
Bariri, 07 de novembro de 2016.

BARIRI

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE BARIRI, considerando as diretrizes orçamentarias para

o exercício de 2017 para a transferência de recursos financeiros às Organizações da Sociedade Civil,
previstas na Lei Municipal n° 4.700/2016, de modo especial àquilo que tange o combate a pobreza, a

promoção da cidadania e inclusão social, a prestação da assistência à criança e ao adolescente e ao

oferecimento de assistência médica, odontológica e ambtilatorial à população carente, elaborou o
Procedimento de Manifestação de Interesse Social, conforme Processo Administrativo n° 9106/2016, cujo
objeto especificado neste expediente fora selccionado pela Administração.

Dessa forma, em vista do interesse social determino a abertura do CHAMAMENTO PÚBLICO
nos moldes da Lei 13.019/2014, e naquilo que couber na Lei 8.666/1993 c Instrução n° 02/2016 do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nas seguintes condições:

OBJETO:

Promover serviço de recuperação de pessoas com problemas de drogadição.

OBJETIVOS COMPLEMENTARES:

- Reabilitação do dependente químico;
- Orientação psicossocial e auxílio;
- Manter intercâmbio com outras instituições similares;
- Promover palestras, pesquisas e divulgação quanto aos problemas causados pela dependência química;
- Cooperar com os poderes públicos no enfrentamento das questões sociais;
- Reintegrar ao seio familiar e a sociedade as pessoas com problemas de álcool e outras drogas.
- Orientação aos familiares com reuniões e palestras.

JUSTIFICATIVA:

O pedido se justifica em possibilitar a recuperação de uma demanda usuários de drogas em geral para fins
de reabilitação e reinserção na sociedade.

PÚBLICO ALVO:

Atender cerca de K) pessoas acima de 18 anos.

/, 126 - CEP 17.250-000
3662 9200 CNPJ 4-6.181.376/0001 -W



Fto.rt>

Rubi

BARIRI

CONDIÇÕES:

O serviço deve ser realizado no Município de Bariri em condições de higiene, segurança e com equipe

multidisciplinar.

PRAZO E VALOR DO REPASSE:

O serviço deverá ocorrer durante 12 meses, num valor global de R$ 42.000,00.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
A programação orçamentaria que autoriza e viabiliza a celebração da parceria correrá por conta da

unidade orçamentaria: 02.04.00. Categoria Económica: 3.3.50.39.00; Classificação Programática:

10.301.0007.2020.0000, prevista no Orçamento do Exercício de 2017, conforme Projeto de Lei n°
51/2016.

Nestes Termos, encaminhe-se à Procuradoria Jurídica do Município para parecer conforme previsto no art.
35 da Lei 13.019/2014 e art. 38 da Lei 8.666/1993.

DEOLINDA MARIA ANTUNES MARINO
Prefeita Municipal de Bariri
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Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fte Recurso Total Orçado

Município de Bariri

02 PODER EXECUTIVO

02 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 03 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

00 Assistência Social
08 244 Assistência Comunitária
08 244 0004 Gestão Social Geral.
05 244000420130000 Manutenção do Fundo Municipal de Assist.Social - FMAS.

174 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
175 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
176 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
177 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

02 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

02 04 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10 Saúde

Atenção Básica
Infra-Estrutura de Saúde Públcia.

10 301000720200000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

10 304 Vigilância Sanitária
10 3040007 Infra-Estrutura de Saúde Públcia.
1.0 30400072021 0000 Manutenção da Vigilância Sanitária.

3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
02 05 SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO
02 05 00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO

12 Educação
12 365 Educação Infantil
12 3650008 Desenvolvimento do Ensino Básico.
12 365000820470000 Manutenção de Creches.

304 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
02 06 SERVIÇOS CULTURAIS E DE APOIO A EDUCAÇÃO

02 06 00

NV
NV
NV
NV

0.01.00-510000
0.02.00-500 007
0.05.00-500 002
0.05.00-500 029

350.000,00
50.000,00
59.000,00
60.000,00

10301

10 301 0007

214

251

SD

SD

0.01.00-310000

0.01.00-310000

4.170.000,00

86.000,00

El 0.01.00-210000 325.000,00

SERVIÇOS CULTURAIS E DÊ APOIO A EDUCAÇÃO

13 Cultura

13 392 Difusão Cultural
13 3920010

348
02
02

NV

447
02
02

494

462

l

Desenvolvimento Cultural.
13 392001020260000 Manutenção do Setor Cultural.

3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
09 SERVIÇOS DE ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO

09 00 SERVIÇOS DE ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO
27 Desporto e Lazer

27812 Desporto Comunitário
27 8120014 Desenvolvimento Práticas Esportivas, Recreativas e Lazer.
27 8120014 2037 0000 Manutenção dos Serviços de Esportes, Lazer e Recreação.

3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA NV
FUNDO DE DESENV. ENSINO BÁSICO - FUNDEB

00 FUNDO DE DESENV. ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Educação

12 365 Educação Infantil

123650016 Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico. - FUNDEB
12 365001620530000 Manutenção de CRECHES-40% - FUNDEB

3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA FO
12 367 Educação Especial

12 367 0016 Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico. - FUNDEB
12 367 0016 2025 0000 Manutenção da Educação Especial.

3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA FO
02 11 FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLECENTE
02 11 00 FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLECENTE

08 Assistência Social
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

0.01.00-110000 76.000,00

10
10
12

0.01.00-110 000 20.000.00

0.02.00-262 000

0.02.00-262 000

115.000,00

125.000,00
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Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação

2

463

Código
110

'000

210

000

262
000

310.
' 000'

500

009
029
002
007

510
000

TOTAL

Município do Barlrl

08 243 0005 Defesa da Criança e Adolescente.
08 243000520170000 Manutenção do Fundo Direito da Criança

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Total

de Aplicação
GERAL

GERAL

EDUCAÇÃO INFANTIL

EDUCAÇÃO INFANTIL

EDUCAÇAO-FUNDEB-OUTROS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

SAÚDE-GERAL ',
SAÚDE-GERAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fundo Municipal do Direito da Criança e
PAC-REPASSE CASA ABRIGO
PPD - PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA

ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Vinc

e do Adolescente.
NV

96.000,00
96.000,00

325.000,00
325.000,00

240.000,00
240.000,00

4.256.000,00
4.256.000.00

199.000,00
30.000,00

60.000,00
59.000,00
50.000,00

350.000,00
350.000,00

5.466.000,00

[** j

Page2

Fte Recurso Total Orçado

0.03.00-500 009 30.000,00

5.466.000,00

•
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= PORTARIA N° 7.718/2016 =

de 07 de novembro de 2016.

DEOLINDA MARIA ANTUNES MARINO, Prefeita Municipal de Bariri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1° Designar como membros para a seleção de parcerias firmadas entre a
Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil para exercício de 2017, através dos
Editais de Chamamentos Públicos, os seguintes servidores, por área:

I - EDUCAÇÃO:

a) Elaine Cristina dos Santos Negrão, efetiva, portadora do RG: 28.536.069-3 e CPF:
258.410.678-77;

b) Joice Campos de Oliveira, efetiva, portadora do RG: 41.006.132-3 e CPF:
311.177.178-44;

c) Silmara Cristina Cócia Beltrami, efetiva, portadora do RG: 25.614.767-X e CPF:
251.683.658-92.

II - SAÚDE:

a) Eliana Aida Manin Guerra, efetiva, portadora do RG: 25.490.776-3 e CPF:
258.411.078-44;

b) Mozart Marciano, efetivo, portador do RG: 14.325.304 e CPF: 086.576.938-95;

c) Luís António Soares de Camargo, efetivo, portador do RG: 18.216.901 e CPF:
036.155.218-11.

III - CULTURA

a) Ana Claudia Deriz Musegante, efetiva, portadora do RG: 32.101.598-8 e CPF:
290.043.868-31;

b) Mareio António Pereira, efetivo, portador do RG: 33.079.814-5 e CPF:
279.321.448-50;

c) Welington Luís Pegorin, efetivo, portador do RG: 48.940.122-3 e CPF:
392.349.358-45.

IV - ESPORTE

a) Tiago Carazatto Rossi, efetivo, portador do RG: 32.387.864-7 e CPF: 286.238.118-
79;

b) Edmara Rainere, efetiva, portadora do RG: 19.664.650 e CPF: 131.024.228-37;

c) Paulo Augusto Weber, comissionado, portador do RG: 41.005.833-6 e CPF:

325.091.488-69.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CEP 17250-000

(14) 3662-9200 - CNPJ 46.181.376/0001-40
www.bariri.sp.gov.br
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V - SOCIAL

a) Maria Beatriz Fernandes Trento, efetiva, portadora do RG: 12.630.456 e CPF:
082.670.408-54;

b) Rosana Chaim Amoroso Baratella, efetiva, portadora do RG: 12.312.079 e CPF:
015.308.538-00;

c) Suzane Gabia Dinis, efetiva, portadora do RG: 41.472.054-4 e CPF: 410.768.048-
70.

Art. 2° Fica o servidor designado impedido de participar desta comissão nos
seguintes casos:

I - se nos últimos 05 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 01
(uma) das entidades em disputa.

II - se parente do dirigente ou de membros da diretoria da entidade, inclusive de
seus cônjuges ou companheiros, bem como se for parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até segundo grau.

§ 1° Confirmada a relação de que trata os §§ 2° e 3° deste artigo, o membro da
comissão deve manifestar pela sua substituição por outro servidor de cargo ou função equivalente,
exclusivamente para o caso, mantido sua atuação nos demais certames.

§ 2° Constatadas as irregularidades previstas nos incisos I e II deste Artigo, todos os
Atos da Comissão, relativamente àquele Chamamento, tornam-se nulos.

Art. 3° Compete a Comissão de Seleção processar, analisar e verificar os documentos
apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 07 de novembro de 2016.

DEOLINDA MARIA ANTUNES MARINO
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada pçr afixação
No Quadro de Editais desta; Prefeitura,
na mesma data.

TIAGO PULTRINI
Diretor de;Sérvico de Administração Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DÊ BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CEP 17250-000
(14) 3662-9200 - CNPJ 46.181.376/0001-40
www.barir i. sp.gov.br



BARIRI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9106/2016

ASSUNTO: PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

DESPACHO FINAL

De acordo com o Edital de Procedimento de Manifestação de

Interesse Social, não houve nenhuma manifestação da Sociedade Civil,

no período reservado a Oitiva da Sociedade Civil.

As propostas apresentadas demonstram interesse público e

dentro dos limites orçamentários e financeiros do Município a

Administração Municipal formalizará o pedido de Chamamento Público

para os seguintes objetos:

- Ofertar o Atendimento Educacional Especializado (AEE)

complementar e suplementar de alunos com deficiência, no contra

turno escolar, que frequente a rede regular de ensino municipal,

disponibilizando atendimentos, serviços e estratégias que diminuam ou

eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e

desenvolvimento de sua aprendizagem.

- Ofertar o Atendimento de Educação Infantil para crianças na

faixa etária de l ano e 4 meses a 3 anos e 11 meses.

- Prestar serviço de diagnóstico em deficiência intelectual por

meio de equipe multidisciplinar, bem como habilitação, reabilitação,

promoção da qualidade de vida no campo da saúde física e mental,

realizando atendimentos, assessoramento, autodirecionamento, por

meio de ações técnicas e específicas.

- Prestar serviço de proteção social especializado a pessoas com

deficiência com algum grau de dependência.

Ranr
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- Prestar serviço de acolhimento institucional provisório e de long

permanência para idosos quando esgotadas todas as possibilidades de

autossustento e convívio com os familiares.

- Prestar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

- Prestar serviço de acolhimento institucional para crianças e

adolescentes, sob medida de proteção.

- Promover atividades artístico-culturais através da inclusão de

alunos de baixa renda com ou sem deficiência.

- Promover atividades culturais à crianças, adolescentes e famílias

através do desenvolvimento de projetos e atividades socioculturais,

complementação à educação escolar e programas assistenciais

comunitários no campo da cultura, educação, saúde, do esporte,

economia e arte.

- Promover atividades esportivas a crianças e adolescentes em

situação de vulnerabilidade social e inclusão de famílias.

- Promover serviço de recuperação de pessoas com problemas

de drogadição.

- Promover a manutenção das atividades de abrigo de animais.

- Promover a manutenção ininterrupta do Pronto Socorro para as

situações de urgência e emergência.

Promover a manutenção de hospital para tratamento

oncológico.

Sendo assim, encerro o Procedimento de Manifestação de

Interesse Social.

Bariri, 04 de novembro de 2016.
í i
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DEOLINDA MARIA ANTUNES MARINO

Prefeita Municipal
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BARIBI
CHAMAMENTO PÚBLICO N ° 72016

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇAO DE PARCERIA ATRAVÉS DE
TERMO DE FOMENTO PARA O ANO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI
FEDERAL 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES.

A Sra. Prefeita Municipal de Bariri, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos
interessados, que se acha aberto nesta Prefeitura Municipal, o CHAMAMENTO PÚBLICO N°

_/2016, de acordo com o que determina a Lei n° 13.019/2014, bem como nos termos da Lei
8.666/93, da Instrução n° 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Processo
Administrativo de Manifestação de Interesse Social n° 9106/2016, e na presença da Comissão de
Seleção designada pela Portaria n° 7.718/2016 e as cláusulas e condições deste Edital, para firmar
TERMO DE FOMENTO, com Organizações da Sociedade Civil:

1. DO OBJETO

O objeto deste Chamamento Público é a sclcção de Plano de Trabalho, executados por Organização
da Sociedade Civil (OSC) para promover serviço de recuperação de pessoas com problemas de
drogadição, de acordo com o Memorial Descritivo simplificado constante no ANEXO I.

2. TIPO DE PARCERIA

Considerando o Processo de Manifestação de Interesse Social efetuado por meio do Processo
Administrativo n° 9106/2016, esta parceria será realizada por meio de TERMO DE FOMENTO na
forma do art. 17 da lei 13.019/2014.

3. DO VALOR PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO

3.1 O valor anual que a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL transferirá a OSC para viabilizar a
parceria será de até R$ 42.000,00, conforme cronograma de desembolso apresentado pela
Organização da Sociedade Civil.

3.2 A OSC poderá atribuir valor de contrapartida no Plano de Trabalho, se responsabilizando pela
sua execução.

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

;, 126 - CEP 17.250-000
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BARIRI
O presente objeto deverá ser executado num período de 12 meses, iniciando a partir da data de
assinatura do Termo de Fomento, podendo ser aditivado.

5. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA

A programação orçamentaria que autoriza e viabiliza a celebração da parceria correrá por conta da

unidade orçamentaria: 02.04.00. Categoria Económica: 3.3.50.39.00; Classificação Programática:
10.301.0007.2020.0000, prevista no Orçamento do Exercício de 2017, conforme Projeto de Lei n°
51/2016.

6. DATA E LOCAL DE ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO E DEMAIS
DOCUMENTOS

Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação da OSC e o Plano de Trabalho,
deverão ser entregues ate as li do dia _ _ de de 2016, no auditório do Paço Municipal

"16 de Junho", localizado na Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126, Centro, quando serão abertos,

não sendo considerados os envelopes apresentados em atraso.

7. DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES

Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão feitas no sítio eletrônico da
Prefeitura Municipal de Bariri (www.bariri.sp.gov.br) conforme art. 26 da Lei 13.019/2014 e no

quadro de avisos afixado no Paço Municipal "16 de Junho" conforme art. 71 da Lei Orgânica do

Município de Bariri.

8. DO CONTEÚDO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

8.1 A Documentação necessária à Flabilitação e o Plano de Trabalho deverão ser apresentadas em
envelopes distintos e lacrados conforme modelos abaixo:

IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL

ENVELOPE N° 01 - PLANO DE TRABALHO
CHAMAMENTO PÚBLICO N°. /2016

IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
SOCIEDADE CIVIL
ENVELOPE N° 02 DOCUMENTOS
HABILITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 72016

DA

DE
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3662 9200 CNfJ 46.181.376/0001-40



BAR1R1
8.2 Os Documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:

a) Originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia autenticada

em Cartório;

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do

documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração ou
regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal
declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 30(trinta) dias, a
partir da data de sua emissão.

c) Plano de Trabalho original devidamente assinado.

8.3 Os documentos deverão ser apresentados em única via, em papel timbrado da ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL, cm língua portuguesa, redigida com clareza e de maneira metódica e
racional, de modo a oferecer fácil compreensão, com todas as folhas assinadas ou rubricadas
manualmente pelo representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ou por seu
procurador legalmente constituído.

8.4 Os proponentes são responsáveis pela veracidade das informações prestadas, arcando com as
consequências de eventuais erros no preenchimento e no envio de documentos, isentando Prefeitura
Municipal de Bariri de qualquer responsabilidade civil ou penal.

8.5 A apresentação do Plano de Trabalho implicará, ao seu autor, o conhecimento e a tácita aceitação
das normas c condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.

8.6 A Prefeitura Municipal de Bariri não se responsabilizará por propostas que deixarem de ser
concretizadas por fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, tampouco
por falhas decorrentes do equipamento do candidato.

8.7 Informações poderão ser obtidas por meio do endereço de e-mail tesouraria@bariri.sp.gov.br

9. DA DOCUMENTAÇÃO

9.1 A Organização da Sociedade Civil interessada em receber recursos da Administração Pública,

deverá apresentar a documentação da seguinte forma:

ENVELOPE N" 01 - PLANO DE TRABALHO

ENVELOPE N" 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DA QSC

', 126 - CEP 17.250-000
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-T^S ÎÈ> is1

9.2 O Plano de Trabalho deverá ser elaborado em conformidade com o art. 116 da Lei Federal n°
8.666/93 e art. 22 da Lei 13.019/2014, tendo como modelo o ANEXO II.

9.3 Para habilitação a OSC deverá apresentar os seguintes documentos (Envelope n° 02):

I — Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ, emitido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, a fim de comprovar que possui no mínimo, um, ano de existência, com cadastro ativo;
II - Atestado fornecido por instituição de direito público ou privada que comprove experiência
prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante ao objeto da
parceria;
III - Documento que comprove a capacidade das instalações, condições materiais e capacidade
técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas.
IV - Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto
registrado c de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada
emitida por junta comercial;
V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
VI - Certidão nominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil, com endereço,
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles (ANEXO III);
VII - Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;
VIII - Certificação ou Lei que qualifica a Organização da Sociedade Civil de utilidade pública, de
acordo com a Lei Municipal n° 4.421/2015;
IX - Certificado de Registro de Organização da Sociedade Civil de fins filantrópicos ou registro no
conselho municipal da área (não obrigatório);
X - Certidão ou Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
XI - Certidão ou Prova de regularidade Municipal;
XII - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal;
XIII - Certidão ou Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa cie Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão
Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de Io de maio de 1943;

XIV - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio
da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
XV - Declaração de abertura de conta bancária específica para cada parceria (ANEXO IV);
XVI - Declaração de que os dirigentes da Organização da Sociedade Civil não são agentes políticos,
e que não possui parentesco até 2° grau, inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder ou
do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera
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governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou
por afinidade (ANEXO V);
XVII - Declaração informando que o objeto a ser executado representa vantagem económica para a

Administração Municipal, em detrimento da realização direta do seu objeto (ANEXO VI);
XVIII - Declaração que a Organização da Sociedade Civil se compromete a atender a Lei Federal n°
12.527/2011 e dar publicidade ao objeto pactuado (ANEXO VII);
XIX - Declaração de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com
órgãos públicos e que, portanto, não se submete às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal n°

13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações (ANEXO VIII);

XX - Declaração de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os
recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em

comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem
como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta,
colateral ou por afinidade (ANEXO IX);
XXI - Conhecimento tácito das condições do Chamamento Público e da Parceria a ser firmada

(ANEXO X);
XXII - Ficha cadastro (ANEXO XI);

9.4 Não será aceito Plano de Trabalho cujo valor a ser repassado pela Administração Municipal
estiver maior que o previsto no item 3 deste Edital.

10. DA SESSÃO PÚBLICA

10.1 A sessão pública será realizada por uma Comissão de Seleção do Chamamento Público
designada pela Chefe do Poder Executivo.

10.2 A comissão será formada por servidores públicos, sendo, pelo menos, l (um) de seus membros
servidores ocupantes de cargos permanentes do quadro de pessoal da Administração Pública.

10.3 Durante a sessão pública a Comissão de Seleção poderá requisitar o apoio de servidores
técnicos de diversas áreas da Administração Municipal, inclusive da Procuradoria Jurídica do
Município, a fim de esclarecer eventuais dúvidas ou condutas a serem executadas para o bom
andamento do Chamamento.

10.4 A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública pela Comissão de Seleção de

Chamamento Público.

10.5 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de carátcr público que impeça a
realização deste evento na data acima mencionada, o chamamento público ficará automaticamente

prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.
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10.6 A Comissão de Selecão designada pela Prefeita Municipal, através da Portaria n.° 7.718/2016,
abrirá primeiramente o envelope n° 01 que contém o Plano de Trabalho e, o documento estando de
acordo com o previsto neste Edital, verificará posteriormente os documentos de habilitação
(envelope n° 02).

10.7 A Comissão de Selecão poderá suspender a sessão sempre que julgar necessário para analisar os

documentos objetivando confirmar as informações prestadas.

10.8 Após o exame da documentação apresentada e a formulação de eventuais impugnações, deverá
a Comissão de Selecão apresentar sua decisão sobre a habilitação da participante e consultá-la sobre
a interposição de recursos, determinando o prazo para este fim.

10.9 Será inabilitada a Organização da Sociedade Civil cuja documentação não satisfizer às
exigências deste Chamamento Público.

11. CRITÉRIOS DE SELECÃO E JULGAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

11.1 A Comissão de Selecão utilizará os critérios citados na tabela abaixo para classificação do
Plano de Trabalho:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Pontuação
1. Viabilidade dos Objctivos
propostos
2. Consonância com objetivos
propostos
3. Estratégia prevista para
execução das ações
4. Coerência do valor global

proposto com o valor referencia

5. Capacidade técnica e operativa
6. Viabilidade dos indicadores
apresentados para aferição do
cumprimento das metas
7. Coerência das metas indicadas

Peso

1

1

1

2

5
2

2

Plenamente
Satisfatório

(A)
2

Satisfatório

(B)
1

Insatisfatório

(C)
0
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8. Descrição das ações e o nexo
com o projeto proposto
9. Natureza da proponente

TOTAL

3

3

Descrição dos Critérios de Seleção dos Projetos:

1. Viabilidade dos Objetivos propostos: Se os objetivos apresentados são viáveis e exequíveis.
Peso l
2. Consonância com objetivos propostos: Se os objetivos estão de acordo com o previsto pela
IcgisUição correspondente ao desporto escolar. Peso: l
3. Estratégia prevista para execução das ações. Se as ações programadas na proposta possuem
uma estratégia de realização exequível. Peso l
4. Coerência do valor global proposto com o valor referencia. Se o valor apresentado na
proposta são exequíveis e se estão em consonância com o valor referencia. Peso 2
5. Capacidade técnica e operativa. Se a proposta traz conhecimento sobre realidade do público-
alvo e se demonstra experiência com o serviço proposto. Peso: 5
6. Viabilidade dos indicadores apresentados para aferição do cumprimento das metas. Se os
indicadores apresentados podem efetivamente aferir as metas propostas. Peso 2
7. Coerência das metas indicadas. Se as metas propostas a serem alcançadas estão em acordo
com o objeto e objetivos e se estão claras quanto a sua efetividade. Peso 2
8. Descrição das ações e o nexo com o projeto proposto. Se as ações descritas a serem
realizadas possuem nexo com o objeto e objetivos permitindo sua execução nas formas
determinantes de eventos dessa categoria. Peso 3
9. Natureza da Proponente. Se existe compatibilidade entre o projeto a ser realizado e a
permissibilidade estatutária em suas finalidades, especialmente quanto a evento específico de
desporto escolar e nas modalidades estabelecidas no projeto. Peso 3

11.2 Ocorrendo empate serão adotados os seguintes critérios para desempate:

a) Maior pontuação no item "capacidade técnica e operativa"
b) A proposta que for a mais adequada ao valor de referencia constante neste edital.

11.3 A proponente que apresentar grau insatisfatório em qualquer dos itens dos critérios de avaliação
será desclassificada.

11.4 A classificação obedecerá ao grau de pontuação obtido pelas proponentes, sendo aferida através
da multiplicação dos pontos indicados em A, B ou C pelo peso, conforme Tabela de Critério de
Avaliação descrita no item 11.1.
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12. DA CELEBRAÇÃO

12.1 Após selecionada a Proposta e aprovado o Plano de Trabalho, será assinado o TERMO DE
FOMENTO (ANEXO XII) entre a Organização da Sociedade Civil e a ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL e, a qual incumbirá o repasse dos valores em conta corrente especifica, conforme
Plano de Trabalho e cronograma de desembolso à parceira.

12.2 Para assinatura do Termo de Fomento a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL se valerá de
conferir a regularidade da OSC no ato da assinatura e das vedações previstas na Lei 13.019/2014.

12.3 Será de responsabilidade da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, providenciar a publicação deste

Termo por extraio, nos moldes e no prazo da legislação vigente, bem como dar ciência à Câmara
Municipal da parceria assumida pelo Poder Público, a contar da data de sua assinatura.

13. DA FISCALIZAÇÃO

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL indicará no Termo de Fomento o GESTOR DA PARCERIA,

o qual deverá acompanhar e fiscalizar, o projeto apresentado, sem prejuízo do acompanhamento da
Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Controle Interno e dos demais órgãos de fiscalização.

14. DAINEXECUÇÃO

14.1 A incxccução total ou parcial do presente Termo ou o descumprimento de qualquer dispositivo
do Edital enseja a sua rescisão, com as consequências previstas na Lei Federal n° 13.01 9/2014.

14.2 A rescisão poderá ocorrer mediante acordo das partes, nos moldes da Legislação vigente.

15. DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

15.1 Os recursos financeiros, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados em
conta específica da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, vinculada ao objeto, e aplicados no
mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização.

15.2 Os recursos depositados na conta bancária especifica deste instrumento, enquanto não

empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

a) em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for
igual ou superior a um mês; e

b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreacla em
título da dívida pública, quando sua aplicação estiver prevista para prazos menores.

', 126 -CEP 17.250-000
3662 9200 CNfJ 46. 181. 376/0001 -40



*&!£,.&

ftód ' BAR1RI Rufa

15.3 Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos
fornecedores e prestadores de serviços da OSC.

15.4 Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá
admitir a realização de pagamentos em espécie, desde que devidamente justificado.

16. DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá restituir o valor transferido, atualizado
monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação
aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;
c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que
cm caráter de emergência;

d) descumprimento dos termos previstos neste instrumento.

17. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

17.1 A prestação de contas se dará mensalmente para a liberação da próxima parcela de desembolso,
conforme pactuado no Termo de Fomento.

17.2 A prestação de contas deverá ocorrer por meio de plataforma eletrônica, permitindo a

visualização por qualquer interessado, conforme Decreto Municipal n° 4.843/2016, dando ampla
publicidade e transparência dos recursos públicos.

17.3 Comprovado a impossibilidade de prestação de contas através de plataforma eletrônica, ou
ainda, quando atendidas as condições previstas no art. 87 da Lei 13.019/2014, as partes, de comum
acordo, efetivará a prestação de contas de modo físico, sem deixar de dar ampla publicidade e
transparência dos recursos públicos.

17.4 Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia subsequente ao da prestação de contas
integral, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se compromete em manter em arquivo os
documentos originais que compõem a prestação de contas.

18. DAS PROIBIÇÕES
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Fica ainda proibido à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras Organizações da Sociedade Civis, congéneres ou

não;
b) deixar de aplicar nas atividades-fim, ao menos 80% de sua receita total;
c) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL;
d) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;

e) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;
f) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo
cie Fomento;
g) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

h) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;

i) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;
j) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida pactuada no Plano de Trabalho;

k) Realizar despesas com: A) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos
ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na
liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias; B) Publicidade, salvo as
previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de carátcr educativo,
informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que

caracterizem promoção pessoal; C) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade
civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei 13019/2014; D) Obras que caracterizem a
ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas;
1) Adquirir bens permanentes com os recursos municipais;
m) pagamento de despesas bancárias.

19. DAS PENALIDADES

19.1 A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá aplicar as seguintes penalidades na

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL pelo não cumprimento do presente instrumento:

a) advertência;
b) suspensão dos repasses;
c) multa;

d) declaração de idoneidade e proibição de recebimento de recursos públicos.

19.2 Todas as penalidades mencionadas deverão estar devidamente fundamentada e concedida
direito de ampla defesa e contraditório, bem como comunicada ao Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo.
19.3 A aplicação de multa será de 0,5% a 1% do valor total deste Termo de Fomento.
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20 - DA RESCISÃO E DA DENUNCIA

20.1 O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer
tempo, ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência, desde que
cumprido o prazo mínimo de 90 (noventa) dias para publicidade dessa intenção.

20.2 Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de qualquer
das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de
informação em qualquer documento apresentado.

21- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS e DOS RECURSOS

21.1 A Organização da Sociedade Civil poderá apresentar recurso, junto à ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, contra o resultado preliminar, no prazo de 3 (três) dias do resultado da seleção,
mediante oficio especifico e individualizado por itcm/projeto, ao qual concorre, com as razões
fundamentadas de sua irresignação, bem como, documentos que julgar necessários.

21.2 Não caberá novo recurso da decisão proferida no item 21.1 deste Edital.

21.3 Após o julgamento ou o transcurso do prazo para interposição de recurso a ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, promoverá a homologação do resultado e divulgará, no seu sítio eletrônico oficial e
no órgão oficial de imprensa, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de
seleção.

21.4 Decairá do direito de recorrer, a organização da sociedade civil que não atender ao prazo
recursal previsto ou apresentar recurso desconformidade com o previsto neste edital.

21.5 Em caso de desistência da organização da sociedade civil em celebrar o Termo de Fomento,
objeto do presente Edital, em qualquer uma de suas fases, poderá fazê-lo mediante oficio.

21.6 Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies,
entre a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e o pessoal que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

21.7 O Termo de Fomento poderá ser alterado ou ter modificação no Plano de Trabalho, de comum
acordo entre as partes, mediante proposta devidamente formalizada e justificada por meio de
TERMO DE ADITAMENTO, inclusive com reajuste dos valores repassados, se devidamente
justificado e observada a conveniência do interesse público.

21.8 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão dirimidos pela
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

22. DOS ANEXOS:

ANEXO I - Memorial Descritivo simplificado do objeto
ANEXO II - PLANO DE TRABALHO
ANEXO III - Certidão nominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil,

ANEXO IV - Declaração de abertura de conta bancária específica para cada parceria;

ANEXO V - Declaração de que os dirigentes da Organização da Sociedade Civil não são agentes
políticos, e não possui parentesco até 2° grau, inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder
ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera

governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou
por afinidade;
ANEXO VI - Declaração informando que o objeto a ser executado representa vantagem económica
para a Administração Municipal, em detrimento da realização direta do seu objeto;
ANEXO VII - Declaração que a Organização da Sociedade Civil se compromete a atender a Lei
Federal n° 12.527/2011 e dar publicidade ao objeto pactuado;
ANEXO VIII - Declaração de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer modalidade de

parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às vedações previstas no art. 39 da Lei

Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações;
ANEXO IX - Declaração de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela
OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça
cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública
celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, ate o segundo grau, em

linha reta, colateral ou por afinidade ;
ANEXO X - Conhecimento tácito das condições do Chamamento Público e da Parceria a ser
firmada;

ANEXO XI - Ficha cadastro;

ANEXO XII - Minuta do Termo de Fomento.

Bariri, de de 2016.

DEOLINDA MARIA ANTUNES MAR1NO
Prefeita Municipal
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO DO OBJETO

MEMORIAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO DO OBJETO

OBJETO:

Promover serviço de recuperação de pessoas com problemas de drogadição.

METAS E OBJETIVOS COMPLEMENTARES:

- Reabilitação do dependente químico ;

- Orientação psicossocial e auxílio ;
- Manter intercâmbio com outras instituições similares;

- Promover palestras, pesquisas e divulgação quanto aos problemas causados pela

dependência química;
- Cooperar com os poderes públicos no enfrentamento das questões sociais Reintegrar ao
seio familiar e a sociedade as pessoas com problemas de álcool e outras drogas.
- Orientação aos familiares com reuniões e palestras.

JUSTIFICATIVA:

O pedido se justifica em possibilitar a recuperação de uma demanda usuários de drogas em
geral para fins de reabilitação e reinserção na sociedade.

PÚBLICO ALVO:

Atender cerca de l O pessoas acima de 18 anos

CONDIÇÕES:

O serviço deve ser realizado no Município de Bariri em condições de higiene, segurança c

com equipe multidisciplinar.
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PRAZO E VALOR DO REPASSE:

O serviço deverá ocorrer durante 12 meses, num valor global de R$ 42.000,00.

is, 126 - CEP 17.250-000
3662 9200 CWPJ 4-6.181.376/0001 -W www.lwírúlp.gov.br



BARIRI

ANEXO II
PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO

l - DADOS CADASTRAIS

OrgSo/Organização da Sociedade Civil CONVENENTE C.N.P.J.

Endereço

Cidade U.F. C.E.P. DDD/Telefone FAX e-mail

Conta Corrente Banco Agência Praça de Pagamento

Nome do Responsável C.P.F.

C.I./Orgão Expedidor Cargo Função

Endereço C.E.P.

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO/OBJE l O

Título do Projeto Período de Execução

Início AP Termino N° de
dias AP

Identificação do Objeto

Justificativa da Proposição

Público Alvo
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3-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

fí».íf

RuU

Meta Etapa
Fase

Especificação Indicador Físico
Unidade Qualidade

Duração

Inicio Término

4 - PLANO DE APL1CAÇÃO(R$1,00)
Natureza da Despesa

Código Especificação

TOTAL GERAL

Total CONCEDENTE CONVENENTE

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Meta

Meta

1° MÊS

7° MÊS

2° MÊS

8" MÊS

3° MÊS

9° M ES

4° MÊS

10° MÊS

5° MÊS

11° MÊS

6° MÊS

1 2° MÊS

/, 126 - CEP 17.250-000
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (CONTRAPARTIDA)

Meta

Mela

1°MES

T MÊS

2° MÊS

8° MÊS

3° MÊS

9° MÊS

4° MÊS

10" MÊS

5° MÊS

11° MÊS

6° MÊS

12° MÊS

6 - MONII ORAMENTO E AVALIAÇÃO

Especificar os parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil, declaro, para fins de prova junto
Prefeitura Municipal de Bariri, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer debito em
mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Organização da Sociedade Civil
da Administração Pública, quem impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas
nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.
Pede deferimento

Local c Data OSC

8 - APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

( ) APROVADO
( ) REPROVADO
( ) APROVADO COM RESSALVAS, com a possibilidade de celebração da parceria, devendo a
Administração Municipal, cumprir o que foi ressalvado.

Local e data

Local e data

Comissão de Seleção

Administração Municipal

i 126 - CEP 17.250-000
3662 9200 CNPJ 16.181.376/0001 -4-0 www.barLrUty.giyv.ln-
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ANEXO III
CERTIDÃO CONTENDO O NOME DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E PERÍODO DE ATUAÇÃO

C E R T I D Ã O

, presidente/diretor/provedor do (a)

, CPF , Certifico que os
dirigentes e conselheiros da referida Organização da Sociedade Civil, cujo período de

atuacão é de _ / / a _ / / , são:

NOME CARGO ENDEREÇO RG/EXP CPF

Bariri, de de 2016.

