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O Município dá PaÇo do Lumiar — MA, pessoa jurídica de direito público interno,
doravante devo' irado I~IJN~~~iPi~9, inscrito no C~TI'J/MF sob o n° 06.003.636/00173, por inte.Ez~ié io da Secretas Municipal de Educação, neste ato representada pelo
Secretário Mu~.~cipal de Educação, PAILTL~ i~ODER.T~J I~ARI~OSO S®ARES,
portador do R- n° 7531 SS874 e inscrito no CPF n° 253.403.873-72, residente e
domiciliado na Avenida Mario ~.ndreaza II, Condorníni.o Athenas, Casa 11, Olho ~'
Agua, São I.,uís- MA. (ADíV~~N~STRA.D~~ PLTDL~CO) e o ~C~,~.r~3]E DE :~I~ES DA
VILA ~~~ 3~~1✓ E AD~A~~Ni~A~ (~?~~TtT~1tÇ;ÃC) ?~.t~NTE1'T)ED~RA), inscrita
no ~:NPJ sob o n° 07.450.914/0001-01, coxn sede x~a Av. 3uscelino Resende, 26 A, Vila
São José, CEP: 6 130-000 na cidade de PaÇo do I.~~rr3iax-- MA, mantenedora da ES~QLA
~f)MLTNITA i ~, PADRE ~.~J~~`E LA~i~~~~~, neste ato, representado pela seu
Presidente, IL~.~NA FONSE~A DAl°~AS~E~dC~ (D~~.~~ENTE), celebram a presente
parceria erra ~o:r~€orr~ii~ade cora. a Constituição Federai, Lei n° 13.01~~114-, Lei n° 9.3g4/y6
e Lei Municipál n° 62 i !14, entre outras, I3ecretos, Resoluçdes, Portarias, reis e Lei
Orgânica Municipal, mediante as seguintes ^1á~.~sal.as e condiÇ~es:
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Te,-~mo de Cc~labc~ra~ãc que mire ~i colearam o
MIJrNIC€PIO i~E PA~G í~0 I..UMIP,~d, e o CLUBE DE
1`v1~ES I)A VILA SIO JOS~ E ADJACÉNCIAS por
intermédio ~n SECR~T'ARIA MUNICIPAL DIA
EJUCA~~J.
--.--~.- ~

~

1VIE~i~A - DO ~D~ET~

O presente Temi ~ de ColaboraÇ~.o tetr por objeto imple_rrlento de ação conjunta. entre o
MUNIC~PIO e ~ia 'NSTITUI~~~: 1l~IAN~,E1~rF,DO~~-~, Co'?form~e Justificativa para
dispensa de ch '. A an~ento público; constante aos a~.T~ios do processo administrativo n°
1712/201 q, Pará tendirr~ento de ~.~'reche e Pré-escola ~. crianças de zero a cinco anos de
idade, erro seus spectos risicoG, errocianais, i11~~tivos, c~3gnitjvo-linguísticos, sociais e
atendimento forz_ a1 corra crianç%~s, erra complen~entação ~. rede de atendimento formal do
i`vlunicípio ou ene caso de não alcance ~d~ste , confornì~ esta.bel.ecido no Piano de Trabalho.
~~1_,A[.+S~.T~.,~,. SF~~i_il~I~~ - DAS ~_1~31~.~ C~,~~~~~,,~,
Os i_ntegrat~tes cdmprornetern a cor~verbire~r esfcrçes e a ;ztilizarer~ recursos materiais,
humanos e fir~.ariceiros com o p~rop6sito c1e curnprirern o que prescreve o presente
instrumento.
Eira decorréncia d~ presente T'e,~no de Coiabaraçán, a Secretaria ~rïunicipal de Educação
repassará à insti ~ iÇão mantenedora, 4 b-alor mensal cie .~~ 37.71.0,8 (trinta e sete mil
setecentos e dezi cais e oitenta e dois ~;~entavos) totíali~and€~ l~S 33~.3?~7,35 (trezentos
e trinta e nove ' il e trezentos e noventa ~ sete mais e trinta e cinco centavos)
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a) Atender às cr~anças de zero a cinco anos, conforme especificado no Plano de Trabalho;
b) Observar dir trizes e normas emanadas d.os órgãos competentes do MUNICÍPIO;
cl Manter, na ~ chada do irr~óvel e em local visível, p:~aca indicativa da Parceria com a
Prefeitura;
d) Facilitar, aos órgãos competentes do Mj,.T~`~TIC~PIO, a supervisão e o acompanhamento
das ações relate as aa cumprimento do presente Termo de Colaboração e do Plano de
Trabalho dele ntegrante, assegurando aos mesrrios a possibilidade de, a qualquer
momento, ter asso a informações nas áreas contábil, administrativa, pedagógica, de
saúde e nutrïció aI;
e) Obter e noa er a autorização de funcionamento junto ao Conselho Municipal de
Educação, dera ante denominado CME;
~ Inf'orir_ar à ecretaria Municipal Educação, doravante denominada SEMED, o
calendário de sú s atividades, bem como o período de férias e recessos;
g) Comunicar~ ~ imediata à SEMED > paralisações das atividades~ altera~ão do número
de profissionais de vagas e/oL! de crianças atendidas, bem como quaisquer outras
info~~r~ações e i~ 'vidades que venham a interferir no atendimento educacional;
h) Comunicar p evian~ente à SEMED nr~rdança de endereço;
ï) Informar às ~nílias das crianças atendidas sobre as bases desta Parceria;
j) Elaborar e e coutar sua proposta pedagógica, respeitadas as Diretrizes Curriculares
Nacionais e as n. i-~x~as do Sistema Municipal de Ensino;
?c) Garantir a inclusão e o atendimento de qualidade da criança com deficiência, sab pena
de oficiar os órg os competentes;
1) Rec~~ütar e sé acionar profissionais com grau de instrução compatível com a função a
ser desempenh a, necessários ao desenvolvimento das ações previstas na cláusula
primeira deste ~ rmo de Colaboração. _A.s novas contratações de profissionais que lidam
diretamente co ', crianças de zero a finco anos ~~everão ter, no mínimo, habilitação em
ensino médio%Ire dalidade normal, conforme LDB, art. 52 (outra legislação municipal, se
far o caso);
ii3) Apoiar e int~ rar, nuxri CSfOr~t3 cor~jü~:tv C~w2 ~S der;~~IS ~rgãos do Sistema, as ações
de formação e c pacitaçãa dos seus profissionais;
n) Apresentar ~, ensaimente o controÍe de ir.quências crianças atendidas à Secretaria
Municipal de Ec~cação;
o) Apresentar ~ SEMEi~ relatório tri.mLstrai de desempenho dos componentes:
alimentação, assistência, educação e saúde;
p) Aplicar os reç~ursos Enanceàros repassados exclusivamente no cumprimento do objeto,
deste Tenro de colaboração, devendo sua movizrzentação ser processada em
estabelecimento! ~iancário oficial, em conta corrf~nte específica
q} Apresentar m nsalmente à SEMED a relação de todos os pagamentos efetuados com
os recursos do p~, sente Termo de colaboração, corforme a 1✓eì 13.019/2014 bem como a
documentação c~mprobatória;
r) Manter todas as condições e critérios avaliados, quando da, vigência e validade do
presente. objeto, ; or força de iustïficação de dispensa da presente parceria;
s) Convergir es orços para atender crianças indicadas pelos programas sociais do
MUNICÍPIO, e ; especial aquelas encaminhadas pelos Conselhos Tutelares;
t) Apresentar pré riamente o C'alendz~r~o Anual de ~.tïvidades à SEMED;
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u} Comprometéx-se em relaçãc aos gêneros alimentícios recebidos a:
• armazenar os gêneros alimentícios recebidas de forma adequada e zelar pela sua
conservação;
• utilizar os gê>~.eros alimentícios na elaboração do cardápio diário, de acordo com
recomendação ; tricional (indicar órgão responsável};
• controlar o é toque dos gêneros alimentícios recebidos, conforme orientação da
supervisora de á imentação;
• permitir e fac litar a supervisão, quanto ao recebirrYento e utilização dos referidos
gêneros. aliment cios;
• disponibilizar equipamentos apropriados para a conservação e armazenamento
adequados dos ' êneros alimentícios perecíveis, ou seja, geladeira e freezer em números
suficientes e dè balança para conferência, destinados exclusivamente ao atendimento
especificado nos e item;
• garantir que os funcionários envolvidos na manipulação de alimentos estejam
devidamente u~' or°nizados para o exercício das atividades, conforme orientação;
• :A.companhar ~s súrvidores e fornecedores da Prefeitura Municïpal r_o descarregamento
dos gêneros ali ; enticios.
II.

