxima parcela vinculada à aprovação da 

prestação de contas relativa ao período anterior, que deve ocorrer em no máximo em dez 

dias úteis de sua entrega, salvo a liberação da parcela inicial. 

8.3 As prestações de contas ocorrerão por meio de relatório de execução físico-financeira do 

Plano de Ação, elaborado pela [XXX – entidade de ensino vencedora], contendo as 

atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento das atividades e os desembolsos 

financeiros realizados, podendo ser glosados valores relacionados a metas e resultados 

descumpridos sem justificativa suficiente, ou gastos em desacordo com o Plano de Ação.  

8.4 A OSCIP PROMOTORA poderá realizar visitas na sede da [XXX – entidade de ensino 

vencedora] para vistoria relativa à execução do projeto.  

8.5 Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a 

[XXX – entidade de ensino vencedora] sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, 

podendo a [XXX – entidade de ensino vencedora] reter a liberação de novas parcelas até 

que seja sanada satisfatoriamente a irregularidade.  

8.6 A prestação de contas à OSCIP PROMOTORA de que trata esta cláusula não elimina 

eventual dever de a [XXX – entidade de ensino vencedora] prestar contas aos órgãos de 
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controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado, em relação a recursos 

recebidos por meio deste Termo de Colaboração. 

 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA 

9.1 Esta parceria terá vigência de XXXX (Inserir Número Por Extenso) meses, a contar 

da data de sua assinatura. 

9.2 O prazo de vigência poderá ser prorrogado mediante solicitação das partes, 

devidamente formalizada e justificada, no mínimo, 30 (trinta dias) antes do termo 

inicialmente previsto. 

9.3 A prorrogação do prazo de vigência, prevista na cláusula 9.1, será formalizada por 

termo aditivo, a ser celebrado pelos parceiros antes do término da vigência da 

parceria, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com 

atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos. 

9.4 O prazo máximo de vigência desta parceria, consideradas todas as prorrogações de 

prazo, será de 02 (dois) anos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 

10.1 As alterações das cláusulas desta parceria não podem modificar o seu objeto, 

ainda que parcialmente, bem como não poderão modificar a finalidade definida 

no Plano de Ação. 

10.2 Serão formalizadas por termo aditivo as alterações das cláusulas e dos anexos 

deste Termo de Colaboração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO 

Esta parceria poderá ser: 
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11.1.1 extinta por decurso de prazo; 

11.1.2 extinta, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante termo de 

distrato; 

11.1.3 rescindida, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, 

independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por 

escrito ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses: 

11.1.3.1 descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento; 

11.1.3.2 irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do 

objeto, resultados ou metas pactuadas; 

11.1.3.3 omissão ou falhas no dever de prestação de contas não sanadas 

nos termos previstos neste Termo de Colaboração; 

11.1.3.4 violação da legislação aplicável no que tange à execução do 

presente Termo de Colaboração; 

11.1.3.5 envolvimento de uma das partes em alegações de práticas ilícitas 

que faça com que a manutenção do Termo de Colaboração vigente 

represente dano à reputação ou imagem da outra parte; 

11.1.3.6 constatação de falsidade ou fraude nas informações ou 

documentos apresentados; 

11.1.3.7 paralisação da execução da parceria, sem justa causa e sem 

prévia comunicação à OSCIP ORGANIZADORA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

12.1 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca de São Paulo para dirimir as 

controvérsias decorrentes da execução da parceria, com renúncia expressa a 

outros, por mais privilegiados que sejam, sendo obrigatória a prévia tentativa de 

solução administrativa. 
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E, por assim estarem devidamente justos e acordados, os parceiros firmam o presente 

instrumento, em XXXX (XXXX) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas abaixo assinadas. 

 

 

 

 

  