Assinatura e carimbo ou identificação

/, 126 - CEP 17.250-000
(l1!-) 3662 9200 CWPJ 46.181.376/0001 -f-0 www.lmrirUip.gov.lrr
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA

D E C L A R A Ç Ã O

, presidente/diretor/provedor do (a)
, CPF , declaro para os devidos

fins e sob penas da lei, que a conta bancária específica para a parceria proposto é:

Banco: Banco do Brasil
Endereço:
Município:
Telefone:
Agência n°:
Conta n°:

Bariri, de de 2016.

Assinatura e carimbo ou identificação

í 126 -CEP 17.250-000
3662 9200 CNPJ 46.181.376/0001-40 viww.bcirtruip.gov.br
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE QUE OS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL NÃO SÃO AGENTES POLÍTICOS, NÃO POSSUI
PARENTESCO ATÉ 2° GRAU, INCLUSIVE POR AFINIDADE, COM AGENTES
POLÍTICOS DE PODER OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DIRIGENTE DE
ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA MESMA ESFERA
GOVERNAMENTAL OU RESPECTIVO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO, BEM
COMO PARENTE EM UNHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE

D E C L A R A Ç Ã O

CPF
presidente/diretor/provedor do (a)

, declaro para os devidos
fins e sob penas da lei, que não integram a respectiva diretoria agentes políticos do governo
CONCEDENTE, não possui parentesco até 2° grau, inclusive por afinidade, com agentes
políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da
Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou
companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade.

B ar i ri. de de 2016.

Assinatura e carimbo ou identificação

/, 126 -CEP 17.250-000
3662 9200 CNPJ 46.1S1.376/0001-40 \vw\a.TMrirUsp.gtyv.br
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011 E
PUBLICIDADE

D E C L A R A Ç Ã O

, CPF

presidente/diretor/provedor do (a)
, declaro para os devidos

fins e sob penas da lei, que a Organização da Sociedade Civil se compromete em atender os
requisitos previstos na Lei Federal n° 12.527/2011 e de forma especial ao artigo 1 1 da lei
13.019/2014, de forma especial a publicidade aos recursos públicos recebidos e à sua
destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Bariri, de de 2016.

Assinatura e carimbo ou identificação

126 -CEP 17.250-000
(14)3662 9200 CNPJ $6.181.376/0001-W
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HAVERÁ CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO
A QUALQUER TÍTULO, PELA OSC, COM OS RECURSOS REPASSADOS, DE
SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE EXERÇA
CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE ÓRGÃO OU
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CELEBRANTE, BEM COMO
SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, COMPANHEIROS OU PARENTES, ATÉ O
SEGUNDO GRAU, EM LINHA RE TA, COLATERAL OU POR AFINIDADE

D E C L A R A Ç Ã O

, presidente/diretor/provedor do (a)
, CPF , declaro que não haverá

contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de
servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função
de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta,
colateral ou por afinidade.

Bariri, de de 2016.

Assinatura e carimbo ou identificação

126 -CEP 17.250-000
3662 9200 CWPJ 4-6.181.376/0001 -40 unww.Zww-u-ujp.0ov.br



I Han-

RuU "

í̂lf&s í̂ií̂ ^ *"*****»*
A 1890 f

ANEXO X
CONHECIMENTO TÁCITO DAS CONDIÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO E
DA PARCERIA A SER FIRMADA

D E C L A R A Ç Ã O

, prcsidcntc/diretor/provedor do (a)

, CPF , declaro para os devidos
fins que estou ciente da legislação de regência, especialmente quanto à utilização dos
recursos, da forma a ser efctuada a prestação de contas e ao cumprimento das metas do
Plano de Trabalho.
Comprometemos em receber, aplicar e prestar contas dos recursos que nos forem
concedidos pela Administração Municipal e darmos publicidade e acesso a quem de direito
solicitar.

Bariri, de de 2016.

Assinatura e carimbo ou identificação

Xí 126 -CEP 17.250-000
Cl4; 3662 9200 ChlPJ 46.181.376/0001 -40 www.lwCrutp.gov.lrr
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ANEXO XI
FICHA CADASTRO

I - IDENTIFICAÇÃO

01 -ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

03 - ENDEREÇO:

04-CEP: 05-BAIRRO:

08 - SITE:

EXERCÍCIO 2017

02 - CNPJ:

06 - FONE 07 - FAX

09 - EMAIL:

II - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL

10-NOME:

12-RG

l l - C P F :

13-DATA DA POSSE:

14 - ENDEREÇO RESIDENCIAL:

5-BAIRRO 16-FONE RESIDENCIAL: 17-CELULAR:

Bariri, de de 2016.

ASSINATURA E CARIMBO OU IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE

OBS: OBRIGATÓRIO INDICAR TELEFONE DE CONTATO DA OSC E EMAIL

/, 126 -CEP 17.250-000
(11-) 3662 9200 ChlpJ 46.181.376/0001 -W www.barU-Uty.gtrv.br



ANEXO XII
MINUTA DO TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO N° 72017

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE BARIRI, inscrito no CNPJ/MF
sob n° 46.181.376/0001-40, estabelecido nesta cidade, na Rua Francisco Munhoz Cegarra,
n° 126 - Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal ,
brasileiro, portador da cédula de identidade RG n° e do CPF n° ,
doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e do outro

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida nesta
cidade, na n° , no Município de Bariri/SP, neste ato
representado por seu Presidente, ______^_ ., brasileiro, casado, portador do
RG n° , CPF n° , doravante denominada
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o TERMO DE
FOMENTO, com fundamento no Processo Administrativo n° /2016 e Chamamento
Público n°_ _/2016, na Lei Federal n° 13.019 de 31 de Julho de 2.014, na Instrução n°
02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, sujcitando-se, no que couber, às
normas contidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Fomento tem por objeto promover serviço de recuperação de pessoas
com problemas de drogadição, conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA GESTÃO

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL nomeia como gestor do presente Termo de Fomento
o SR , , portador do RG n° e
do CPF n° , conforme Portaria Municipal n° , de _ de de
2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

L', 126 - CEP 17.250-000
3662 9200 CNPJ 46.181.376/0001 -40
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I - SÃO OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

a) Transferir os recursos para a execução deste objeto;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes c durante a
vigência do objeto;
d) promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de
Desembolso contido no Plano de Trabalho em conta bancária específica indicada pela
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL;
e) aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à
exigência da restituição dos recursos transferidos;
f) notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Bariri;
g) publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial;
li) receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela ORGANIZAÇÃO DA

SOCIEDADE CIVIL;
i) elaborar elucidativo parecer conclusivo sobre a prestação de contas da ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e avaliar se houve aplicação correta dos recursos no Plano de

Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei de n° 13.019/2014;
j) aplicar as penalidades previstas neste instrumento;
k) manter, em seu sítio oficial na internet, as informações da parceria celebrada e o Plano
de Trabalho, até cento e oitenta dias, após o respectivo encerramento.

II - SÃO OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) Responsabilizar-sc pela execução do objeto do Termo de Fomento;
b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao
acompanhamento e controle da execução do objeto;
c) Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, dos membros da Comissão
de Monitoramento e Avaliação, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente
aos processos, aos documentos e às informações relacionadas este Termo de fomento, bem
como aos locais cie execução do respectivo objeto;
d) Se responsabilizar pelo gercnciamento administrativo e financeiro dos recursos

126 - CEP 17.250-000
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recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de

pessoal, conforme o caso;
e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de
Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se caracterizando responsabilidade
solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer
oneração do objcto da parceria ou restrição à sua execução;
t) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia ú t i l
subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais que compõem a
prestação de contas;
g) Identificar o número do Instrumento da parceria e Órgão repassador no corpo dos

documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de contas a ser
entregue no prazo a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, inclusive indicar o valor pago
quando a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) Divulgar esta parceria em seu sítio na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e
dos estabelecimentos cm que exerça suas ações, conforme previsto no art. l l da Lei
13.01 9/20 1 4, bem como atender a Lei Federal n° 1 2.527/20 1 t ;
i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na fornia da legislação
aplicável, mediante procedimento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob
pena de suspensão da transferência.
j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no
cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais
da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução da
parceria e deixar de adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela
Administração Pública.
k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, em anexo, mediante a
contratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e
coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outra
Organização da Sociedade Civil, congéneres ou não;
1) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os
custos previstos;

m) comprovar todas as despesas por meio de nota fiscal eletrônica ou recibo de autónomo
(RPA), com a devida identificação da parceria celebrada, ficando vedadas informações
genéricas ou sem especificações dos serviços cfetivamente prestados, comprovado por
meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de

126 - CEP 17.250-OOO
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forma a permitir a conferencia atinente à regularidade dos valores pagos;
n) aplicar os recursos repassados pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e os
correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto constante na Cláusula

Primeira;
o) comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente
instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras relacionadas aos recursos do

presente termo nesta conta bancária.
p) não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a
execução do presente objeto.
q) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações

correspondentes até 3 l de janeiro do exercício seguinte, salvo se forem utilizados.
r) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados

corretamente conforme o Plano de Trabalho.

s) comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as
metas quantitativas e atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho.
t) Efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio da Organização da
Sociedade Civil, para aquisição de materiais e serviços.
u) Manter-sc adimplcnte com o Poder Público naquilo que tange a prestação de contas de
exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da
Administração Municipal, Estadual e Federal;
v) comunicar a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL a substituição dos responsáveis pela
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, assim como alterações em seu Estatuto;
x) apresentar até 10 (dez) dias após o encerramento de cada quadrimestre do ao civil,

relatório sobre a execução da parceria, apresentado comparativo específico das metas
propostas com os resultados quantitativos e qualitativos alcançados.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1 - A contratação de empregados para a execução do objeto, quando pagos integralmente
com recursos desta parceria deverá obedecer ao princípio da legalidade, impessoalidade e
da publicidade.

4.2 - Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer
espécies, entre a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e o pessoal que a ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL ut i l izar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes

126 - CEP 17.250-000
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deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1 Para a execução das atividades previstas neste Termo de Parceria, no presente exercício,
a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL transferirá à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL, de acordo com o cronograma de desembolso, o valor total de R$

5.2 O repasse dar-se-á no primeiro dia út i l de cada mês, exceto o repasse do mês de

dezembro que ocorrerá até o dia 20/12/2017.

5.3 O repasse financeiro de cada mês fica condicionado à aprovação pela
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL da prestação de contas do mês anterior, exceto o mês de
janeiro cuja prestação será encaminhada até o dia 10/02/2017.

5.4 As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e
a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo
a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quanti tat ivo deste objeto poderá ser reduzido até a
etapa que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1 Os recursos financeiros, segundo o cronograma de desembolso, serão depositados na
conta específica da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, vinculada ao objeto, na
Agência n°_ _, no Banco __ , na Conta Corrente n° _ , c aplicados no mercado
financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização.

6.2 Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento, enquanto não
empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

a) em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu
uso for igual ou superior a um mês; e

b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto

126 -CEP 17.250-000
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lastreada em título da dívida pública, quando sua aplicação estiver prevista para prazos

menores.

6.3 Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

6.4 Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica,
poderá admitir a realização de pagamentos em espécie, desde que devidamente justificado.

6.5 Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.2
poderão ser utilizados pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL desde que não haja
desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento.

6.6 A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá restituir o saldo residual dos
recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa execução dos
recursos.

6.7 A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL a participar de novos parceiros, acordos ou
ajustes com a Administração Municipal .

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL compromete-se a restituir o valor
transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros
legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;
b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;
c) utilização dos recursos cm finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento,
ainda que em carátcr de emergência;
d) descumprimento dos termos previstos neste instrumento.

Parágrafo único: Compromete-se, ainda a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, a

/, 126 -CEP 17.250-000
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recolher à conta da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL o valor correspondente a
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre

a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na
consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 Prestar contas mensalmente até 10° dia subsequente ao da última transferência, sob

pena de suspensão dos recursos financeiros, e de forma integral das receitas e despesas até

31 de janeiro do exercício seguinte e segundo a Lei n° 13.019/2014, e de acordo com os
critérios e indicações exigidos pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, com elementos que
permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi
executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a

comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, destacados nos relatórios de
execução do objeto e de execução financeira, bem como entregar balanço patrimonial,
balancete analítico anual, demonstração de resultado do exercício e demonstração das
origens e aplicação dos recursos da Organização da Sociedade Civil parceira, segundo as
normas contábeis vigentes.

8.2 A prestação de contas deverá ocorrer por meio de plataforma eletrônica, permitindo a

visualização por qualquer interessado, conforme Decreto Municipal n° 4.843/2016, dando
ampla publicidade e transparência dos recursos públicos.

8.3 Comprovado a impossibilidade de prestação de contas através de plataforma
eletrônica, ou ainda, quando atendidas as condições previstas no art. 87 da Lei 13.019/2014,

as partes, de comum acordo, efetivará a prestação de contas de modo físico, sem deixar de
dar ampla publicidade e transparência dos recursos públicos.

8.4 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia subsequente ao da prestação de
contas integral, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se compromete em manter
em arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

Este Instrumento tem sua vigência de _/ _ / _ até / / , podendo ser
aditivada, conforme Lei 13.019/2014.

/, 126 -CEP 17.250-000
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PROIBIÇÕES

Fica ainda proibido à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras Organizações da Sociedade Civis,

congéneres ou não;
b) deixar de aplicar nas atividades-fim, ao menos 80% de sua receita total;
c) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo da
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;
d) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;
e) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de
administração;
í) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste
Termo de Fomento;
g) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;
h) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;
i) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;
j) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida pactuada no Plano de Trabalho;
k) Realizar despesas com: A) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a
pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da
administração pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas
indenizatórias; B) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente
vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social,
das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal; C)
Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às
exigências do art. 46 da Lei 13019/2014; D) Obras que caracterizem a ampliação de área
construída ou a instalação de novas estruturas físicas;

I) Adquirir bens permanentes com os recursos municipais;
m) pagamento de despesas bancárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá aplicar as seguintes penalidades na
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL pelo não cumprimento do presente

;, 126 -CEP 17.250-000
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instrumento:

a) advertência;
b) suspensão dos repasses;

c) multa;
d) declaração de idoneidade e proibição de recebimento de recursos públicos.

§1° Todas as penalidades mencionadas deverão estar devidamente fundamentada e
concedida direito de ampla defesa e contraditório, bem como comunicada ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.
§ 2° A aplicação de multa será de 0,5% a l % do valor total deste Termo de Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

12.1 O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a
qualquer tempo, ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de
vigência, desde que cumprido o prazo mínimo de 90 (noventa) dias para publicidade dessa
intenção.

12.2 Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de
qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de
Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO
PLANO DE TRABALHO

Este Termo de Fomento poderá ser alterado ou ter modificação no Plano de Trabalho, de
comum acordo entre as partes, mediante proposta devidamente formalizada c justificada
por meio de TERMO DE ADITAMENTO, inclusive com reajuste dos valores repassados,
se devidamente justificado e observada a conveniência do interesse público.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e aprovação do Gestor deste Instrumento ou Controle
interno, ficando vedada a alteração do objeto em qualquer hipótese.

x, 126 -CEP 17.250-000
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O extraio do presente Termo de Fomento será publicado no meio oficial, de acordo com o
disposto no art. 38 da Lei n° 13.019 de 31/07/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Bariri para esclarecer as dúvidas de interpretações
deste Instrumento que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art.
109 da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal n° 13.019/2014 que não
foram mencionados neste instrumento.

16.2 - E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as
partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas abaixo que também subscrevem.

Bariri, de de 2.017.

MUNICÍPIO DE BARIRI ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

', 126 -CEP 17.250-000
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PARECER JURÍDIDQ
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Parecer NSA n ° 00610/2016
Processo n° 12438/2016
Interessado: Gabinete da Chefe do Executivo
Assunto: Procedimento - Chamamento Público - OS

AO GABINETE DA CHEFE DO EXECUTIVO

Administrativo. Chamamento Público.
Organização da Sociedade Civil.
Procedimento. Minutas. Edital, Termo de
Fomento e anexos. Aprovação.

I - RELATÓRIO

Consulta-nos a Excelentíssima Chefe do Executivo sobre o
P.A. n° 12.438/2016, atinente a realização de Chamamento Público de
Organização da Sociedade Civil - OSC para celebração de Termo de Fomento e
promoção pela entidade vencedora de "serviço de recuperação de pessoas com
problemas de drogadição...".

Em seguida, e por força do disposto no art. 35, VI, da Lei
13.019/14, vieram os autos a esta Procuradoria para análise do procedimento e
das minutas de edital e anexos.

São relevantes para a solução da questão posta, entre
outros, os seguintes documentos:

a) Despacho da Chefe do Executivo determinando a abertura do Edital (fl. 01
do P.A. 9106/2016);

b) Planos de trabalho propostos pelas OSCs (fls. 08/28 e 38/79 do P.A.
9106/2016);

c) Edital do Procedimento de Manifestação de Interesse Social (íls. 81/82 do
P.A. 9106/2016);

d) Despacho da Chefe do Executivo determinando a abertura do Chamamento
Público (fl.01/02);

e) Fichas de Despesa (fls.03/04);
f) Despacho da Chefe do Executivo encerrando o procedimento de

manifestação pelas OSCs (fls.07/08);
g) Minuta de Edital (09/20);
h) Minuta do Memorial Descritivo (fls.21/22);
i) Minuta do Plano de Trabalho (fls.23/25);
j) Minutas de Declarações (fls.26/33);
k) Minuta de Ficha de Cadastro (11.34);
1) Minuta do Termo de Fomento (fls.35/44).

Lidos e analisados os autos, passo a opinar.
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H - FUNDAMENTAÇÃO

Cumpre registrar, preliminarmente, que a análise aqui
empreendida circunscreve-se aos aspectos legais envolvidos no procedimento
trazido a exame (incluindo a minuta do edital e anexos), não cabendo a este
órgão adentrar nos aspectos técnicos e económicos, nos termos do art. 35, VI, da
Lei 13.019/14.

O Marco Rcgulatório da Sociedade Civil (Lei 13.019/14)
objeliva regulamentar realização de parcerias voluntárias, para a realização de
projetos de interesse público que envolvam a União, os Estados, o Distrito
Federal, Municípios e as respectivas autarquias, as fundações, as empresas
públicas c as sociedades de economia mista prestadoras de serviços público, c
suas subsidiárias, com as Organizações da Sociedade Civil (OSC).

Com efeito, OSC é toda entidade sem fins lucrativos que
não distribua qualquer forma de resultado entre seus associados e apliquem todos
os seus recursos em sua finalidade social.

A Lei n° 13.019/14 regulamenta as parcerias entre o Poder
Público e as entidades, a qual inclui no sistema jurídico duas novas espécies de
ajustes entre o Poder Público e as OSC, as quais foram denominadas de termo de
colaboração e termo de fomento, que somente podem ser utilizados para as
parcerias em que houver transferência de recursos entre a Administração Pública
e as organizações da sociedade civil.

O termo de colaboração é o instrumento que deve ser
adotado em caso de transferências voluntárias de recursos para a consecução de
planos de trabalho propostos pela Administração Pública em regime de mútua
colaboração com organizações da sociedade civil, conforme o art. 16, da Lei n°
13.019/14.

Já o Termo de Fomento é o instrumento que deve ser
adotado em caso de transferências voluntárias de recursos para a consecução de
planos de trabalho propostos pelas organizações em regime de mútua
colaboração com a Administração Pública, conforme o art. 17, da mesma lei. In
Í.Y/.VW, verifica-se que este é o instrumento adequado para formalização da
parceria objeto deste parecer, pois os Planos de Trabalho foram propostos
pelas OSCs (cf. fls. 08/28 e 38/79 do P.A. 9106/2016).

Note-se que, exceto nas hipóteses expressamente previstas
nos arts. 30 e 31 da Lei n° 13.019/14, a celebração de qualquer modalidade de
parceria (termo de colaboração ou de fomento) deve ser precedida de
chamamento público, definido no art. 2°, inc. XII, como "procedimento
destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por
meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância



fWx

<> *_i_' *> í"9-1** ^&
,. -: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE BARIRI

l̂|i|r;;-- PARECER JURÍDIDO "
Rua: Francisco Munhoz Cegarra. n1126. Centro, Barin / SP, CEP: 17250-000.
Site: www.barlrl.sp.gev.br - Telefone: (14) 3662-9200 - E-mall: Iurldlco5@barlrl.sp.gov.br

dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos".
No caso, será realizado o Chamamento Público.

Imperioso lembrar que, embora o art. 84 da Lei n°
13.019/14 disponha que não se aplica às relações de fomento e de colaboração o
disposto na Lei n° 8.666/93 e na legislação referente a convénios, na constatação
de pontuais omissões ou lacunas na lei das parcerias, em conformidade com o
que prescreve o art. 4° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as
mencionadas normas podem, excepcionalmente, ser aplicadas como formas de
integração, não podendo, no entanto, contrariar a lógica de aplicação contida na
Lei n° 13.019/14 tampouco contrariar os seus dispositivos.

Em conclusão, analisando as normas de regência, em
especial o Marco Regulatório da Sociedade Civil (Lei 13.019/14), e fazendo o
cotejo delas com os Procedimentos Administrativos 12.438 e 0906 de 2016 e
com as Minutas, temos que os referidos instrumentos (P.A. 12.438/2016 e
Minutas) encontram-se aptos a surtirem os efeitos jurídicos a que se
propõem.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, a Procuradoria Municipal, com amparo
na competência conferida pelo art. 9°, incisos IV e V, da Lei Municipal n°
4.651/15 c/c art. 35, VI, da Lei 13.019/14 e art. 38, parágrafo único, da Lei
8.666/93, resguardado, no que couber, a discricionariedade do gestor público,
Opina pela APROVAÇÃO do Procedimento e das Minutas, nos termos expos-
tos.

Este parecer possui 3 laudas, que seguem rubricadas pelo
procurador signatário.

O presente processo?i até o momento, conta com l volume e
44 páginas, excluindo-se esta manifestação.

//TV
Este c o parecer, salto melhor juízo.
Bariri-SP, 10 dl nóyembro de 2016.

GILMAR DA Stí^JA FRANCELINO
PROCURADÒRTO MUNICÍPIO

OÁtè/SP 320.289



BARIRl
CHAMAMENTO PÚBLICO N " 09/2016

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PARCERIA ATRAVÉS DE
TERMO DE FOMENTO PARA O ANO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI
FEDERAL 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES.

A Sra. Prefeita Municipal de Bariri, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos
interessados, que se acha aberto nesta Prefeitura Municipal, o CHAMAMENTO PÚBLICO N°
09/2016, de acordo com o que determina a Lei n° 13.019/2014, bem como nos termos da Lei

8.666/93, da Instrução n° 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Processo
Administrativo de Manifestação de Interesse Social n° 9106/2016, e na presença da Comissão de
Seleção designada pela Portaria n° 7.718/2016 e as cláusulas e condições deste Edital, para firmar
TERMO DE FOMENTO, com Organizações da Sociedade Civil:

1. DOOBJETO

O objeto deste Chamamento Publico é a seleção de Plano de Trabalho, executados por Organização
da Sociedade Civil (OSC) para promover serviço de recuperação de pessoas com problemas de

drogadição, de acordo com o Memorial Descritivo simplificado constante no ANEXO I.

2. TIPO DE PARCERIA

Considerando o Processo de Manifestação de Interesse Social efetuado por meio do Processo
Administrativo n° 9106/2016, esta parceria será realizada por meio de TERMO DE FOMENTO na
forma do art. 17 da lei 13.019/2014.

3. DO VALOR PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO

3.1 O valor anual que a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL transferirá a OSC para viabilizar a
parceria será de até R$ 42.000,00, conforme cronograma de desembolso apresentado pela
Organização da Sociedade Civ i l .

3.2 A OSC poderá atribuir valor de contrapartida no Plano de Trabalho, se responsabilizando pela
sua execução.

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

-rct-, 126 - CEP 17.250-000
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O presente objeto deverá ser executado num período de 12 meses, iniciando a partir da data de
assinatura do Termo de Fomento, podendo ser aditivado.

5. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA

A programação orçamentaria que autoriza e viabiliza a celebração da parceria correrá por conta da
unidade orçamentaria: 02.04.00. Categoria Económica: 3.3.50.39.00; Classificação Programática:
10.301.0007.2020.0000, prevista no Orçamento do Exercício de 2017, conforme Projeto de Lei n°

51/2016.

6. DATA E LOCAL DE ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO E DEMAIS

DOCUMENTOS

Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação da OSC c o Plano de Trabalho,
deverão ser entregues até as 09/tOO do dia 14 de dezembro de 2016, no auditório do Paço Municipal
"16 de Junho", localizado na Rua Francisco Munhoz Ccgarra, 126, Centro, quando serão abertos,
não sendo considerados os envelopes apresentados em atraso.

7. DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES

Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão feitas no sítio eletrônico da
Prefeitura Municipal de Bariri (www.bariri.sp.gov.br) conforme art. 26 da Lei 13.019/2014 e no
quadro de avisos afixado no Paço Municipal "16 de Junho" conforme art. 71 da Lei Orgânica do
Município de Bariri.

8. DO CONTEÚDO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

8. l A Documentação necessária à Habilitação e o Plano de Trabalho deverão ser apresentadas em
envelopes distintos e lacrados conforme modelos abaixo:

IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL
ENVELOPE N° 01 - PLANO DE TRABALHO
CHAMAMENTO PÚBLICO N". 09/2016

IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
SOCIEDADE CIVIL
ENVELOPE N° 02 DOCUMENTOS
HABILITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N". 09/2016

DA

DE

', 126 - CEP 17.250-000
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8.2 Os Documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:

a) Originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia autenticada

em Cartório;

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do

documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração ou

regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal

declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 30(trinta) dias, a

partir da data de sua emissão.

c) Plano de Trabalho original devidamente assinado.

8.3 Os documentos deverão ser apresentados em única via, em papel timbrado da ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL, em língua portuguesa, redigida com clareza e de maneira metódica e

racional, de modo a oferecer fácil compreensão, com todas as folhas assinadas ou rubricadas

manualmente pelo representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ou por seu

procurador legalmente constituído.

8.4 Os proponentes são responsáveis pela veracidade das informações prestadas, arcando com as
consequências de eventuais erros no preenchimento e no envio de documentos, isentando Prefeitura

Municipal de Bariri de qualquer responsabilidade civi l ou penal.

8.5 A apresentação do Plano de Trabalho implicará, ao seu autor, o conhecimento e a tácita aceitação

das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.

8.6 A Prefeitura Municipal de Bariri não se responsabilizará por propostas que deixarem de ser

concretizadas por fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, tampouco

por falhas decorrentes do equipamento do candidato.

8.7 Informações poderão ser obtidas por meio do endereço de e-mail tesouraria@bariri.sp.gov.br

9. DA DOCUMENTAÇÃO

9.1 A Organização da Sociedade Civil interessada em receber recursos da Administração Pública,

deverá apresentar a documentação da seguinte forma:

ENVELOPE N" 01 - PLANO DE TRABALHO

ENVELOPE N" 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DA OSC

/, 126 - CEP 17.250-000
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9.2 O Plano de Trabalho deverá ser elaborado em conformidade com o art. 116 da Lei Federal n°

8.666/93 e art. 22 da Lei 13.019/2014, tendo como modelo o ANEXO II.

9.3 Para habilitação a OSC deverá apresentar os seguintes documentos (Envelope n° 02):

I - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, a fim de comprovar que possui no mínimo, um, ano de existência, com cadastro ativo;
II - Atestado fornecido por instituição de direito público ou privada que comprove experiência

prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante ao objeto da
parceria;
III - Documento que comprove a capacidade das instalações, condições materiais e capacidade
técnica c operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria c O
cumprimento das metas estabelecidas.
IV - Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto
registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada

emitida por junta comercial;

V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

VI - Certidão nominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil, com endereço,

número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles (ANEXO I I I ) ;
VII - Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;
VII I - Certificação ou Lei que qualifica a Organização da Sociedade Civil de utilidade pública, de
acordo com a Lei Municipal n° 4.421/2015;
IX - Certificado de Registro de Organização da Sociedade Civil de fins filantrópicos ou registro no
conselho municipal da área (não obrigatório);
X - Certidão ou Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
XI — Certidão ou Prova de regularidade Municipal;

XII - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal;

XII I - Certidão ou Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão
Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VJI-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de Io de maio de 1943;

XIV - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio

da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

XV - Declaração de abertura de conta bancária específica para cada parceria (ANEXO IV);
XVT - Declaração de que os dirigentes da Organização da Sociedade Civil não são agentes políticos,
e que não possui parentesco até 2° grau, inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder ou
do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera

', 126 - CfP 17.250-000
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governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou

por afinidade (ANEXO V);
XVII - Declaração informando que o objeto a ser executado representa vantagem económica para a

Administração Municipal, em detrimento da realização direta do seu objeto (ANEXO VI);

XVII I - Declaração que a Organização da Sociedade Civil se compromete a atender a Lei Federal n°

12.527/2011 e dar publicidade ao objeto pactuado (ANEXO VII);
XIX - Declaração de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com
órgãos públicos c que, portanto, não se submete às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal n°
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações (ANEXO VIII);
XX - Declaração de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os
recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em
comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem

como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta,

colateral ou por afinidade (ANEXO IX);

XXI - Conhecimento tácito das condições do Chamamento Público e da Parceria a ser firmada

(ANEXO X);
XXII - Ficha cadastro (ANEXO XI);

9.4 Não será aceito Plano de Trabalho cujo valor a ser repassado pela Administração Municipal
estiver maior que o previsto no item 3 deste Edital.

10. DA SESSÃO PÚBLICA

10.1 A sessão pública será realizada por uma Comissão de Seleção do Chamamento Público
designada pela Chefe do Poder Executivo.

10.2 A comissão será formada por servidores públicos, sendo, pelo menos, l (um) de seus membros
servidores ocupantcs de cargos permanentes do quadro de pessoal da Administração Pública.

10.3 Durante a sessão pública a Comissão de Seleção poderá requisitar o apoio de servidores

técnicos de diversas áreas da Administração Municipal, inclusive da Procuradoria Jurídica do

Município, a fim de esclarecer eventuais dúvidas ou condutas a serem executadas para o bom
andamento do Chamamento.

10.4 A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública pela Comissão de Seleção de
Chamamento Público.

10.5 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a
realização deste evento na data acima mencionada, o chamamento público ficará automaticamente
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.
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f'^-. \6 A Comissão de Seleção designada pela Prefeita M u n i c i p a l , através da Portaria n.° 7.718/2016,

abrirá primeiramente o envelope n° 01 que contem o Plano de Trabalho e, o documento estando de

acordo com o previsto neste Edital, verificará posteriormente os documentos de habilitação

(envelope n° 02).

10.7 A Comissão de Seleção poderá suspender a sessão sempre que julgar necessário para analisar os

documentos objetivando confirmar as informações prestadas.

10.8 Após o exame da documentação apresentada e a formulação de eventuais impugnações, deverá
a Comissão de Seleção apresentar sua decisão sobre a habilitação da participante e consultá-la sobre
a interposição de recursos, determinando o prazo para este fim.

10.9 Será inabilitada a Organização da Sociedade Civil cuja documentação não satisfizer às

exigências deste Chamamento Público.

11. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

11.1 A Comissão de Seleção utilizará os critérios citados na tabela abaixo para classificação do
Plano de Trabalho:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Pontuação

1. Viabilidade dos Objetivos

propostos
2. Consonância com objetivos
propostos

3. Estratégia prevista para
execução das ações
4. Coerência do valor global

proposto com o valor referencia

5. Capacidade técnica e operativa

6. Viabilidade dos indicadores
apresentados para aferição do
cumprimento das metas

7. Coerência das metas indicadas

Peso

1

1

1

2

5
2

2

Plenamente
Satisfatório

(A)

2

Satisfatório

(B)

1

Insatisfatório

(Q

0
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8. Descrição das açõcs c o nexo

com o projeto proposto

9. Natureza da proponente

TOTAL

3

3

Descrição dos Critérios de Seleção dos Projetos:

1. Viabilidade dos Objetivos propostos: Se os objetivos apresentados são viáveis e exequíveis.

Peso l
2. Consonância com objetivos propostos: Se os objetivos estão de acordo com o previsto pela
legislação correspondente ao desporto escolar. Peso: l

3. Estratégia prevista para execução das ações. Se as ações programadas na proposta possuem
uma estratégia de realização exequível. Peso l

4. Coerência do valor global proposto com o valor referencia. Se o valor apresentado na

proposta são exequíveis e se estão em consonância com o valor referencia. Peso 2

5. Capacidade técnica e operativa. Se a proposta traz conhecimento sobre realidade do público-

alvo c se demonstra experiência com o serviço proposto. Peso: 5

6. Viabilidade dos indicadores apresentados para aferição do cumprimento das metas. Se os

indicadores apresentados podem efetivamente aferir as metas propostas. Peso 2

7. Coerência das metas indicadas. Se as metas propostas a serem alcançadas estão em acordo

com o objcto c objetivos c se estão claras quanto a sua efetividade. Peso 2

Descrição das açõcs e o nexo com o projeto proposto. Se as ações descritas a serem

realizadas possuem nexo com o objeto e objetivos permitindo sua execução nas formas
determinantes de eventos dessa categoria. Peso 3

9. Natureza da Proponente. Se existe compatibilidade entre o projeto a ser realizado e a
permissibilidade estatutária em suas finalidades, especialmente quanto a evento específico de
desporto escolar c nas modalidades estabelecidas no projeto. Peso 3

11.2 Ocorrendo empate serão adotados os seguintes critérios para desempate:

a) Maior pontuação no item "capacidade técnica e operativa"

b) A proposta que for a mais adequada ao valor de referencia constante neste edital.

11.3 A proponente que apresentar grau insatisfatório em qualquer dos itens dos critérios de avaliação
será desclassificada.

11.4 A classificação obedecerá ao grau de pontuação obtido pelas proponentes, sendo aferida através

da multiplicação dos pontos indicados cm A, B ou C pelo peso, conforme Tabela de Critério de
Avaliação descrita no item 11.1.
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12. DA CELEBRAÇÃO

12.1 Após selecionada a Proposta e aprovado o Plano de Trabalho, será assinado o TERMO DE

FOMENTO (ANEXO XII ) entre a Organização da Sociedade Civil e a ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL e, a qual incumbirá o repasse dos valores em conta corrente especifica, conforme

Plano de Trabalho e cronograma de desembolso à parceira.

12.2 Para assinatura do Termo de Fomento a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL se valerá de

conferir a regularidade da OSC no ato da assinatura e das vedações previstas na Lei 13.019/2014.

12.3 Será de responsabilidade da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, providenciar a publicação deste
Termo por cxtrato, nos moldes e no prazo da legislação vigente, bem como dar ciência à Câmara
Municipal da parceria assumida pelo Poder Público, a contar da data de sua assinatura.

13. DA FISCALIZAÇÃO

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL indicará no Termo de Fomento o GESTOR DA PARCERIA,

o qual deverá acompanhar c fiscalizar, o projeto apresentado, sem prejuízo do acompanhamento da
Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Controle Interno c dos demais órgãos de fiscalização.