CC)IVIPE E AQ M~TNICÍPIt~

a) Efetivar mera almente, até o último dia do mês corrente ãs ações desenvolvidas pela
mesma, o repá~.se de recursos às entidades, instituição e/ou grupo comunitário
educacional, leg. lmente constituído, conforme justificativa para dispensa de chamamento
público, constari e aos autos do processo administrativo n° 1712/2019;
a.1) Para efeito • e repasse, a Secretaria Municipal de Educação definirá o valor fixo por
criança opor odalidadp de ensino, por meio de portaria, que deverá ser igual ao
estabelecido pela FUl~IDEE para a categoria "Instituições conveniadas" para o exercício
f nanceiro, resp~é atando as atualizações de valores realizadas por no~nias do FUNDEB;
a.2} O repasse se dará em 9 parcelas integrais (correspondente entre abril dz 2019 a
dezembro de 20 ~l~,9} no último dï.a do mês corrente;
b) Analisar e apr~ivar a prestação de contas da INSTITUIÇÃO MANTENEDORA;
c) Fiscalizar a utilização dos recursos, observando o plano de trabalho apresentado pela
pVTSTITUIÇÃO ±MANTENEDORA;
d) Acompanhar supervisionar e avaliar, periódica e sistematicamente, as ações
pedagógicas, de aúde, de alimentação e nutrição desenvolvidas pela INSTITUIÇÃO DE
ENSINO:
e} Propor aitera~ ões no Plano de Trabalho doando houver necessïdade para melhor
adequação dos o~ etï<vos a serem alcançados referentes a este instrumento;
f) Durante a vil ncia contratual, o Municïpio manterá alimentação escolar, transporte
escolar, contas d± água, 1uz e gás.
f.1) ©municipiá ~e compromete a garantir as escalas de pequeno porte (escolas com até
105 alunos} vigi noturno e auxiliar operacional de serviços diversos, além de materiais
de expediente e impeza, af rn de garantir autonomia em relação ã atividade fim das
INSTITUIÇÕES E ENSINO.
g) Realizar oriezr ação, supervisão, e atividades de formação e capacitação, com vista ã
atualinação e apé feiçoamento dos prof ssionais da Tl`rTSTITUIÇÃ.O DE ENS1N0;

i
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h~ Orientar e ~ ompanhar o processo dc inclusão úas crianças com deficiência nas
INSTITUIÇÃÉ'. ,
Parágrafo Únir o —Nos termos da legislação vigente é vedado ã IIvTSTITUIÇÃO DE
ENSINO cobr.', recursos, de qualquer natureza, das pessoas ou famílias pelos serviços
prestados no atè dimento na educação infantil_.
CLÁUSULA T RCEIRA - DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
Cabe à INSTIT~ IÇÃO, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas da
SEMED, elabor,~ r e executar sua proposta pedagógica.
Parágrafo primé ro - A elaboração da proposta pedagógica deve resultar de processo de
participação col tiva, envolvendo dirigentes, coordenadores, professores, funcionários,
famílias e com idade de acordo com as normas do CME e com os princípios e eixos da
P011tica Mun1C1 a1 de Educação.
Parágrafo seguri o - A proposta pedagógica será. acompanhada e avaliada pela SEMED,
durante todo o P ríodo de vigência deste Termo de Colaboração, no sentido de assegurar
o respeito aos di eitos das crianças à vivência plena da infância e ao desenvolvimento de
suas potenciali ades. Parágrafo Terceiro - A INSTITUIÇÃO deverá, a partir do
acompanhament realizado; encaminhar à SEMED sua proposta pedagógica atualizada,
no período do px o de vigência do presente Termo de Colaboração.
CLÁUSULA Q ARIA -DAS OBRIGAÇ~ES SOCIAIS E TRABALHISTAS
A INSTITUIÇ
é a única responsável. pelas contratações e dispensas, pelo pagamento
de salários, enc gos sociais, previdenciários, sec~~tários, taxas, impostos e quaisquer
outros que inci am ou venham a incidir sobre seu quadro de pessoal necessário à
execução de suá atividades.
Parágrafo Primé~ ro — A inadimplência da. INSTITUIÇÃO MANTENEDORA, com
referência aos eri argos estabelecidos nesta cláusula, referentes ao seu quadro de pessoal,
em nenhuma hip tese transfere ao
MIJNIÇÌPIO a responsabilidade por seu pagamento.
Parágrafo Seg do — A inadimplência da Administração Pública não transfere à
Organização da Sociedade Civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações
vinculadas à par eria com recursos próprios.
Parágrafo Tercei o — A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência
de atrasos na libé ação de repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições
à liberação de p celas subsequentes.
Parágrafo Quartó - A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo
gerenciamento a~ ministrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz
respeito às despi as de custeio, de investimento e de pessoal;
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Parágrafo Quine+ - A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo
pagamento das É;ncargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à
execução do o~ ieto previsto no tern~e de colaboração ou de fomento, não implicando
responsabilidade ; solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da
organização dá sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto d ~ parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.
CLÁUSULA

INTA - DO :~ORNECIlYIENTO DE GIÊNEROS ALIMENTÌCIOS

O MUNICÍPIO fornecerá gênerós alimentícios não perecíveis mensalmente e perecíveis
semanalmente, 'í ecessários para a cobertura de 100°% (cem por cento) das necessidades
nutricionais das rianças atendidas pela IIvTSTITUIÇÃO, conforme a quantidade indicada
no Plano de tra ~ ho, relativos ao período de per~~~anência das crianças na instituição;
Parágrafo primé ro - O fornecimento será realizado exclusivamente para alimentação das
crianças matric~ fadas na INSTITUIÇÃO DE ENSIN®, referente aos dias úteis de cada
mês, durante o período de vigência deste Ters~io de Colaboração,
.
,
,.
CL~USULA ~ ~TA - lUA ASSISTENCIA A SAIJDE
Compete à Sec> faria Municipal de Saúde as ações referentes à prevenção e promoção ã
saúde, bexn co ' ações relativas ao Programa de Prevenção e Combate à Desnutrição,
vigilância sane ' ia, controle de zoonoses e vigilância à saúde, sendo que a
1NSTITUIÇÃ~ DE ENSINO deverá respeitar as nornas e orientações s da Secretaria
Municipal de Sá~ide.

