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5.1. Havendo saldo credor não utilizado no objeto do convênio, a entidade contemplada deverá efetuar a devolução,
na forma e prazo constantes da Cláusula 5ª, comprovando-a no momento de prestar contas.
5.2. A não prestação de contas por parte da entidade contemplada implicará na impossibilidade de inscrição da
entidade em editais da mesma natureza publicados pela unidade gestora, pelo prazo de 5 (cinco) anos, e no
encaminhamento para outras medidas administrativa e judiciais cabíveis.
CLÁUSULA 6ª. No caso de os bens não serem adquiridos nas condições ora ajustadas deverá a entidade restituir à
conta judicial o valor transferido no prazo de 5 (cinco) dias, devidamente atualizado, a contar do vencimento do
prazo para a utilização dos recursos, sob pena de responsabilização administrativa, penal e civil.
CLÁUSULA 7ª. Para fins de controle social e do princípio da publicidade, a entidade contemplada deverá dar
transparência ao público, por meio de cartaz ou placa afixada na respectiva entidade e/ou em sua rede social,
constando que o projeto selecionado conta com recursos da Justiça Federal, SP, sendo vedada vinculação ou
denominação pessoal de qualquer autoridade judiciária, política ou administrativa, em respeito ao princípio de
impessoalidade.
CLÁUSULA 8ª. O Convênio ora celebrado vigerá até a homologação e ampla publicidade da prestação de contas
apresentada pela entidade contemplada.
E por estarem de acordo, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento.
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