14. DA INEXECUÇÃO

14.1 A inexecução total ou parcial do presente Termo ou o dcscumprimento de qualquer dispositivo
do Edital enseja a sua rescisão, com as consequências previstas na Lei Federal n° 13.019/2014.

14.2 A rescisão poderá ocorrer mediante acordo das partes, nos moldes da Legislação vigente.

15. DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

15.1 Os recursos financeiros, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados em

conta específica da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, vinculada ao objeto, c aplicados no
mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização.

15.2 Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento, enquanto não

empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

a) em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for
igual ou superior a um mês; e

b) em funclo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastrcada em
tí tu lo da dívida pública, quando sua aplicação estiver prevista para prazos menores.

'> 126 - C£P 17.250-000
3662 9200 CNPJ 46. 181. 376/0001 -40 um>w.I>eu'MÓ<ip.gov.lrt-



Mu/uçtnlfrcfó

15.3 Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos

fornecedores e prestadores de serviços da OSC.

15.4 Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá

admit ir a realização de pagamentos em espécie, desde que devidamente justificado.

16. DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá restituir o valor transferido, atualizado

monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação

aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que

em caráter de emergência;
d) descumprimento dos termos previstos neste instrumento.

17. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

17.1 A prestação de contas se dará mensalmente para a liberação da próxima parcela de desembolso,

conforme pactuado no Termo de Fomento.

17.2 A prestação de contas deverá ocorrer por meio de plataforma eletrônica, permitindo a

visualização por qualquer interessado, conforme Decreto Municipal n° 4.843/2016, dando ampla

publicidade e transparência dos recursos públicos.

17.3 Comprovado a impossibilidade de prestação de contas através de plataforma eletrônica, ou

ainda, quando atendidas as condições previstas no art. 87 da Lei 13.019/2014, as partes, de comum

acordo, efetivará a prestação de contas de modo físico, sem deixar de dar ampla publicidade e

transparência dos recursos públicos.

17.4 Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia subsequente ao da prestação de contas

integral, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se compromete em manter em arquivo os
documentos originais que compõem a prestação de contas.

18. DAS PROIBIÇÕES

/, 126 - CEP 17.250-OOO
3662 9200 QJPJ 46.181.376/0001 -40

S>



.Murtícifii&efa

BARIRI
Fica ainda proibido à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras Organizações da Sociedade Civis, congéneres ou
não;
b) deixar de aplicar nas atividades-fim, ao menos 80% de sua receita total;

c) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL;
d) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;
e) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;
f) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo
de Fomento;

g) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

h) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;
i) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;
j) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida pactuada no Plano de Trabalho;
k) Realizar despesas com: A) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos
ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na

liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias; B) Publicidade, salvo as
previstas no plano de trabalho e dirctamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo,
informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal; C) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade

civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei 13019/2014; D) Obras que caracterizem a

ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas;

1) Adquirir bens permanentes com os recursos municipais;

m) pagamento de despesas bancárias.

19. DAS PENALIDADES

19.1 A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá aplicar as seguintes penalidades na
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL pelo não cumprimento do presente instrumento:

a) advertência;
b) suspensão dos repasses;
c) multa;

d) declaração de idoneidade e proibição de recebimento de recursos públicos.

19.2 Todas as penalidades mencionadas deverão estar devidamente fundamentada e concedida
direito de ampla defesa e contraditório, bem como comunicada ao Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo.
19.3 A aplicação de multa será de 0,5% a 1% do valor total deste Termo de Fomento.
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20 - DA RESCISÃO E DA DENUNCIA

20.1 O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer
tempo, ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência, desde que
cumprido o prazo mínimo de 90 (noventa) dias para publicidade dessa intenção.

20.2 Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de qualquer

das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de

informação em qualquer documento apresentado.

21- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS e DOS RECURSOS

21.1 A Organização da Sociedade Civil poderá apresentar recurso, junto à ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, contra o resultado preliminar, no prazo de 3 (três) dias do resultado da seleção,
mediante ofício especifico c individualizado por itcm/projeto, ao qual concorre, com as razões
fundamentadas de sua irresignação, bem como, documentos que julgar necessários.

2 1 .2 Não caberá novo recurso da decisão proferida no item 21.1 deste Edital.

21.3 Após o julgamento ou o transcurso do prazo para interposição de recurso a ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, promoverá a homologação do resultado e divulgará, no seu sítio eletrônico oficial e

no órgão oficial de imprensa, as decisões rccursais proferidas e o resultado definitivo do processo de
seleção.

21.4 Decairá do direito de recorrer, a organização da sociedade civil que não atender ao prazo
recursal previsto ou apresentar recurso desconformidade com o previsto neste edital.

21.5 Cm caso de desistência da organização da sociedade c iv i l em celebrar o Termo de Fomento,

objeto do presente Edital, em qualquer uma de suas fases, poderá fazê-lo mediante oficio.

21.6 Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies,
entre a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e o pessoal que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

21.7 O Termo de Fomento poderá ser alterado ou ter modificação no Plano de Trabalho, de comum
acordo entre as partes, mediante proposta devidamente formalizada e justificada por meio de
TERMO DE ADITAMENTO, inclusive com reajuste dos valores repassados, se devidamente
justificado e observada a conveniência do interesse público.

21.8 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão dirimidos pela
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

22. DOS ANEXOS:

ANEXO I - Memorial Descritivo simplificado do objeto
ANEXO U - PLANO DE TRABALHO
ANEXO III - Certidão nominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil,
ANEXO IV - Declaração de abertura de conta bancária específica para cada parceria;
ANEXO V - Declaração de que os dirigentes da Organização da Sociedade Civil não são agentes
políticos, e não possui parentesco até 2° grau, inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder
ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera
governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou
por afinidade;
ANEXO VI - Declaração informando que o objeto a ser executado representa vantagem económica
para a Administração Municipal, em detrimento da realização direta do seu objeto;
ANEXO VII - Declaração que a Organização da Sociedade Civil se compromete a atender a Lei
Federal n° 12.527/2011 e dar publicidade ao objeto pactuado;
ANEXO V I I I - Declaração de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer modalidade de
parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às vedações previstas no art. 39 da Lei
Federai n° 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações;
ANEXO IX - Declaração de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela
OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça
cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública
celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, cm
linha reta, colateral ou por afinidade ;
ANEXO X — Conhecimento tácito das condições do Chamamento Público e da Parceria a ser
firmada;
ANEXO XI - Ficha cadastro;
ANEXO XII - Minuta do Termo de Fomento.

Bariri, 11 de novembro de 2016.
l

5 y /oD.v\4.c M /WtUM
DEOLINDA MARIA ANTUNES MARINO

Prefeita Municipal
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO DO OBJETO

MEMORIAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO DO OBJETO

OBJETO:

Promover serviço de recuperação de pessoas com problemas de drogadição.

METAS E OBJETIVOS COMPLEMENTARES:

- Reabilitação do dependente químico ;
- Orientação psicossocial e auxílio ;
- Manter intercâmbio com outras instituições similares;

- Promover palestras, pesquisas e divulgação quanto aos problemas causados pela

dependência química;

- Cooperar com os poderes públicos no enfrentamento das questões sociais Reintegrar ao

seio famil iar e a sociedade as pessoas com problemas de álcool e outras drogas.
- Orientação aos familiares com reuniões e palestras.

JUSTIFICATIVA:

O pedido se justifica em possibilitar a recuperação de uma demanda usuários de drogas em
geral para fins de reabilitação e reinserção na sociedade.

PÚBLICO ALVO:

Atender cerca de 10 pessoas acima de 18 anos

CONDIÇÕES:

O serviço deve ser realizado no Município de Bariri em condições de higiene, segurança e

com equipe mult idiscipl inar .
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PRAZO E VALOR DO REPASSE:

O serviço deverá ocorrer durante 12 meses, num valor global de R$ 42.000,00.
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ANEXO II
PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO

l - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Organização da Sociedade Civil CONVENENTE C.N.P.J.

Endereço

Cidade U.F. C.E.P. DDD/Telcfone FAX e-mail

Conta Corrente Banco Agência Praça de Pagamento

Nome do Responsável C.P.F.

C.I./Orgão Expedidor Cargo Função

Endereço

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/OBJETO

Título do Projeto Período de Execução

Início AP Término N" de
dias AP

Identificação do Objeto

Justif icat iva da Proposição

Público Alvo

/, 126 - CEP 17.250-000
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3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta Etapa
Fase

Especificação Indicador Físico
Unidade Qualidade

Duração

Início Término

4-PLANODEAPLICAÇÂO(R$l,00)
Nature/a da Despesa

Código Especificação

TOTAL GERAL

Total CONCEDENTE CONVENENTE

5-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (RS 1,00)

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Meta 1"MES 2° MÊS 3" MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS

Meta 7° M ES 8" M ES 9" MÊS 10° M ES 11° MÊS 12° MÊS

x, 126 - CEP 17.250-000
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Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil, declaro, para fins de prova junto
Prefeitura Municipal de Bariri, para os efeitos c sob as penas da lei, que incxiste qualquer débito em
mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Organização da Sociedade Civil

da Administração Pública, quem impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas

nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento

Local e Data OSC

8-APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

( ) APROVADO

( ) REPROVADO
( ) APROVADO COM RliSSALVAS, com a possibilidade de celebração da parceria, devendo a
Administração Municipal, cumprir o que foi ressalvado.

Local e data Comissão de Seleção

Local e data Administração Municipal

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (CONTRAPARTIDA)

Meta 1°MES 2° MÊS 3" MÊS 4" MÊS 5° MÊS 6° MÊS

Meta 7" MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° M ES 11° MÊS 12° MÊS

6- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Especificar os parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas

7-DECLARAÇÃO
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ANEXO III
CERTIDÃO CONTENDO O NOME DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E PERÍODO DE ATUAÇAO

C E R T I D Ã O

, prcsidente/diretor/provedor do (a)
, CPF , Certifico que os

dirigentes e conselheiros da referida Organização da Sociedade Civil, cujo período de
atuação é de / / _ a _ _ / / , são:

NOME CARGO ENDEREÇO RG/EXP CPF

Bariri, _ de de 2016.

Assinatura e carimbo ou identificação
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA

D E C L A R A Ç Ã O

, presidente/diretor/provedor do (a)
, CPF , declaro para os devidos

fins e sob penas da lei, que a conta bancária específica para a parceria proposto c:

Banco: Banco do Brasil

Endereço:

Município:
Telefone:
Agência n°:
Conta n°:

Bariri, _ _de de 2016.

Assinatura e carimbo ou identificação

-, 126 - C€P 17.250-000
3662 9200 CNPJ *6.181.376/0001-40

O



BARIRI

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE QUE OS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL NÃO SÃO AGENTES POLÍTICOS, NÃO POSSUI
PARENTESCO ATÉ 2° GRAU, INCLUSIVE POR AEINIDADE, COM AGENTES
POLÍTICOS DE PODER OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DIRIGENTE DE
ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA MESMA ESFERA
GOVERNAMENTAL OU RESPECTIVO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO, BEM
COMO PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE

DECLARAÇÃO

CPF
presidente/d irctor/provedor do (a)

, declaro para os devidos
fins e sob penas da lei, que não integram a respectiva diretoria agentes políticos do governo

CONCEDENTE, não possui parentesco até 2° grau, inclusive por afinidade, com agentes

políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da

Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou

companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade.

Bariri, de de 2016.

Assinatura c carimbo ou identificação

', 126 - Cf P 17.250-000
3662 92OO CNPJ 46.181.376/OOO1 -1-O
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO QUE O OBJETO A SER EXECUTADO REPRESENTA
VANTAGEM ECONÓMICA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

D E C L A R A Ç Ã O

, presidente/d iretor/provedor do (a)
, CPF , declaro para os devidos

fins que o objcto a ser executado representa vantagem económica para a Administração
Municipal, em detrimento da realização direta do seu objeto, tendo cm vista os seguintes
motivos

Bariri, de de 2016.

Assinatura e carimbo ou identificação

i 126 -CEP 17.250-000
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011 E
PUBLICIDADE

D E C L A R A Ç Ã O

, presidente/d iretor/pro vedor do (a)
_, CPF , declaro para os devidos

fins c sob penas da lei, que a Organização da Sociedade Civil se compromete em atender os
requisitos previstos na Lei Federal n° 12.527/2011 e de forma especial ao artigo 11 da lei
13.019/2014, de forma especial a publicidade aos recursos públicos recebidos e à sua
clestinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Bariri, de de 2016.

Assinatura c carimbo ou identificação

/, 126 - CtP 17.250-000
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE QUE A OSÇ NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CELEBRAR
QUALQUER MODALIDADE DE PARCERIA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E QUE,
PORTANTO, NÃO SE SUBMETE ÀS VEDAÇÕES PREVISTAS NO ART. 39 DA
LEI FEDERAL N" 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014 E ALTERAÇÕES.

D E C L A R A Ç Ã O

, presidente/dirctor/provcdor do (a)
, CPF , declaro que esta OSC

não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que,
portanto, não se submete às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal n° 13.019, de 31 de
julho de 2014 e alterações.

Bariri, de de 2016.

Assinatura e carimbo ou identificação

126 - CtP 17.250-000
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HAVERÁ CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO
A QUALQUER TÍTULO, PELA OSÇ, COM OS RECURSOS REPASSADOS, DE
SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE EXERÇA
CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE ÓRGÃO OU
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CELEBRANTE, BEM COMO
SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, COMPANHEIROS OU PARENTES, ATÉ O
SEGUNDO GRAU, EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE

D E C L A R A Ç Ã O

, presidente/d iretor/provedor do (a)
, CPF , declaro que não haverá

contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de
servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função
de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta,
colateral ou por afinidade.

Bariri, de _ de 2016.

Assinatura e carimbo ou identificação

-, 126 - CEP 17.250-000
3662 9200 CWPJ 46.181.376/0001-40
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ANEXO X
CONHECIMENTO TÁCITO DAS CONDIÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO E
DA PARCERIA A SER FIRMADA

D E C L A R A Ç Ã O

presidente/diretor/provedor do (a)
_, CPF , declaro para os devidos

fins que estou ciente da legislação de regência, especialmente quanto à utilização dos
recursos, da forma a ser efetuada a prestação de contas e ao cumprimento das metas do
Plano de Trabalho.
Comprometemos em receber, aplicar e prestar contas dos recursos que nos forem

concedidos pela Administração Municipal e darmos publicidade e acesso a quem de direito

solicitar.

Bariri, de de 2016.

Assinatura c carimbo ou identificação

126 - CEP 17.25O-OOO
3662 9200 CWpJ 1-6.181.376/0001 -W
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ANEXO XI
FICHA CADASTRO

I-IDENTIFICAÇÃO

01 - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

EXERCÍCIO 2017

02-CNPJ:

03-ENDEREÇO:

04-CEP: ~[05- BAIRRO: To6-FONE

08-SITE:

07-FAX

09-EMAIL:

II - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE

CIVIL

10-NOME:

2 - R G

11-CPF:

13-DATA DA POSSE:

14 - ENDEREÇO RESIDENCIAL:

15-BAIRRO 16-FONE RESIDENCIAL: 17-CELULAR:

Bariri, _de de 2016.

ASSINATURA E CARIMBO OU IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE

OBS: OBRIGATÓRIO INDICAR TELEFONE DE CONTATO DA OSC E EMAIL

', 126 - CEP 17.250-000
3662 9200 CNPJ 46.181.376/0001 -W
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ANEXO XII
MINUTA DO TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO N" 72017

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE BARIRI, inscrito no CNPJ/MF
sob n° 46.181.376/0001-40, estabelecido nesta cidade, na Rua Francisco Munhoz Cegarra,
n° 126 - Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal ,
brasileiro, portador da cédula de identidade RG n° e do CPF n° ,

doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e do outro
, inscrita no CNPJ n° , estabelecida nesta

cidade, na n° , no Município de Bariri/SP, neste ato
representado por seu Presidente, , brasileiro, casado, portador do
RG n° , CPF n° , doravante denominada
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o TERMO DE
FOMENTO, com fundamento no Processo Administrativo n° /2016 e Chamamento
Público n° 09/2016, na Lei Federal n° 13.019 de 31 de Julho de 2.014, na Instrução n°
02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, sujeitando-se, no que couber, às
normas contidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes
cláusulas c condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Fomento tem por objeto promover serviço de recuperação de pessoas
com problemas de drogadição, conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA GESTÃO

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL nomeia como gestor do presente Termo de Fomento
o SR , , portador do RG n° e
do CPF n° , conforme Portaria Municipal n° , de _ _ de de
2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

j 126 -CEP 17.250-000
(14)3662 9200 CNPJ 46.181.376/0001 -HO
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I - SÃO OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

a) Transferir os recursos para a execução deste objeto;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes e durante a

vigência do objeto;
d) promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de
Desembolso contido no Plano de Trabalho em conta bancária específica indicada pela
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL;
c) aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à
exigência da restituição dos recursos transferidos;
í) notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Bariri;
g) publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial;
h) receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL;
i) elaborar elucidativo parecer conclusivo sobre a prestação de contas da ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e avaliar se houve aplicação correta dos recursos no Plano de
Trabalho apresentado c no art. 59 da Lei de n° 13.019/2014;
j) aplicar as penalidades previstas neste instrumento;
k) manter, em seu sítio oficial na internet, as informações da parceria celebrada e o Plano
de Trabalho, até cento e oitenta dias, após o respectivo encerramento.

II - SÃO OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Fomento;
b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao
acompanhamento e controle da execução do objeto;
c) Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, dos membros da Comissão
de Monitoramento e Avaliação, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente

aos processos, aos documentos e às informações relacionadas este Termo de fomento, bem
como aos locais de execução do respectivo objeto;
d) Se responsabilizar pelo gercnciamento administrativo e financeiro dos recursos

s, 126 - CEP 17.250-000
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recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento c de

pessoal, conforme o caso;
e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, prcvidenciários, fiscais e
comerciais relativos ao funcionamento da instituição c ao adimplemento do Termo de
Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se caracterizando responsabilidade
solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;
O Manter cm seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil
subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais que compõem a

prestação de contas;
g) Identificar o número do Instrumento da parceria e Órgão repassador no corpo dos
documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de contas a ser
entregue no prazo a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, inclusive indicar o valor pago
quando a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto;
h) Divulgar esta parceria cm seu sítio na internet c em locais visíveis de suas sedes sociais e
dos estabelecimentos cm que exerça suas açõcs, conforme previsto no art. l l da Lei
13.019/2014, bem como atender a Lei Federal n° 12.527/2011;
i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação

aplicável, mediante procedimento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob
pena de suspensão da transferência.

j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no

cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais
da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução da
parceria e deixar de adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela
Administração Pública.
k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, em anexo, mediante a
contratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e
coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outra
Organização da Sociedade Civil, congéneres ou não;
I) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os
custos previstos;

m) comprovar todas as despesas por meio de nota fiscal eletrônica ou recibo de autónomo
(RPA), com a devida identificação da parceria celebrada, ficando vedadas informações
genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, comprovado por
meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de

f 126 -CEP 17.250-000
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forma a permitir a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;
n) aplicar os recursos repassados pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e os
correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto constante na Cláusula

Primeira;
o) comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente
instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras relacionadas aos recursos do
presente termo nesta conta bancária.
p) não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a
execução do presente objeto.
q) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações
correspondentes até 31 de janeiro do exercício seguinte, salvo se forem utilizados.
r) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados
corretamente conforme o Plano de Trabalho.

s) comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as
metas quantitativas e atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho.
t) Efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio da Organização da

Sociedade Civil, para aquisição de materiais e serviços.

u) Mantcr-se adimplente com o Poder Público naquilo que tange a prestação de contas de
exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da
Administração Municipal, Estadual e Federal;
v) comunicar a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL a substituição dos responsáveis pela
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, assim como alterações em seu Estatuto;
x) apresentar até 10 (dez) dias após o encerramento de cada quadrimestre do ao civil,
relatório sobre a execução da parceria, apresentado comparativo específico das metas

propostas com os resultados quantitativos e qualitativos alcançados.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1 - A contratação de empregados para a execução do objeto, quando pagos integralmente
com recursos desta parceria deverá obedecer ao princípio da legalidade, impessoalidade e
da publicidade.

4.2 - Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer
espécies, entre a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e o pessoal que a ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes

/, 126 - CEP 17.250-000
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deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1 Para a execução das alividades previstas neste Termo de Parceria, no presente exercício,
a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL transferirá à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL, de acordo com o cronograma de desembolso, o valor total de R$

5.2 O repasse dar-se-á no primeiro dia útil de cada mês, exceto o repasse do mês de
dezembro que ocorrerá até o dia 20/12/2017.

5.3 O repasse financeiro de cada mês fica condicionado à aprovação pela
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL da prestação de contas do mês anterior, exceto o mês de
janeiro cuja prestação será encaminhada até o dia 10/02/2017.

5.4 As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e
a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo
a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto poderá ser reduzido até a

etapa que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1 Os recursos financeiros, segundo o cronograma de desembolso, serão depositados na
conta específica da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, vinculada ao objeto, na
Agência n° __ , no Banco _ , na Conta Corrente n° _ , e aplicados no mercado
financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização.

6.2 Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento, enquanto não
empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

a) em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu
uso for igual ou superior a um mês; e

b) cm fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto

ij 126 - CEP 17.250-000
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lastreada cm título da dívida pública, quando sua aplicação estiver prevista para prazos
menores.

6.3 Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

6.4 Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica,
poderá admitir a realização de pagamentos em espécie, desde que devidamente justificado.

6.5 Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.2
poderão ser utilizados pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL desde que não haja
desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento.

6.6 A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá restituir o saldo residual dos
recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa execução dos

recursos.

6.7 A inadimptência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL a participar de novos parceiros, acordos ou
ajustes com a Administração Municipal .

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL compromete-se a restituir o valor
transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros
legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;
b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento,
ainda que em carátcr de emergência;
d) descumprimento dos termos previstos neste instrumento.

Parágrafo único: Compromete-se, ainda a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, a

-, 126 - CEP 17.250-000
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recolher à conta da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL o valor correspondente a

rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre

a liberação do recurso c sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na
consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 Prestar contas mensalmente até 10° dia subsequente ao da última transferência, sob

pena de suspensão dos recursos financeiros, e de forma integral das receitas e despesas até

31 de janeiro do exercício seguinte e segundo a Lei n° 13.019/2014, e de acordo com os

critérios e indicações exigidos pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, com elementos que
permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi
executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a

comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, destacados nos relatórios de

execução do objeto c de execução financeira, bem como entregar balanço patrimonial,
balancete analítico anual, demonstração de resultado do exercício e demonstração das

origens e aplicação dos recursos da Organização da Sociedade Civil parceira, segundo as
normas contábeis vigentes.

8.2 A prestação de contas deverá ocorrer por meio de plataforma eletrônica, permitindo a
visualização por qualquer interessado, conforme Decreto Municipal n° 4.843/2016, dando
ampla publicidade e transparência dos recursos públicos.

8.3 Comprovado a impossibilidade de prestação de contas através de plataforma

eletrônica, ou ainda, quando atendidas as condições previstas no art. 87 da Lei 13.019/2014,

as partes, de comum acordo, efctivará a prestação de contas de modo físico, sem deixar de
dar ampla publicidade e transparência dos recursos públicos.

8.4 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia subsequente ao da prestação de
contas integral, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se compromete em manter
em arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLAUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
Este Instrumento tem sua vigência de

aditivada, conforme Lei 13.019/2014.

até podendo ser

s, 126 - CEP 17.250-000
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PROIBIÇÕES

Fica ainda proibido à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras Organizações da Sociedade Civis,
congéneres ou não;
b) deixar de aplicar nas atividadcs-fim, ao menos 80% de sua receita total;
c) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo da
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;
d) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;
e) util izar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de
administração;
f) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste

Termo de Fomento;
g) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;
h) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;
i) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;
j) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida pactuada no Plano de Trabalho;
k) Realizar despesas com: A) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a
pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da
administração pública na liberação de recursos financeiros, bern como verbas
indenizatórias; B) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamentc
vinculadas ao objcto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social,
das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal; C)
Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às
exigências do art. 46 da Lei 13019/2014; D) Obras que caracterizem a ampliação de área
construída ou a instalação de novas estruturas físicas;
1) Adqui r i r bens permanentes com os recursos municipais;
m) pagamento de despesas bancárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá aplicar as seguintes penalidades na
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL pelo não cumprimento do presente

) 126 -CEP 17.250-000
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instrumento:

a) advertência;

b) suspensão dos repasses;

c) multa;
d) declaração de idoneidade e proibição de recebimento de recursos públicos.

§l° Todas as penalidades mencionadas deverão estar devidamente fundamentada e

concedida direito de ampla defesa e contraditório, bem como comunicada ao Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo.

§ 2° A aplicação de multa será de 0,5% a 1% do valor total deste Termo de Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

12.1 O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a

qualquer tempo, ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de
vigência, desde que cumprido o prazo mínimo de 90 (noventa) dias para publicidade dessa
intenção.

12.2 Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de

qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de

Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO
PLANO DE TRABALHO

Este Termo de Fomento poderá ser alterado ou ter modificação no Plano de Trabalho, de
comum acordo entre as partes, mediante proposta devidamente formalizada e justificada
por meio de TERMO DE ADITAMENTO, inclusive com reajuste dos valores repassados,
se devidamente justificado e observada a conveniência do interesse público.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e aprovação do Gestor deste Instrumento ou Controle
Interno, ficando vedada a alteração do objeto em qualquer hipótese.

/, 126 - CEP 17.250-OOO
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BARIRI

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O extraio do presente Termo de Fomento será publicado no meio oficial, de acordo com o
disposto no art. 38 da Lei n° 13.019 de 31/07/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Bariri para esclarecer as dúvidas de interpretações
deste Instrumento que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art.
109 da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal n° 13.019/2014 que não
foram mencionados neste instrumento.

16.2 - E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as
partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas abaixo que também subscrevem.

Bariri, de de 2.017.

MUNICÍPIO DE BARIRI ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

126 -CEP 17.250-000
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11/11/2016 Editais de Chamamento

Prefeitura Municipal de Bariri

Filtrar Abertos/Encerrados

Edital

Chamamento Público n° 01/2016, tendo por objeto ofertar o Atendimento de Educação Infantil para crianças na faixa etária de 1 ano e 4 meses a 3 anos e 11 meses.
orgaoJd=17&orgao_nome=Prefeitura-fMunicipal+de+Bariri&orgao_estado=SP&orgao_logomarca=jpg&id_edital=21&norne_edital=Chamamento-fP%C3%BAblico+n%C

Chamamento Público n° 02/2016, tendo por objeto ofertar o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Encerramento dia 13/12/2016, às 8h30. (editais-anexos.pl
orgao_id=17&orgao_nome=Prefeitura+Municipal+de+Bariri&orgao_estado=SP&orgao_logomarca=jpg&id_edital=22&nome_edital=Chamamento+P%C3%BAblico+n%C

Chamamento Público n" 03/2016, tendo por objeto a prestação de serviço de proteção social especializado a pessoas com deficiência com algum grau de dependênc
orgaoJd=17&orgao_nome=Prefeitura+Municipal+detBariri&orgao_estado=SP&orgao_logomarca=jpg&id_edital=23&nome_edital=Charnamentoi-P%C3%BAblico-i-n%C

Chamamento Público n° 04/2016. lendo por objeto a prestação de serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, sob medida de proteção. Encerr.
oroao id=17&orgao nome-Prefeitura+Miinicinal+do+Bariri&oraao estado-SP&orgaoJogomarca=jpo&id edital=24&nome_edital=Chamarnonto+P%C3%BAblico-t-n%C

Chamamento Público n° 05/2016, tendo por objeto a prestação de serviço de acolhimento institucional provisório e de longa permanência para idosos. Encerramento
orgao_id=17&orgao_nome=Prefeitura+Municipal+de+Bariri&orgao_estado=SP&orgao_logomarca=jpg&id_edital=25&nome_edital=Chamamento+P%C3%BAblico+n%C

Chamamento Público n° 06/2016, tendo por objeto a prestação de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. E
orgao_id=17&orgao_nome=Prcfcitura+Municipal+de+Bariri&orgao_estado=SP&orgao_logomarca=jpg&id_edital=26&nome_edital=Chamamentoi-P%C3%BAblico+n%C

Chamamento Público n° 07/2016, tendo por objeto a prestação de serviço de diagnóstico em deficiência intelectual por meio de equipe multidisciplinar, bem como hat

orgao_id=17&orgao_nome=Prefeitura+Municipal+de+Bariri&orgao_estado=SP&orgao_logomarca=jpg&id_edital=30&nome_edital=Chamamento+P%C3%BAblico+n%C

Chamamento Público n° 08/2016, tendo por objeto promover a manutenção das atividades de abrigo de animais. Encerramento dia 14/12/2016, às 8h30. (cditais-ane
orgao_id=17&orgao_nome=Prefeitura+Municipal+de+Bariri&orgao_estado=SP&orgao_logomarca=jpg&id_edital=28&nome_edital=Chamamento+P%C3%BAblico+n%C

Chamamento Público n" 09/2016, tendo por objeto promover serviço de recuperação de pessoas com problemas de drogadição. Encerramento dia 14/12/2016, às 9h

orgaojd=17&orgao_nome=Prefeitura+Municipal+de+Bariri&orgao_estado=SP&orgaoJogomarca=jpg&ld_edital=29&nome_edital=Chamarnento+P%C3%BAblico+n%C

Chamamento Público n" 10/2016, tendo por objeto promover a manutenção ininterrupta do Pronto Socorro para as situações de urgência e emergência. Encerrament

orgaojd=17&orgao_nome=Prefeitura+Municipal+de+Bariri&orgao_estado=SP&orgaoJogomarca=jpg&id_edital=31&nome_edital=Chamamento+P%C3%BAblico+n%C

Chamamento Público n° 11/2016, tendo por objeto promover a manutenção de hospital para tratamento oncológico. Encerramento dia 14/12/2016, às 10hOO. (editais-

orgao_id=17&orgao_nome=Prefeitura+Municipal+de+Bariri&orgao_estado=SP&orgaoJogomarca=jpg&id_edital=32&nome_edital=Chamamento+P%C3%BAblico+n%C

Chamamento Público n° 12/2016, tendo por objeto promover atividades esportivas a crianças e adolescentes. Encerramento dia 14/12/2016, às 10h30. (editais-anexc

orgao_id=17&orgao_nome=Prefeitura+Municipal+de+Bariri&orgao_estado=SP&orgao_logomarca=jpg&id_edital=33&nome_edital=Chamamento+P%C3%BAblico+n%C

Chamamento Público n" 13/2016, tendo por objeto promover atividades culturais afrodescendentes. Encerramento dia 14/12/2016, às 11hOO. (editais-anexos.php?orc

Chamamento Púbiico n° 14/2016. tendo por objeto promover atividades artístico-culturais através da inclusão pela arte. Encerramento dia 14/12/2016, ás 11h30. (edit
culturais+atrav%C3%A9s+da+inclus%C3%A3o+pela+arte.+Encerramento+dia+14%2F12%2F2016%2C+%C3%AOs+11h30.)

Modelo de Anexos para Chamamento Público (editais-anexos.php?orgaoJd=17&orgao_nome=Prefeitura+Municipal+de+Bariri&orgao_estado=SP&orgao_logomarca=
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

Acham-se abertos na Prefeitura Municipal de Bariri, os seguintes processos de CHAMAMENTO
PÚBLICO (CHP) em atendimento a Lei 13.019/2014:
- CHP n° 01/2016, tendo por objcto ofertar o Atendimento de Educação Infantil para crianças na
faixa etária de l ano c 4 meses a 3 anos e 11 meses. Encerramento dia 13/12/2016, às 8hOO.
- CHP n° 02/2016, tendo por objeto ofertar o Atendimento Educacional Especializado (AEE).
Encerramento dia 13/12/2016, às 8h30.
- CHP n° 03/2016, tendo por objeto a prestação de serviço de proteção social especializado a
pessoas com deficiência com algum grau de dependência. Encerramento dia 13/12/2016, às 9hOO.
- CHP n° 04/2016, tendo por objeto a prestação de serviço de acolhimento institucional para
crianças e adolescentes, sob medida de proteção. Encerramento dia 13/12/2016, às 9h30.
- CHP n° 05/2016, tendo por objcto a prestação de serviço de acolhimento institucional
provisório e de longa permanência para idosos. Encerramento dia 13/12/2016, às lOhOO.
- CHP n° 06/2016, tendo por objeto a prestação de serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. Encerramento dia 13/12/2016, às 10h30.
- CHP n° 07/2016, tendo por objeto a prestação de serviço de diagnóstico em deficiência
intelectual por meio de equipe multidisciplinar, bem como habilitação e reabilitação.
Encerramento dia 14/12/2016, às 8hOO.
- CHP n° 08/2016, tendo por objeto promover a manutenção das atividades de abrigo de animais.
Encerramento dia 14/12/2016, às 8h30.
- CHP n° 09/2016, tendo por objcto promover serviço de recuperação de pessoas com problemas
de drogadição. Encerramento dia 14/12/2016, às 9hOO.
- CHP n° 10/2016, tendo por objeto promover a manutenção ininterrupta do Pronto Socorro para
as situações de urgência e emergência. Encerramento dia 14/12/2016, às 9h30.
- CHP n° 11/2016, tendo por objeto promover a manutenção de hospital para tratamento
oncológico. Encerramento dia 14/12/2016, às lOhOO.
- CHP n° 12/2016, tendo por objeto promover atividades esportivas a crianças e adolescentes.
Encerramento dia 14/12/2016, às 10h30.
- CHP n° 13/2016, tendo por objeto promover atividades culturais afrodcscendentes.
Encerramento dia 14/12/2016, às l IhOO.
- CHP n° 14/2016, tendo por objeto promover atividades artístico-culturais através da inclusão
pela arte. Encerramento dia 14/12/2016, às l Ih30.
Os editais, na íntegra, serão fornecidos aos interessados na Rua Francisco Munhoz Cegarra, n°
126, ou através do site www.bariri.sp.gov.br (link Portal do 3° Setor - Atos e Editais).

Bariri, 11 de novembro de 2016.