CLÁ.USI.ILA S!~TIIl~IA - DA APLICA~,~O DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos rep >sados poderão ser aplicados de acordo corra os seguintes itens:
a} remuneração e pessoal e encargos;
b} aquisição de r~ Material didático-pedagógico;
c} aquisição de > Material de consumo;
d) aquisição de iaterial de expediente;
e) aquisição de m Materiais para pequenas rr;.anuterçóes;
f) pagamentos dE seY*viços de terceiros;
g) manutenção d equipamentos;
h) pagamento dé contas de água/l.uz~`telefone/intúrnet.
i)
aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais ã consecução do
objeto e serviço de adequação de espaço fzsico, desde que necessários à instalação dos
referidos equipar gentes e materiaïs.
Parágrafo prirne~o - A aplicação dos rc~:ur•sos dCs~d Clâus~.id cstá úetalhada e definida no
Manual de !lpli~~Zção e Prestação de ~~ntas.
Parágrafo seguri 30 - É vedada a aplicação de valores advindos dessa parceria em
quaisquer despeú as não previstas nos itens de ~`a" a "i". U disposto na alínea "i" se
configura apenas em relação aos equipamentos e materiais estritamente necessários à
ïnstalação e pre$ :ação do serviço educac~~nal de crianças abrangidas por esta parceria,

~~.
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em confon~~ida e com o artigo 46, I~' da Lei Federal n° 13.019/2014.
CLÁUSULA ~ I TAVA - D~ GERENCIAlë~IENTO DA PARCERIA
Compete à Sei etaria Municipal de Educação coordenar e fiscalizar as obrigações
decorrentes desl Termo de Colaboração, po~ meio do servidor designado para a função
de fiscalizaçãó do presente instrumento particular, assim como a Comissão de
~Vlonitoramento e Avaliação nos termos d.o art. 59, da Lei Federal. n° 13.019/2014,
conforme os te1~c Zos dos parágrafos a seguir:
Paragrafo Prim`
recursos hurnar
indicação da p
do art. 58 desta

iro - A fo~s~ia de monitorarr~ento e avaliação, com a indicação dos
s e tecnológicos que serão empregados na atividade ou, se for o caso, a
icipação de apoio técnico se dará nos termos previstos no parágrafo 1°
ei.

Paragrafo Segu>ü • o -Deverá haver a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos
previstos na Lei ° i 3.01912014.
Paragrafo Tercé o - ~ Município de Paço do Lumiar, por intermédio da Secretaria
Municipal de E cação, será o detentor da titularidade dos bens e direitos remanescentes
na data da conch são ou extinção da parceria e que, em razão de sua execução, tenham
sido adquiridá;
produzidos ou transformados com recursos repassados peia
administração p Mica.
Paragrafo Quart — Fica concedida a prerrogativa atribuída à administração pública para
assumir ou trans erir a responsabilidade pela execução do objeto no caso de paralisação,
de modo a evitar sua descontinuidade, nos termos do artigo 42 inciso XII, da Lei Federal
n° 13.019,'2014.
Paragrafo Quint'+ — A organização da sociedade civil fica obrigada a manter e movimentar
os recursos em ç nta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal
n° 13.019/2014.;
CLÁUSULA N' NA - DA IPRESTAÇÁ® DE CGNTAS
A INSTITliIÇ
deverá apresentar à SEMED, mensalmente, conforme cronograma
estabelecido per referida Secretaria, prestação de contas da aplicação dos recursos
y~epassados, a qu 1 deverá conter:
a) relação de pag entos;
b) cópias dos rec: bos de pagamentos devidamente quitados pelos funcionários;
c) notas fiscais a~t estadas e RPAs;
d~ extrato bancá~o completo (aplicações e conta corrente);
e) guias de encá~gos sociais e impostos devidamente quitados (INSS, ISSQN, IRRF,
FGTS e SEFIP);~:
fj Atestado de A~ rovação ou Não Aprcva,ção clo Relatório iViensal de Frequência;
g) parecer do C Belho Fiscal da INSTITI.JIÇ~G MAiVTENEI~ORA;
h) demais encarg s a que a instituição estiver sujeita.
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CLÁUSULA I ÉCIMA - DA RETEN~ÃO DOS RECLTRSOS FINANCEIROS
Os recursos finá ceiros repassadas:
a) serão retidos .elo MUNTCÍPTO, nas seguintes ocorrências:
I. quando a ~ , STITUIÇÃO DE ENSINO deixar de adotar as medidas saneadoras
apontadas pelas í rgãos competentes do MUNICÍPIO;
STITUIÇÃO DE EIVTSINO interromper e/ou paralisar a prestação do
II. quando a
atendimento se prévia comunicação escrita a Secretaria Municipal de Educação ou
órgão indicado ;dor esta, ou quando deixar de cumprir, sem justïficativa, o Calendário
Anual de Ativid~.des, previamente apresentado ao MUNICIPIO.
b) verif todo o ~ o cumprimento dos compromissos expressos no item I, a, a SEMED ou
órgão indicado ' or esta, notificará a INSTITUIÇÃODE ENSINO para que, no prazo de
30 (trinta) dias, .presente a regularização sob pena de:
I. em não regula gizando, porém, justificando a ocorrência, a retenção ficará a critério de
parecer emitido gela Secretaria Municipal de Educação;
II. ern regularize ndo intempestivamente, areabilitação do repasse financeiro terá efeito
retroativo, se api~ ovado pela Secretaria Municipal de Educação;
III. em não rei zlarizando, suspender o repasse financeiro a partir do evento e abrir
Tomada de Cony as Especial.
CLÁUSULA I)~CIMA PRIMEIRA -- D~. TOMAD~4, DE CONTAS ESPECIAL
Será instaurada; a Tomada de Contas Especial quando constatada a ocorréncia de
quaisquer dos sé 7uintes fatos:
L omissão no dé~ per de prestar contas;
II. falta de comi rovação da aplicação de recursos repassados pelo Poder Executivo do
Município medi nte Termo de Colaboração, nos termos da cláusula sétima;
III. ocorrência dÉ desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
IV. prática de q alquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, do qual resulte danos ao
Erário.
CLÁUSI,TLA
I~~ CIMA, SEGUNDA -SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS
,.
GÉNEROS AL' MENTICIOS
O MUNICIPIO suspenderá o forneci~nente de gêneros alimentícios destïnados à
INSTITUIÇÃO ~ E ENSINO até o saneamento das irregularidades constatadas, quando:
a) houver desc ~ primemo das normas técnicas específicas estabelecidas na Cláusula
Quinta do preseri e do Termo de Colaboração;
b) for comproi ada utilização ird:vidú. dcs gêneros alï~nentícios fornecidos à
INSTITUIÇÃO 'elo MUNICÍPIO;
c) a INSTITUIÇ ODE ENSINO não dispuser de ~nanipulador(es) de alimentação em
número proporcï~nal ao número de crianças at ndidas;
d) forem deté~tadas desperdícios ~ negligência no recebimento, estocagem,
manipulação e ~' destinação indevida dos gêneros alimentícios fornecidos pela
MUNICÍPIO:
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e) a INSTITU~~SÃO não dispuser de equipamentos e utensílios necessários, em número
suficiente e em'~,~som estado de conservação do presente instrumento;
f) não permitir ó u dificultar o trabalho da supervisora de alimentação;
g) a INSTITI~1;ÇÃO DE ENSINO não se disponibilizar a receber qualificação do
Conselho de Afl ~mentação Escolar (CAE)municipal, para o monitoramento do correto
desenvolvimento b das atividades nutricionais.
CLÁtiSULA

ECIMA TERCEIRA - DOS SALDOS DO TERMO

DE

coLaBo~ç ` o
Os saldos do Ter mo de Colaboração, enquanto não utilizados pela INSTITUIÇÃO, serão
obrigatoriamen>L~ aplicados em Caderneta de Poupança aberta para este fim, se a previsão
de seu uso for ig aal ou superior a um rr~ês, ou em fundo de aplicação financeira de curto
prazo ou operaç ~.o de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a
utilização dos m. esmos verificar-se ene prazos menores que um mês, sempre em instituição
financeira oficia
Parágrafo únicó - As receitas financeiras auferidas na forma desta cláusula serão
obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo de Colaboração e aplicadas,
exclusivamente; ~o objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico
que integrará as restações de contas.
Ci~ÁLTSULA D~CIMA QUARTA - DA DC~TAÇÃ.O ORÇAlVIE1VTTÁRIA
A despesa dec : ente do repasse de recursos financeiros deste Termo de Colaboração
correrá à conta d dotação orçamentária (vinculada à SEMED):
Unidade: 02020 -- FUNDO DE 1VIANUT. DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL. PROF.
DA EDUCAÇ.Á — FUNDEB
Funcional: 1.2.1 2.011.822.030.000- COV~NIOS COIVI INSTITUIÇÕES DE ENSINO
PRIVADAS C(~
ITÁRIAS.
Categoria aEcor mica: 3.3.50.43.00— SUBVF,NÇ(~ES SOCIAIS
Disponibilidadé Qrçamentária: R$ 12.719.963,00 (doze milhões, setecentos e
dezenove rnil e novecentos e sessentK e três reais;
CLÁUSULA D~CIMA QUINTA — DA ALTERAÇÁ~
O plano de trabál~h.o da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas,
mediante termo 2 uivo ou por apostila ao p1_ano de trabalho original.
Parágrafo único '- Não obstando a natural atualização de valores que ocorrerá ao final do
ano corrente.
CLÁUSULA DEÌ~CIMA SEXTA - DA ~J1G~I~TCIA
O prazo de vigên ia desta parceria será pelo período de abril de 2019 a dezembro de 2020
a contar d.a data '~ assinatura do presente instrumento particular.
Parágrafo Único; Ao termino,
'
a SEIVIiED sistematizará processo de acompanhamento e
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ESTADO DO IIriARA4VHÃ~ço do Lumiar --~~~~~~
~~~~ ~~
REFEITIlRA IUiUNICII~AL DE BAÇO DO LIiIVIiAR
~.~ui~~lA~
SECRETARI~R ;~IIUNICIPA~L ®E EDUCAÇÃO
avaliação das atividades executadas pela INSTITDIÇÃO DE ENSINO neste período,
com vistas a decidir sobre sua continuidade.
CLÁUSULA D ÉCIMA SÉTIMA - DA RESCáSÃO L DA DENUNCIA
Este Termo de olaboração poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das
obrigações ou ndições nele estabelecidas, pela superveniência de normas legais ou
razões de intere se público que o tornem formal ou materialmente inexequível, ou ainda
mediante prévio aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Parágrafo prime ro - Quando da den~~áx~cia., rtiscisúc :~u extinç~.o d0 Teti~~o de Colaboração,
os saldos finan~ iros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das
aplicações fin ceiras realizadas, serão devolvidos ao MLTNICIPIO, no prazo,
improrrogável, e ~0 (trinta) dias, sob pena da imediata instauração de tomada de conta
especial do resp nsável, providenciada pelo órgão competente do Município.
Parágrafo segun~ o - O MUNICIPIO encaminhará ao Ministério Público denúncia contra
a INSTITUIÇÃ MANTENEDORA que aplicar a subvenção em f ns diversos ou
praticar qualque ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico do previsto neste Termo de
Colaboração e ~ Procuradoria Geral do Município para a cobrança judicial, visando 0
ressarcimento a~s cofres públicos dos recursos gastas irregularmente.
CLÁUSULA I~~CIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação d extrato do presente Termo de Colaboração no Diário Oficial do
Município (D.Q.M) e no Diário Of cial da União (D.O.U) ocorrerá por conta e ônus do
~VIUNICIPIO.
CLÁUSULA D~CIIViA NONA - DO PORO
Fica eleito o for do Termo Judiciário de Paço do Lumiar/MA, para dirimir quaisquer
dúvidas oriunda: da execução deste Ter~~~o de Colaboração.
E por estarem ac; rdes com os termos deste Termo de Colaboração, as integrantes firmamno em 03 (três) ', 'as de igual teor e forma e para todas os efeitos legais.

Paço cj,~-~,umiar, 25 de abril de 2019.
Assinaturas:
'
'

~
PAULO RO
A'~t'
O ~ ARES
Secretár~ Mur~ïcipal de Educ.ção

~~~ ~~~~~`.~.r~
~
~ ~~
ILANA PONSECA DAI~ASCENO
Ré•resentante Legal da INSTITUIÇÃO MANTENEIDORA
'
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Segunda-Feira, 29j
EXTRAï'~ D® TERMQ: :~ ~ ~LABORACi~O N°