^ T i »* ii.
DEOLINDA MARIA ANTUNES MARINO

Prefeita Municipal

/, 126 -CEP 17.250-000
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Página 18 « Bariri, 12 de Novembro de 2016 A Palavra a Serviço da Verdade e do Bem

•PREFEtTUKA MUEttCIPAL OE BARJRl;
Acham-se abertos na Prefeitura Municipal de Bariri, os seguintes processos de CHAMAMENTO PÚBLICO

(CHP) em atendimento a Lei 13.019/2014:'

CHP n° 01/2016, tendo por obieto ofertar o Atendimento de Educação Infantil para crianças na faixa etária de
1 ano e 4 meses a 3 anos e 11 meses, Encerramento dia 13/12/2016, às ShOQ
• CHP n° 02/2016, tendo por objeto ofertar o Atendimento Educacional; Especializado (AEE). Encerramento dia
13/12/2Q16, às8h30.
• CHP n0 03/2016, tendo por objeto a prestação de 'serviço de prpteçâo,soda! especializado a pessoas com
deficiêncíacôm algum grau de dependência. Encerramento dia 13/12/2016, às 9hpO.
• CHP n° 04/2016, tendo por cbjeto a prestação de ser\'iço de acolhimento institucional para crianças e ado-
lescentes, sob medida de proísção. Encerramento dia 13/12/2016, às9h30,
• CHP n° 05/2016, tsndo por objeto a prestação de serviço de acolhimento institucional provisóriq.e de longa
permanência para idosos. Encerramento dia 13/12/2016, às 1ÓhOO. .
• CHP n° 06/2016, tendo por objeío a prestação de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para
crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. Encerramento dia 13/12/2015, às 10h30.
• CHP n° 07/2016, tendo por objsío a prestação de serviço de diagnóstico em deficiência intelectual por meio de
equipe multidjscipjinar, bem como habilitação e reabilitação. Encerramento dia 14/12/2016, às 8hGO.
• CHP n° 08/2016, tendo por objeto promover a manutenção das atividades de aorigo de animais,' Encerra-
mento dia 14/12/2016, às 8h30.
• CHP nò '09/2016, tendo por objeto promover serviço de recuperação de pessoas com problemas de droga-
diçãc. Encerramento dia 14/12/2016, àsShOO.
• CHP n° 10/2016, tendo por objeto promover a manutenção ininterrupta do Pronto Socorro-para as situações
de urgência e emergência. Encerramento dia 14/12/2016, às 9h30.':
• CHP n° 11/2016, tendo por objeto promover a manutenção de.hospitalpara tratamento oncológico. Encer-
ramento dia 14/12/2016, às 10tiOO.
• CHP nc 12/2016, íendo por objeto promover atividades esportivas a crianças e adolescentes. Encerramento
dia 14/12/2016,-às 10h30.
• CHP n° 13/2016, tendo por objeto promover aíividades culturais aírodescendeõtès. Encerramento dia
14/12/2016, às 11 hOO.
• CHP nc 14/2016, tendo por objeto promover atividades artístico-culturais através da inclusão pela arte. En-
cerramento dia 14/12/2016, às 11h30.

Os editais, na íntegra, serão fornecidos aos interessados na Rua Francisco Munhoz Cegarra, n° 126, ou atra-
vés do site www.bariri.sp.gov.bf (link Po^al co 3° Setor - Aios e Editais).

Bariri, .11 de novembro de 20:6.

DEOLINDA MARIA ANTUNES MARINO - Prefeita IY!unicÍDa!
L
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CNPJ 03.344.201/0003-66

PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Púbiica Municipal - Lei n° 3.967 de 07/12/2010
Útil. Púbíica Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004
Útil. Púbiica Federal - Portaria n° 24 de 18/01/2005

CNAS-R0253/2006 de 24/05/2006
Chácara Mi! Alqueires - Bairro Mil Alqueires - Lm (14) 9 9732-9027

CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

PLANO DE TRABALHO

- Dados Cadastrais:

Órgão/Entidade CONVENENTE
PROJETO PAZ RECUPERANDO JOVENS

C.N.P.J.
03.344.201/0003.66

Endereço
felii Alqueires, s/n - Mii Alqueires

U.F.
SP
Banco
Banco do Brasil

Cidade
Bariri
Conta Corrente
_560_9_-X ________________
Nome do Responsável
D u ir vai ^!orentmo_Neto_
C.l./órgõo Expedidor
RG. 45.545.663-X / SSP-SP
Endereo

C.E.P. DDD/Telefone
9 9732-9027

Agência
6645-1

e-mail
bariri@propaz.org.br

Praça de Pagamento
ítapuí

C.P.F.
345.368.188-63

Cargo
Presidente

Função
Atribuições

Cidde
p?_??_c!.9. i^rros, 401 - Centro

"TOÍ_LSP_ C.E.P. l DDD/Telefone e-mail
17.230-000 | (14) 3664-3303 | pr.ciurval@propaz.org.br

Promover serviços de recuperação de pessoas com problemas de drogadição.

SU~.Metas o Objetivos Compjemeotares:

Reabilitação do dependente químico;

Orientação psicossocial e auxílio;

Manter intercâmbio com outras instituições similares;

Promover palestras, pesquisas e divulgação quanto aos problemas causados pela

dependência química;
Cooperar com os poderes públicos no enfrentamento das questões sociais;
Reintegrar ao seio familiar e a sociedade as pessoas com problemas de crack, álcool e

outras drogas.

Orientação aos familiares com reuniões e palestras;

Agora, pois, permanecem a fé, G esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amor. (l Co. 13.13}



PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Pública Municipal - Lei n° 3.967 de 07/12/2010 (ÍQ j
Útil. Pública Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004

^x Útil. Pública Federal - Portaria n° 24 de 18/01/2005
/f U i' Ti V^fí \) CNAS-R0253/2006 de 24/05/2006
(/ Chácara Mil Alqueires - Bairro Mil Alqueires - 'S (14) 9 9732-9027

jljMfBffíl CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ 03.344.201/0003-66

>V — Justificativa:

O pedido se justifica em possibilitar a recuperação de uma demanda de usuários de drogas
em geral para fins de reabilitação e reinserção na sociedade.

V - Público Alvo:

Atender cerca de 10 pessoas do sexo masculino acima de 18 anos.

V! - Condições:

O serviço deve ser realizado no Município de Bariri em condições de higiene, segurança e
com equipe multidisciplinar.

VU - Programa a Ser Desenvolvido:

Centro de Atendimento ao Dependente Químico:

As aíividades do Centro de Atendimento ao Dependente Químico serão desenvolvidas
através de:

® Atendimento bio-psicossocial através de abordagem individual, com triagem e
acompanhamento durante a internação, sendo prestado serviço de assistência
médica, odontológica, farmacêutica, psicológica e social aos internos, com o apoio do
Sistema Único de Saúde do Município (SUS);

» Constituição de núcleo de recuperação masculina, em regime de internato voluntário,
em período mínimo de 12 meses subdividido em:

« Núcleo de reabilitação, de caráter psico-sócio-educativo, com duração de 06 meses,
visando maior aprofundamento para superação das causas e consequências do uso
de drogas pelo reabilitando;

« Núcleo de integração Social, quando não existe mais a dependência dos tóxicos,
completando-se o programa corn mais 06 meses para maior segurança do
reabilitando, aplicando a prevenção a Recaída, e reintegrando-o à sua família e à
sociedade.

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o «mor, estes três; porém o maior destes é o Amor. (l Co.l 3.13)
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CNA5-R0253/2006 de 24/05/2006
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CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ 03.344.201/0003-66

Durante a internação serão desenvolvidas atividades como:

^ Horta com plantação de folhas e legumes;

•' Desenvolvimento Laborterapia;

S Desenvolvimento do Programa Voluntário;

•s Desenvolvimento Terapia em Grupo;

•" Desenvolvimento Espiritualidade com os 12 passos (A.A e N.A);

s Desenvolvimento Palestras e programa família;

s Desenvolvimento de Estudos de espiritualidade;

s Desenvolvimento de Espiritualidade por várias igrejas da cidade;

s Desenvolvimento de Terapias Ocupacionais (parceria Prefeitura Municipal);

v' Desenvolvimento de Acompanhamento Psicológico (parceria Prefeitura Municipal);

s Desenvolvimento de Recreações e Lazer em geral;

J Desenvolvimento Palestras, vídeos e estudos sobre a dependência química;

s Desenvolvimento Prevenção a Recaída;

Vlii - Atividades Diárias Programadas:

06:40 hs - Despertar

07:00 hs - Espiritualidade

07:30 hs-Café da Manhã
07:45 hs - Atividades (Lobortcrapia e Terapia Ocupacional)

l i :30 hs - Almoço

l 3:00 hs - Retorno das Atividades (Loborterapia: Limpe/a do PROPA7 e trabalhos tcrceirizados)
! :i:40 hs - Estudo dos 12 passos

16:10 hs- Laser/Banho
18:30 hs-Jantar

19:30 hs - Atividades em Grupo

21:00 hs - Chá / TV

22:00 hs-Recolher

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esies írês; porém o maior destes é o Amor. (l Co.13.13) 3
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IX — Execução

Jnício: 01/01/2017

PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Pública Municipal - Lei n° 3.967 de 07/12/2010
Útil. Pública Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004
Útil. Púbiica Federal - Portaria n° 24 de 10/01/2005

CNAS-R0253/2006 de 24/05/2006
Chácara Mil Alqueires - Bairro Mil Alqueires - VMí (14) 9 9732-9027

CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

•wn

Término: 31/12/2017

X - Plano de Aplicação

Despesas

Agua e Esgoto

Aluguel

Combustível c Lubrificantes

Dedetização

Profissional com K.PA ou N. Fiscal

Energia Elélrica

Gás de cozinha

Géneros Alimentícios

Higiene e limpeza

Manutenção de Veículos

Reforma e Conservação Prédio

Reparo de Equipamentos

Secretaria / Papelaria

Telefone/Internet

Total

Total Anual

R$ 1 .560,00

R$ 20.940,00

R$ 7.800,00

R$ 2.000,00

R$ 17.850,00

R$ 3.400,00

R$ 2.160,00

R$ 40.000,00

R$ 4.800,00

R$ 3.000,00

R$ 6.000,00

R$ 3.000,00

R$ 2.400,00

R$ 3.600,00

R$ 118.510,00

Concedente

R$

R$ 14.080.00

R$ 6. 1 00,00

R$

R$ 17.850,00

R$ 2.520,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ 1 .450,00

R$

R$ 42.000,00

Convenente

R$ 1 .560,00

R$ 6.860,00

R$ 1.700,00

R$ 2.000,00

R$

R$ 880,00

R$ 2.160,00

R$ 40.000,00

R$ 4.800,00

R$ 3.000,00

R$ 6.000,00

R$ 3.000,00

R$ 950,00

R$ 3.600,00

R$ 76.510,00

Recursos Humanos

Cargo
Assistente Social

Monitor
Voluntário

Coordenador

Qualificação
Curso Superior

Curso Médio
Fundamental
Curso Médio

Carga Horária
15 h semanais
44 h semanais
44 h semanais
44 h semanais

Agoro, pois, permanecem a fé, a esperança e o omor, estes três; porém oímaioi destes é o Amor. (l Co.13.13) 4
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Útil. Pública Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004
Útil. Pública Federal - Portaria n° 24 de 18/01/2005

CNAS-R0253/2006 de 24/05/2006
Chácara Mil Alqueires - Bairro Mil Alqueires - S? (14) 9 9732-9027

CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ 03.344.201/0003-66

X» - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ITENS DE DESPESAS

MÊS

ANEIRO

EVEREIRO

1ARÇO

BRIL

1AIO

LINHO

ULHO

GOSTO

ETEMBRO

UTUBRO

OVEMBRO

EZEMBRO

TOTAL

MATERIAL DE

CONSUMO

R$9.875,83

R$9.875,83

R$9.875,83

R$9.875,83

R$9.875,83

R$9.875,83

R$9.875,83

R$9.875,83

R$9.875,83

R$9.875,83

R$9.875,85

R$9.875,85

R$118.510,00

XII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONVENENTE

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

A8_RIL_

MAIO

JUNHO

?o
R$6.375,83

R$6.375,83

R$6.375,83

R$6.375,83

R$6.375,83

R$6.375,83

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

R$6.375,83

R$6.375,83

R$6.375,83

R$6.375,83

R$6.375,85

R$6.375,85

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amor. (l Co.13.13) 5
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•

CNP.) 03.344.201/0003-66

CONCEDENTE

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

R$3.500,00

R$3.500,00

R$3.500,00

R$3.500,00

R$3.500,00

R$ 3.500,00

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

R$3.500,00

R$3.500,00

R$3.500.00

R$3.500,00

R$3.500,00

R$ 3. 500, 00

O Desembolso da Concedente será de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
divididos em 12 (doze) parcelas de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais para
o ano de 2.017, que será utilizado como segue: Energia Elétrica, Higiene e Limpeza, Gás
de Cozinha, Combustível e Lubrificantes, Telefone/Internet, Material de Papeiaria e
Escritório, Géneros Alimentícios, e Aluguel integral de imóvel utilizado para internação,
triagem, acompanhamento familiar e escritório do PROPAZ), pagto de Profissional com
RPA ou Nota Fiscal;

XIII - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento e avaliação do programa será realizado durante o decorrer do ano
com acompanhamento e supervisão da diretoria, do Assistente Social, do Presidente e
coordenador (a) do Projeto. A avaliação dos resultados será expressa pelo alcance de no
mínimo 10 % de recuperados, pois, hoje o índice do Governo está estimado em 3 %.

X8V - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas Mensal até o dia: 10 de cada mês subsequente ao repasse.

Prestação de Contas Final até dia 31/01/2018

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amor. (l Co.l3.l3) 6
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CNAS-R0253/2006 de 24/05/2006
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CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ 03,344.201/0003-66

XV - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil, declaro, para fins
de prova junto a Prefeitura Municipal de Bariri, para os efeitos e sob as penas da lei, que
inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer
órgão ou Organização da Sociedade Civil da Administração Pública, que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder,
na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento

Bariri(SP), 05 de dezembro de 2016

D o r vajJIS^Beirífíri\ Nje
"""P residente""""

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três,- porém o maior destes é o Amor. (l Co.13.13) 7
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CNP J 03.344.201/0003-66

APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

( )APROVADO

( )REPROVADO

{ ) APROVADO CO1V5 RESALVAS, com a possibilidade de celebração da parceria, devido
a administração Municipal, cumprir o que foi ressalvado.

Bariri,
Comissão de Seleção

Bariri,
Administração Municipal

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém ri, maior destes é o Amor. (l Co.l3.l3) 8



Bariri

PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Pública Municipal - Lei n2 3.967 de 07/12/2010
Útil. Pública Estadual - Lei n°- 11.711 de 24/05/2004
Útil. Pública Federal - Portaria n- 24 de 18/01/2005

CNAS-R0253/2006 de 24/05/2006
Chácara Mil Alqueires - Bairro Mil Alqueires - Cx. Postal 191

S (14) 9 9732-9027 - CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ 03.344.201/0003-66

P R O C U R A Ç Ã O

Pelo presente instrumento particular, a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL Projeto Paz Recuperando Jovens, inscrita no CNPJ sob n°. 03.344.201/0003-66
com sede administrativa na Chácara Mil Alqueires s/n - Mil Alqueires, Bariri/SP, neste ato, representado
pelo Sr. Presidente, Durval Florentino Neto, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n°
45.545.663-X SSP-SP e do CPF n° 345.368.188-63, NOMEIA E CONSTITUI SEU BASTANTE
PROCURADOR E REPRESENTANTE LEGAL, o Sr. Lui/ Carlos Gonçalves, brasileiro, casado,
portador do RG n° 18.815.531-4 SSP-SP e CPF n° 074.553.068-06, juntamente e perante ao
MUNICÍPIO DE BARIRI, inscrito no CNPJ 46.181.376/0001-40. pessoa jurídica de direito público,
com sede administrativa na Rua Francisco Munhoz Cegarra, n° 126, Centro, Bariri-SP, especialmente e
exclusivamente para representá-la junto a Administração Pública Municipal no Processo de Chamamento
Público n° 09/2016 a realizar-se no dia 14 de dezembro de 2016, conferindo amplos poderes e estar
autorizado a manifestar-se verbalmente, assinar atas, renunciar e interpor recursos, formular propostas,
assinar, entregar e retirar documentos, assinar documentos e praticar todos os demais atos pertinentes ao
Chamamento Público em nome da Organização da Sociedade Civi l e tudo mais que for lícito e necessário
para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, pelo que ciarei por bom, firme e valioso.

Bariri(SP), 22 de novembro de 2.016

^^ 7rval Florentino Neto
Presidente

A

r; ti
. .':.3 T'.: j ,

-
:-•

lw:';
PS-* '•• : •

Sírcif Scberip íff.--:

/

Agora, pois, permanecem a fé, a esperancei e o amor, esles três,- porém o maior destes é o Amor. (l Co.13.13)
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omprovanle de Inscrição e de Situação Cadastral - impressão

_ i

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

03.344.201/0003-66
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

27/09/2010

NOME EMPRESARIAL

PROJETO PAZ RECUPERANDO JOVENS

TÍTULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PROPAZ-BARIRI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICAPRINCIPAL

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDAOES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e
dependência química não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREiA JURÍDICA

399-9 - ASSOCIAÇÃO PRIVADA

LOGRADOURO

CH MIL ALQUEIRES

CEP

17.250-000
BAIRRO/DISTRITO
W1IL ALQUEIRES

ENDEREÇO ELETRONICO
contato@propaz.org.br

NUMERO
S/N

COMPLEMENTO

CXPST 191

MUNICÍPIO

BARIRI
UF

SP

TELEFONE

(14) 3664-4272 / (14) 3662-6213

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

AT l VA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

27/09/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESHECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 04/12/2016 às 23:44:55 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/12/2016
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SUPERMERCADO PEGORIN LTOA-EPP

CNPJ: 01.906360/0001-10 TEL: fl4])3662-4621

AV. TENENTE MANOEL OLEGAR1O DA COSTA, N° 200 / V!LA AMERÍCANA.

ATESTADO

O Supermercado Pegorin Ltda - EPP inscrito no CNPJ 01.906.360/0001-10

situado na Avenida Tenente Manoel Olegário da Costa, 200 - Vila

Americana Bariri - SP, atesta que o Projeto Paz Recuperando Jovens

inscrito no CNPJ 03.344.201/0003-66, situado a Chácara Mil Alqueires,
S/N Bairro Mil Alqueires, nesta cidade. Tem realizado com efetividade
suas atividades conforme seu plano de trabalho e do objeto da parceria.

BARIRI, 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

;>-.:.;:„ >

Supermercado Pegorin Ltda - EPP.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE POLÍCIA DE BARIRI/SP
"Dr. Abelardo Maurício Martins Simões"

Av. Tenente Peliciotti, 341 - CEP 17250-000 - Bariri-SP -
Fone (14)3662-1172/4961

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Atesto para os devidos fins, que o
"PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS", entidade sem Lins lucrativos,
inscrita no C.N.P.J. sob n° 03.344.201/0003-66, com endereço à
Chácara Mil Alqueires s/n°, Bairro Mil Alqueires, nesta cidade,
ENCONTRA-SE EM PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO, tendo como seu
Diretor Presidente Durval Florentino Neto, RG 45.545.663-X.

Bariri, 9 de novembro de 2016

MARCILIO CÉSAR F. DE MELL
DELEGADO DE POLÍCI



CNPJ 03.344.201/0003-66

PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Públicn Municipal - Lei n° 3.967 de 07/12/2010
Útil. Pública Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004
Útil. Pública Federal - Portaria n° 24 de 18/01/2005

CNAS-R0253/2006 de 24/05/2006
Chácara Mil Alqueires - Bairro Mil Alqueires - Cx. Postal 191

W (14) 9 9732-9027 - CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

DECLARAÇÃO

Eu, Durval Florentino Neto, presidente do Prqjeto Paz Recuperando Jovens, CP F n°

345.368.188-63, comprovo a capacidade das instalações, condições materiais e capacidade

técnica e operacional parta o desenvolvimento das atividades ou prqjetos previstos na

parceria c o cumprimento das metas estabelecidas, conforme fotos em anexo

Bariri(SP), 05 de dezembro de 2.016

»

Agora, pois, permanecem a fé, a esperanço e o amor, estes três; porénfxo maior destes é o Amor. (l Co.13.13)
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í' O M' l; K A; l'Q F A. R" 11C U L AR i) l: ,L OC AC À O D E G l,. EB AJRU RAL

AMAURl THEODORO BUENO. brasileiro, lavrador, divorciado, portador do KC.
7.897.704-6 e do CPI" 024.320.698-20. residente e domiciliado na cidade de Hariri SP, à
Rua João ( u t n ç a h e s Preto. n° 17|. Jardim Sanl;! Rosa. C h P i 7250-000;

Capa/, neste ato denominado LOCADOR.

l)c outro lado. denominado LOCATÁRIO, PRO.IETO PA/., RECUPERANDO
.JOVENS", CNPJ 03.344.201 nOOl-02. neste ato representado pelo seu PRESIDENTE
DLRVA.L FLOUEN TINO FILHO, brasileiro, ministro do evangelho, casado, portador do
RG. í 3.340.282 e do CPF 046.373.()68~08. residente e domiciliado na Rua Luiz Rueno de
Cumanío. 65C> - Mar A/.ul Ilapui - SP. CF.P 1 7230-000. e por seu PROCURADOR LUIZ
CARLOS GONÇALVES, brasileiro, casado. Supervisor de Vendas. RG. l 8,815.53 l -4. CPF.
07 í.553.068-06, residente a Rua Helena, 13 (.'entro Itapui-SP. C.FP 17230-000.

lêi i ! c:nux- os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente INSTRUMENTO
P\RTÍCULAR DE LOCAÇÃO DE GLEBA RURAL. Ficando desde já aceito, pelas
clausulas abaixo descritas.

(>j.y.HT()..l)Q..C:.ONTKAi'Q

l C.) presente, leivi corno OBJETO, UM IMÓVEL RURAL, situado no município de Bariri
SP, ext inta iayenda "Sapé" na parte denominada "Mil Alqueires", eorn área de 3.63.00

hectares de icrras. com acesso a estrada municipal que serve o bairro focinho, livre de
qualquer ónus.
!! \a entregue em 01 de agosto de 2010. pelo LOCADOR ao LOCATÁRIO, c toda
cercada á volta, tendo na extremidade superior saída para estrada e interior com saída para < <
córrego, possuindo ern sua extensão um imóvel residencial, de tijolos e telhas, eom dois
banheiros, dois quartos, saia, co/,inlia. copa e duas salas pequenas utilizadas como escritórios,
iiuaçào de energia, ligação de água, sendo o restante terra limpa para cultivo.

00 PRAZO

1 \ó sen l c locação terá a duração de 10 anos. a iniciar se no dia 01 do mês de agosto do
uno de 2.0 SÓ. c findar-se p,o dia 3! de agosto do ano de 2020. data a qual a yleba deverá ser
devolvida nas mesmas condições cm que Foi locado, ctetivando-se eom a entrega das chaves.

. \1-OR DO ALUGUEL, DESPESAS E TRIBUTOS

.! - Como aluuuel mensal, o LOCATÁRIO se obrigara a pagar o valor de R$ 800.00
(oitocentos reais), a ser eíetuado diretamente ao LOCADOR. Devendo Fa/ê-lo até o dia 15
de cada mcs, sob pena de multa, corrcções e despesas. O VALOR IX) Aluguel será reajustado
pelo Índice FGV (Fundação tjetuiiu Vargas)
li Fica obrigado o LOCADOR, a emitir recibo da quantia paga. relacionando
pormenorizadamente todo*, os valores oriundos de juros, ou de outra despesa. Emitir-se-á tal
recibo, desde que haja a apresentação peio LOCATÁRIO, dos comprovantes de todas as
despesas do terreno devidamente quitadas.
.111 Foeuha ao LOCADOR ou seu procurador, cobrar do LOCATÁRIO, os aluguéis.
tvibuto.-. e despesas vencidos, oriundos deste contrato, utili/ando-sc para isso. de todos os
nvios lê uai s admitidos.



IV - iodas as despesas direlamcnte ligadas à conservação do terreno, tais como. água. iu/.
irás. telefone, as condominiais que estejam relacionadas ao uso do mesmo, bem como os
tributos, ficarão sob a responsabilidade do LOOVI ÁR1O.

V Lm caso de atraso no pagamento dos aluguéis c não compensando o cheque destinado
para tal fim. restará ern mora ao LOCATÁRIO, ficando responsabilizado por todos os
p<!.uament.os previstos neste atraso,

V i O LOCATÁRIO terá um prazo de tolerância para efetuar o pagamento de 03 (ires) dias
upór. o vencimento.

V U Qualquer benfeitoria ou construção que squ destinada ao terreno objeto deste, deverá de
imediato, ser submetido á autori/aeão expressa do LOCADOR. Vindo a ser feita, faculta ao
LOCADOR aceitá-la ou não. restando ao LOCATÁRIO em caso do LOCADOR não
aceita Ia. modificar o terreno da mesma maneira que lhe foi entregue. As benfeitorias,
consertos ou reparos farão parte integrante do terreno, não assistindo aos LOCATÁRIOS o
tíiroho de retenção ou indeni/açào sobre a mesma.

i) A. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

[ Ultrapassando o contrato, a data prevista, ou seja, tornando-se contrato por tempo
indeterminado, poderá o LOCADOR, rescindi-lo a qualquer tempo, desde que ocorra
notificação por escrito ao LOCATÁRIO, que ficará compelida a sair cio imóvel dentro do
pn.tóo de 30 (trinta) dias. a contar do recebimento da notificação. Ocorrendo prorrogação, o
LOCATÁRIO c o LOCADOR, ficarão obrigados por todo o teor deste contraio, reajustando
o •* alor dos alugueres de acordo com o índice da inflação, podendo ainda ser negociado.

! O LOCATÁRIO permitirá ao LOCADOR, reali/.ar VISTORIAS no imóvel em dia e
hora a serem combinados, podendo este ú l t i m o averiguar o funcionamento de iodas as
instalações e acessórios, (."onstatando algum vício que possa aletar a estrutura física do imóvel
ficara compelido ao LOCATÁRIO a reaii/ar o conserto. Nào ocorrendo o conserto, ao
I OCADOR llcará facultando a RESCINDIR í) CONTRATO, sem prejuí/o dos numerários
previsto neste.

II - Qualquer acidente que por ventura venha a ocorrer no imóvel por culpa ou dolo do
LOCATÁRIO, a mesma ficará obrigada a pagar, além da multa todas as despesas por danos
causados ao imóvel, devendo restituí-io no estado cujo encontrou.

Í>A MULTA POR INFRAÇÃO

! - Aí> partes estipulam o pagamento da multa o valor de 03 (ires) alugueis videntes a época
da ocorrência do fato. a ser aplicada àquele que venha a infringir quaisquer das cláusulas
contidas neste contrato.
II Caso venha o LOCATÁRIO a devolver o imóvel nntes do término da vigência do
contrato o mesmo pagará a t i tulo de multa o valor de 03 (três) salários mínimos, vigentes a
data da entrciía das chaves.



0 A R I'.;SCJ SÃO CON TRAT U AL

1 Ocorrera a rescisão do presente comrato. independentemente de qualquer comunicação
prévia w indenização por parte do LOCATÁRIO, quando:
a) Ocorrendo qualquer sinistro, incêndio ou algo que venha a impossibilitar a posse do
imóvei. independente de dolo ou culpa do LOCATÁRIO: bem como quaisquer outras
hipóteses que maculem o imóvel de vício e impossibilite sua posse:
b) Em hipótese de desapropriação do terreno alugado.

DISPOSIÇÃO FINAIS

O premente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo, as quais
ek*!'.eni o f u r o desta cidade de Bariri SP. onde se situa o terreno, para dirimirem quaisquer
dú' 'da:; provenientes da execução e cumprimento do mesmo.

Os herdi-inis. sucessores ou cessionários das partes contratantes se obrigam desde já ao inteiro
iou: dustc contraio.

: . por csiarem justas e convencionadas as partes assinam o presente CONTRATO DF,
LOCAÇÃO D K IMÓVEL RURAL, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Bariri. 01 de atiosto de 2010.

LOCATÁRIO

PHOJKTO »'A/., RKCUPKRANOO JOVMJNS

,
Í

' • gfe
vXi, FLORENT*(NÒ\FILHO \e LUIZ C.

Prbdukdor

!
• 'l '

' , , . . . .': fjff

LOCADOR

9 Ká ,
AMAI 'RI THFODORO Bl'HN'0

RDSON D!'. LIMA

TESTEMUNHAS

' • :-^~
LHfZ HHNK1QUE DA SILVA
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO DAS FILIAI
PROJETO-PAZ, RECUPERANDO JOVENS EM ITAPUÍ.

.->i,<
j$y

V?

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dez (13/08/2010) ás dezenove horas e trinta minutos (19:30 h)
na sede do Projeto Paz Recuperando Jovens a Rodovia Vicinal Angelo Poli, Km 06 - Marambaia - Itapuí -
SP, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária de Fundação das Filias Itapuí e Bariri do Projeto-Paz,
Recuperando Jovens, regularmente convocada com a presença dos Membros, Diretoria, Conselho Fiscal, e
convidados conforme assinatura no livro próprio de presença. Foram os trabalhos da presente Assembleia
Geral Extraordinária instalados pelo Presidente Pastor Durval Florentino Filho. O presidente solicitou a
Senhora secretária que procedesse a leitura da ordem do dia do objetivo da presente convocação que é:
Criação de uma Filial do Projeto Paz Recuperando Jovens na cidade de Itapuí-SP. Criação de uma Filial do
Projeto Paz Recuperando Jovens na cidade de Bariri-SP. Leitura, discussão e aprovação do estatuto social e
regimento interno que serão os mesmos da Matriz. Em pauta a Criação da Filial de Itapuí que será sediada a
Rua Helena, 13 - Centro - CEP.: 17230-000 - Itapuí - SP, que recebera a sigla UN1CAA (Unidade Central
de Apoio ao Adicto), onde será utilizada para assistência e apoio aos familiares e usuários de álcool e outras
drogas que não necessitem de internação, e encaminhamento ao Projeto Paz, Recuperando Jovens dos
usuários que necessitem de internação, após avaliação e triagem. Em pauta a Criação da Filial na cidade de
Bariri sediada a Chácara Mil Alqueires no Bairro Mil Alqueires - CEP.: 17250-000 na cidade de Bariri-SP,
que será utilizada para internações voluntárias de usuários de álcool e outras drogas. O Sr. Presidente
explicou também que toda administração das Filiais será feita pela Diretoria Eleita do Projeto Paz
Recuperando Jovens de Itapuí-SP que será denominado (Matriz), ou seja presidente, vice-presidente,
secretário e tesoureiro, cujo mandato será de 02 anos com vencimento ate 30/12/2010. Será criada uma conta
bancária para as Filias que serão administradas pela Diretoria da Matriz representada pelo Sr. Presidente e
Tesoureiro da Matriz. Após a explanação dos assuntos o Sr. Presidente informou das necessidades da
fundação das filiais, bem como do empenho de cada membro para que seja atingidos os objetivos
dependendo porem da união e muito trabalho de todos os membros presentes. O Sr. Presidente colocou as
matérias em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Foi por último aprovado pelos
membros presentes, que a Diretoria procedesse ao registro das Filiais nos órgãos competentes. Tendo sido
tudo realizado nos termos da lei, nadí\s havendo a ser tratado, às vinte e duas horas (22:00 h), foi
encerrada a reunião. Em seguida, foi esta Ata lavrada por mim, secretária Célia Carmem dos Santos que
assino juntamente com o Presidente e os demais membros da Diretoria do Projeto Paz Recuperando Jovens,

"itamií treze de agosto de dois mil e dez (13/08/2010).

Pa§tpr Durval Florentino,Filno
RG 13.340.282 - Diretor-Presidente

lia Carmem dos Santos
16.436/722 1a-Secretária

son/oosexie uiiveira Marco^Rbbtrto Moraes
G V8J8-t¥.609-1° Tesoureiro RG 21.17UV490 - 2° Tesoureiro

Sival Augusto Manelcci
RG 11.948.279 - 2° Secretário

2.*G8eul ds Registro de imóveis e Aneroí dtt Jâá
ei i&tro Civis da* Peft&oafcittríikwf



PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
J^J Útil. Pública Municipal - Lei n° 1.939 de 29/09/1999

^%<STT^- Útil. Pública Estadual-Lei n° 11.711 de 24/05/2004
/̂ IlrAlIllifN ^t"1 Pública Federal - Portaria n° 24 de 18/01/2005

CNPJ 03.344.201/0001-02

ESTATUTO SOCIAL DO PRQJETQ PAZ, RECUPERANDO JOVENS

CAPÍTULO I

Da Denominação, Sede e Fins

Art.1" - O "Projeto Paz, Recuperando Jovens" também designado pela sigla "Pro-Paz",

constituído em 12 de Março de 1998, é uma entidade civil, sem fins económicos

que terá duração por tempo indeterminado, com sede à Rodovia Vicinal Angelo

Poli, Km 6 - Bairro Marambaia - CEP 1 7230-00, no Município de Itapuí, Estado de

São Paulo e foro em Jaú.

Art. 2° - O "Pro-Paz" tem por finalidades a manutenção de um projeto de assistência social,

realizando as seguintes atitudes:

I. Atendimento de adolescentes acima de 16 anos com dependência química,

abrigando-os para sua reabilitação;

II. Recuperação de tóxico-dependetes em drogas e álcool;

III. Orientação psicossocial, visando à readaptação ao meio social;

IV. Orientação e auxílio a pessoas necessitadas;

V. Manter intercâmbio entre outras instituições similares;

VI. Promover palestras e pesquisas e a divulgação dos problemas dos toxicómanos;

VII. Tem por lema a cooperação com os poderes públicos na solução dos problemas

sociais;

VIII. Contribuir para a transformação social;

IX. Contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos assistidos e seus familiares;

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Arnpjj[Co.l3.13)~

Rodovia Vicinal Angelo Poli, Km 6- Marambaia - Cx. Postal 47- CEP.: 17230-OOO
S (14) 3664-2015/3664-4272 fâ

Site:- www.propaz.org.br - E-mail:- contato@propaz.org.br
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Ari. 3° - No desenvolvimento de suas atividades, o "Pro-Paz" promoverá o bem de todos,

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de

discriminação, prestando serviços gratuitos.

ArL 4a - O "Pro-Paz" terá um Regimento Interno que aprovado pela Assembleia Geral,

disciplinará seu funcionamento.

Ari. 5°- A fim de cumprir suas finalidades, a instituição se organizará em tantas unidades de

prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelo

Regimento Interno aludido no Artigo 4°

Parágrafo Único - Poderá também a Instituição criar unidades de prestação de

serviços para a execução de atividades visando à sua auto-sustentação, utilizando de

todos os meios lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no

desenvolvimento dos objetivos institucionais.

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amorj^o.13.13)
~

Rodovia Vicinal Angelo Poli, Km 6 - Marambaia - Cx. Postal 47- CEP.: 17230-000
@ (14) 3664-2015 / 3664-4272

Site:- www.propaz.org.br - E-mail:- contato@propaz.org.br j0* J A O
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PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
W\. Pública Municipal - Lei n° 1.939 de 29/09/1999
Útil. Pública Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004
Útil. Pública Federal - Portaria n° 24 de 18/01/2005

CNPJ 03.344.201/0001-02

CAPÍTULO II

Dos Associados

Ari. 6" - O "Pro-Paz" é constituído por número ilimitado de associados, distinguido em três

categorias:

a) Fundadores - os que assinam a ata de fundação;

b) Contribuintes - os que se propõem a contribuir regularmente, conforme os

critérios estabelecidos pela Diretoria;

c) Honorários - os que se distinguirem por benefícios relevantes prestados à

entidade.

Parágrafo único: são requisitos para a admissão dos associados:

a) Manifestar o desejo de cumprir com as finalidades previstas no artigo 2°;

b) Contribuir efetivamente nas obras sociais do projeto.

Ari. 7° - São direitos 3os associados, quites com suas obrigações sociais:

I. votar e ser votado para os cargos eletivos;

II. tomar parte nas Assembleias Gerais;

III. sugerir a Diretoria, por escrito, medidas ou providências que aspirem ao

aperfeiçoamento operativo da entidade, bem como denunciar qualquer

resolução que fira as normas estatutárias do "Pro-Paz";

IV. Demitir-se voluntariamente dos cargos eletivos ou do quadro associativo.

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amor. (l Co.13.13}

Rodovia Vicinal Angelo Poli, Km 6 - Marambaia - Cx. Postal 47 - CEP.: 17230-
® (14) 3664-2015 / 3664-4272

Site:- www.propaz.org.br - E-mail:- contato@propaz.org.br
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Art. 8° - São deveres dos associados:

I. cumprir as disposições estatutárias e regimentais;

II. acatar as determinações da Diretoria e as resoluções das Assembleias;

III. zelar pelo decoro e bom nome do "Pro-Paz";

IV. Contribuir mensalmente;

§1°: o associado que descumprir o presente estatuto estará sujeito as seguintes

penalidades:

a) Advertência;

b) Suspensão;

c) Exclusão.

§2°: A exclusão será feita por decisão da diretoria, podendo ao associado

recorrer ao Conselho Fiscal.

Art. 9° - Os associados não respondem nem mesmo subsidiariamente pelos encargos do

"Pro-Paz".

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três,- porém o maior destes é o Amor.{! Co.13.13)

Rodovia Vicinal Angelo Poli, Km 6- Marambaia - Cx. Postal 47- CEP.: 17230-000 -
® (14) 3664-2015 / 3664-4272

Site:- www.propaz.org.br - E-mai):- contato@propaz.org.br
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PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Pública Municipal - Lei n° 1.939 de 29/09/1999
Útil. Pública Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004
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CNPJ 03.344.201/0001-02

CAPITULO III

Da A dmin istração

Art. 10 -O "Pro-Paz" será administrado por:

I. Assembleia Geral;

II. Diretoria;

III. Conselho Fiscal;

IV. Conselho Consultivo;

V. Diretor Executivo;

Ari. 11- A Assembleia Geral, órgão soberano da vontade social, constituir-se-á dos associados

em pleno gozo de seus direitos estatutários.

Ari. 12 - Compete à Assembleia Geral:

I. eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal, exceto o Presidente;

II. destituição dos administradores (diretores);

III. decidir sobre as reformas do estatuto;

IV. decidir sobre a extinção da entidade nos termos do artigo 34;

V. decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar os bens

patrimoniais;

VI. aprovar o Regimento Interno;

VII. eleger a diretoria substituta quando for o caso;

VIII. votar as demais matérias constantes do dia.

Agoro, pois, permanecem a fé, o esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amor. (l (o.13.13)

Rodovia Vicinal Angelo Poli, Km 6 - Marambaia - Cx. Postal 47-CEP.: 17230-000
® (14) 3664-2015 / 3664-Í4272

Site:- www.propaz.org.br - E-mail:- contato@propaz.org.br
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ProPaz „____
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Art.13 ~ A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano para:

I. apreciar o relatório anual da Diretoria;

II. discutir e homologar as contas e o balanço aprovados pelo Conselho Fiscal;

Parágrafo Único - Reunir-se-á a cada 4 anos, no mês de dezembro, para a eleição da
Diretoria.

Ari, 14- A Assembleia Geral realizar-se-á extraordinariamente, quando convocada:
I. pela Diretoria;

II. pelo Conselho Fiscal;

III. por requerimento de (20%) um quinto dos associados quites com suas obrigações

sociais.

Art,15 - A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na sede da
instituição e em locais públicos, por circulares ou outros meios convenientes, com
antecedência mínima de cinco dias;

r

Parágrafo Único - Qualquer Assembleia instalar-se-á em primeira convocação
com a maioria dos associados inscritos até a data da mesma, e em segunda
convocação com qualquer número de sócios;

Art.16- A diretoria será constituída por um Presidente, sempre vitalício, um Vice-Presidente,

primeiro e segundo Secretário, primeiro e segundo Tesoureiro e Diretor Executivo.

§ 1° - O mandato da Diretoria, exceto do presidente, será de (4) quatro anos, sendo

permitida reeleições;

§ 2°" Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o

seu término;

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amor. (l Co.13.13)

Rodovia Vicinal Angelo Poli, Km 6- Marambaia - Cx. Postal 47- CEP.: 17230-000
S (14) 3664-2015 / 3664-4272

Site:- www.propaz.org.br - E-mail:- contato@propaz.org.br
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§ 3° - O "Projeío Paz, Recuperando Jovens" nasceu de uma idealização do Pastor

Titular da Igreja do Evangelho Quadrangular de Itapuí, Durval Florentino Filho, que

perseverará de todas as formas possíveis e imagináveis, para a manutenção do "Pro-

Paz", especialmente na direção espiritual do mesmo, haja vista a alta importância

social e humana de que se reveste. Assim, para que não haja dissolução de

continuidade, e visando a preservação da metodologia de trabalho, bem como para

que a entidade não perca seu real objctivo, fica estabelecido que o cargo de

Presidente da entidade seja ocupado de forma vitalícia, sendo que, ern caso de

impedimento, renúncia ou falecimento deste, referido cargo será ocupado mediante

eleição na própria assembleia que deliberar sobre a renúncia ou impedimento ou, em

caso de falecimento, automaticamente pelo vice-presidente até o término do mandato

da diretoria em curso, devendo o novo presidente ser eleito pela assembleia

subsequente.

§ 4°"Todos os membros da Diretoria deverão ser membros em comunhão e filiados a

uma igreja, sendo que, comprovado sua exclusão e não filiação em outra

denominação, este será automaticamente desligado do "Pro-Paz".

§ 5° - Todos 03 membros da Diretoria deverão ser associados colaboradores por mais

de 2 anos.

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amorjl Co.13.13

Rodovia Vicinal Angelo Poli, Km 6- Marambdia - Cx. Postal 47- CEP.: 17230-000,
© (14) 3664-2015 / 3664-4272

Site:- www.propaz.org.br- E-mail:- contato@propaz.org.br /«* JAÚ



PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Pública Municipal -Lei n° 1.939 de 29/09/1999
Útil. Pública Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004

_. _ ^ Útil. Pública Federal -Portaria n° 24 de 18/01/2005ProPaz
CNPJ 03.344.201/0001-02

Ar(J7 - Compete à Diretoria:

I. elaborar programa anual de atividades e executá-lo;

II. elaborar e apresentar à Assembleia Geral, o relatório anual;

III. firmar Parcerias com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em

atividades de interesse comum;

IV. zelar pela manutenção da ordem, no desenvolvimento e aprimoramento do "Pro-

Paz"

V. Resolver os casos omissos no estatuto e alterações.

VI. Criar cargos quando necessário e formar equipes de trabalhos.

Arí.18 - A Diretoria rcunir-se-à no mínimo ( l ) uma vez por ano.

Art.19 - Compete ao Presidente:

I. representar o "Pro-Paz" ativa, passiva, judicial e extra-judicialmente;

II. cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento interno;

III. presidir a Assembleia Geral;

IV. convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

V. Sclecionar, admitir e desligar voluntários, monitores e coordenador para trabalhar

em programas de recuperação que receberão por seus préstimos, subsídios na

forma de ajuda de custo;

VI. Admitir voluntário, considerado como pessoa que espontaneamente ou de

vontade própria dará (empo de trabalho parcial ou integral ao "Pro-Paz";

VII. Selecionar monitor, que é a pessoa que desenvolve algum tipo de atividade

relacionada aos programas de recuperação do "Pro-Paz";

VII I . Nomear coordenador, considerado figura central do "Pro-Paz", responsável pelo

funcionamento e desenvolvimento do programa e atividades desenvolvidas no
"Pro-Paz".

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, es tes três,- porém o maior destes é o
j/ZQ

Rodovia Vicinal Angelo Poli, Km 6 - Marambaia - Cx. Postal 47 - CEP.: 17230-000
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IX. Acolher usuários de álcool e outras drogas, adultos e adolescentes acima de 16

anos.

X. Firmar convénios e contratos denlro"e fora do território nacional e internacionais;

XI. Juntamente com o tesoureiro, movimentar conta bancária, assinar toda

documentação da tesouraria;

XII. Constituir Procurador onde constará os expressos poderes da representação;

XIII. Executar as despesas autorizadas pela Diretoria;

XIV. Indicar substitutos na Diretoria em caso de afastamento de membros desta,

submetendo a indicação à apreciação dos demais diretores. Caso seja aceita a

indicação, considerar-se-ão eleitos se forem aprovados por maioria simples, em

Assembleia convocada para tanto;

XV. Usar do voto de desempate nas reuniões da Diretoria;

XVI. Assinar atas e lermos de abertura e encerramento no l ivro de atas, e outros da

entidade, rubricando-os;

XVII. Nomear comissões em caráter transitório ou delegados para representarem a
entidade em solenidades;

Ari.20 - Compete ao Vice-Presldente:

I. substituir ò Presidente em suas faltas ou impedimentos;

II. assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;

III. restar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente;

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amor. (l Co.13.13)

Rodovia Vicinal Angelo Poli, Km 6- Marambaia - Cx. Postal 47 - CEP.: 17230-OQj
©(14)3664-2015/3664-4272
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Art.21 - Compete ao Primeiro Secretário:

I. secretariar as reuniões da Diretoria, e Assembleia Geral e redigir as competentes

atas;

II. publicar todas as notícias das atividades da entidade;

III. organizar a secretaria.

IV. cuidar da preparação e expedição de todas as correspondências do "Pro-Paz",

submetendo-as à apreciação da presidência.

V. Conservar em dia toda a documentação

Art.22 - Compete ao Segundo Secretário:

I. substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos;

II. assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;

III. prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Secretário.

Arí.23 - Compete ao Tesoureiro:

I. contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos em

dinheiro ou em bens, mantendo em dia a escrituração, toda comprovada;

II. pagar as contas das despesas, autorizadas pelo Presidente;
III. apresentar relatórios de receita e despesas, sempre que forem solicitados;

•

IV. apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembleia Geral;
V. apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal;

VI. conservar sob sua guarda e responsabilidade, o numerário e documentos relativos

à tesouraria, inclusive contas bancárias;

VII. manter, em estabelecimento de crédito, quantia que a Diretoria arrecadar e,

juntamente com o Presidente movimentar conta bancária;
VIII. arrolar o património do "Pro-Paz" presente e o que venha possuir, cuidando de

sua manutenção;

IX. prestar conta regularmente à Diretoria do andamento financeiro do "Pro-Paz".

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amor. (l Co. 13. 13}
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Art.24 - Compete ao segundo Tesoureiro:

I. substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos;

II. assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;

I I I . prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro.

Art.25 O Conselho Fiscal será composto por (03) três membros, e seus respectivos
suplentes, eleitos em Assembleia Geral.

Art.26 - Compete ao Conselho Fiscal:

I. examinar os livros de escrituração da entidade;

I. examinar o balancete mensal apresentado pelo Tesoureiro, opinando a respeito;

II. apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da

Diretoria;

III. opinar sobre a aquisição e alienação de bens por parte da instituição;

Parágrafo Único: O conselho reunir-se-à ordinariamente a cada (12) doze meses, e
extraordinariamente sempre que necessário.

Art.27 • O Conselho Consultivo será composto por (12) doze membros, nomeados pelo
Presidente.

Art.28 - Compete ao Conselho Consultivo:

I. Aconselhar o Presidente e o Diretor Executivo, de forma não vinculativa em suas

decisões;

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, es tes três; porém o maior destes é o Amor. (l Co.13.13)
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Arí.29 - Compete ao Diretor Executivo:

I. Executar e desempenhar as atividades relacionadas ao método do "Pro-Paz";
II. Planejar, organizar e administrar a rotina de trabalho do projeto e suas filiais;

III. Desempenhar tarefas administrativas, financeiras, participando diretamente do
dia a dia e das decisões do executivo;

IV. Participar e opinar da assembleia geral;
V. Selecionar, admitir e desligar voluntários, monitores e coordenador para trabalhar

em programas de recuperação que receberão por seus préstimos, subsídios na
forma de ajuda de custo;

VI. Admitir voluntário, considerado como pessoa que espontaneamente ou de
vontade própria dará tempo de trabalho parcial ou integral ao "Pro-Paz";

VII. Selecionar monitor, que é a pessoa que desenvolve algum tipo de atividade
relacionada aos programas de recuperação do "Pro-Paz";

VIII. Nomear coordenador, considerado figura central do "Pro-Paz", responsável pelo
funcionamento e desenvolvimento do programa e atividades desenvolvidas no
"Pro-Paz".

IX. Acolher usuários de álcool e outras drogas, adultos e adolescentes acima de 16
anos.

X. Firmar convénios e contratos dentro e fora do território nacional e internacionais;
XI. Juntamente com o tesoureiro, movimentar conta bancária, assinar toda

documentação da tesouraria;
XII. Executar as despesas autorizadas pela Diretoria;

XIII. Assinar afUs c termos de abertura e encerramento no livro de atas, e outros da
entidade, rubricando-os;

Art.30 - Não percebem seus diretores, conselheiros, associados, fundadores, benfeitores, ou

equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por

qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes

sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto o Diretor Executivo,

cujos valores serão objeto de dotação e deliberação específica em assembleia.

Agoro, pois, permanecem a fé, o esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amor.( l Co.l3.í3)
i
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Do Património:

CAPÍTULO IV

Arí.31 - O Património do "Pro-Paz" será constituído de bens, móveis, imóveis, veículos e

semoventes, ações, apólices de dívida pública, contribuições dos associados, auxílios

e donativos em dinheiro;

Arf.32 - O "Pro-Paz" aplicará suas rendas, seus serviços e eventual resultado operacional

integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus

objetivos institucionais.

Ari. 33 - O "Pro-Paz" não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou

parcela do seu património, sob nenhuma forma.

Ari. 34 - O "Pro-Paz" aplicará as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que

estejam vinculadas.

Art. 35 - Em caso de dissolução ou extinção, destina o eventual património remanescente a

entidade congénere, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades

preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no município de origem,

e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS; inexistindo, a

uma entidade. pública;

Art. 36 - O "Pro-Paz" não constituirá património exclusivo de um grupo determinado de

indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedade sem caráter de assistência

social.

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amor. (Ko.l3.l3)
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CAPITULO V

Das Disposições Gerais

Art. 37 - O "Pro-Paz" será dissolvido por decisão da Assembleia Geral extraordinária,

especialmente convocada para este fim, quando se torne impossível a continuação de

suas atividades;

Ari. 38 - O presente estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer tempo,

por decisão da maioria absoluta dos associados, em Assembleia Geral,

especialmente convocada para este fim, e entrará em vigor na data do seu registro

em cartório.

Art. 39 - O exercício social compreenderá o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de

cada ano.

Art.40 - Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos pela Diretoria e,referendados

pela Assembleia Geral.

Dr" Vanda Cristina Vaccarelli
OAB/SP 103.822

Agoro, pois, permanecem o fé, a esperança e o amor, e.,,v... n*.,,
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QUALIFICAÇÃO DA DIRETOR1A

Presidente:

Durval Florentino Neto, brasileiro, casado, gerente de segurança patrimonial, RG. 45.545.663-X,
CPF. 345.368.188-63, residente e domiciliado na Avenida Paes de Barros, 401 - Centro -
Itapuí/SP.

Vice-Prcsidcntc:

Paulo Sérgio Monteiro, brasileiro, casado, comerciante, RG 20.061.567, CPF 147.190.868-29,
residente e domiciliado a rua Professor Diola Martins Galvão, 10 - Itapuí - SP.

l" Secretária:

Herivclto Thomazete, brasileiro, casado, Encarregado Administrativo, RG.34.387.718-1, CPF.
220.907.698-66, residente a Rua Treze de Maio, 614 - Centro - Itapuí/SP.

2° Secretário:

Sival Augusto Manelcci, brasileiro, casado, investigador de policia, RG. 11.948.279, CPF.
015.329.318-75, residente a Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 164 - Centro - Itapuí - SP.

1° Tesoureiro;

Edson José de Oliveira,,brasileiro, casado, Escriturário, RG. 18.815.609, CPF. 112.549.178-70,
residente a Rua: Manoel Rodrigues Martins, 344 - Itapuí - SP.

2° Tesoureiro;

Marcos Roberto Moraes, brasileiro, casado, motorista, RG 21.171.490, CPF 161.939.158-93
residente a Rua Nelson Rodrigues de Gouveia, 117 - Maria Rosaria - Itapuí - SP.

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três,- porém o maior destes é o Amor. (l Co.13.13)
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QUALIFICAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Sérgio Roberto Pereira Afonso, brasileiro, casado, tabelião, RG 3.572.436, CPF
538.518.388-15, residente e domiciliado na Rua Santo António, n°592 - Centro - Itapuí-SP

Nelci da Silva Ramos, brasileira, solteira, aposentada, RG 270.300 MAER-RJ, CPF
330.099.297-49, residente e domiciliada a Rua Manoel Rodrigues Martins, 340 - Centro -
Itapuí/SP

Moisés Alberto da Silva, brasileiro, casado, vigi lante , RG 16.635.123-4, CPF 088.368.318-
00, residente e domiciliado na Rua António Speltri, 114 - Mar Azul - Itapuí/SP

Suplentes:

Alessandra Damasio dos Santos, brasileira, casada, do lar, RG 30.758.244-9, CPF
287.466.508-81, residente e domiciliada a Rua Helena, 13 - Centro - Itapuí/SP.

Mercedes Aparecida Ferreira Rodrigues, brasileira, casada, analista de RH, RG 12.778.021,
CPF 043.728.368-21, residente e domiciliada a Rua Anacleto Fachin, 123 -- Jd. Irmãos
Franceschi - Itapuí/SP

Adcnilson Alexandre de Nicolai, brasileiro, casado, ajudante geral, RG 33.194.076-0, CPF
287.634.098-44, residente a Rua Angelo Sgaviolli, 58 - Jardim Alvorada - Itapuí/SP.

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três,- porém o maior destes é o Amor. (l Co.13.13)
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QUALIFICAÇÃO DO DIRETOR EXECUTIVO

Durval Florentino Filho, Brasileiro, Casado, Ministro do Evangelho, RG 13.340.282-4, CPF.
046.373.968-08, Residente e domiciliado a Rua Luiz Bucno de Camargo, 659 - Mar Azul -
Itapuí - SP.

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três,- porém o maior destes é o Amor. (l Co.l3.l3)
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL O R D I N Á R I A DO PROJETO PAZ, RECUPERANDO
JOVENS EM I T A P U Í .

Aos dois dias do mês de j ane i ro de dois mil c q u i n z e ( 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 ) ás de/.enove horas e t r i n l a m i n u t o s
(19:30 lis) na sede do Prqjcio Paz Recuperando Jovens a Rodovia V i c i n a l Angelo Poli , Km 06 -
Maramhaia - I t a p u í - SP. realizou-se a Assembleia Geral Ordinár ia do Projelo Paz. Recuperando Jovens,
regularmente convocada com a presença dos membros e convidados, conforme assinatura no l ivro
próprio de presença. Foram os t rabalhos da presente Assembleia Geral Ordinár ia instalados pelo
Presidente Durval Florent ino F i l ho . O presidente so l ic i tou a Senhora secretária que procedesse a l e i tu ra
da ordem do dia do objetivo da presente convocação que é: I) Criação de uma F i l i a l do Pró j et o Paz
Recuperando Jovens na cidade de Mogi Guaçu-SP: II) Mudança de Endereço do Prqjeto Paz
Recuperando Jovens F i l i a l Ú N I C A A ( U n i d a d e Central de Apoio ao Adicto); 111) Alteração do Estatuto
para: a) modi f ica r o a r t igo 16. § 3° que dispõe quan to à adminis t ração da entidade em caso de renúncia
do Presidente; b) criação do Conselho C o n s u l t i v o do "Pro-Paz"; c) criação do cargo de Diretor
Executivo da entidade e valor de remuneração para o mesmo; IV) Renúncia do Presidente; V) Eleição
de novo Presidente; VI) Eleição da Nova Di re to r ia nos seguintes cargos:- Vice-Presidente, Primeiro
Secretário, Segundo Secretário. Primeiro Tesoureiro. Segundo Tesoureiro e Conselho Fiscal do "Pro-
Paz"; e VI I ) Nomeação pelo Presidente eleito do Diretor Executivo do "Pro-Paz". Deliberações: Após
os debates sobre as propostas, foram aprovadas por u n a n i m i d a d e , sem q u a l q u e r ressalva, reserva e
oposição as seguintes deliberações: 1) Criação da F i l i a l de Mogi Guaçu que será sediada a Estrada de
Terra Mato Seco sem número no Bair ro Taguarantã - CEP.: 13.846-000 - Mogi Guaçu - SP, que será
u t i l i z a d a para in ternações v o l u n t á r i a s de usuár ios de crack. álcool e outras drogas, o es ta tuto social e
regimento interno serão os mesmos da Matriz; 2) O Projeto Paz. Recuperando Jovens F i l i a l U N I C A A
(Unidade Central de Apoio ao Adic to) da c idade de I t a p u í / S P passa a ter novo endereço: Rua Helena
número treze ( l 3). CEP. l 7.230-000 - Centro; 3) Fica modif icado o artigo 16, § 3" para consignar que,
em caso de renúnc ia do Presidente, o novo será escolhido na mesma assembleia; a) Fica criado o
Conselho Consul t ivo que a u x i l i a r á de forma n ã o - v i n c u l a t i v a o Presidente e o Diretor Executivo em suas
decisões, sendo a nomeação cios mesmos a cargo do presidente; b) Fica criado o cargo de Diretor
Executivo, e uma remuneração cie 5 (c inco) sa lár ios mín imos ; 4) Foi recebida e aceita a renúncia do
Presidente; 5) Foi eleito como Presidente do "Pro-Paz". Durva l F loren t ino Neto, bras i le i ro , casado,
gerente de segurança pa t r imonia l . RG. 45.545.663-X. CPF. 345.368.188-63. residente e domiciliado na
Avenida Paes de Barros, 401 - Centro - I t apu í /SP . c u j o manda to será v i t a l í c i o ; 6) Foi Elei ta a nova
Diretoria: reelei to Více-presidente: Pau lo Sérgio Monteiro, bras i le i ro , casado, comerciante, RG.
20.061.567, CPF. 147.190.868-29. residente c d o m i c i l i a d o na Rua Professor Diola M a r t i n s Galvão. n°
10 -- Centro I t a p u í / S P : l" Secretário: He r ive l t o Thoma/ete. bras i le i ro , casado. Encarregado
Admin is t ra t ivo . RG. 34. 387. 7 1 8- E CPF. 220.907.698-66. residente a Rua Treze de Maio. 614 - Centro -
I t a p u í / S P ; reeleito 2" Secretário: S i v a l Augus to Manelcc i . b ras i l e i ro , casado, aposentado, RG.
l 1.948.279, CPF. 015 .329 .318-75 . residente e d o m i c i l i a d o na Rua Marechal Flor iano Peixoto, n° 164 -
Centro — I tapuí /SP; reeleito 1° Tesoureiro: Edson José de Ol ive i ra , b ras i le i ro , casado. Escriturário, RG.
18.815.609, CPF'. l 12.549.178-70, res idente e d o m i c i l i a d o na rua: Manoel Rodrigues Mar t i n s , 344 -
Itapuí/SP; reeleito 2° Tesoureiro: Marcos Roberto Moraes, brasi leiro, casado, motorista. RG.
2 1 . 1 7 1 . 4 9 0 . CPF. 161.939.158-93. residente e d o m i c i l i a d o na Rua Nelson Rodrigues de Gouveia, 1 17-
Bairro Maria Rosaria -- I t apu í /SP: Conselho Fiscal: ree le i to o Sr. Sérgio Roberto Pereira Afonso.
brasileiro, casado, tabel ião , RG 3.572.436, CPF 538.518.388-15. residente e domici l iado na rua: Santo
Antón io , n° 592 -- Centro -- I tapuí /SP; Ne l c i da Si lva Ramos, brasileira, solteira, aposentada, RG
270.300 MAER-R. I , CPF 330.099.297-49. residente e d o m i c i l i a d a a Rua Manoel Rodrigues Mart ins.
340 - Centro - I t apu í /SP : reeleito o Sr. Moisés Alber to da Si lva , brasi leiro, casado, v ig i l an t e , RG
16.635.123-4. CPF 088.368.318-00. residente e d o m i c i l i a d o a Rua A n t ó n i o SpeltrL^WfpJM^r A z u l
Itapui/SP: Suplentes: Alessandra Damásio dos Santos, brasileira, casada, do lar. p^^0.758.?%^9. CPF
287.466.508-81. res idente e d o m i c i l i a d a a Rua Helena . 13 - Centro -
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Aparecida Ferreira Rodrigues, brasileira, casada, analista cie RH. RG 12.778.021. CPF 043.728.368-21,
residente e domiciliada a Rua Anacleto Fachin, 123 - ,ld. Irmãos Franceschi - Itapuí/SP; Sr". Adcnilson
Alexandre de Nicolai. brasileiro, casado, ajudante geral, RG 33.194.076-0, CPF 287.634,098-44,
residente a Rua Angelo Sgaviolli. 58 - Jardim Alvorada - Itapuí/SP; 7) Nomeação pelo Presidente do
Diretor Executivo; o Sr. Dtirval Florentino Filho, Brasileiro, Casado. Ministro do Evangelho, RG
13.340.282-4, CPF. 046.373.968-08. Residente a Rua Luiz Bueno de Camargo, 659 - Mar Azul - Itapuí
- SP. Disposições Gerais: O Estatuto Social passam a ter a seguinte redação:- Ari. 10 - O "Pro-Paz"
será administrado por: l- Assembleia Geral; Il-Diretoria; Ill-Conselho Fiscal; IV-Conselho Consultivo;
V- Diretor Executivo; Art.16 - A diretoria será constituída por um Presidente, sempre vitalício, um
Viee-Presidente, primeiro e segundo Secretário, primeiro e segundo Tesoureiro e Diretor Executivo.
Art.27 - O Conselho Consultivo será composto por ( 1 2 ) do/e membros, nomeados pelo Presidente.
Art.28 - Compete ao Conselho Consultivo: I. Aconselhar o Presidente e o Direior Executivo, de forma
não vinculativa em suas decisões; Art.29 - Compete ao Diretor Executivo: I. Executar e desempenhar as
atividades relacionadas ao método do "Pro-Pa/"; II. Planejar, organizar e administrara rotina de
trabalho cio projcto c suas filiais: III. Desempenhar tarefas administrativas, financeiras, participando
direlamente do dia a dia e das decisões do executivo; IV. Participar e opinar da assembleia geral; V.
Selecionar, admitir e desligar voluntários, monitores e coordenador para trabalhar em programas de
recuperação que receberão por seus préstimos, subsídios na forma de ajuda de custo; VI. Admitir
voluntário, considerado como pessoa que espontaneamente ou de vontade própria dará tempo de
trabalho parcial ou integral ao "Pro-Paz"; VII, Selecionar monitor, que é a pessoa que desenvolve
algum tipo de atividade relacionada aos programas cie recuperação do "Pro-Paz"; VIII. Nomear
coordenador, considerado figura central do "Pro-Paz", responsável pelo funcionamento e
desenvolvimento do programa e atividades desenvolvidas no "Pro-Paz"; IX. Acolher usuários de álcool
e outras drogas, adultos e adolescentes acima de 16 anos. X. Firmar convénios e contratos dentro c fora
do território nacional e internacionais; XI. Juntamente com o tesoureiro, movimentar conta bancária,
assinar toda documentação da tesouraria: XII. Executar as despesas autorizadas pela Diretoria; XIII.
Assinar alas e termos de abertura e encerramento no livro de atas. e outros da entidade, rubricando-os;
Art.30 Não percebem seus diretores. conselheiros, associados, fundadores, benfeitores, ou
equivalentes, remuneração: vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências. funções ou atividades qtie lhes sejam atribuídas pelos respectivos
atos const i tut ivos, exceto o Diretor Executivo, cujos valores serão objcto de dotação e deliberação
específica em assembleia; CAPÍTULO IV, Do Património: Art 31- O Património do "Pro-Paz" será
constituído de bens, móveis, imóveis, veículos e semoventes, ações. apólices de dívida pública,
contribuições dos associados, auxílios e donativos em dinheiro; Art 32- O "Pro-Paz" aplicará suas
rendas, seus serviços e eventual resultado operacional integralmente no território nacional e na
manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Art 33- O "Pro-Pa/" nà"o distribuirá
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu património, sob nenhuma forma.
Art. 34- O "Pro-Paz" aplicará as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas. Art. 35- Em caso de dissolução ou extinção, destina o eventual património remanescente a
entidade congénere, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes no Estado
de Sào Paulo, preferencialmente no município de origem, e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS; inexistindo. a uma entidade pública; Art. 36- O "Pro-Paz" não consti tuirá
património exclusivo de um grupo determinado cie indivíduos, famílias, entidades de classe ou de
sociedade sem caráter de assistência social. CAPÍTULO V, Das Disposições Gerais, Art. 37- O "Pro-
Paz" será dissolvido por decisão da Assembleia Geral extraordinária, especialmente convocada para
este fim. quando se torne impossível a continuação cie suas atividades: Art. 38 - O presente estatuto
poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer tempo, por deeisào da maiojóa^absohita dos
associados, em Assembleia Geral, especialmente convocada para este llm. e entrar^^^ft/wjfcdata do
seu registro em cartório: Ari. 39 - O exercício social compreenderá o período dy^osfi de janeirt?^3l

K
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PROJETO RECUPERANDO JOVENS
Útil. Pública Municipal - Lei n° 3.967 de 07/12/2010
Útil. Pública Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004
Útil. Pública Federal - Portaria n° 24 de 18/01/2005

CNAS-R0253/2006 de 24/05/2006
Chácara Mil Alqueires - Bairro Mil Alqueires - Cx. Postal 191

m (14) 9 9732-9027 - CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

CNP J 03.344.201/0003-66

CERTIDÃO

l u, Durval Florentino Neto, presidente do Projelo Paz Recuperando Jovens, CPF n°

345.368.188-63. Certifico que os dirigentes e conselheiros da referida Organização da

Sociedade Civil, cujo período de atuação é de 01/01/2015 a 31/12/2018, são:

Diretoria:

Durval Florentino Neto

CÃRGCT """pTesídlmtê" "£RG^Xfr~4^^5T663^X^S"SP-SP^ " jCPF 345.3687Í88^63"

ENDEREÇO /w^Tidã"pãêFde~Barros, 4m"-^C"entrõ~::¥apuí - SP

í NOME Paulo Sérgio Monteiro

l CÁFiGb "Vice^Pl^ríelTtel^^/E^^^^O^lS^-^SSP-SP \~™*~WÍÃÕÕà6B-29

j ENDEREÇO ~Ffu¥p7õf7rjlõia^ - Itapuí - SP~

j" NdW" HeriveSto Thomazete
| CARGO" "i^sêcrêtàríõ" T^G/EXP^S^^QQ^ _ SSP^SP" ^1^~~~345~368.T88^6T

í"ENDEREÇO Avenida Paes de Barros, 40^-"^nlrô^ltãpuT^~SP~
L -, - —

Sivai Augusto Manelcci
CARGO" "l^sêcTêtáriõ FRG/EXP 11.943.279 - SSP-SP" ^ePF^T5Í329Í318^75"'

j ENDEREÇO" Ru ĵ\^re^ãlF^rialio Peixoto^ 164 - Centro"- Itapuí - SP~

"NõlviF "Edsoni José~d"e^nvêirã~~

CÃRGÕ~' ~1 õ"fescureiro TRõ/ÊXP~~Í8^i5^6Õ9^SSP-SP " "p5P"F 112.549TÍ78^70"

"ENDEREÇO Rua Manoel Rodrigues Martins, 344-Itapuí-SP

| NOME Marcos Roberto Wloraes
"CARGO "Y° Tesoureiro f™ÊXP~~ZLrnÃ90 - SSP-SP J"6^ Í61939/Í58-93
"ENDEREÇO Rua j\jeison Rodrigues de Gouveia, 117 - Maria Rosaria - Itapuí - SP

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amor.(l Co.l3.i3



PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Pública Municipal - Lei n° 3.967 de 07/12/2010
Útil. Pública Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004
Útil. Pública Federal - Portaria n° 24 de 18/01/2005

CNAS-R0253/2006 de 24/05/2006
Chácara Mil Alqueires - Bairro Mil Alqueires - Cx. Postal 191

W (14) 9 9732-9027 - CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

; (J

CNPJ 03.344.201/0003-66

Conselho Fiscal:

Sérgio Roberto Pereira Afonso
CARGO" "CoTTselheiro ~põ/Êxp~3^72.436 - SSP^SP~ ~]"'<5P'r~538Í518.388-15

ENDEREÇO RuFsãnto António, 592 dentro - Itapui - SP~"

WwTÉ" "NêicTdãTsilva Ramos"

CÃRGÕ~ ~~cõnsêihêirã~ | RG/EXP~~27Õ3ÕÕ^'MAER - RJ
ENDEREÇO Rua Manoel Rodrigues Martins, 340 - Itapui - SP

"SõMÉ" WÍoises~Ãíbertõ^ía^ílvã"

CARGO""" "~Con"sêIhêírõ~~ ~l RG/ÉXP 16.535"123.4_SSP^SP~~ CPF~~Õ88Í36ã!3Í8"-"Õõr

ENDERIÇ&" pua António Spettri, IM^MarT ĵ

SupSfísitcs Conselho Fiscal:

Alessandra Damasio dos Santos

CARGO" ~cõnsêíhêi?a~ "T^ÊXP^ãõjss
ENDEREÇO Rua HeTena, 13 - Centro - Itapui - SP~~

Mercedes Aparecida Ferreira Rodrigues

CARGO" "Conselheira"" |~RG/EXP 12.778.02T-SSP-SP \~™*~ 043.728T368~-2:

ENDEREÇO' "RlTaÃnãcíãtõ^Fachin, 123^Jd7írmãos Franceschi - Itapui - SP

NOME Adenilson Alexandre de Nicolai
[CARGO" Hcõnsêihêirõ" ^TRG7EXP~~33 -j94.076-0 - SSP-SP ~~p"PF~~287.634.098-44

" ~ ~ 8 ^ J d . Alvofada - Itapui -̂ SP™"

Bariri(SP), 05 de dezembro de 2.016

ísidente

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amor. (l Co.13.13)



OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E
CIVIL DE PESSOA JURÍDICA E TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

COMARCA DE BARIRI - ESTADO DE SÃO PAULO
Aloísio Bucno

OFICIAL

l

CERTIDÃO

Bcl. Aloísio Bucno - Oficial de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica c
Tabelião de Protesto de Letras e Títulos, desta
Comarca de Bariri.

OCtOAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
KL. ALOÍSIO tUENO

TTT. DELEGAÇÃO
BMttU-EST.StofMILO

CERTIFICA, atendendo requerimento de pessoa interessada que, revendo na
Serventia, a seu cargo, da mesma verificou constar que em 27 de Setembro de 2.010, foi
Registrado sob n° 594, Filme 3368, Rolo 151, arquivado na Pasta n° 31, sob n° 391 de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da
Fundação das Filiais do "PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS", com sede
na Chácara Mil Alqueires no Bairro Mil alqueires nesta cidade de Bariri-SP, constituída
de uma entidade civil, sem fins lucrativos que terá duração indeterminado. O Projelo
Paz, Recuperando Jovens tem por finalidades: Atendimento de adolescentes acima de
16 anos com dependência química, abrigando-os para sua reabilitação; Recuperação de
tóxico-dependentes em drogas e álcool; Orientação psicossocial, visando à readaptação
ao meio social; Orientação e auxíl io a pessoas necessitadas; Manter intercâmbio entre
outras instituições similares; Promover palestras e pesquisas e a divulgação dos
problemas dos toxicómanos; Sendo administrada por Assembleia Geral, sendo presidida
pela Direloria e se constituirá dos membros regulares e elegíveis que estiverem ativos
na entidade. A Diretoria com mandato de 02 (dois) anos, com vencimento até
30/12/2010, facultada reeleição, a qual c composta por: Presidente, Vice-Presidente,
Primeiro e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo Tesoureiro, cabe ao Presidente
representar o Projeto Paz, Recuperando Jovens, ativa, passiva, judicia l e extra-
judicialmenle. O Estatuto poderá ser reformado, no todo ou cm parte, em qualquer
tempo, por decisão da maioria absoluta dos associados, em Assébléia Geral,
especialmente convocada para este fim. O Projeto Paz, Recuperando Jovens será
dissolvido por decisão da Assembleia Geral extraordinária, especialmente convocada
para este fim. quando se tomj>4mpç!ssível a continuação de suas atividades. Certifico
mais, que a Matriz do ^PROJET(W\Z, RECUPERANDO JOVENS" está localizada
na cidade de Itapuí-SP/na Rro"chwía Vicinal Angelo Poli, Km 6, Bairro Marambaia; e
seu Estatuto encontra/se Registrado no 2° Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de
Jaú, Protocolado e Aicrofílmadò sol/n0 974, Livro A-3xPfoccsso 35>^em 20/08/2010.
NADA MAIS quanto a/ pedUtó/foíto. Todo o referidoé verdade c/do\ fé. BARIRI,
09/12/2016. Eu,J / _^$£/_(Bel. Aloísi/Bucno)x Olival qlic fiz digitar,
conferi, subscrevi, Uou [é_

Selada por verba. -

Emolumentos /
Estado /
IP ES P S
Rcg. Cj#i\a

Mínist.Púb.
Imp. Municipal
Total

5,08
1,44
0,74
0,27
0,35
0,24
0,20
8,32

..MU ALOÍSIO BU
TÍT. DELEGAÇÃO

EST.SAO

Av. Claudionor Barbieri, 662 - Centro - Bariri/SP - CEP: 1725tl=000 \: (14) 3662-2846 - e-mail: registrobariri@uol.com.br )



cidade de
BARIRI

= LEI N° 3.967/2.010 =
de 07 de dezembro de 2.010.

Projeto de Lei n° 13/2010 - De Autoria do Vereador
Edcarios Pereira dos Santos (PV).

Declara de utilidade pública "O Projeto Paz
Recuperando Jovens".

RUBENS PEREIRA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Bariri, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso III, da Lei Orgânica do
Município:

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal cie Bariri, aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade.'
Recuperando Jovens".

"'., F. ./;^to Paz

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pubilcr.Uio.

Bariri, 07 de dezembro de 2.010.

SATÍTOS
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada . por afixação
no Quadro de Editais des.Èa Prefeitura,

TIAÓO PULTRIN,!
Diretor de Serviço de Administração Pública

sTíTí w MXííi w nmn•



.ri - LEI N° 3967, DE 2010 http://www.icinasnuvens.com.or/iej ' i Macau/o r /uai nu ±\> i u /

• • í '

Município de Bariri

Estado - São Paulo

LEI N° 3967, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010.

Projeto de Lei n° 13/2010 - De Autoria do Vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PV),

Declara de ut i l idade pública "O Projeto Paz
Recuperando Jovens"

RUBENS PEREIRA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 62, inciso I I I , da Lei Orgânica ilo Município:

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Bariri , aprovou c eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. Io Fica declarado de utilidade pública "O Projeto Pa/. Recuperando Jovens".

Art. 2" Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 07 de dezembro de 2.010.

KLIIÍENS í'ERi:iRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada por a/lxação no Quadro de Edituis desta Prefeitura,

TIAGO PULTR1NI
Diretor de Serviço de Administrarão Pública

de l

Of

05/12/201600:36



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 03,344.201/0003-66

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar
débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na
Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima
identificado.

Certidão n°

Data e hora da emissão

16120008074-13

04/12/201623:49:27

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1



13
Pref. Mun.de B;
Rua Francisc" AM • • ; , - . , - . r,1" 120 - CENTRO

CNPJ: 461813760UO-.40

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

VALTER EDUARDO FAVARO, CHEFE OO SETOR DE LANÇADORIA da prefeitura Municipal de
B requerimento da p nteressada PROJETO PAZ RECUPERANDO JOVENS, CERTIFICA para

os e se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos
MOBILIÁRIOS para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO
validade até o dia 29/12/2016. ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos,
tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

•:-3tro; 000026590 Inscrição Municipal: 9341

Contribuinte: PROJETO PAZ RECUPERANDO JOVENS CPF-7CNPJ: 03344201000366

Nome Fantasia:

Endereço: EST BAIRRO MiL ALQUEIRE: Complern:

Bairro: MIL ALQUEIRES CEP: 17250000

Cidade: BARIRI - SP

Inscrição Est.: Data de Abertura: 01/03/2011 Data de Encerramento: O

Atividade: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

são: 29/^1/201613:46:50

Número/Controle da Certidão: CC5E4BAE1E0822FC

29/12/2016 Usuário: ; • ; - H . - - ' ' . ••:•••

"-"FERtJANDG AUGUSTO ANEDDA MASSON

i
s'-1-"



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Vã&fljr '̂ Secretaria da Receita Federal do Brasil
'^gfxjjér procuracjorja.Qera| da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: PROJETO PAZ RECUPERANDO JOVENS
CNPJ: 03.344.201/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17'00:12 do dia 24/10/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2017.
Código de controle da certidão: 8F81.0542.018E.6B66
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

• d e i 04/12/201623:56



P á u. i. na l d'-, l

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROJETO PAZ RECUPERANDO JOVENS
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 0 3 . 3 4 4 . 2 0 1 / 0 0 0 1 - 0 2

Certidão n ° : 63133815/2016
Expedição: 2 9 / 0 6 / 2 0 1 6 , às 19 :28 :48
Validade: 25/12/2016 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e P R O J E T O P A Z R E C U P E R A N D O J O V E N S

(MATRIZ E F I L I A I S ) , inscrito (a) no CNPJ sob O n°

0 3 . 3 4 4 . 2 0 1 / 0 0 0 1 - 0 2 , NÃO CONSTA do Banco Nac iona l de Devedores
T r a b a l h i s t a s .
Certidão emitida com base no art . 6 4 2 - A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Adminis t ra t iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tr ibuna i s do Trabalho e estão a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) dias
anter iores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jur ídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fil iais.
A aceitação desta certidão condiciona - se à ver i f icação de sua
autent ic idade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
In terne t ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratui tamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nac iona l de Devedores Traba lh i s t a s cons t am os dados
necessár ios à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas na tu ra i s e j u r í d i ca s
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j u d i c i a i s t r a b a l h i s t a s , i n c l u s i v e no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos f i rmados perante o Ministér io Público do
Trabalho ou Comissão de Conci l iação Prévia .
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CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03344201/0003-66
Razão Social: PROJETO PAZ RECUPERANDO JOVENS
Enrierpco- CH MIL ALQUEIRES S/N CXPST 191 / MIL ALQUEIRES / BARIRI /

SP / 17250-000

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2016 a 02/01/2017

Certificação Número: 2016120402451931721900

Informação obtida em 04/12/2016, às 23:47:41.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

04/12/20 T6 23:48



PROJETG PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Pública Municipal - Lei n° 3.967 de 07/12/2010
Útil. Pública Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004
Útil. Pública Federal - Portaria n° 24 de 18/01/2005

CNAS-R0253/2006 de 24/05/2006
Chácara Mil Alqueires - Bairro Mil Alqueires - Cx. Postal 191

W (14) 9 9732-9027 - CEP.: 17250-000 - BARIRi - SP

CNPJ 03.344.201/0003-66

DECLARAÇÃO

•AI, Durval Florentino Neto, presidente do Projeto Paz Recuperando Jovens, CPF n°

345.368.188-63, declaro para os devidos Uns e sob penas da lei, que a conta bancária

especifica para a parceria proposta é:

Banco do Brasil
Rua Rui Barbosa, 60 Centro
17230-000 - Itapuí - SP
(14) 3664-1 700 / 3664-1895
Agência:- 6645-1
Conta Corrente RI" 5609-X

Bariri(SP), 05 de dezembro de 2.016

mio Neto
'residente

pois, permanecem a fé, a esperança e o omor, estes três; porém o maior destes é o Amor
A



PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Pública Municipal - Lei n° 3.967 de 07/12/2010
Útil. Pública Estadual - Lei n" 11.711 de 24/05/2004
Útil. Pública Federal - Portaria n° 24 de 18/01/2005

CNAS-R0253/2006 de 24/05/2006
Chácara Mil Alqueires - Bairro Mil Alqueires - Cx. Postal 191

'W (14) 9 9732-9027-CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

Bi s.-

CNP J 03.344.201/0003-66

DECLARAÇÃO

Ru. Durva! Florentino Neto, presidente do Projeto Pa/ Recuperando Jovens, CPF n°

345368.188-63, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que não integram a respectiva

dircloria agentes políticos do governo CONCEDENTE, não possui parentesco até 2° grau,

inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de

órgão ou entidade de Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo

cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade..

Bariri(SP), 05 de dezembro de 2.016

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amor. (l Co.13:1,3)



PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Pública Municipal - Lei n° 3.967 de 07/12/2010
Útil. Pública Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004
Útil. Pública Federal - Portaria n° 24 de 18/01/2005

CNAS-R0253/200S de 24/05/2006
Chácara Mil Alqueires - Bairro Mi/ Alqueires - Cx. Postal 191

ffâ (14) 9 9732-9027 - CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

;

CNPJ 03.344.201/0003-66

DECLARAÇÃO

íiu. Durvai Florcntino Neto, presidente do Prqjeto Paz Recuperando Jovens, CPF n° 345.368.188-

63, declaro para os devidos fins que o objeto a ser executado representa vantagem económica

para a Administração Municipal, cm detrimento da realização dircta do seu objeto, tendo em vista

os seguintes motivos: A entidade obedece os Princípios da Economicidade, uma vê/ que c

interessante ao Município estar firmando parceria com o Prqjeto Paz, haja vista que existem

muitas pessoas envolvidas com crack, álcool e outras drogas no Município, e por sermos, a única

entidade na cidade com estruturação própria, conta com o apoio de voluntários e profissionais que

trabalham na recuperação de dependentes químicos com uma atuação de mais de 19 anos nesses

seguimento.

O 1'rojelo Pa/ valoriza a qualidade de vida e o bem-estar do ser humano oferecendo um serviço

de baixo custo ao Município de Bariri.

Bariri(SP), 05 de dezembro de 2.016

Durvai FlorantilSe-Nélo

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três,- porém o maior destes é o Amor. (l Co.13.f-3)



PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Pública Municipal - Lei n° 3.967 de 07/12/2010
Útil. Pública Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004
Útil. Pública Federal - Portaria n° 24 de 18/01/2005

CNAS-R0253/2006 de 24/05/2006
Chácara Mil Alqueires - Bairro Mil Alqueires - Cx. Postal 191

B (14) 9 9732-9027 - CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ 03.344.201/0003-66

DECLARAÇÃO

Liu, Ourval l-Morentino Neto, presidente do Prqjeto Paz Recuperando Jovens, CPF n°

345.368.188-63, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a Organização da

Sociedade Civi l se compromete em atender os requisitos previstos na Lei Federal n°

12.527/2011, de forma especial ao artigo 11 da Lei 13.019/2014, de forma especial a

publicidade aos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações

do contas a que estejam legalmente obrigadas.

Bariri(SP), 05 de dezembro de 2.016

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, este? três; porém o maior destes é o Amor. (l Co.13.13)



PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Pública Municipal - Lei n° 3.967 de 07/12/2010
Útil. Pública Estadua! - Lei n° 11.711 de 24/05/2004
Útil. Pública Federal - Portaria n° 24 de 18/01/2005

CNAS-R0253/2006 de 24/05/2006
Chácara Mil Alqueires - Bairro Mil Alqueires - Cx. Postal 191

» (14) 9 9732-9027 - CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ 03.344.201/0003-66

DECLARAÇÃO

Lu, Durval Florentino Neto, presidente do Prqjeto Paz Recuperando Jovens, CPI'' n°

345.368.188-63, declaro que esta Organização da Sociedade Civil não está impedida de

celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se

submete às vedações previstas no art. 39 Lei Federal n° 13.019 de 31 de julho de 2014 e

alterações.

Bariri(SP), 05 de dezembro de 2.016

Durval Florentin
ente

Agora, pois, permanecem a íé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amor. (l Co.13.13)



PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Pública Municipal - Lei n° 3.967 de 07/12/2010
Útil. Pública Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004
Útil. Pública Federal - Portaria n° 24 de 18/01/2005

CWAS-R0253/2006 de 24/05/2006
Chácara Mil Alqueires - Bairro Mil Alqueires - Cx. Postal 191

fâ (14) 9 9732-9027 - CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ 03.344,201/0003-66

DECLARAÇÃO

Í:AI. Durval Florcntino Neto, presidente do Projeto Paz Recuperando Jovens, C PP n°

345.368.188-63, declaro que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela

Organização da Sociedade Civil, com os recursos repassados, de servidor ou empregado

público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou

entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges,

companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Bariri(SP), 05 de dezembro de 2.016

Durval Piorei
ridente

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o A.mor. (l Co.13.13)-



PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Pública Municipal - Lei n° 3.967 de 07/12/2010 i .
Útil. Pública Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004 *-£)
Útil. Pública Federal - Portaria n° 24 de 18/01/2005

CNAS-R0253/2006 de 24/05/2006
Chácara Mil Alqueires - Bairro Mil Alqueires - Cx. Postal 191
^ (14) 9 9732-9027 - CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ 03.344.201/0003-66

DECLARAÇÃO

Fu. Durval Florcntino Neto, presidente do Projeto Paz Recuperando Jovens, CPF n°

345.368.188-63, declaro para os devidos fins que estou ciente da legislação de regência,

especialmente quanto à utilização dos recursos, da forma a ser efetuada a prestação de

contas c ao cumprimento das metas do Plano de Trabalho.

Comprometemos em receber, aplicar e prestar contas dos recursos que nos forem

concedidos pela Administração Municipal e darmos publicidade e acesso a quem de direito

solici tar .

Bariri(SP), 05 de dezembro de 2.016

Presidente

\, pois, permanecem a fé, D esperança e o amor, es tes três; p o r é m o maior d e s t e s é o A m o r . (i cVl3.l3)



CNPJ 03,344,201/0003-66

PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
Útil. Pública Municipal - Lei n° 3.967 de 07/12/2010
Útil. Pública Estadual - Lei n° 11.711 de 24/05/2004
Útil. Pública Federa! - Portaria n° 24 de 18/01/2005

CNAS -R0253/2006 de 24/05/2006
Chácara Mil Alqueires - Bairro Mil Alqueires - Cx. Postal 191

9 (14) 9 9732-9027 - CEP.: 17250-000 - BARIRI - SP

FICHA CADASTRO

l- IDENTIFICAÇÃO

01 - OSC:- PROJETO PAZ RECUPERANDO JOVENS

EXERCÍCIO 2017

02 - CNPJ: 03.344.201/0003-66

03 - ENDEREÇO:- CHÁCARA MIL ALQUEIRES S/N

04 - CHI':. 17250-000 05 - BAIRRO MIL ALQUEIRES

08 — S l'FE w w w. í > ro p a y..o r g. b r

06 - FONE (14) 9 9732-9027 07 - FAX

09 - EMA IL bariri@propaz.org.br

H- IDÉNTÍFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVII

10 - NOME:- DURVAL FLORENTINO NETO

Í2~-RG> 457545.663-X

11 - CPF:- 345.368.188-63

13 - DATA DA POSSE:- 02/01/2015

14 - ENDEREÇO RESIDENCIAL:- AVENIDA BAES DE BARROS, 401

15 - BAIRRO:- CENTRO 16 - FONE RESIDENCIAL:- (14) 3664-3303 17 - CEL:- (14) 99661-7049

Bariri(SP), 05 de dezembro de 2.016

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o Amor. (l Co.13.1



BARIM

ATA DA SESSÃO PUBLICA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 09/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12438/2016
OBJETO: serviço de recuperação de pessoas com problemas de drogadição
ÁREA: ( ) EDUCAÇÃO ( x ) SAÚDE ( ) SOCIAL ( ) CULTURA ( ) ESPORTE

PREAMBULO

Aos 14 dias do mês de dezembro de 2016, às 9h, reuniram-se no auditório do Paço Municipal

"16 de Junho", localizado na Rua Francisco Munhoz Cegarra, n° 126, Centro, Bariri-SP, os membros
da Comissão de Seleção designada pela Portaria Municipal n° 7.718/2016, com a colaboração da

equipe técnica da Prefeitura, para a Sessão Pública do Chamamento Público n° 09/2016.

Aberta a sessão, procedeu-se a identificação dos interessados, visando a comprovação da

existência de poderes de formulação do Plano de Trabalho e prática dos demais atos de atribuição da

Organização da Sociedade Civil (OSC), na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO DE OSC

OSC
PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS
CNPJ 03.344.201/0003-66

REPRESENTANTE
LUIZ CARLOS GONÇALVES
(procurador)

A Comissão comunicou o encerramento do crcdenciamento, e em seguida, recebeu os envelopes

contendo o Plano de Trabalho (envelope 01) e documentos de habilitação (envelope 02).

DO CHAMAMENTO

Ato contínuo, procedeu-se a abertura do envelope 01 contendo o Plano de Trabalho, e a Comissão de .

Seleção examinou o Plano de Trabalho apresentado.

Tendo em visla o Plano de Trabalho apresentar os itens necessários para avaliação de acordo com os

critérios estabelecidos no presente edital, a Comissão passou a analisar os documentos de habilitação

da OSC (envelope 02).

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CEP 17.250-000
(14) 3662 9200 CNPJ 46.181.376/0001-40 www.bariri.sp.gov.br



BARIRI .

ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista, a OSC declinar do direito de interpor recurso, a Comissão adjudicou o objeto deste
Chamamento Público.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão, cuja Ata vai assinada pela Comissão de Seleção,
demais participantes e pelo representante presente, sendo que o resultado final será publicado
conforme previsão no Edital.

A COMISSÃO

Eliana Aida Manin Guerra
RG: 25.490.776-3 e CPF: 258.411.078-44

: H).
Mozart Marciano

RG: 14.325.304 etcPF: 086.576.938-95

Luís António Soares de Camargo
RG: 18.216.901 e CPF: 036.155.218-11

Demais participantes:

Tiago Pultrini
RG: 33.327.484-2 e CPF 221.848.548-67

Fernanda Cavalheiro Rossi
RG 27.734.752-X e CPF 259.556.288-60

REPRESENTANTES DA OSC

LUIZ CARLOS GONÇALVES

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CEP 17.250-000
(14) 3662 9200 CNPJ 46.181.376/0001-40 www.bariri.sp.gov.br



BARIRI

PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

(PORTARIA N" 7.718/2016)

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N" 09/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12438/2016
OBJETO: serviço de recuperação de pessoas com problemas de drogadição
ÁREA: ( ) EDUCAÇÃO ( x ) SAÚDE ( ) SOCIAL () CULTURA () ESPORTE
OSC: PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS

1. SELEÇÃO E JULGAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Pontuação
1. Viabilidade dos Objetivos
propostos
2. Consonância com objetivos
propostos
3. Estratégia prevista para
execução das ações
4. Coerência do valor global
proposto com o valor referencia
5. Capacidade técnica e operativa
6. Viabilidade dos indicadores

apresentados para aferição do
cumprimento das metas
7. Coerência das metas indicadas
8. Descrição das ações e o nexo
com o projeto proposto
9. Natureza da proponente
TOTAL

Peso

1

1

1

2

5
2

2
3

3
33

Plenamente
Satisfatório

(A)
2
X

X

X

x

x
x

x
26

Satisfatório

(B)
1

X

X

7

Insatisfatório

(C)
0

2. PARECER CONCLUSIVO

2.1 -ANALISE PRELIMINAR:

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CEP 17.250-000
(14) 3662 9200 CNPJ 46.181.376/0001-40 www.bariri.sp.gov.br

v
- *



•
•

J«A/fJfil
^ 1890 '

2.1.1 - Demonstração dos objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional
da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto?

( X ) SIM ( ) NÃO ( ) PARCIALMENTE
2.1.2-0 formato e os itens do Plano de Trabalho atendeu a legislação?
( X ) SIM ( ) NÃO ( ) PARCIALMENTE

2.1.3 - Quanto ao mérito da proposta, é possível firmar a parceria?
( X ) SIM ( ) NÃO ( ) PARCIALMENTE
2.1.4 - Ficou demonstrado a identidade e a reciprocidade de interesse das partes na realização, em
mútua cooperação, da parceria?
( X ) SIM ( ) NÃO ( ) PARCIALMENTE
2.1.5 - É viável a execução do Plano de Trabalho?

( X ) SIM ( ) NÃO ( ) PARCIALMENTE

2.1.6 - Houve a verificação do cronograma de desembolso?
( X ) SIM ( ) NÃO ( ) PARCIALMENTE
2.1.7 - Está previsto os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da
parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física
e financeira, no cumprimento das metas e objetivos?
( X ) SIM ( ) NÃO ( ) PARCIALMENTE
2.1.8 - É possível a aprovação do Plano de Trabalho?

( X ) SIM ( ) NÃO ( ) PARCIALMENTE

2.2 - EMISSÃO DE PARECER CONCLUSIVO

Diante da Pontuação apresentada e da análise preliminar, emitimos PARECER FAVORÁVEL ao
PLANO DE TRABALHO e pela análise de documentos a OSC está habilitada a celebrar a parceria
com o Município.

Bariri, 14 de dezembro de 2016.

; ^ 1 1 1 ! j
Eliana Aida Manin Guerra

RG: 25.490.776-3* e..CPF: 258.411.078-44

Mozart Marciano
RG: 14.325.304 e CPF: 086.576.938-95

Luís António Soares de Camargo
RG: 18.216.901 e CPF: 036.155.218-11

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CEP 17.250-000
(14) 3662 9200 CNP J 46.181.376/0001-40 www.bariri.sp.gov.br



16/12/2016 Anexos

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexos do Chamamento Público n° 09/2016, tendo por objeto promover serviço de recuperação de
pessoas com problemas de drogadição. Encerramento dia 14/12/2016, às 9hOO.

CHP n° 09/2016 (pdf) (editais-de-chamamento-anexos/arquivo/00170029_chp_n_092016.pdf)

ATA DE SESSÃO PÚBLICA (pdf) (editais-de-chamamento-
anexos/arquivo/00170029_ata_de_sessao_publica.pdf)

PARECER COMISSÃO DE SELEÇÃO (pdf) (editais-de-chamamento-
anexos/arquivo/00170029_parecer_comissao_de_selecao.pdf)

CLASSIFICAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO (pdf) (editais-de-chamamento-
anexos/arquivo/00170029_classificacao_do_chamamento_publico.pdf)

Baixar selecionados

' Sistema Lei 13.019 - Suporte Técnico (15) 3036-2750 / 3036-2330

Tempo de execução: 0.00592 segundos. Memória usada: 0.5 MB

http://www.lei 13019.com.br/editais-anexos.php?orgaoj'd=17&orgao_nome=Prefeilura+Municipal+de+Bariri&orgao_estado=SP&orgaoJogomarca=jpg&id... 1/1

/, 126 -CEP 17.250-000
3662 9200 CNPJ 46.181.376/0001-W www.bwCrús.p.



BARW

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

EDITAL N" 09/2016 - PROC. ADM. N" 12438/2016 - CHAMAMENTO PÚBLICO N° 09/2016

No uso das atribuições legais, em conformidade com o disposto nas Leis n° 8.666/1993 e n°

13.019/2014, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente procedimento, objcto do CHAMAMENTO

PÚBLICO acima enumerado em vista do Parecer da Comissão de Seleção, o qual ratifico e acolho o

Plano de Trabalho à Organização da Sociedade Civil PROJETO PAZ, RECUPERANDO

JOVENS, no valor de R$ 42.000,00, única classificada neste Chamamento.

Ante as competências estabelecidas nas referidas Leis, o Chamamento está em perfeita ordem para

que se processe o empenho prévio.

Bariri, 21 de dezembro de 2016.

Deolinda Maria Antunes Marina

Prefeita Municipal

i 126 -CEP 17.250-000
3662 9200 CWPJ 46.181.376/0001 -40 www.btwit-uifi.gov.ln'



BARIRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

A Sra. Prefeita Municipal torna público que, ADJUDICOU e HOMOLOGOU os Chamamentos
Públicos às Organizações da Sociedade Civis (OSC) objetivando a celebração de parcerias para o
ano de 2017, conforme relação abaixo.

N° CHP
01/2016

02/2016

03/2016

04/2016

05/2016

06/2016

07/2016

08/2016

09/2016

13/2016

OB.IETO
Atendimento de Educação Infantil

Atendimento Educacional
Especializado
Proteção social especializado a
pessoas com deficiência
Acolhimento institucional para
crianças e adolescentes
Acolhimento institucional provisório e
de longa permanência para idosos
Convivência e fortalecimento de
vínculos para crianças e adolescentes

Diagnóstico em deficiência
intelectual, habilitação e reabilitação
Manutcnçílo das atividacles de abrigo

de animais
Recuperação de pessoas com
problemas de drogadição

Atividades culturais afrodescendentes

OSC
CRECHE MADRE
LEÔNIA
APAE BARIRI

APAE BARIRI

CASA ABRIGO

LAR VICENTINO

CENTRO DE
PROMOÇÃO SOCIAL
PAROQUIA N S DAS
DORES
APAE BARIRI

AFAPABI

PROJETO PAZ,
RECUPERANDO
JOVENS
ASSOCIAÇÃO
QUILOMBO

VALOR
R$ 440.000,00

R$ 125.000,00

R$ 70.000,00

R$ 145.000,00

R$ 45.000,00

R$ 90.000,00

R$ 238.000,00

R$ 86.000,00

R$ 42.000,00

R$ 56.000,00

Bariri, 21 de dezembro de 2016.

DEOLINDA MARIA ANTUNES MARINO
Prefeita Municipal

x, 126 - CW 17.250-000
3662 9200 CNPJ 46.181.376/0001-40 www.btu-iri/.tp.gov.br



21/12/2016 Anexos

Prefeitura Municipal de Bariri
;(T» -

Anexos do Chamamento Público n° 09/2016, tendo por objeto promover serviço de recuperação de
pessoas com problemas de drogadicão. Encerramento dia 14/12/2016, às 9hOO.

CHP n° 09/2016 (pdf) (editais-de-chamamento-anexos/arquivo/00170029_chpji_092016.pdf)

ATA DE SESSÃO PÚBLICA (pdf) (editais-de-chamamento-
anexos/arquivo/00170029_ata_de_sessao_publica.pdf)

PARECER COMISSÃO DE SELEÇÃO (pdf) (editais-de-chamamento-
anexos/arquivo/00170029_parecer_comissao_de_selecao.pdf)

' CLASSIFICAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO (pdf) (editais-de-chamamento-
anexos/arquivo/00170029_classificacao_do_chamamento_publico.pdf)
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Políticos de Boraceia e região intercedem em
Brasília pelo Hospital São José

SAVtít - C) vkc-f i re t t i lM Oc
Kuaictía Valdir de Souza Mi>
ío, J)i Pkapaií e>k'vc cni Bra-
sília na semuin) jvwsiuii) em
autÍJtínda tom v miuism* <ta
S.uiiíc ÍÍJi_arJ(.t Bano.v.

Viakifitm ítím cie n prffei-
t < f tríeiío de Pederneiras, vi-
ceiUc Miiíuth (PMrWJ c os
verf.id(H-Lvs d t- Bartri , Airltni
íVgmuto (PMD1V1 c l - c i r . un -
di.i 1'ultmi (FF*S), Tíimheni i n -
tcgnifiim o gi upt? ii [miveijui LJ
d j Xuiia Cíisa úc Biiiiíi . IaU
(Vi hMKclío. t- o ge>íi>i fulumi
Bolero, O iUputudo fíJt-iiii
fta&ia RO^Í (PMDB) 40JIH-
pànhou íi catavam* ua ivitniJi»
*.*»«» w tiiinisiu*.

N'si puUta fSti lVii O pctiidd

paríi ^ue o Mimt t iMto d j
Suu.d? aViíJk* i pos.v i tnlj-.iii-
dí- -de assumir u lènmm» da
trííiislruvãí» tio Hospital Suo
Kv,ç tí mais que isso. Ui t r iv -
lormc t> Jutiil, numa o(V-
q " i r '.J t' hospilj] jegionut ;>:t-
ru aítinílímetUo tía populfl*
cíiu (Í£&MS CidAdeli.

C) prédio i!*.» Ko>pitmJ SJf
?v)"i? umiiv*u a ser amsUm-
Ju há nó; ííot;uhi*. f in H a t í n .

t ru^áu do hOEglitâl) mas
!i j .1 9 iiittjs nfjU nenhum
centavo j"oi UiWitído, A
id(.'í;i na éjuíca tra rrif-
I l u i r u r a Inlracslriiturs
com a nova unidade <k'
inleniin;úo. A profuistii
J U J L Í P . Í $.ií!'ii;i truijsícrif i,>s
p.ttientf s ti<t prédio aríli-
^D, que data no início do
fíOcUÍO pâlMdo,

O MoSpiUií Sàú }o;it
í o i piojeudo para abii-
yjr H2leiiují. Mosquar-
íu*. pjílt* d u fiação lui i n v t A f j -
da. Hm alaiinsl>aiiíiciti t> lu re-
\vsint i ^ i i l í j tiiis. j»-.uc-dcs t- .is li-
iViciio da> ttihuJa^iVs de oxi-
yriíio. iL}ii.Ki'lHCr»t'!IÍL;. lofaiii

condultlfti,
hsíitiia <{tif <i ^.(tvernn fodc-

íitl unlii) iitvotklti R$ ÍO ini-
íhues JSiii ti|>ra.

Apu-, ^i Ldtivtíri.t ixnn Híti-
n>í,t fitou ticcrudij que u .Mi-

Giupo farmdíicr por poIrUcos de Dofaceía e re^iào reivindicou solução definitiva para o pféd.iodo Hospltol São José

í;-. 1.1 [tarrn*. "Dei.Yiimu.* cot n ji-mi q n L- j,H>v>,uno:> investir c dinu-nlo de saúde lu» imi- W u
ais u ;itfii- nitri pios", concluiu. (I-~t>rilt". t/t*

n> r CaWtitha,, iti

pnxxi)

RICARDO IZAR > k***

qui"1âi> j\tru bu.scíií junto at>>
íDutiicipic*. c. pííuijj»aítneiiU\m a Irtiiaudadc da Sunii < ji-

sa rornsAiíe DitIlK»çiodaprécH<t
])i Pivapaií, assim tdtíiít

MinguiJi. Pejioniru i1 í;uloin,
jpK»vctt;ir;uu pira apccs^Mtjf
pLJlia*. dctllJiidilN d.l -v.itidt pj-

Oi Picapaií aproveiiou psra vi- pio. fíos últimos qua* i - :
sitàí o Qíibíneje tio itepuiada Ri- tro anos, o valor dá !V..,<-
c.ar<fo tear. Acompanhado cfo di- emendas que beneíf- i"Jn
reior dó Compras íte Boracea. ciatn Boraceis ultia- *
Carlos Biiancierl. recebeu garao passou a casa tíc RS
tia de cosa parceria com Bora- j,2 milíião., "Foi uma jh .
ceia terá continuicíacíe.. O prelel- visita de cortesia pa-
to efeito do Pedefríeiras Vícen* ia retribuir o carinho
íe Mínguiti tanihém esteve pré- e ' a atenção que eEe
sente, teiíi com Boracela",

De acordo com Di Picapau, o afirmou o vlce*pratei- ,
deputado Ricardo Izar foi um ta Ot Picapau, (fonte; \"
dos partamflíliafee qw mais Wagner CarvaftiQr as- vice-prcfcíio de Doracela e prefeito «l&ito de PetUfaeiras foram
dtfectonou verbas ao muftfCÍ- SÇSSQFtiètoWftfíSS) »ceb1âos no gabinete do deptnadft Ricardo Jm

Prefeito e empresários de Jaú Prefeitura recapeia vias
têm quebra de sigilo decretada públicas em Itapuí

PA(." - A pedido iírt J 'n>wU-
tadítm Fiegtonaí da Kcpuf»íi-
ta,'n prt1 fcíto de )aú, RJÍJCÍ
Aj^í»stíií! ÍFSBK c dois si)i:ii.t\e uma empresa da tidadt- ti-

Vtíruni os áigiío> bani.;ii)ct *: íH-
tai quebrados pelo Tribunal
H^ioiul f-Vdor,il (TRI - ) da 3*
KL^UH t tu> autos de' tim inqtit1-
ril>> piflkia! ^ue apura ^ipo^-
'.<'. frftodc cm licitiiçõcN c desvio
ik' M.-íb,is íeU^íiii-i.

As dej i í i r i i ins foram feiMv
jritf 2tH5 an .VÍiits^itTio PLih!^
^ « » íVdfraí (MPí:) c»i faú, que

instaurou i:iqui*riío tivií para
apurai suposto dírOí.'ioíiJi]ieji'
[w cm UctEÉÇAâl íL-.tlí/idJ'* ptía
pífkMtura para v» n*t:apea men-
to .t.vQIlítu de ^' i í ivpúbltias.

A> Utfnnttiçfiea uvehidav
Mthrt' o .vuposto desvio do ver-
ív.\s d',» Piugiania dt-
ftcetcraçAo do OvKfmcflto
fPAC) para ohrjs dv iimciu-
du-jtitiíeiíi nos LÓiregOi Jos Pí-
II-N c tl.j Vijíiifira íui.ini remeti-
tLiSAtt MPIrdí fiiitíni.Ljuc Uni-

|a L I > sobre

eventuais v times -de coirupção,
Jjvageiti dt.' dinheiro e fram^
nos ccriaitiLS |Hir jvj te dít Lhe-
fé cio Í:-\etUtJv<v e dos Mkids da
ctiiprcsii dentmdadi ikiitain a

í i aí Jh llfpúbÍjVa peio fjlo de
Ayo\r i t i i UT iiu'í> privilegiado.

t) pu-ffito dt* Jjú dcííarou
tjue *a^ LOtitJitíele 1'stân à dis-
pdsiifão cia Justiça* e que "nau
k-nt mula a titmer t'Mi t fiação à
ínvcsHgaçSo . C) ItMjuérltfi jto-
liiiiil tiiUuiiii em Mgr^do df

Fonte}

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
H Sra. Pa-Jíiia Municipal toma putóico que. 05 ClianiameniEis Púlilicos abano lelaoionaSas loia/a declata-

GOs desertos por NÁO (>a»íférn iiilefêssados tw oisjctõ.