~

012/2o1~~~M~~

PREFEITü~?/4 MUi`ii1C1PAl: E PAÇO DO LUMlAR-NìA
E 4:OLAL ORAÇÃt3 N°
EXTRATO ~t3 TERMO
~ PELICO: MUNIC~PIO DE
o~a~~o~9ts~iii~ Ai1MINIs
PAÇO DO LÜMiAR, inscrii o este CNPJ/MF sob o n°
SECRETARIA MUNICIPAL
06.003.s3{i1000i=T~, por interrrtéi io
ASS4CiACÃO
AI'~TENEDORA:
EDUGAÇ~~.1~iSTITUIÇÁO
DE
DE MORADORAS DA VILA SÃ JQS~ i1, inscrita. no CNPJ/MF
sob o ra° 741, 0.51/0001-2 i1~1S717LiiÇÃC DE ENSINO:
~,~, OB.iiETfl: Celebração
EscoLA c ~I~T~RIA cRIAl~
1~SEiNED que tem por objeto
do Tenra de C tboração n° 09
a implementai® de ação cot ~ue~#e entre o Município, por
intermédio tl# SEMED e a re ~tle instituição Mantenedora,
conforme Justi~etiva para Dis~ else de Chamamento Público,
constante a48 aüto8 do Proses Adrrtlnistrativo n° 171312019,
moia à crianças de zero a
para atenái+r i® de Creche e
cinco anos ~ 4~de, em seus aspetos físicos, emocionais,
is e atendimento formai com
afetivos, cotei --linguísticos, ~'
~~ rianças, etc Co~plementação á ~eeele de atendimento formal do
\.S
.~ , ;~rficipio osa ~nn caso de n o :~ioance deste, conforme
estabelecido ~ Pleno de Traba , o, DC3 OiALOR DO TERMO DE
COLAB'4RAÇ~►Ct; Em doso ~ nai~l do presente Termo de
Cotaboraç~o; ~ #ÃVnìcipìo de P
l=limiar, por intermédio da
SEMED repa~eA a Instituição llil ewt
dora supracitada, o valor
mensal de RS 3:560,98 (trinta e¡
~I, novecentos e sessenta
reais e r~ove~ta e oito centavó ~ tot>wlizanda R~ 296.648,83
(duzentos 9 ewve~ta e seis mil, sé c,:entos e quarenta e oi#os reais
e oitenta e trás centavos), corri >~ss no Censo Escolar 2018,
Poortaria ile~teel~fetisterìal n° O7~ CÌe 28 de dezembro de
2018JFNDEd~€~ e Portaria n° ~,
1fl de janeiro de 2019SEMED. DQTA~ÁO ORÇAMEMT~ iRtA; 020209- Fundo de Manut.
Des. da Ed~,tC: ~[sica Val. Prof, s Etlue, — FUNDEB. Funcional:
12.1220118,2a^0~.0000 — Convé ~;s Com instituições de Ensino
Privadas Coe+nue>If#arias. Catega
€Con~imica: 3.3.50.43.00 —
Subvenções Sociais. Dìspor~i iiidaltde Orçamentária: R$
~ 2.719.9633 , SIQNATÁRi4S; BULO ROBERTO BARROSO
SOARES - Se~t~eío Munìci
tle Educação e MARIA DA
CONCEIÇ.~i~ 1i~~~~S DA S1LVA
NfitJ5, Representante Legai
Instituiçãor. DATA► DA ASSINAI RA: 25 de abril ds 2019. Os
~~eitos desta publicação retroageret dla 25 cie abria de 2019.
~tu10 Roi~erEm
Secretárío Munìci

áoares
~ Educação

~
C~NTRATO A~iVi INISTRATIVO
EXTRAT~'DO TERMí3 ~ ~~3t.ABORAÇÁO N°
01312099~S~M~D
PREt~El1'URA MUNiCIPAL ~ PAÇO DO LUMiAR-MA
EXTRATG Dti TERMO ~~ GDLABORAÇ~O RI°
Of3/2049~S~wM€# ~1DlI~INISi'R~ ~PiJBLiCt}: A~i~NIGjPiO DE
PAÇO ©® LUM'iAR, inscritti sno CNPJJMF sob o n°
06.003.ó3f3Í0~~-~3, por interrn+~ló. SECRETARIA MUNICiPAL
DE EDUGAÇ~A~.. 1iVSTITUiÇ%~O
NTENEDORA: GLUBE DE
MÃES DA V'lLA SAO JOS~ E~ DJACÉNCiAS, inscrita no
CNPJIMF 8cb o n°074.509.141~ ~1-t~9. INSTITUIÇÃO DE
'e docurnettt~ I
ear verficado iro eta ~ aletrónica
htiA'llwww.p
l~t.rt~a.gov.br/t~a~rë®o~ ~ïl, ~ó~go: OOM-~t50424 i 14528

ENSINO: ESCOLA COMUNITÁRIA PADRE MAURÍCIO iACROfX.
OBJETO: Celebração do Termo de Colaboração n°
013J2019JáE1'J1ED que tem por objeto a implementação de ação
conjunta entre o Município, por intermédio da SEMEC e a refersda
Instituição riAantenedora, conforme Justificativa para Dispensa de
chamamento Público, constante aos sutas do Processo
Administrativo n° 171212019, para a#endimento de Creche ePréEscola àcrianças de zero a cinco anos de idade, em seus
aspectos físicas, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos,
sociais e atenidimento formal com crianças, em compiementação à
rede de atendimento formal do Município ou em caso de não
alcance desta, conforme estabelecida rio Plano de Trabalho. i0~
VALOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Em decorrencia do
presente Temo de Colaboração, o Município de Paço do Lumiar,
por intermëdìa da SEMED repassará à Instituição Mantenedora
supracitada, o valor mensal de R$ 37.710,82 (#rinta e sete mil,
setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos) totalizando R$
339.397,35 (trezentos e trinta e nove mil, trezentos e noventa e
sete reais e trinta e cinco centavos), com base no Censo Escolar
2018, Portaria Interministerial n° 07, de 28 de dezembro de
2018JFNDE/MEC e Portaria n° 03, de 10 de janeiro de 2019SEMED. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 020209- Fundo de Manut.
Des. da Educ. Básica Val. Prof. da Educ. —~FUNDEB. Funcional:
12.122.0118.2203,0000 —Convênios com Instítuìções de Ensino
Privadas Comuraitarias. Ca#agonia Econômica: 3.3.50.43.Qí) —
Subvenções Sociais. Disponibilidade Orçamentária: R$
12.719.953,00. SIGNAT~►RIOS: PAULO ROBERTO BARROSO
SOARES -Secretário Municipal de Educação e !LANA FONSECA
DAMASCENO, Representante Legal Instituição. DATA DA
ASSINATURA: 2a de abril de 2019. Os efeitos desta publicação
retroagem ao dia 25 de abri! de 2019.
Pateio Roberto Barroso Soares
Secretário Municipal de Educação

C~~►~iT~AT+Q AE3~11 ~l ~TR14Tti1iC?
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EXTRATO DO TERMO QE COLABORARÃO Iv°
094J2019lSEMED
PREFEITURA MUiVICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR-IVIA
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃ,C? IY°
i?14f201SiSEMF~..~}. ADMINISTRADOR Pt18LlC0: MUNI(#PIO DE
PACA DO LUMIAR, inscrïto no CNPJJMF sob o n°
06.003.636/0061-73, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
DE ECUCAÇÃO, INSTITUIÇÃO MANTENEDORA: ASSOO;ALÃO
BENEFICENTE DOS MORADORES DO PORTO DO
MOCAJUTUB.A, SURURUTIU, inscrita no CNPJI.MF sob c n°
022.576.8310001-92. INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ESCOLA
COMUNITÁRIA áONi-ï0 DE CRIANÇA. OBJETO: Celebração do
Termo de Colaboração n° 094J2019>SEMED que tem por objeto a
implementação de ação conjunta entre o Município, por intermédio
da SEMED e a referida instituição Mantenedora, conforme
Justificativa para Dispensa de Chamamento Público, constante
aos autos do Processo Administrativo n° i 728/2079, para
atendimento de Creche ePré-Escola à crianças de zero a cinco
anos de idade, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos,
cognitivo-ïingulsáicos, sociais e atendimento formal com crianças,
ern complementação à rede de atendimento formal do Município
ou em raso de não alcance deste, conforme estabelecido na
Docesmento assinado digitalmente conforme MP no - 2.2(30-2 de
~dJt38J2001, que institui a infraestrutura de Chaves #públicas
Srasiieira - IGP-Brasil.

Secretaria lUlunir~i de Educa~o, neste ato representada ceio
~ecretà~rio AAutti~pal de Educa_d,ão, o ár: Paula Roberto Barroso
~oares, insr.rit~ t10 CPF n° 253.~~3,~73-7, inrarrna sobre a
aprovação do pr+o~dimerato de di pote de Chamamento Público,
dìsciplìraado no inoiSo Vl do art. 3 da lei Federal n° 13.019, de 31
de julho tle ~~~3 Celebrado t~_ ~ Associação das Donas de
Casa do Cort~rit~t+a Habitacion~ í~èoseana Sarne~ de Paço do
l..urniar, entida~ Givil de direi~ privado, sem fins lucrativos,
inscrita rao CNRJ Sob a n° 04.5~~~.~~0001-42. AO passo que se
trata de atividade voltada ou vin~ leda ~, serviços de educação, e
considerando trata=se de deve ~® estado ofertar educação
til obrïgatória e gratuita,
escolar públ~t +diante edu
lenia crescimento e cuja
demanda que Sa apresenta
áqueles que se utilizam e
interrupção a~~tará sérias
~dlo, toma-se público Extrato
necessitam das Serviços.
tomento Público, retratada
de .;ustifïcati~ ~ Dispensa de
n° 171112019, consoante a
rios autos do Processo Admirais
que dispóe ®§ ~~ do art. 32 d~, l=ei Federal n° 13,019!2014.
artigo 32 da Lei Federal
Gutrossim, ~a #CiP~nna do § ~~
supracïtada,11fii4~ perto o praz
~ cinco) dias para eventual
3rr+pugnaç ã ,~at'98Cativa, a coty ~ data desta pubiìc:açáo, que
C Permanente de Licitação
-~~everà ser enda~~ada à Coar
ste MunicÍpira, situada na Rod pia AAA — 201, n° 15, Centro
~~drninistrativo fia~baü, ~aïrra Vila asará, Paço do L~mïar — MA.
~~
S

Lumiar — M~►~,j `r,;r ~ abrif de 2019.

Raulo Roberto ~- . ~ .. Soares
t~rio Municipal da ~= ~ -cação --SEMED
áecretaria Msrnioi <_,.1 de educação

AVlá~t'3
..
i'R{~~t3 ADMINiS~~~dVQ N° 1712f2fli9
~~RATC~ D~ d~~ICAT!VA
D+ISI~NSA DE CIiAAAA NTt7 PlJBLIC4
.I~tunicipio da Pai do Lumiar=,
aa jurídira de dìr+eìto público,
°rato no CNPJ Sràb o n° 06.00. ~#d`401-73, par iratermédio da
~, ~~rataria l~u
d de Educa,, ate ato representada pelo
S€~cretãna ~~
! de Educa~i~b, ~ ~t; Paulo Roberto Barroso
Suares, inscrito no CPF ra° 2a3 9.873-7, informa sobre a
aprovaçáo do
dìmento de
de Chamamento Público,
disciplinado ho ~~iso VI dº are 3G
l=ei Federa! n° 13.019, de 31
+ãe julho de 201l~, Celebrado cota a "~lu~e de Mães da sáo Josë e
Adlacénciasi atltidade civil de diroit0.prlvado, sem fins lucrati►aos,
escrita no CNPJ
o n° 07.4~~.~1~0001-01. Ao passo que se
trata de ativitl~la volitada ou vs F-{ r ~¡ a serviços de educação, e
considerando tranar-se de dever ~ ~ estado ofertar educação
sscolar prãbliCa rftediante educaç>
fantil obrigatória e gratuita,
demanda que S! apresenta em ~~ ttStante crescïmen#o e cuja
interrupção acat'Petãrá sërios prejui
àqueles que se utilizam e
;~e~ssitam ~
serviços. !
,toma-se pública Extrato
de Justfica#iva ~ Dïsperasa cila
mento Público, retratada
nos autos d® ce sso Admiraistea ' ~• ~! 712f2019, consoa;~te o
que dispóe o ~ ~~ do art. 32 da ~ i Federal n° 13.019/2017.
4utrassim, rte ~®rma da § 2° ~~ er+ïgo 32 da l:ei Federai
supracitada,
aberto o praza da ': (cinca) dias para ev~;ntual
~~c.octameA~ ~
~er veriticado ~
htt~::lhwww.p~it~iiair.ma.gav.b

~

eretr8r.ico
código: UQM-31~142Q19832

impugnação à justifcativa, a contar da data desta publicação, que
deverá ser endereçada à Comissão Permanente de Licitação
deste il►1unicípio, situada na Rodovia MA — 201, n° 15, Gentro
Administrativo Tambaú, Bairro V+ia Nazaré, Paço do Lumiar — MA.
Paço do Lumiar— MA, 09 de abril de 2019.
?auto Roberto Barroso Soares
Secretário Municipal de Educação —SEMED
Secretaria Municipal de Educação

v

aVisO
PR(3CESSa .ADMiNISTRATIVO N° 1713l2019
EXTRATO DE JUSTIFlGATIVA
DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO

© Municïpio de Paço do Lumiar, pessoa jurídica de direita pública,
instinto rio CNPJ sob o n° 06.003.636!0009-73, por i»t~rmédio d.a
Secretaria Municipa! de Educação, neste ato representada peio
Secretá7o Municipa! de Educação, o Sr. Paula Roberto Barroso
Soares, inscrito no CPF n° 253.4x3.873-7, informa sabre a
aprovação do procedimento de dispensa de Chamamento Público,
disciplinado no inciso VI do art. 30 da Leï Federa! n° 13.019, de 31
de julho de 2014, celebrado com a Associação de Moradores da
Vila São Josë il, saciedade civil, sem fias lucrativos, inscrita no
CNPJ sob a ra° 74.103.052/0001-20. Ao passo -que se trata de
atividade voltada ou ~rìncuiada a serviços de educação, e
considerando tratar-se de dever do estado ofertar educação
escolar pública mediante educação infantil obrigatória e gratuita,
demanda que se apresenta em constante crescimento e cuja
interrupção acarreiará sérios prejuízos àqueles que se utilizam e
necessi#am destes serviços. Deste modo, torna-se público Extrato
de Justificativa de Dispensa de Chamamento Pública, re#ratada
nos au?os do Processe Administrativo n° 1713/2418, consoante o
que dispóe a § 1° do art. 32 da Lei Federal n° 13.019!2014.
Cautrossim, na forrr^a do § 2° do artigo 32 da Lei Federai
supracitada, fica aberto o praza de 05 (cinco) dias para eventual
impugnação à jus4ificativa, a contar da data desta pubficaçáo, que
deverà ser endereçada à Comissão Permanente de Lïcitação
deste Município, si#uada na Rodovia MA — 201, n° 15, Centro
Administrativo Tambaú, Bain-o Vila Nazaré, Paço do Lumiar — M,4.
Paço do Lumiar— PJIAA, 09 de abril de 2019.
Paulo Roberto Barroso Soares
Secretário tJfunicipai de Educação —SEMED
Secretaria Municipal de Educação

aviso

Documento assinado digïtalmente ccsnforme MP no - 2.2~-2 de
24f08i?Ct04, que institui a tnfraestrutura de Chaves Pcitslicas
Brasileira - tCF-t3rasit.