N» CHP
10GDI6
11/2018
ggoie
1-4/2ÕÍ6

oojno
l.!.i'iií"-?':!..io ni.iiisiupta iJo Pionw Sousuo
Maiiu'ctiçáo ife taspiul para vaiarpaivj oncoBaieo
Aiividaítes esjarlivas a cnanjas e adolescentes
Mvidadra aitistico-cultuiais abavês da incliisâo pea aite

Qteie-se aos «yjob iic 'iscaiííjçau. Conliuiií Interno. FiiDutial de Con'J5 úo Estado tle Sío Pauto e Minis-
íeríOPutliCO,

Arquive-se os ptocssaos aún'inist>aiivas.
Baiiri. 21 tledízembio oe2016.

i ;DÈOLINDABARIA ANTUNES MARINO - Pruterti Municipal

feitura de Iiapití realiza í*rvíç« «
de recaptntntrjitt) e paviiTiei^u- b**
cão tle dtvenai vias prihlkui*. Ao -r. ̂
íotlo, sTio 12 mil m"* de u-rca tc-
cape c pavimejua^tt. Segundo
liis.^essoru deímpreiv^a, o MU-
nidpio investe JL- RS ^21 mil ti c1

fíícurfttis jwójiriíis .nos ífi*tví^is.
O írtitorno da Praça t.Viifiiií

dr lijpiíí foi rtíCat^ado. O pá-
vimcnlo, i)ue;á eslava dessas*
f i j J u dcviJo uu ^;.tnJc rlux(>íítí
tfcfcuiCUí^tie, diurtauiculí.'. \>^-
sain fíi;J<t local, está ret.theudo
nova cobettBn ái-jahjc.i.

Ttmbéni sciúo reopcaiiu
pilttCS do ollil,j> ViJA tOlHCÍ Kltil

l ^ Vi'1 ''*% j *f" • ' -••• ? j- ' -^ i * caSif
l- ,:\V:^;W.'Wl-fM:
en> ML ^*v

,:'• ''• J • '

f

M todo, sAo 12 PI» m* de ccicj (tcjpe c pavimentação

ntifi.idii toiim "Vilinhii", um- aimáa passarão a í,t-r;
E&gCttio Siig^ioro. R tia f 3 de bem M:rí LOiHcinpfatb c itxt-- partes das ruas XV de N ovem •
Maio^-ui/Tnxãr^RíLardora- hera novj pavítitcritas^ii.* na bfO e (rocluis da Avenida Srm-
v-díteílo e Francwit Rola, iodas rua Mliseo V'jjíentin, princi- u> António ((jtfaltftiau: £ii-
loc-altjeadAS' lui crnln» da cidade paf tlu hatrru . tru^atuíu os hío- rií.v* /ÍIMÍÍÍUÍ, .-!?« síttru ite Ini-

A Vila .São Sebastião. c<>- qtietes por asfalto. Al^ni dela, prrnsit do hvfeituru tit liapui)

ACONTECE

•Masceiam e luram re
Sãs no cartório civil: João

:rf4 5//va, filho tís Juliano Dsni-
csí tfa Silva ê de AmanSa Ralas-
te francisco da Sil«: £mo teo-
M/do GatctoJmo, filha ds Lê-
«íiiftfo Luís da Dito a ffc San-
dra Regina Garcia; Mar/3 Ho/e-
ra íu/í, Bha de Altair Donize-
ie Ltiii e de Atina Ftanceíina da
Silía; MaííÉ Rodrigues Aula-

neíli, í̂ ilia tia Maihcus Ca/ttoso
Antonçlli e de Francíeli Ap. Rctírt-
flues aã Silva AnloneK Marfe/ia
Õcon firiío,. fito de 'William Pé-
ictra Erígo e de KsiitTa dos Santos
Ceou Bnsa; Miguel Lua Fforin, fi-
lho <lc Evc-rton Luis Fwin e de Ja-
qtsfna Granai: Mará fesfie/ rfs S/-
tjíieira, iilha (Ia Rodrigo ife Siquei-
ra e ds Mariene Inácio da Siqueira;
José Roberto Vitória Lima. filha
de Elas Fenreira Lima e de Manoeit
Af.) Vitorio: Yasmin Valenlina FacA

na Martins, íilha fie Pvaif Ah'*;ii>-
dre Maithis e de Bruna LeScla Fa-
ctna\Jonaffras Samuft/de Sovza,
litio de Clet/Rf Hfiririqije ds Souza
B tíe KMÍs Figueira da Sita.

í

fio cartório civil constam os fa-
(ecitrena» de: Guetíno Barbares-
co. com 82 aoos; Cfemente Cal-
deira dos Santos, tom 101 anos;
Banediro Francisetí. com 67 anos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
A SfS. PislôiU Kufiieipal lonu público que. ADJUDICOU e HOMOLOGOU os Cnaitíinientos l'ut>licos às Or-

ijariiaçclís 4a Sociedarfe Civis (CSC) oBjelivíndo a celebraçío (ie paicetui pua u ii;;o de 201 7, contente ie-
laçáo abino.

ti» CHP
01/2016
Q2Sai8

03;2CHC

OI^OIS

05.̂ 201 C.

06/20 i 6

07/2016

08/2016

09/2018

13EO]:6

OBJETO
AlênilíriBRlo de educação Inlanlil
AtíitUiniarílo Educacional cspreialiaao
(Yoteçâo socul csuedaliaiiu a pessoas rum
defjcjãncja
Accliiiftiaiiío i^yliiucitjimt p^ra ctianças e
atlufeçcontíjí;
Acolnimcnio in$'j!utlonal pravisôri» B cie lon-

ĵ a_gííifiiansiicĵ iarâ «losos
Conivência e toiiaiKCisiiKtMo Ce vínculos pd-
ra crianças e, iiMescwitHS
Diagilústiíô em iMl.ciéfltiâ ir;lnlnc!u;ií, habili-
tação e leatiWacso
Kaa/eítío das slivifeies de atiça úí animais
Recuperação depessois ccin problemas Oe
círoaoiíicsb
Atwidades culturais aliCíJoscenJaiites

OSC
CR tCHt MADRE LEONIA
APAt BAHIRI

APAE 8ARIRI

CASA ABRIGO

LAR VICENTINO

CENJfiO SÉ PÍÍOMÒCÃÕ SOCIAL
PAROQUIA ti S DAS DORES

APA£ SAHIfil

AFAPABI
PnCUEm PA2. RECUPtHANDO
JOV5US
ASSOCIAÇÃO QUILOMBO

VALOR
HS 44C.OOROO
RS 12S.OOO.OO

RS 7o.aoo.oo
HS M5.OOU.aO

RS 45.000.00

R$ 90.000.00

RS 238.008,00 j

RS36.000.flO !

RS 42.000,00 j

RS 56.000.00 j l
Baiiíi. 21 (te 6'wefíihio ite 20)6.
OEOL1HDA MARIA AKIUNES MARINO • Prefeiia Municipal



BARIRI
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO

EDITAL N" 09/2016 - PROC. ADM. N° 12438/2016 - CHAMAMENTO PUBLICO N° 09/2016

No uso das atribuições legais, em conformidade com o disposto nas Leis n° 8.666/1993 e n°

13.019/2014, RATIFICO A HOMOLOGAÇÃO e todo o processo de Chamamento Público à

Organização da Sociedade Civil PROJETO PAZ, RECUPERANDO JOVENS, no valor de R$

42.000,00, e AUTORIZO que se processe o empenho prévio.

Bariri, 01 de janeiro de 2017.

Paulo H. Barros do Araújo
PREFEITO MUNICIPAL

/, 126 - CEP l 7.250-000
3662 9200 CWPJ 4-6.181.376/0001 -'W



Município de Bariri
= PORTARIA N° 7.774/2017 =

www.bariri.sp.gov.br de 12 de Janeiro de 2017-

PAULO HENRIQUE SARROS DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1° Designar os servidores municipais para comporem a Comissão de Monitoramento e
Avaliação dos Termos do Fomento para a celebração de parceria entre o Município de Bariri com as Organizações da
Sociedade Civil abaixo mencionadas, para o exercício de 2017:

I - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE (Projeto Social), Casa Abrigo, Centro de
Promoção Social Paróquia Nossa Senhora das Dores e Lar Vicentino:

a) Maria Beatriz Fernandes Trento, efetiva, RG: 12.630.456 e CPF: 082.670.408-54;
b) Rosana Chaim Amoroso Baratella, efetiva, RG: 12.312.079 e CPF: 015.308.538-00;
c) Natália Botura, comissionada, RG: 43.471.152-4 e CPF: 310.419.438-65.

II - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE (AEE) e Creche Madre Leônia:

a) Elaine Cristina dos Santos Negrão, efetiva, RG: 28.536.069-3 e CPF: 258.410.678-77;
b) Joice Campos de Oliveira, efetiva, RG: 41.006.132-3 e CPF: 311.177.178-44;
c) Eliana Munhoz Antoniassi, efetiva, RG: 29.269.613-6 e CPF: 282.651.968-90.

III - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE (Saúde), Associação Francisco de Assis
Protetora dos Animais - AFAPABI e Projeto Paz, Recuperando Jovens:

a) Eliana Aida Manin Guerra, efetiva, RG: 25.490.776-3 e CPF: 258.411.078-44;
b) Márcia Regina dos Santos, efetiva, RG: 23.787.680-2 e CPF: 190.852.648-39;
c) Rosângela M. Viccari Modesto de Abreu, comissionada, RG: 15.805.058 e CPF: 092.433.238-73.

IV - Associação Cultural Quilombo:

a) Wellington Luís Pegorin, efetivo, portador do RG: 48.940.122-3 e CPF: 392.349.358-45;
b) Mareio António Pereira, efetivo, portador do RG: 33.079.814-5 e CPF: 279.321.448-50;
c) Adilson da Silva, efetivo, portador do RG: 29.044.646-6 e CPF: 276.524.428-69.

Art. 2° São obrigações da Comissão de Monitoramento e Avaliação:

I - monitorar e avaliar as parcerias celebradas pelo Município com as Organizações da Sociedade
Civil;

II - emitir relatórios técnicos no decorrer da execução dos Termos de Fomento;
III - vistoriar e fiscalizar a parceria no local onde se realiza o objeto, sem descaracterização das

funções do Gestor;
IV - homologar os relatórios técnicos de monitoramento elaborado pelo Gestor do Termo;
V - outras obrigações que lhes forem atribuídas.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 12 de janeiro de 2017.

Registrada e Publicada por afixação
no Quadro de Editais desta Prefeitura,
na mesma data.

\ULO HENRIQUE BARROS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal s

WELLINGTON VOttOfírfO BOF
Diretor de Serviços de Administração Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CEP 17250-000
(14) 3662-9200 - CNPJ 46.181.376/0001-40
www.bariri.sp.gov.br



Município de Bariri

wivw.bariri.sp.gov.br
= PORTARIA N° 7.773/2017 =

de 12 de janeiro de 2017.

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1° Designar a Sra. Josmeire Nascimento, portadora do RG: 44.928.110-X e CPF: 370.737.388-
63, como Gestora do Termo de Fomento para a celebração de parcerias firmadas entre a Administração Pública e as
Organizações da Sociedade Civil abaixo mencionadas, para o exercício de 2017:

I - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE (Projoto Social);
II - Casa Abrigo;
III - Centro de Promoção Social Paróquia Nossa Senhora das Dores;
IV - Lar Vicentino.

Art. 2° Designar a Sra. Silmara Cristina Cócia Beltrame, portadora do RG. 25.614.767-X e CPF.
251.683.658-2, como Gestora do Termo de Fomento para a celebração de parcerias firmadas entre a Administração
Pública e as Organizações da Sociedade Civil abaixo mencionadas, para o exercício de 2017:

I - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE (AEE);
II - Creche Madre Leônia.

Art. 3° Designar o Sr. Mozart Marciano, portador do RG. 14.325.304 e CPF. 086. 576.938-95, como
Gestor do Termo de Fomento para a celebração de parcerias firmadas entre a Administração Pública e as Organizações
da Sociedade Civil abaixo mencionadas, para o exercício de 2017:

I - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE (Saúde).
II - Associação Francisco de Assis Protetora dos Animais - AFAPABI;
III - Projeto Paz, Recuperando Jovens;

Art. 4° Designar a Sra. Silmara Cristina Cócia Beltrame, portadora do RG. 25.614.767-X e CPF.
251.683.658-2, corno Gestora do Termo de Fomento para a celebração de parcerias firmadas entre a Administração
Pública e a Organização da Sociedade Civil abaixo mencionada, para o exercício de 2017:

I - Associação Cultural Quilombo;

Art. 5° São obrigações do gestor:

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria ou Termo de Fomento;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam

comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as
providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

III - emitir parecer técnico de viabilidade em firmar a parceria com a Entidade;
IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base em

relatório técnico de monitoramento e avaliação;
V •• disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de

monitoramento e avaliação;
VI - exigir a prestação de contas da entidade;
VII - emitir parecer conclusivo de análise de prestação de contas final;
VIII - outras obrigações que lhe forem atribuídas.

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 12?de,janeiro de 2017.

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada por afixação
no Quadro de Editais desta Prefeitura,
na mesma data.

WELLI
Diretor de Serviços d

ZDNIO BOF
ministração Pública

PREFEITURA MUJ>OCIPAL DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CEP 17250-000
(14) 3662-9200 - CNPJ 46.181.376/0001-40
www.bariri.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRAÍA

IXfKATO Dt UJNVÍNIO - PJtOKfiOGACAo
PtKKHSOADMMETMIlVQ N11 sw/oib
CONCEDI Nlf MUNICÍPIO DA ISlANCIA MIUIdlMIfl

r>i AciuAioA PHATA
CONVfNLNIf ASSOCIAÇÃO Uf (AIADOHtS Df MATf-

RIA1S RECICLÁVEIS D f ACiUAS OA PRAIA . ACHAP
(JUJtlO CONVÉNIO COM ÍMfRtSA HEGULARlMUA (

L S Pt C l AL 8 AOA NO SERVIÇO t)E COIflA StlflIVA f)( MAIf.
MAB RKICtWCIV

fKOKROWÇAO:(J2/UI/íl)17A3HO)/í(H7
DA1AOAASSINA1DKA U2ÍDI/2UIÍ

ALTOALfSBS

PREFCITUHA MUNICIPAL DE AlTQ ALEGRE

AVISO Dt LICITAÇÃO
hi <>r i i r . i - - .F abona MO SPIOI <!i- Conijif.il t t'«l,

CVHJ Prcli.>rluf4, a licit^io nj modalidade PREGÃO Q1/ÍOI7.
PfiCtUiSO 111/ÍIH 7.JMT,! .iqiiiMV>0 rtc Mobili.ilios ji.ii j Crctln-
Esoil.i de .Uiintn «»" |)!,millij d.l (iin(l,i<;.ii> p.«,l Deti-nvurvl-
menlo d.i ír(ii(.ic>> - ft>£, PÃO CR - 1-8 .- .n cuitjínci.i
• .H.'I!\-,|<, f 1)1 A Irv, .,. .,,. ,(.,.., no i!.,, .11 de ,.,r •• L, iie 2017
.-• 9 ('''L O ldit.il em ir i i i - i - i i u-»r <",i.n,i A dKpmi(.lo
r,', i. .. r , , . dp 2* a R' l.-t , d.n 09.00 *< 11 -0(1 e d.n 13 00

.H U, 00 hom fia l'r.HJ M.,I,M.-| U,;i',". ,!,! P.tl.1 I) -1Í. ,-N,
."•![(, AlwjíC - M1 !ii'iii (Uniu d«|ll)l>.l)ilil.vlli (HI '.it'n ctrll.niii1"
www.cllDAleijrf.ip.govJ)!. QtMi«|«ifi inlnini.ii.iki (luilwjo lei
«blHlai na m*t«0 acima, mi pelo Kfclww 13 • 3657 'J005,
Alio Aleyre,. 1) (k liinciro di- 21117. Hcteiw Burlo luitiatin
Sumulir - Picfi-ila Muni(i|iA|.

CÂMARA MUNICIPAL DL ALUMÍNIO

Aia ria SPHÍO Solene de Pfme e tleiçào da Mos=t Duelo-
u 0,i t. ,mi,.r.. r,1.ir,ir([, ,1 de rt|,1111,11,n. l'u>k'ilu c Viin-l-fHi-ilfi
pjij ,i Sei»»,) legulJlura /.Ul '-2IJÍQ tio Município de Alu-
niiinu u'j|i/.td,i 11,1 Sal.) d,!s S(".',RH. Plen.lrío "Vere.idoí
Or|.mcJo Silva', íio ptimcMO du (hí m{j df jínunu Oo .ini>
ile dois mil p ilivcvsoii1. ds nove lior.ii. t«h J (ViKlriuij de
VeiMdor nt^ii vowdo Si'iitii;j Ali-x,iii(írv hutjèrio Am.iMl e
iwcHTMn.Kl.i Pd» Vi-ieadof Geiúldg Alieis de Oliverid t.wn-
jioi. viiiiiidn finfli". "Wi «i ik.'g.iimii:i Wiivdoiíi luti-
nii-ir..' A|>,.iftid.l dl' iMn,i'i'J.» Bjrijo-,,1. [ líujrdu ít'.u; dl- M t Io.
(,«1oi Albe'10 NJUI. Jti.lo Aioo«m Pontes. Paulo llobwio da
•iilv.i, ftcn.tln toshn» W.iMn.iln- p titmn Ap.iirtiilo de Olivtn^
P.IHV ftn M.IJLII. Í i n Pmidpiitf OJIIIIIMIÍ,! .to-, pii*wi[p\>
li) '.'. .....J,n,-, u.ln ,:M < ."In j i'l"!<,.'.(. (l.i M>•'..i líii,'Kíi,i d.i
C,l«i.ii,i MirriKip^l p,«i.i .1 .irw C)P Í017. mj.i comnoíH.ln
IKUU ,'iiim [.l.i.i-dii I.-.ir. d.- MelO - rrr-.i ifrnte, [ilfi.o

dl' ONvi-if) C.idi|ms - l* S M rnl.íi 10. LiitiWru- A[).iio(i<l.i ilc
Ali..í-1'l.i Bíili.^S - r (,i'(i.-l,ino e It. r,,.lo lo-.lii» W.il.in;.f»'
• T S»CielArio. fm iPijnu)^ sob a ffiidrníia f).» Vcioador
f ili> )i(!'i Ivui1. rti1 Mrl» Jcf IJF.I nnpotv.idiK pji.i o% c-irqtK
dp Piflcilii o \onhnt Aniunio Pt.K\eniifn i' |U(í Virc-1'H'li'iio
d wuln» Andfiioii A|'iirp(ii|y Consl.mli?. O M-nlinr PtiMilcnti-
rfiji jilctc .1 pH-ttf^d ilp imlos c, rtnlc\c iTd-irdf H pfCiínW
Vv%*i St>lw de POTUH. tonvuld iodos p,ir<i ií «ilpitiilnili1 dií
lr,iiismiii,Ki itcCflffjo OF Pinle-ln P Vicr-Ptçlritn n-i Prck*itui<i
MliFi,U|',l| llv J i | . l r r ) i> . • I IU 'FF. | '1 . | .) 1 1 1 1 ' H ' l l t C •-' -,S,ÍC [U Vivi.lll

(.nni.inf Silveod do Silv* Aiiulcmç l-yul n.v.i Adinniis-
tr.MtW. lílVIfi í líri'SPIi.11' Al.lljllP dSMil). V-l' ,111IIWII.1 ()flO
ficfHk-nie. Vi(f-PieiiOwilP. l" i«tcl*w. 2" taiPl.iuo P J"
SK(cl.iiio. Alumiíni). 01 di- jriniMfu df ÍOI7.

-*Í .VA»FS MACHIAijt/

PMf-IWRA MUNICIPAL DE AlVARL-5 MACHADO

AVISO l« IIÍIIACAO
PHf&AO ffiCSENOAt N' OMQ! 7
[iiiFiiiii.i '.f dtiiíiio MO ít-tor di- ticrt.ifõn da Piplf

Muntdiiiil tte AiVoufi Math.ido. FsUdu rti- S.lo 1'juk o l'r
licii-ntifll toh o n* 02/2017 - SiMvnw de Regiilio di- P
DÓI,» íi|iiíiií.1o Jc Pnni), Piuli-loio e Ciliniitíii dl- iit n
ivir.i HM. H,i lioi.i riuiíiKr|>.il p*t.i u iii-iiij-lo di.> 12 l'1".v) n
A .ihntiiij dos «r(Vi'iV'jies ii,v sv .i nu di.i 02 '<<• Ifvt-n-
21)1 / *•> 9 h<",FvO «<lii.il em iint-tm ie"i e^iJi.l .1 d<-.f»»if"
niltfi'ii.iili>v d* I" ri f'* k'na. d.is RU is l(>h hnr.js. 11,1 rtri^
E*nih!tM »ín* • ltf»«<> -iifSle iniinn.iinu lie Atv<Mi;S Mrtdi.nl
o» rtiMvíi (In MIP wwtv.ilv.in-ini.Kti.idd.sji.Ljim hr - "!«i|;i(
- •fieiiMsIrtdi-ltlnair

lflMr,l|lll'l l l l i T I I I , H < l ' ' % | J ' J l | i ' l !H ll'l l>l ) l | l | . lV I I » i ' i ' !

IPAL DE ANURADINA

SECRETARIA. MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL

cipv-
.i ,

fnn-it i. i i :- i:(. i-, e méilkd' l-, n."'. (uniMl.inif: 1'RI'UKURA (;(í
MUNICÍPIO Dl AHOBAUlOA. Cirnii.il.nlo. POUlAt [IJOfflUA-
UIA. CONsrntIÇÒLi [ COMtrtCI» 1 1DA. f*» .IJH;MI|I> nrln: Ai
p. i rd -. ( ( ' l i ' O fí.ifj de t n-(iii,.ni u)n<l,i'i(i d,i C|.HI...,.|.I ('111111,1.
sc'i |>ioiiuy.tdií otc 25'03/ÍOI 7. e o pf.iío d.i vif|rnci.i do to»-
lr.UO. fooit.inip n,i CIAuiula Sétima, item >.}.. lo.i p«nrroi7.iihi
p,v,i i u- o HM IOfOS'201 7. As dcnuiis tlúu-,olds t- <ondi<;Ar'. dov
tnnti.ilrts MIJV.J pi-rnMinvoín m.illerjdiis. C'ai.1: 17 de (.invuii di'
? ! l l ? . l.ih'il,0 Iniii»' Pr,-tnl.i

SECRETARIA MUNICIPAL OA EDUCAÇÃO
( .ir. ,1o (li> Iforr idlt i i , n,,», e ArijiuNr.n/io Piiin-v.d 79/16

• Ii''h.id,i do i'ii'i,n> Uj/lii Ulijcin (.(inir.iF.ii.-Vi de C'iip'»J
i'\(j''( i.ili/, Kl.i |i,».i iniplant.î .iu ilc- ir.tcm.i de í iunl'.i|, .1 tiict-n-
dio d.i íMCF M.in.i \'ci.i (jm-nnl hm-ii. no IJ.IHJO Vil.i RuKxjA
t oHisidei.indn A injnlaiidHile do pioo-diiiumlo. livi vu\. com
b ,•.<• rm inc. VI. cio ,nt. -l i . ,(., Lei í̂ lei.il n" 8,tf.r.f91. ![.„„!.,-
tjíii •; Atl|iNli(,» i> ilcm do ot>Íi.-1o licit.nio. .S c«i|iifs,i; PUtVIIJC
INCCNOIU - stnvicm t COME nciu LIDA - ME Aintt.»i«M. 17
<ÍV jvmiolu ri" 201 ;. I . U I . . M J Ill0lh> ~ l ' r - 1 - i i . ,

SE-CRETAItIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Aviso 1 1,- Alw, i I,M d? Licii.î -to. Piocfiso licit.imiiu ií'>tlQ\

fn-y.'»o U-!^I)I7 OIUK10 Ri-gMro do l'n-<;uí p,-,r,i ̂ qiiiiî .iu dl'
dlVDISUl lipOS lJl< C l . ' l , n,ic, (Ir I l lMIiiuj'. |..)f,l IKO <lr.S p.lCÍI'1111'S

pm diin|iMiiii.'ritu .Si . . . , : , - . , , . . tki r.i ,,n( ( [ i s tiniu • ns IIPD:
Mfin>( PK-VII. pi)' ili-in. /. U- i1 'i Cd' ( i >ln.-;i l IIOMI. do di-i
i l ilt [."TIIO di< 201 7 Ed>l;tl JJHT inuio «<Miônii;o u w«. ciutu •

de RS O.dí poi lolliii. IrdoirtutÕPi- PicloiluM • BiM Ur. Oicriiy
noiltiuun da Silva í>"MI. fonr/lax (13) Í/OMOÍ9. tle i" Ji 6°
íeirj. d.i<. Slil!) ̂  1i>h)0 Andi.idmj. 17 de j.ínetro de ?(H 7.
i.iiini o Innue - Hri'li<tt.)

1'REFEITURA MUNICIPAL DC ARARAQUARA ___

SECRETARIADA SAÚDE

PROaSSOUCIIAIOKIO H" 166B / KM O
ADJUDICAÇÃO i HOMOLOGAÇÃO

PRCFtITURA MUNICIPAL Df AMPARO. ________

IK MAÇAI) • Pioteuo ti" MGrj/16-OltGÁO -Piulviiinj
MuniCiii.il de AmpaiiííSl* - MORAI IDADI :• fi(.-(j.>i> Pifícruul
n" 1)86/16 - OIHHO • Au dt; Rcgiitio de Pietoi paia even-
iti.il ,ii|iiiM(;.ir> iHtin.i de c.>it.'l'»> (Wid uvo rij nuniilinn, jo C
rc|i.ui.' '1f f,ir,n(,)\í C InicomciiiOi i > . > " > ,i'.l.ill,KÍu-, ifci
Miiititij»» de An>|u«)/SP. conloimc hln.il c Am^m. l'ARi Cl Ft
DO PntOOfIHO ( GRUPO 1)1 APOIO'- Aui deí*»eii tliai
do niO% de jjnfiio do .mo de doa mil e ile?e»He, Ai nove
l>0'i>V '('unir,!!» ÍP Q PfiT|"ji'no e Grupo de Apoio t.).ii-i O
iciiào líúblitj (to Pii'()io PfMi-ncwl. Patiicipou dJ Imu^ao
II) nmpiftA. Apri-, .ihprmr.i dn wwulnpí O? - ' do f u menta -
<;.in" ,t i-mpi«t.) vcntuilnM Ini r nntirfor,«1,i h.itnlii.irii.
A^im i. Pn-ijoi-rm ADJUOKlílJ o\i <l;i ri'li'iid.) fitiutão
I...LI .1 empiew luntuiiiiif it-ijui-1 GHAMACDN (.OMLHCIO 01
GRAMA t MAIfRIAIS DC CONMRUCAO. item (H fum v^loi

l«tl()COi.ll -Pll'IJOL-ÍIU
HtlfA(;AO:- Pt<x«io N" llCIWlfi - OHOAl):- Picleiltnn

r.'i'trí i ( i . ( t lk' Aiiiji.iin/SP - MUDAI IDADE:- PitMjiif I'K.",I'KIJ,I|
n1 tíBít/ld - OUJtTO • At» ilc Urgiiiro tii; l'tJ!\')'i fwifl (;v<;nm,il
,ii|uiMv"io lulur.i (Jc tíMiillio |t.ir<i uio iw iiwinilciifão t1 rqi.ni>
de ríunilfli HII.HÍ e ImeaiiwnliK nio .isIjIliuM du Muiucquii
(Ji- An,p,.iu/SP. íinilorim; f r jn,, | p Anews. HOMOLOGAÇÃO OO
SK. PRÍf tlIO:- Em uz.iii ilu tiiiiM.inii' nuj cviiDi i> cditi IHH- IMS
1.1-ii Fedi-i.il H.666/J3 «f ioji dllL-(.i(,<iti c I0.52WU? e U-i K-duMl
n" Í.JÍO/GJ. c um «.•spcci.tl ;i «'diiikisMi; Ju du Prcgouiro c (iru|io
rt.' Apfiio. tvniUmic- nevii- j)iuu's>u, t|iic dcollm. HOMOIOOO os

*OM[mi() Dt t,HAM/. [ MATlNIAli \>\t A(l u
v.iioi toi.il dp HS iVS.200.Oi). Ot-wv,id,^ « ííiuirljv |P(J.
AUIOftlíO i (onlrn^o drt rrípcnivA Aw rti> «<«<jniio dp P<C(

Anii™*, l 7 <]. ,i.irii<> ,k- 201 7.
Linj OiCJt ViUk' l.xub - Pif ItiW Monitip.il

lK.K,vi do |iicc]!)[;ti[i <lo C.lil.il ,iurn,i
f il.iíío. (|iif ríjiK.iilcriKi viVuVf Ini.is eu. 1 * lug.t, .11 ciiipivi.is

ClHUHfilCA UHlAO U DA. CWPI. 01.063.331/0001 J1: luu-
I. (flilf SOO; PKCÇO KfGISIRAOO- RS l./fi. 10IAI DO 1011

RS IIUO.OO.
UIMACI/MG • MArr.R|At CIRUKfilCO UUA; Cfll'1

12.!í2/.B/(iHHl(J1-67: lulv: 2; Ottlt- &S«; fllíCO ItiOlilIlAIK):
RS 1.|5;T01ALDOLOI[;KS 71/.55.

DIMACI/MG • MAltUIAl CIUUIIOKO LIDA; CflPJ:
1?.927.8/0'OUU1 Ij7;totc 3; Qide 1,500; PntCO REGISTRADO:

I.7.2;raAi,pOLOrE:RS1.3JO,00.
DIMACI/Mti - MrtltplAl CIHuni.UO LIDA. CNP).

1Í.W7.87GTO01-G7. lut,-: 1. Otde 6W; PRK,0 ntGISIRADU'
RS 1.1S, 1OIAL Dy l OU BSH/.50.

CIRUIlCiltA UNIÃO tldA; CNI'1. 0-1 .06 J. J31/OIKH í l; louv
Qldv ÍOO. PRIÇO Rtf.ISlRAOO K'i 1,90. IOIAI 1)0 IQlt'

RS MO.OU.
MOStHA OfFICE ^ ',U1'RlMtNIOS tHlLU ML: CHW.

2?.n).S'Jl'0001-U5: Uilc: C; Oiilf ÍSO: PlííCl) KEGIS IRADO:
RS J.S1; IOIAI 00 LOTE RS B7U.OU.

M05EHA OFFICE & SUCRIME.NIOS [intll Mt. CrifJ;
7.I33.S9Í/0001-OS: loic: /; Qidc 250; PRfCO RtClilRAOO.

(IS J.72, 10lA| líO IOIE: RS 9^9.00,
MOSFfJA OFFICt & SUCHIMENfOS ElREll ME; OIPJ:

.ISJ.SÍjniODI-o1;. luit: B; (ÍK)C ISO; PREÇO REGISTRADO1

BS J.77; IOIAI DU LOIC: RS %5.00.
DIMACIfMG - MATERIAL ClRUHGICO UE)A; CHPJ-

.2/.8/6/OD01-67;luH- lOríJtdi- l.tWO;PR[ÇOIUtiBIHAI)0.
RS li.90; IOIAI 1)0 IOIE: RS 10.900.00.

DIMACI/MG • MAFEItlAl ClIlUIlfitCO IIDA, CHPJ:
í.9/7.B?t/()fiOl-f,7.E(ii.-: IZjQtdr l.O«0:PH(ÇO REGISTRADO

Ri 17.Hl). IOTAI DO IOIE' RS f/ .000.00.
IAC1/MG • MAFfllIAI ClHUHdICO ÍIOA. CHf).

. Í W O O O I - 6 ' : t ou- l '»; Oide /UO: PHH,y KtUSIliflOO
RS IS.a9:ft)lAi DO luTE. RS tl.i.'0,orj.

", MA1EKIAL UKIIHlilt:!) LIDA, C NP t
l-d/. luir. 17. <)|i[i' '̂,(1 PRfl,i) r«Ei",iMRA[tO

»í tlf.lJ'1. ruiAl RU K)Tt RS fl.70D.00

ORA. (MANA APAIirciOA MOfll ItONAIM - Secrel/ino dr
S.iúdc

f OINHO SI1VA - hcV-ilo Munlcrpal
ntt<ÍAOtl£ltóNICDrM/20lfl
PROCESSO lICIIAIÒRll) U- 4668 / 7016
ADJUDICARÃO « HOMOLOGAÇÃO
Olt|i»1a- Atiirliiç.io de lov.ii
Itdlddlrij.iiudl il ,i ' l,U(li( i; ir> do |Ti'i] irirn '!,) Eilll.ll .icimj

(il.ido. qiit' f(jii',ii!riuii vi-iiu'<!i>i,is em 1* huj.i' .is t-inn.-fsss
CIRÚRGICA VITORIA COMERCIO OE MEOICAMENIOS -

UREl. CNPJ. t)7.700.í4S;oi)UI-7i); Lnii- I. qtdi- /.SUO; PKI^U
HlfilSIUALíO. RS /.CS; IOIAI E'OLOI[ KS I9.IÍVOO.

CIRÚRGICA VIIOKIA COMtRClO l)E MEDICAM! H10S -
í BUI, CNP): W.fíX).WilQWl'1<). low J: (Jlrtf í .MIO. PlltÇO
OEGISIRADO.HS 7.60; IOIAI Dt) LOIE' HS 19.WO.OO.

AfAMt)iMi<«. 1 7 «i> j-uii-iro d<- ;oi ;
IJHA. H (ANA APAfth«.-|()A MOfll IIONAIM Sccwlório de

SM*
IDINIIO SIIVA - Pi<-I(>it,>Mu>mi|Ml

CAMARÁ MUNICIPAL OF ARAftAQUARA ______

AVOOPCUOtAÇAO*
• Pniijuo n' l)t&/ÍUir> - Ptoícmnlf Coiiipr,! n' OM//II1IÍ

Eluo; Mirui.l |]U'i,i i
O pieqociio do Cómara Munuipal de rturaquafo, douidfl-

mcnli.' noniciido. (omiinic,! qiip ii- cnconlrj ,i dib|)OSHÕO t)i)i
irUcrettJdos O "CdiUl e Anem»" do I'I1E()AO. com in.ii ton-
di(,õci eipixilitas, ttnJo por u1j|fl« J (untr.na<;iu de ML. EPP
OU EQUIPARAM 11,11,1 o tiifuciiunirlo ilf |)k.ii t?m ityi itn»
escovado, (.iilõ,̂  ck.' pialii e nu-iiiilli.-iv ciurlornn- (?-,p«i)ir;nfK;j
coiiil,irili'i du AHtXO II - ItlíMO Of RffERÈNClíV F.n(k-rrt;o

l ' '

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS

SEHVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO E MEIO
AMBIENTE
AVISO 01 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO mSCNClAI tf 0/7/^l)l&. OHÍEIO: Afjiiwvio

i , I K . • ! . - > ' ( de 1.900 liii"^ itul e mi'.,,, 1,1 . ) ,...!,.. lijíii.u
pulo lieiiudo dl- M ldon-1 ITH-IKI. O SAI MA - S(.ivii,o df Ai|u.i.
Eigulu f Mi-iu Ambiente du Muouipiu dl' AMI.II. lurn.i (jútilun
fi'i(--| ((lnlit-din.-iiUi l! r, n:cr (" . . ,n] i . - , , (|U« O Si. Rutirili Ir.n.ic
Krnior. P.evdfi.lir E.emlW HOMOIOCA .1 (ireienlc |i(ilj(õo
.1 . ' l i , | •.!"..( .'"'. p, C t - i r u c , ,] ||,l ','..,.|, n, t 1(1,1 Hl v.ilnr |ul;,| dr
RS '.n ' , , > ! ' < : ! (iininhi-nlni t trmu C In'", mil. uuiriKunlui e
fintf re.ns)

Arjr,i\ 17dej-inPimilpJlll7
Itubpni iorKO Jymoi • Piesiclpruo Executivo
Fltí.thi-iK t. Homliorvilu CobrnlMn • Llicfo .li Div<s.'.o de

Coii)pf3l, liciia(nís P Alrnox.irií.ido

A MUNICIfAL UC AHLIOI'OLIS

AVISO UE LICIIAÇAO
Mod.iliiJ.iJe Preijiio Pieinnci.il N* 01 l 1QH - Pioce»O

n." 03 12017.
Oljji-lr.i. l(jrnt-(iriunn> pji(fl,i,lu dl- ,|0nv-ios jtniivriltiuiv

tonloiriH' «iiciilin-HÕil ccnM.inICi dói Aiieioi l do Crlii.il.
DAIA £ HORA DA RÍA1IZAÇÃO
Ora 31 iJe guieiro ik- ÍOI7 às 03-OOh no c.uo dp paninpj-

îi') c:xc[UjlV{l lll1 ME, [PP UU t!(|UÍpi1liltliU.
b) OM 31 de l , i i i i - i - - . ile 2011 .H m .",!, ,,o

i n.w eml.-im pelo menoi 0) (Uís)
m o acima).

dc Areiópolii. locjl,í.id.) n,i RUJ 0(. Píiciu de Rf/cnde. ill).
b.iirrn Cunliu. CEP IB-^O-QUO. U-lelmie (Mf J3'I6.'J(!00.