ó~

Fls. N°
Quarta-Feira, 22 -Faio - 2t719

1
Plano de Tr+

Rul ica
aço a

;

~t7NSIDERANDt3 que os Termo tl2 ~talaoração tem a seu valor
global estabºI@eido com base. no Censo Escolar 2418, por
intermédio de Portaria In#ermini$ ~=i~e1 t~° 07, de 28 de dezembro
de 20181FNOEbMÁ~C e na Po ~ ~; ~~ ~,, de 10 de jar:eìro de 2019
-SEMED;
Ct)NSIDERAI~DQ mormente ue a Item ll, alínea ra.2A da
presente 7ertna de Colaboração tabelece que o repasse se dará
ndente entre abrìí de 2019 a
em 9 parcelas iFlt~grais (corre
corrente.
dezembro de ~A~a no último d'+s►

~►'~

D.J. PC3DER cXECUTlVO~

~ ~

fias lucra#ivos é de natureza essencial e continua para
atendimento de Creche e l~ré-escota à crianças de zero a cinco
aros de idade, em seus aspectos #í~icos, emocionais, afe#ivos,
cognitivos-linguísticos, sociais e atendimento formal com crianças,
ern complementação à rede de atendimento formal do Município
ou em caso de não alcance deste, confiorme estabelecido no
Plano de Trabalho;

CONSIDERANDO que os Termos de Colaboração tem o seu valor
globo! estabelecido com base no Censo Escolar 2018, por
intermédio da Portaria lnterministerial n° 07., de 28 de dezembro
de 20181FNI:3EIMEC e rra Portada n° 03, de 91? de janeiro de 219
- SEMED;

R
CONSIDERANDO mormente que o Item tl, alínea "a.2° do
presente Termo de Colaboração estabelece que o repasse se dará
em 9 parcelas integrais (correspondente entre abris de 2019 a
dezembro de 2019) no último dia do más corrente.

ONDE
CLÁUSULA 3EGU1'JDA -DAS
As integrar~ta$ ~mprometem¡
utilizarem reav~s materìais,
~ropósito de cta~lp~rem a que a
~ decorréncii do presente Te
uriicipal de ~duCação repassa
valor rt3ea~s'aa de ,RS â6.115,8~ ;
deze~nove t@~ia ~ oitenta Q s
~95 ,~J 78,84 ~~►entos e nove~t~
e oitenta e quãt~ ~ntavos).

~

~rJ~rergirem esforços e a
as e financeiros com o
Ve o presente Instrumento.
de Colaboração, a Secretaria
~ instituiçãr~ mantenedora, o
anta e seis a~nii, Gento e
oo~tavos) to#aiizando R$
o mil, setenta o oito reais

LE~A
CLdR15U1.A $~~!

•- DAá ~~ES

Os integrailt@3 ~ompromete~
utilizarem rrºau~tas materiais, Fi
propósito de ju
rem o que o
Em decorrêliafa doi presente Te
.Municipal de ~dtiea~o raposa
valor global +~ ~~ +486.882,69 ~
oitocentos e o ~ e dois reais e
parcelas inteyraiS

PaS;o do Lumiar, 2t3

~~
So

RESOLVE:

t

~~vergirem esforços e a
Mitos e financeiros cem o
ve o presente instrumento.
de Ce~laboração, a Secretaria
~ ~stituição rrtantensdora, o
tos e oìten~ka e seis mil,
ta e nove cen#avos} em 9

rrtalo de 2019.

guio Roberta
Soares
ho Municipal do ;~~I~o -SEMED

ONDE SE L~:
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRiGAÇÚES
Os integrantes comprometem a convergirem esforços e a
utilizarem recursos materiais, humanos e financeiros com o
propósito de cumprirem o que o prescreve o presente instrumento.
Em decorrência do presente Termo de Colaboração, a Secretaria
Municipal de Educação repassará à instituição mantenedora, o
valor mensal de R$ 32.950,98 (trinta e dois mil, novecentos e
sessenta reais e noventa e oito centavos) totalizando R$
29fi.54S,83 (duzentas e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta
e oito reais e oitenta e Crés centavos.
L.EIA-SE:
CLÁUSULA SEGUNDA -- I3AS OBRIGACÕES
Os integrantes comprometem a convergirem esforços e a
utilizarem recursos materiais, humanos e financeiros com o
propósito de cumprirem o que o prescreve o presen#e instrumento.
Em decorréncia do presente Termo de Colaboração, a Secretaria
Municipal de Educação repassará à instituição mantenedora, o
valor global de R$ 22.712,68 (duzentas e quarenta e dois mil,
setecen#os e doze reais e sessenta e oito centavos} em 9 parcelas
integrais

Paço do Lumiar, 20 de maio de 2019.
ERRATA l?Q ESTRATO DO TE1 10 IDE COLABORAÇ~aO N°
17~Q~$
OBJET®: REfi1FlCAR O E.~~`RATO DO TERMO DE
COLABt?RAÇ~~ N° 12/2419 C9 afiANTE NO EXTRATO DE
PUBLiCAçÁC~ ~iáPONIBILiZAI~
D,C3.M N° 295, ANEXO Ill,
PUBLICADO €M 29 DE ABRIL DE ~ ~9;
Q SECRETi~Ri~
IriICiPAL #~
CAÇÃO DE PAÇO QC9
~UMiARIMA,, ~ üao das atribrm
lhe confere a Lei
Municipal ~° ~8~i4~013,
Ct)N5lDERA1~Dt) que o atelldf>~flto de apoio às escolas
comunïtária8 ~ittidas por enfidad~ t7tantenedoras (OSC`S) sem
~doce.irr~arrt~
lf
~_lrwww.pa

ser verificada ~

ele+rônico
r,ma.gov.brhlti~~, ~Hgo: DOM-3 52459321

Paulo Roberta barroso Soares
Secretário Municipal de Educaçáo -SEMED

ERRl~TA DO t=XTRATO Dt3 TERMO DE COLÃBORAÇÃO N°
~3f2d19
Ol3.áE'ì-O: RETIFICAR O EXTRATO DO TERMO CE
CULABORAf~Áfl N° 1312419 CONSTANTE NO EXTRATO D?E
Pt)BLICAÇÃC~ aISPONiBILl~Ai30 NO D.O.M N° 295, ANEXO Ill,
PlJBLiCADU EM 29 Dc ABRIL DE 2019:
flocumento assinado digiialrrre.*rte conforme Mt' no - 2.2oQ-~ de
24íoa/2~01, que institui a Infraestrufiura de Chaves Públicas

Br~7eira - ICP~rasil.

~IS. N°
Prot. No

~ SECRET~~? ~i,11V~iClPÀL ~ ÉD1iCA~ÃC1 aE PA~O DO
~UMiARíN{A, ~~1~1D das a#ribuït~ ~~ ihe confere a i.e;
d1ilunicìpal nQ 43i~0~3,
fito de apoio àS escolas
GC)NSiüER~1t~ que o atei
t~om►.initárìas
s por eniì
+Pnantenedaras {OSC'S) sem
fins lucratï~s ~ de nature.z a~ssencial e confiras para
atendimento ~ Creche e Pré-e ïe ~ crianças de zero a cinco
anos de ìdadej dm seus aspe
~ísìoos, emocionais, afetivos,
cognitivos-titl~i~atïCos, sociais e
~ï~tento forma! com crianças,
8rn compler t a á rede de
to forrr~i t~ Município
ou em caso da r~ alcance
$~* ~forrne estabelecido no
Plano de Trabaii~~

CONSIDERAN~ que os Tertxtos O®laboração tem o seu vaiar
global esfabede~ido com basº~. o Denso Escolar 2018, por
intermédio da ~rtaria Intermïnïs ei l~° 07, de 28 de dezembro
de 2018/FPIDIEIA~OI~ e na Poet e ~; de 10 de janeiro de 20"19
— SEMED;
e ®item ll, alínea "a.2' do
~:ONSIDERANDti mormente
boiace que o repasse se dará
sente Temn~o de Colaboração
_ ~3~t 9 parcedrlts 4rl~grais {corres nde~lte entre abril de 2G19 a
tiazembro de ~~~~,) no último dia
º tx~rrer~#e.

ONDE ►~ ~~
CLÁUSULA, SEGC~NDA — DAS t~B~ti.AÇ~ES
4s integrantes ~omprome#em ~rvergirem esforços e a
u#~dizarern reour~s materiais, ~
►nos e financeiros com o
propósito de eun~irem o que o
:fie o presente instrumento.
Em decorrén~ tMo presente Te
~ Colaboração, a Secretaria
Municipal de ~d~+Ceção repasga~ ~ ïrlstituição mantenedora, o
vaiar mensltirl de ~è$ 37.710,82 ~
ê se#e mil, se#®centos e dez
reais e oïte~t~ ~ dois centavos ~ltaiizanda P.$ 338.397,35
(trezentos e tr~t~ ~ nove mil,
e noventa e sete reais e
trinta e cinco e tews).

`L~~#SUi.,A 3~A

—DAS . _. -_ k - ~ES

~3s integrantes ~mprome#er~r► ~ ~nvergirem esforços e a
ugìlizar~em reo~fsos materiais, ht~ nos e financeiros com o
propósito drº t~a~m a que 0
~ ve o presente instrumento.
Em decort'ãn~i de pt~esente T
Colaboração, a Secretaria
Municípaí «~ EdiáOação repassari¡~ dPistituição mantenedora, o
valor global ~ ~~ 277.fi88,74 ~
tos e setenta e sete mil,
seiscentos e o ~ e oito reais e ~~~ita e quatro cerrlawsj em 9
parcelas intt ïs

ERRATA DO EXTRATO DO TERilAO DE COLABORAÇÃO N°
14/ZtJ19
OB~lETO: RETIFICAR O EXTRATO DO TERMO DE
COLABORAçÃO N° 1412019 CONSTANTE NO EXTRATO DE
PUBLICAÇÃO DISPONlBILiZADO NO D.O.M N° 295, ANEXO Ill,
PUBLICADO Edi✓129 DE ABRIL DE 2019:

r ,ÃO 4~E PA~t3 !]O
O SECRETÁRIO AAi~IIVlCfIPAL DE EDUCAC
LUIdIIARfA!!A, no uso das atribuiçiies que lhe confere a Lei
Municipal n° 481!2013,
CONSIDERANDO que o atendimento de apoia às escolas
comuni#árias man#idas por entidades mantenedoras (OSC"S) sem
fins lucrativos é de natureza essencial e contínua para
atendimento de Creche ePré-escola à crianças de zero a cinco
anos de idade, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos,
cognitivos-linguísticos, sociais e atendimento formal com crianças,
em complementaçãa à rede de atendimento formal do Município
ou em caso de não alcance deste, conforme estabelecido rio
Plano de Trabalho;
CONSlDFR~4lVDD qus as Termas de Calabaraçãa tem o ssu valor
global estabelecido com base no Censo Escolar 2018, por
intermédio da Portaria lntermìnisteriai n° 07, de 28 de dezembro
de 2013lFNDEIMEC e na Por#aria n° 03, de 10 de janeiro de 2019
— SEMED;
CONSIDERANDO mormente que o Item ll, alínea "a,2' da
presente Termo de Colaboração estabelece que o repasse se darà
em 9 parcelas integrais (correspondente entre abril de 2019 a
dezembro de 2019) no último dia do mês corrente.
RESOLVE:
OdrtDE SE l~:
CLÁUSULA SEGUNDA —DAS OBRlGAÇdyES
Os integrantes comprometem a convergirem esforços e a
u#ilizarem recursos materiais, humanes e financeiros com o
propósito de cumprirem a que o prescreve o presente instrumento.
Em decorrencia do presente Termo de Colaboração, a Secretaria
lLlunicipal de Educação repassará à instituição mantenedora, o
valor mensal de R$ 24.324,92 {vinte e quatro mil, trezentos e vinte
e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando R$
29$.924,25 {duzentos e dezoito mìf, novecentos e vinte e quatro
reais e vinte e cinco centavos).
LEIA~E:
CLÁUSULA SEGUNDA — i3AS OBRlGArt3ES

Faço do Lumiar, 20 d~ ~n~taìo de 2019.

~,i

~rio

Mudo Roberi0 ~r ~- ~:% Soares
Munìcipai de .~ ~ . ~8ção — SEMED

E~cumer~ l
sex verificado ~
t~:f;www.p~+~ëYr~Pì:~.ma.gov.

~'

eletrônica
digo: DOM-32f~~52(319321

Os integrantes comprometem a convergirem esforços e a
utilizarem recursos materiais, humanos e financeiros com o
propbsib de cumprirem o que o prescreve o presente instrumento.
Em decon~ncìa do presente Termo de Colaboração, a Secretaria
Municipal de Educação repassará à instituição mantenedora, o
valor global de totalizando R$ 179.199,84 (cento e sefienta e nave
mil, cento e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) em 9
Documento assinado digitalmente conforme Mi' no - 2.2t~1-~~ óe
24/08/2001, que institui a lnfraeslrutura de Chaves ~`fiblicas
$rasiieira - lCP-3ra~ii.