EDITAI- 0% iliu-d Uni inttijr.inli". <ln fdu.il, eixonlu-st
diiponivcíi aos iniereií.idot. no endoieço atiin.i m c no o nado.

l'ulilu|iii'-si>
Afeiòpol^ ií, de i.i.xvu (!.> AH7
AN10M10 MARCOS OUS SAMIOS - PRf FHIO MUN1CIPAI

2.01/. S.iulo Paliou» de Sônia Pi.'l,-rro M.nwip.it - Se«*l»iia
ile /niiiiiiii',ii.ii,rf(], l / de ÍAIKHQ >Ji- 2.U17. D-mn-l.< M.inju^ Viei-
1,1 B.vhoiii - Ditc-iOdi do Oep.iii.iiniaiy oV CoinjiMV e Liiiliic,ões
«III Si IjilHiinJií

PKEfEnURAfvlUNOVU O E JJA_RI_RJ

O P o ir /(
min.i putilicn p.iií conliecimciiiu ihi-, inleressariíH. rnnlormí-
consta em Ata. qur no 'efeiidn Prnj.io n,"io hotm* compre-
(lll iMUli lli' liuurili- M' r i r fn ,t \IM,ÍO l'iin-'í. i ri:, (OMIO (!"\ i '<P.i
( . 1 - 1 - 1 ) l ,Tt ' ) ' . l , J V i|'l, u - ] • ! , . , [ , , ; • ,n OllCl.ll

ÍIUMII de Innipnio n' 01/2017 • Adiiiniistid(,iri IV.Mu,i
Município de b i - i r i - Or<jriniM(.1u d.l SouciLufí Civit Ofdif
Mudic Leòniti - OLrjeio. Alcniliiwmu ilií hínoî n lufanr.il
pai d dhirir t, lld li U J l'l,111,1 li,' l -Kin (• 4 ll,'.<,('\ ) ,11101 6 11
mciei - Vjlor (NO.(K)O.IÍO - A>iin,iiiii,i 12/1)1/2017 - VirjêncU:
16/OWOlí A IDH2/20I7.

Ivririo di- Fuiiiumo n* U2/2U1? - AdiiiiriiMi-rção h'. ' ,!.,
Município do H.IIIII - Oifj.imMrJi) 'Jj S'ji.iff'J-i'Je Civil Mv>
- M!,,'in iloi P.IIÍ e AIIIHJCH dot E«»nK.ion<itt de ll.iini - OljjeW:
Ak-mlimcMiu EduiaiiuiiHl Es|>ciii<liiíido (AEt) ã rtlumis iimi
drlKiãici.1 - V<tlo( 12b.000.ffll - Aiiirwiur.v 17/01/2017 -
Vk^ntia-01/OI/201/ a J l/l 7/7017.

Turno de Fomenlo n" Oi/2017 - AdminislMC,jli Public.i:
Mm,,i ii,ii) ili- íi.inri - (Jnj IP , , ' ,L^ , I , I dil ' , ' , , 'l, , ' , i , . , f AtíiV
ci.n.lo dos l',iii e Annrjoi dói Excep<:ion.ii> de tímui • Olijeio.
Svivicu de piot«(,Jo loiul e:>pe<.i.)li/jdo ,i [H",'.n,i-, com c- í».
ênrr.i - V.iloi: 70.000,00 - Aiikiítma 12/01/2017 - Vkjên<i.i:
01/01/2UI7 j JI/12/7017.

feiiiii» de (orneiilo n* 04/2017 - Adnuniiir.î o h,l,li(,i
Município dc B.i"ii - OrgjnÍ7í(^o da Sociedade Civil: C«.i Alm-
ijO ' L"1.'. '.•,•' -'ii,'. de .KoBiimeiito iiisiiliKKititil | i . , ' ,> criiii^^

iiduk-ii.(,'(i!ei. sob nitdid.i dp proirc..»» - Valor: 115.000,00

Icrmo de íomenio n* OV2D17 - Adniiniiiiac,jo Publica;
imicipio Ue GiUiri - 0(ijjni{j(ju «t . i StKiediidp Civil (,11 Vi(pn-

de lumjj peiinunêiidj p.nj jrJosoí - Viiloi; 1S.OOO.OO -Aiirin-
imo- 17/01/2017- Virjfncu (í 1/01/2017 o ]1/12'20I7.

ilc foiiifinn n- «6/2017 - AdininiMr^Ju P»1)1icí
io M,' H. .i(i il.i S i'i de

• Avt-mdj (>u(|«i; di
- SC. i)e H-rjimJ.1 .1

SJ3, l iWrtJi. twmo -
iro. •(.» 12*,!» luir.v. ou

A MUNICIPAL DF. ASPA$|A

EDITAI DE PUHUCAÇAO MOOAllOAOt PREGÃO N*.
WiUOl 7

I.IM n-,i|i/;n u runame licii.Koriii n.i inoil.ilid.x1i,' de Ptr-fj.w
Pi«fii(i.tt iwi.i fonir.ii.n.ío rív cmpti'í.i(sí p(jiwi.ilií.iH,i (,is)
pnfii [iriíSliUio de setvii;oi luoiiun piuíii>ion.iis junlo .10 viw
d» l. CA'] (< i-iiltn ill- firlnriiiM dS Aivr,u--m( l Su(jjl). lli-SIf
niunícipio, dm ame o cuerdcio dc ílll 7.

(.'» docuihf iii,.1. i .1 .1 o ',-"! n' i , - . . '.\j. enve[i>pc jiropoMii
e ifocuimvtt.i^.io dr Mhilit.iç.to devt-ráo s«r enlrcgocs á Riu
Sanuw. n". J^O. conlio, nc;id cidjdí, iniproiwivelriiwiw Jl(> Ji
0?li()0<iiin ili) ih.i 10 ile J.uinio tlc 2017. n:i Setor ile Cnfipi^
dd 1'n'li'inir.i Miiuicipjl k' o , i" i '" '- i i . . , • . ' , e Jue'(ma doí
ciu^ltiiJi-i si'iti riMlííiiilii n.i \r()iil'iiil,i

frlit.il i j jni|-l i 'r(p e IMIJIIA infnrm^õci MI,10 luiiivci-
dos pelo (Jk.-p,iii.iincnm de titii.T,ões d.i Preleitinu Muriicip.il
pelo lelclitni- (17) JdUl (ií;li> de Se>juiid,i ;< Sríi.i-lcri.i il,,-.
OSliUUlnm ,!•, IMUJUmm e <l« l JHHKnin .il 1GKOOi'nn. OU ,-IM
v»i du íile iv iv w,, 11 p, i i M.MJ. (ju v. l) r .

F'ri'feitur,i i.i.iin, i|..,i .le ,•,•.; c.u (SI'), fin 17 de J.intiio
di- 2017.

IOSUÍ FEJlfARDO F)f ASSlíHi;À() - Piílcit-J Min.idpfll

PtíEFCITURA MUNICIPAL DL ATIGA1A

AVISO OE ESCIAUECIMENTO E EXCltíSAO DE LOIi:; PRÉ-
C,f\0 ElUnÕIJIfO N* HDl/2017, PJíOCESM) N' J0.77Í/20I6.
cujo o chiem f o Hegni'o de Prcc,ot p.ita eweotu.il «limito dc

d^saiirjp. da Se(irl.nrjMoniíip,ildo Soúd?. tom tntreqjt paire
l n-li por uni jlif-Oito di> íl IMn.1!') mctev A S('((et3iM t|i? Adrni-
nntrac,.io. no tnci <(e \<i.i'- .tiiibun.òei. th' jcoidn ifun .1 Ai.i n"
01W2111/ eulrtrccc-diivrrj,) loimul.idci por einpipw inieiess,:[l(i
iiupieseriti'u'il4iiii<. e. ini. t.u*.• diun lesxlvc LXQirll! d<iu>i-
I.II.LC o t yie l g - Anoxo li1 - (erniode (k-ler6uci,t, nulilKOinw

S(i (juvJil. Unn.ii\, Ocp.Vl.lineiilii de CoitipM^ e
tiui.-nórt. Sito à RIM H m nu S.irrjuiii. 100. Vila Rk.i. fone- U
I-IH-Í^IO • SviteMli.l tli; Alllinrirtlrn^iii - PLpfliLmieillo de

Viiíir;i (J;iiboi;i - Oirelor;i do DepíirKirnento ile Cunipi.it e
Eiril.icôtti - uri Siil)itiU.ic..'ro. AVISO DE NOVA OA1A: 1'HOUSSO
H--10.1G7/20IG - PRKiAO lUIKÔNlCO N" OOW201/. OBJtlO.
Ktíijiíliu di' Prec.us [Mi.i evwilu.il .iriiiisiq/io di- hMx ijeri.itric.is.
Iniíi 10-16. desiin.ida JU u w IMI unnlj Jvi de i.iúdf. dj Setrt-ta-
n.i Muiiiii(,.il de S,« . ( ! - • tom. í , , •, ,. r | , . , i , i . • • . jmi um (K-riodo
de 12 (duie) m«ev A Svrii>t.vt.i d ir Adminiiir.n.io. no UMI de
(ii.ii .iUitiLN^ÕL>v tWiHiniCú .K-V inti'ii.'isjdo5 qol\e . ' • crJ , i tom

l'nji',ij".,ni Suciai dil t', iri, i' ii, i (!()•.'..! Selihui.1 i) i', l 'yri", th> r. um
- UhjHu- Se'«î i) d»f CfMivwi<iHhi e lottjlit «rHiniti d* wiKiik»
II.-H.I c'M'i^ c *Mi-Mi'tni-i dr O .1 IS .nni\ V.ilo- TH.iino.fXi
- A'.'iii,llii1.1 I2/OI//UI7 VIIJ.-IMM "HHi lV l i l / i thl/roi/

Ivimc dv Form-mo n' ()/ ' /<! i / - /V(lm>n>il',ic..̂ > l',iijl".i
• • ' • , , , " , , , , il,' !1 -nu - ()' : JI,I/.",.M' il.i ',iniH'l.|,(f i ml A-. • . , ! ( ' . l
<..v. ,li- 1 1 , , , - t- Anmjiís ilu', Uu'|juu".)(i d,' brinn - Objclo: SI-IVKO

tniillicftsr.i(ilin.ir Vjloi. ; il! 000.00 - AMMi.itur.r 1í/01í)(llí -
Vigerici.-i:Ul'Ot/20U ;i iMMlítílJ.

TUIUIÚ dl- Fiitnc.no n* 01/7017 - A<lmmiili.H.:>" 1'nMn»
Muninplo dc H.inrt - ll'ij.irii/.i,,,in <l,i ' ,()• ii-il,i |,. ( i'.d AfA-
KA|)i..Ajmcw(uo li.mcmo dr Asnk Piultioid dói Amm.iiv
dl- B.IIIIÍ - Oli|i-ti»: Mjnuicn^io d,i-, .iliviil.nli", tlc .ilinijn de
diLHnjis-Vitbi.a&.OOO.iJO-Aiíiiijlurj; 12/01/2U17 -Viyémm:
OU01/20I7JJI/1 2/2017.

(ermo de Fomento n' 09/2017 - Artn..nniMyo Publua.
MuiHitjJii) <d> K.i'111 - Onj.Mii/.n.iíi li.) Socredi)(1c Civrl' PiO|OIO
P^? necupeirftidti loveiii - UDjeto ii'rvic.o de rci.»p^a;w dc
fjcm>.u com piobleiiut de drog.jdn.io - V.iifi 4 .̂0M).ilU -
Asiin.iiur.i ] f i O \ I Í O M - Vifjenci.i: OI/OI//U) / A i\n)!lt)\/

FcirMii de FOIIH-IIIO n' HWOl 7 - Adii<i(iiMMc>> POlilir.)
;.1,:nii(|,|,i dl' R.MÍIÍ • U.' j .1!il / . ! ( , . ) , . il.i ',<...n:íj*li. (.ivit AsMI
it^UrtO Culiiir^l Oinlombo de B.inri - Objeio. PIOUKH.V.I de
oiividjdes culit ..... i ,ii tn.ifK.as. ^dolesieniev f tmitim aii.ivc-i
ilfi desenvolvi nu- 1 iio de piojvto^ e ,i1ividrtdt"i - V.iloi 'rKHiri.ijsi
• A'.-,.II,ÍIUM I2C01/2017 - VÍIJLMM.M: 01/01-701 7 . HI/12/.'Ul7

S AR H ETOS __ __

HUCrClTUHA MUNICIPAL Pf: BARRETOS

Adn.ir

di\'.
• M I , .n. < O (lia ''(ML ','!• l ' ,t

| )!l ' , l , ll
-, l'1:!!,")!!! c ,il cn i , cloi pio-
HiU tlf |»ew '!'•> "J|.'WiVU l /
AU i r . i i - ' . i ', do LDIfAl,3U(-i. Inloriioii

COHSOIIOADO OSlio
ililiau.sp.giiv.bt. e v/víwljliinuí-ilifiiatoevtoi.i.bt LVin,ir,

inlo.m.i(õe\o dc C..I.IIJH.H f LiCil4iói*x tilo A Hu.i
S.iíiji.wi-, 1011. ViLi Utrrt. fum- 11 <M1i|-."itO Si.(H-Mrií

dc Adniinii»a;JO - ()cp<i'lamciiio de Conipiíi e (HII;H,ÕI",. 17

do De|]jrl<imonlo dc Compras e IICHJC.ÕIÍS - pm Sí[íisiiuiic,30.
DESPACHO - PílOCESSO N.' 10.7CW1G - DESPACHO - viilus.

ri' coiiipriiiifiito .1 (f L l i'i min,x-i n jnili(i;il du Piuce îi I).,;.|...I n.'
032WO-77.70I6.8 76.00H8 c Mônd.irio n" 018.701 WOS781-9.
«jIOKIT.0 ;t íonliaiaç.w ih cmpfrta ONCOEXPHÍSS tOMÍH- |
CIO Ot PKUfUTOi FAKMACÍUIICOi LIDA - ME pj(,i j([iiiirt;;ro |
rjt- iiiddi('inifmu. dfsimaifo ao iiieitilimeniu do pjrionlt1 O.«nly |
ri.-viin Btirnuiu. nu v.ilm Kit.il iti- rd IS.ilHO.nO (DfZfnovi1 rnil.
i|ii,ur,iu-nHr, r mm-nl.t ir.»1.). Rr|[;rin.-M- O plOCftti) .1 SrnclJ-
lin ik' Ai!iiiÍTi<Mi.ii:,ii> pina os (MIS li:ij,»i, Piclnlvn.i J,i Fsl,iir\i;i
ifp Alil),«.i i»* OS di.i\» m« * j.inei(o Hi- 2 0)) ;.nili '
K-ilioio Oe Suu/j - Prtlpjtu Mumtiiwl. PBOCLSSO d." Í"I2/I I '
- 1 ' l V ''i. H ) -VíltOS i :M , I IM. | , | ' i , ' , , |-, ,' r -c I r i . l -M i . - i , , ( j ; • . . ! , , i, | |
d<.Pic<Ci-,o[;«jiiali1'-lfiKVJB-S5?OI{i.8..1r>.00'W,Alj!OHirO. :

lado U-uda Cli.iiline Hjn.ui, Ca-id.do dói Sjnloi J 76li 1112/U^7
- Cl.imiil.i l* • Coiiiideundo OT elernvmm coiiíi.imei rto

P.MS.I J IJífi p.vic mlcqi.viK1 d«lr InsliunirnlO i'ublico. C quol

, . . ' , , , , , l, r,,,|i, ..,,!,,. l. !>, ! ( ! , , ' . .K MIM <||.)[J.» .1 | , • • " ' . ' , '..In

ua^o í^leipnic ,10 íO'H'.->io S/li/H. iwlo [jr.vo <fc 17 (doíel
PV roín rlr/io.1 |).iilii de ia-lt-/ulli fUiuih l' • O i.ilrfo

rl.)S iJ'>i.).,iU'\s eiiíleiitOt (|IK> 'ii|'(ii[.ii,m .1 ira-
liírt'..iu llelM 'J('i]u'S.i i",l.i ili' JCOido COin H K > Ni.,.iiu'ni,in-,
Sl% de i» M-20IS, que apiovj O w((tinen[y p,iM •> e«icicri»
ik.' 2DH-. nonliiroii- ien'iv,i dt i.tldo n. <>S72 v tem ,1 «fjinnie
(.l,-rni(ic;,c.:''í>. n wbcr: 02.|I-Sv(ii't;iiirt MWHÍ. Ov Gom-rno .̂
GMI.ÍO UiMicg«;i- 02.11-04.l ?í.OOOU.2U«-Mjiiiil.5«A1um-
cip,tt Govwno Geitão Eiiratttjjcj- J(JUO.(JU-Otipei.» Coiren-
tw- J300.00-0uir,ii [)Mt'M<n Cuiictiici- ÍJ90.00-ApN<d(õeí
O,n M-, j jMO.Cl-Ouií i is Servíeis ik TercviiovfVssoA Kiridic.V
(.I.Jlr.dl.l j'' - Jir.lilil i '.<• O ,,(i,l ni.cf.lli poi ',( IIJ1.M dt <»l'(U-
c..'iu de iervic.os mniimuji t-m (U"'o<inid,idc tom j lei B60G'9!1
.irt. 57. II. com viílas a ubltn(io de JH^OI e condiykv m.ii>
u , ' . 1 . . ; , , - - C í Sl.,1 H1ll-IIUpC.ãtl lr.11.1 pUJUIJOÍ í ,„: ,! , , -n. l . , -v . ; ,
C);«.Hil.i '!' - Pcnn.ineceni in,ilic-',vl,is *( ((i'm,i,s díuwlfi'. do
conii.iiu un-.j"iiii| tlJiiiul̂  S' • E, po( vii.neii di ii.iiici ptidv r
(onli.ir.nl.'-. ,i'.'.in.nn .. pmsviili' p'a'ioi].ic_.)o fOTMkWMI 04
{i|ii,itrol virii de iiju.ll teoi .> p.».i um .0 elcilu. <pir dcpo.^ de
lido c âdwido i-mtoriiif M>-j,|i' devidorneme j^m.vlo. (i.un-irn
07-17-2U16 )WM Isid0i>> U-,11 Meio • Clu-l? de Ojbi;,elc do
Picli-iio

A Prelnlinj .ti» Miirii(i|»rj (!e 6jirelo> - SP. ,tir.lv« d.l
i'r,;n,•,,,;., i i i Oi-cJ 'Jo Mutiicijiio - Di>[>aii4ni<.'(i1o dc Licii l(úev,
lomj putilit» |).ir>i ivnlii-tniHtiic dc inieiíis.Kfiji qur i->ij
riljeito [ . i , , . . . . . . . litiisiúiio n* (tH>iMI«l.nh> i'i' Pietj-i» Fifitixul
OJ/17. Edit.il 01/17 - Ohjcio Conti,iu ît ik cmprc-w p.uj
nn'11-n jo do itrvi(o dif in(mctnuiuí.i c j > i i!.,l»mi.j dp rnílrkal.
(jkj(jwrif,íf,'uj .111ii.iin.ilKJ de ddJov cKiiMfitd',.'ii? e .iiijliti
<|,r.iLl.i1n,is dr ml,,1111.î úi", p,ii,n|.ir.ni1(i u .tri-wi ,i inluii i.^.d,
U CiliUil c<firi(il(,'li' entunlM-si' .Í dn]iuin,io dus inltii-iwdos rig
iiii? wrt«.bjireiovip.yov br A stíiáo puhltt.i i«A ic.iEíada no
|)f(Mil.iriici>Vi i l t -1 nn.^Oi-i. '13 fUu/MiiiK.ml'.' G.")') Coutinlion.
SUO. li.iirri) llrov Is. i rr i - td-, - SP. <omo iiYi-hiniontod,1S pmpost.l̂
O liiiliilil̂ õo p.;k> Pii^cjoi-iro e E(|iii|n; Ji- Apoio, tio dia II 01 -
2017 ai 09h)0 M,i>orc% inrornuc.ee* ici.io ohlid.v, peloi trir-
tíinei II') 3321-1MG. Uatrfluv 17 Dl 201*7 M.wio Ap.vftido
<;.n.,;e< Alif,il,,v) - CMf <lf Oiv«;.o de Snvr(.<«

k*.*! Me ri-,)li:,M;Jo d.. Sessflo j (.(JMEUCIU 01 MIOK/.MfMIOS LIDA. |i,iu ,II|>IIM(A<I

do h. !, ,l.in,n MHIIKIP.U vto á IW S.to Ruiu». 83J - Utilio Silí.r. ii's(n-niv.i'iienie. no v,ik« lie R\0 lOiut.M i- si-ie |
- Ar,»rjt|<i.iiJ/SP. iml. «wccmoi e innu e otio içais) * de (IS 17'j')/i).()0 (Cetin

i]u.nu|ut>r nif«nn,isi>ri |>irdrr,io itt olHuJ^s im ii.diiv^o i; letenla « nove mil. num-ternos c íeu-oi.i t B.ml. Rtioni^-« -
.icnihi. sulic.Milu .iti.in-i du r-iihiil. Ikil.iCu.íiOcjnuii.i-.iiq. pimvun i Sp<n:ijii.« dt» AJn>i.iisn.î .1v |i.t.d m tini h>ij.i». Pu-
spqowbr ou. ainda, pi-lo lelefone (16) 3JOI-W29. Icilnu do lilâiitia dc Atibi.i,i, aos 11 di.is do mêi Je janeiro d>

l f'[tJLU!l'^AJylUNigPA.LlJEJÍAJ(Ut.Rt_

',H.»f lAItbXOE OfJIIAi
iii-l i.UrK'jltHlll( l,. Kt.iUllCA SÓ n* IM l.'.'ij|,i
Ob(«lo: CUHrRA1A(,AO 01 E-MPWSA ESPEtlALIÍADA tM

IX'.U<,A(JOÍ StllVIC,l)Í ISifNlIAft [ CONIINUOS Pt tNGt-
HtlAfllA SAIJirARIA 0£ lIMfUA PUBLICA t lAN£AM£(íTg
AMUIEIJlAt

'ttnprant»0IIclal PAULO A |MIJIÍ1:NSAOHCIAI. DU ITG7ADO SAyuranlff íi íiuienlicjidaUft Oi-isle
qujnilu wiiLi«-i|iítiit'> Uin:l(»<ii5itHí rio (jurlí-il www.iiii|ji<;nbuolkiiil coin.br
qiiniiti-(i:iin. Ifl do janeiorte 20170802.29 !"/.
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TERMO DE FOMENTO N° 09/2017

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE BARIRI, inscrito no
CNPJ/MF sob n° 46.181.376/0001-40, estabelecido nesta cidade, na Rua Francisco
Munhoz Cegarra, n° 126 - Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAÚJO, brasileiro, portador da cédula de
identidade RG n° 34.385.517-3 e do CPF n° 331.337.908-70, doravante denominado
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e do outro o PROJETO PAZ RECUPERANDO
JOVENS, inscrito no CNPJ n° 03.344.201/0003.66, estabelecida nesta cidade, na
Chácara Mil Alqueires, S/N, no Município de Bariri/SP, neste ato representado por seu
Presidente, DURVAL FLORENTINO NETO, brasileiro, casado, portador do RG n°
45.545.663-X, CPF n° 03.344.201/0003.66, doravante denominada ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o TERMO DE FOMENTO, com
fundamento no Processo Administrativo n° 12.438/2016 e Chamamento Público n°
09/2016, na Lei Federal n° 13.019 de 31 de Julho de 2.014, na Instrução n° 02/2016 do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, sujeitando-se, no que couber, às normas
contidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

0 presente Termo de Fomento tem por objeto promover serviço de recuperação de
pessoas com problemas de drogadição, conforme Plano de Trabalho anexo a este
Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA GESTÃO

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL nomeia como gestor do presente Termo de
Fomento o Sr. Mozart Marciano, Diretor de Serviços de Saúde, portador do RG n°
14.325.304 e do CPF n° 086.576.938-95, conforme Portaria Municipal n° 7.773 de 12 de
janeiro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

1 - SÃO OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

a) transferir os recursos para a execução deste objeto;
b) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

/, 126 - CEP 17.250-000
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BÁJRIRÍ
c) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes e durante a
vigência do objeto;
d) promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de
Desembolso contido no Plano de Trabalho em conta bancária específica indicada pela
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL;
e) aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à
exigência da restituição dos recursos transferidos;
f) notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Bariri;
g) publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial;
h) receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL;
i) elaborar elucidativo parecer conclusivo sobre a prestação de contas da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, a fim de atender os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade,
conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar se houve aplicação
correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei de n°
13.019/2014;
j) aplicar as penalidades previstas neste instrumento;
k) manter, em seu sítio oficial na internet, as informações da parceria celebrada e o
Plano de Trabalho, até cento e oitenta dias, após o respectivo encerramento.

II - SÃO OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Fomento;
b) prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários
ao acompanhamento e controle da execução do objeto;
c) permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, dos membros da
Comissão de Monitoramento e Avaliação, do controle interno e do Tribunal de Contas
correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas este
Termo de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;
d) se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal, conforme o caso;
e) se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de
Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se caracterizando
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos
pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;
f) manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil
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subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais que compõem a
prestação de contas;
g) identificar o número do Instrumento da parceria e Órgão repassador no corpo dos
documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de contas a
ser entregue no prazo a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, inclusive indicar o valor
pago quando a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto;
h) divulgar esta parceria em seu sítio na internet e em locais visíveis de suas sedes
sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, conforme previsto no art. 1 1
da Lei 13.019/2014, bem como atender a Lei Federal n° 12.527/201 1;
i) comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na fornia da
legislação aplicável, mediante procedimento da fiscalização da Administração Pública
Municipal, sob pena de suspensão da transferência;
j) não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no
cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias aos princípios
fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na
execução da parceria e deixar de adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas
pela Administração Pública;
k) prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, em anexo, mediante a
contratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e
coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outra
Organização da Sociedade Civil, congéneres ou não;
1) observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e
os custos previstos;
m) comprovar todas as despesas por meio de nota fiscal eletrônica ou recibo de
autónomo (RPA), com a devida identificação da parceria celebrada, ficando vedadas
informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados,
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos
praticados ou ajustados de forma a permitir a conferência atinente à regularidade dos
valores pagos;
n) aplicar os recursos repassados pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e os
correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto constante na Cláusula

Primeira;
o) comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente
instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras relacionadas aos recursos
do presente termo nesta conta bancária;
p) não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a
execução do presente objeto;
q) ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações
correspondentes até 31 de janeiro do exercício seguinte, salvo se forem utilizados;
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r) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados
corretamente conforme o Plano de Trabalho;
s) comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as

metas quantitativas e atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de
Trabalho;

t) efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio da Organização

da Sociedade Civil, para aquisição de materiais e serviços;
u) manter-se adimplente com o Poder Público naquilo que tange a prestação de contas

de exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos
da Administração Municipal, Estadual e Federal;
v) comunicar a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL a substituição dos responsáveis pela
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, assim como alterações em seu Estatuto;
x) apresentar até 10 (dez) dias após o encerramento de cada quadrimestre do ao civil,

relatório sobre a execução da parceria, apresentado comparativo específico das metas
propostas com os resultados quantitativos e qualitativos alcançados.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1 A contratação de empregados para a execução do objeto, quando pagos
integralmente com recursos desta parceria deverá obedecer ao princípio da legalidade,

impessoalidade e da publicidade.

4.2 Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer
espécies, entre a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e o pessoal que a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL utilizar para a realização dos trabalhos ou

atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1 Para a execução das atividades previstas neste Termo de Parceria, no presente
exercício, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL transferirá à ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, de acordo com o cronograma de desembolso, o valor total de R$
42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

5.2 O repasse dar-se-á no primeiro dia útil de cada mês, exceto o repasse do mês de

dezembro que ocorrerá até o dia 20/12/2017.

5.3 O repasse financeiro de cada mês fica condicionado à aprovação pela
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL da prestação de contas do mês anterior, exceto o
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mês de janeiro cuja prestação será encaminhada até o dia 10/02/2017.

5.4 As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento
orçamentário e a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível ao
cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste
objeto poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1 Os recursos financeiros, segundo o cronograma de desembolso, serão depositados
na conta específica da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, vinculada ao
objeto, na Agência n° 6645-1, no Banco do Brasil, na Conta Corrente n° 5609-X, e
aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização.

6.2 Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento, enquanto
não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

a) em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de
seu uso for igual ou superior a um mês; e

b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto
lastreada em título da dívida pública, quando sua aplicação estiver prevista para prazos
menores.

6.3 Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

6.4 Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência
eletrônica, poderá admitir a realização de pagamentos em espécie, desde que
devidamente justificado.

6.5 Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.2
poderão ser utilizados pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL desde que não
haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento.

6.6 A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá restituir o saldo residual dos
recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa execução
dos recursos.

6.7 A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL a participar de novos parceiros, acordos ou
ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL compromete-se a restituir o valor
transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros
legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;
b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;
c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento,
ainda que em caráter de emergência;
d) descumprimento dos termos previstos neste instrumento.

Parágrafo único: Compromete-se, ainda a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL,
a recolher à conta da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL o valor correspondente a
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido
entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na
consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 Prestar contas mensalmente até 10° dia subsequente ao da última transferência, sob
pena de suspensão dos recursos financeiros, e de forma integral das receitas e despesas
até 31 de janeiro do exercício seguinte e segundo a Lei n° 13.019/2014, e de acordo com
os critérios e indicações exigidos pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, com
elementos que permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o
seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados,
destacados nos relatórios de execução do objeto e de execução financeira, bem como
entregar balanço patrimonial, balancete analítico anual, demonstração de resultado do
exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos da Organização da
Sociedade Civil parceira, segundo as normas contábeis vigentes.

8.2 A prestação de contas deverá ocorrer por meio de plataforma eletrônica, permitindo
a visualização por qualquer interessado, conforme Decreto Municipal n° 4.843/2016,
dando ampla publicidade e transparência dos recursos públicos.
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8.3 Comprovado a impossibilidade de prestação de contas através de plataforma
eletrônica, ou ainda, quando atendidas as condições previstas no art. 87 da Lei
13.019/2014, as partes, de comum acordo, efetivará a prestação de contas de modo
físico, sem deixar de dar ampla publicidade e transparência dos recursos públicos.

8.4 Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia subsequente ao da prestação de
contas integral, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se compromete em
manter em arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

Este Instrumento terá sua vigência com início retroagido a partir de 01/01/2017 e
término em 31/12/2017, podendo ser aditivada, conforme Lei 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PROIBIÇÕES

Fica ainda proibido à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras Organizações da Sociedade Civis,
congéneres ou não;
b) deixar de aplicar nas atividades-fim, ao menos 80% de sua receita total;
c) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo da
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;
d) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;
e) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de
administração;
f) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto
deste Termo de Fomento;
g) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;
h) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;
i) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior
ressarcimento;
j) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida pactuada no Plano de Trabalho;
k) realizar despesas com: A) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a
pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da
administração pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas
indenizatórias; B) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente
vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação
social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
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pessoal; C) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que
não atendam às exigências do art. 46 da Lei 13019/2014; D) Obras que caracterizem a
ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas;
1) adquirir bens permanentes com os recursos municipais;
m) pagamento de despesas bancárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá aplicar as seguintes penalidades na
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL pelo não cumprimento do presente
instrumento:

a) advertência;
b) suspensão dos repasses;
c) multa;
d) declaração de idoneidade e proibição de recebimento de recursos públicos.

§1° Todas as penalidades mencionadas deverão estar devidamente fundamentada e
concedida direito de ampla defesa e contraditório, bem como comunicada ao Tribunal

de Contas do Estado de São Paulo.

§ 2° A aplicação de multa será de 0,5% a 1% do valor total deste Termo de Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

12.1 O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos
partícipes a qualquer tempo, ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes

do tempo de vigência, desde que cumprido o prazo mínimo de 90 (noventa) dias para

publicidade dessa intenção.

12.2 Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento
de qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL a utilização dos recursos em desacordo com o Plano
de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento
apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO
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Este Termo de Fomento poderá ser alterado ou ter modificação no Plano de Trabalho,
de comum acordo entre as partes, mediante proposta devidamente formalizada e
justificada por meio de TERMO DE ADITAMENTO, inclusive com reajuste dos
valores repassados, se devidamente justificado e observada a conveniência do interesse
público.

Parágrafo único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação
da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e aprovação do Gestor deste Instrumento ou
Controle Interno, ficando vedada a alteração do objeto em qualquer hipótese.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Termo de Fomento será publicado no meio oficial, de acordo com

o disposto no art. 38 da Lei n° 13.019 de 31/07/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Bariri para esclarecer as dúvidas de

interpretações deste Instrumento que não possam ser resolvidas administrativamente,

nos termos do art. 109 da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal n° 13.019/2014 que não

foram mencionados neste instrumento.

16.2 E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as
partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo que também subscrevem.

Bariri, 12 de janeiro de 2017.

ORGANIZAÇÃOUNICIPIO DE BARIRI
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ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): MUNICÍPIO DE BARIRI

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: PROJETO PAZ
RECUPERANDO JOVENS

TERMO DE FOMENTO N° (DE ORIGEM): 09/2017

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE
DROGADIÇÃO

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil
Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução
e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos
os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o
caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: BARIRI, 12 DE JANEIRO DE 2017.

ÓRGÃO/ENTIDADE PUBLICO (A):
Nome e cargo: Paulo Henrique Barros de Araújo
E-mail institucional: prefe4tp@bariri.sp.gov.br
E-mail pessoal:
Assinatura:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
Nome e cargo: Durval Florentino Neto j- Presidente
E-mail institucional^ bariri@propaz.prg.br
E-mail pessoal: pr.dufval@propazjjrg.br
Assinatura: _/-~

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído


