
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

LEI N. 10.100, DE 17 DE ABRIL DE 2020. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 

~~~1~~~~~~~d,O 

Autoriza a Municipio, par intermedio da Secretaria 
de Educa!;ao e Cidadania, a celebrar Termo de 
Colabora!;ao com a Associa!;ao Beneficente Social e 
Educacional Urias do Campo, objetivando a 
desenvolvimento do Centro de Educa!;ao lnfantil do 
Loteamento Jardim das Paineiras II, para 
atendimento de crian!;as de zero a cinco anos de 
idade, e da outras providemcias. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no usa das atribui!;5es legais que lhe sao 
conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber que 
a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 12 Fica a Municipio, par intermedio da Secretaria de Educa!;ao e Cidadania, 
autorizado a celebrar Termo de Colabora~ao com a Associa!;ao Beneficente Social e Educacional Urias 
do Campo, objetivando a desenvolvimento do Centro de Educa!;ao lnfantil - CEDIN -do Loteamento 
Jardim das Paineiras II, para atendimento de crian~as de zero a cinco anos de idade, filhos de maes com 
atividades remuneradas e de baixa renda. 

Art. 22 As condi~oes de realiza!;ao da parceria, ora autorizada, estao estabelecidas na 
Minuta do Termo de Colabora~ao e Plano de Trabalho, inclusos, que sao partes integrantes desta Lei. 

Art. 32 Aplica-se subsidiariamente ao Termo de Colabora~ao autorizado par esta Lei a 
legisla!;ao aplicada aos Centres Comunitarios de Convivencia lnfantil- CECOI, com suas altera!;5es, e sua 
respectiva regulamenta!;ao. 

Art. 42 Para a consecu!;ao dos objetivos do Termo de Colabora!;ao, fica a Municipio 
autorizado a ceder servidores e estagiarios, fornecer alimenta~ao escolar para as crian~as atendidas, a 
transferir recursos financeiros e a outorgar permissao de usa de um im6vel de dominic publico 
municipal a Associa~ao Beneficente Social e Educacional Urias do Campo, localizado na Avenida Sinaloa, 
n. 340, no Loteamento Jardim das Paineiras II, com as medidas, limites e confronta~5es abaixo 
descritas, bem como dos bens m6veis necessaries ao funcionamento do Centro de Educa!;ao lnfantil -
CEDIN, nos termos do Relat6rio de Patrimonio, incluso, que e parte integrante desta Lei: 

I - Unidade: Centro de Educa!;ao lnfantil- CEDIN -Jardim das Paineiras II; 

II- Propriedade: Prefeitura de Sao Jose dos Campos; 

Ill - Localiza~ao: trata-se de im6vel de domfnio municipal, situado a Avenida Sinaloa, n. 
340, no Loteamento Jardim Paineiras II, de formate irregular, plano e com benfeitorias, au seja, uma 
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edifica~ao de alvenaria em pavimento terreo, com 914,70 m2 (novecentos e quatorze metros e setenta 
decimetros quadrados), de area construida; 

IV - Medidas e Confronta~oes: a medi~ao se inicia no ponto 01 (coordenadas N: 
7.433.319,4045 m e E: 419.575,1374 m)- Datum C6rrego Alegre, localizado no alinhamento da Rua 7; 
deste segue no sentido horario com azimute de 323°04'30" e 39,37 m de extensao ate o ponto 02 
(coordenadas N: 7.433.350,8763 me E: 419.551,4863 m), confrontando com Area Verde 02 do ponto 01 
ate o ponto 02; neste deflete a dire ita e segue com azimute de 35°24'31" e 97,71 m de extensao ate o 
ponto 03 (coordenadas N: 7.433.430,5177 me E: 419.608,1026 m), confrontando como alinhamento 
da Avenida 01 do ponto 02 ate o ponto 03; neste deflete a direita e segue com azimute de 9r18'07" e 
93,04 m de extensao ate o ponto 04 (coordenadas N: 7.433.418,6919 m e E: 419.700,4004 m), 
confrontando com Area Verde 04 do ponto 03 ate o ponto 04; neste deflete a direita e segue com 
azimute de 18r18'07" e 17,14 m de extensao ate o ponto OSPC (coordenadas N: 7.433.401,6944 me E: 
419.698,2137 m), confrontando com o alinhamento da rua 06 do ponto OS ate o ponto OSPC; neste 
deflete a direita e segue em curva a direita com AC = 88°55'36", Raio de 7,00 me Desenvolvimento de 
10,86 m ate o ponto 06PTPC (coordenadas N: 7.433.395,6188 m e E: 419.690,5101 m), confrontando 
com a confluencia da rua 06 com a rua 07 do ponto OSPC ate o ponto 06PTPC; deste segue em curva a 
esquerda com AC = 43°09'13", Raio de 31,00 m e Desenvolvimento de 23,35 m ate o ponto 07PT 
(coordenadas N: 7.433.389,5839 m e E: 419.668,5229 m); deste segue em linha reta com azimute de 
233°04'30" e 116,82 m de extensao ate o ponto inicial 01, confrontando com o alinhamento da rua 07 
do ponto 06PTPC ate o ponto 01, fechando a descri~ao do peri metro; 

V- Area total : o perimetro descrito perfaz uma area de 7.658,75m2 {sete mil seiscentos e 
cinquenta e oito metros e setenta e cinco dedmetros quadrados). 

Paragrafo (mico. A area acima descrita esta mais bem caracterizada no Memorial 
Descritivo, Planta e Laudo de Avalia~ao, inclusos, que sao partes integrantes desta Lei. 

Art. SQ A permissao de uso de que trata o art. 4Q desta Lei sera concedida a titulo 
precario, gratuito e com vigencia pelo prazo de dura~ao do Termo de Colabora~ao ora autorizado, 
cabendo a permissionaria a manuten~ao do im6vel, conservando-o permanentemente em bom estado 
enquanto durar a permissao, procedendo as medidas para tal, independentemente de notifica~ao do 
Municipio. 

Art. 6Q Todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais e quaisquer 
outros advindos de atividades exercidas sobre o im6vel permissionado relatives aos contratados da 
Associa~ao Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo serao de sua exclusiva responsabilidade, 
devendo manter a regularidade juridica e fiscal durante a vigencia do Termo de Colabora~ao . 

Art. 7Q A permissionaria obriga-se a entregar o im6vel e os bens m6veis permissionados 
em perfeitas condi~oes de uso e no mesmo estado que se encontrarem no ato desta autoriza~ao no fim 
da permissao. 

Art. 8Q E. vedada a transferencia da permissao 
permissionados em atividade diferente da prevista nesta Lei. 

a terceiros ou o 
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Art. 92 A permissao de uso sera revogada e os bens objetos da mesma reverterao a 
posse direta do Municipio, acrescidos de todas as benfeitorias e acessoes neles introduzidas, 
independentemente de qualquer indeniza~ao a permissionaria, quando 0 interesse publico 0 exigir ou 
for dada aos bens, no todo ou em parte, destina~ao diversa daquela permissionada. 

Art. 10. No instrumento de permissao a ser firmado entre as partes constara 
obrigatoriamente clausula de reversao para o caso de ocorrer inobservancia ao disposto nos artigos 
precedentes. 

Art. 11. As despesas totais do Municipio com a execu~ao deste Termo de Colabora~ao, 

relativas a transferencia de recursos financeiros a Associa~ao Beneficente Social e Educacional Urias do 
Campo, para o exercicio de 2020, estao estimadas em R$ 907.385,22 (novecentos e sete mil, trezentos 
e oitenta e cinco reais e vinte e dais centavos) e correm par conta da dota~ao or~amentaria n. 
40.10.3.3.50.43.12.365.0003.2.028.01.210000, suplementada em ate vinte por cento, se necessaria. 

Paragrafo unico. As despesas totais do Municipio previstas no "caput" deste artigo para 
o exercicio de 2021 estao estimadas em 1.209.846,96 (um milhao, duzentos e nove mil, oitocentos e 
quarenta e seis reais e noventa e seis centavos) e para o exercfcio de 2022, estimadas em R$ 
302.461,74 (trezentos e dais mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), 
sendo que correm por conta de dota~oes or~amentarias pr6prias a serem consignadas nos respectivos 
or~amentos, suplementadas em ate vinte par cento, se necessaria. 

Art. 12. 0 Termo de Colabora~ao autorizado par esta Lei somente podera ser firmado 
ap6s serem atendidas as disposi~oes constantes da Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 
2000, pertinentes a materia, bem como o disposto na Lei Federal n. 13.019 de 31 de julho de 2014, e 
suas alterac;oes, e no Decreta n. 18.299, de 7 de outubro de 2019, e suas altera~oes. 

Art. 13. Fica o Poder Executive autorizado a firmar os termos aditivos e de rerratifi ca~ao 

que se fizerem necessaries a consecu~ao dos objetivos do Termo de Colabora~ao autorizado par esta 
Lei, desde que sua finalidade nao seja desvirtuada e nao sejam criadas para o Municipio despesas nao 
consignadas previamente no respective or~amento. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Sao Jose dos Campos, 17 de abril de 2020. 

k~ 
Prefeito 
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Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
dezessete dias do mes de abril do a no de dois mil e vinte. 

L. 10.100/20 

Everto ida Figueira 
Departamento de Apoio Legislative 

(Projeto de Lei n. 61/2020, de autoria do Poder Executive) 
Mensagem n. 10/SAJ/DAL/2020 

PA 28.016/20 cf. 



TERMO DE COLABORA~AO __}2020. 

Termo de Colabora~ao que entre si celebram o MUNICIPIO de Sao Jose dos Campos 
e a Organizac;:ao da Sociedade Civil 

--------------------------------~ 
objetivando o Centro de Educa~ao lnfantil 

------------- no (bairro), para atendimento em perfodo integral e parcial de 
crian~as de zero a cinco anos de idade, filhos de maes com atividades remuneradas 
e de baixa renda. 

Prazo: 24 meses 

Valor: R$ _____ ---------------------

Dota~ao Orc;:amentaria: 40.10.3.3.50.43.12.365.0003.2.028.01.210000 

Processo Administrative: -----------

Celebram o presente TERMO DE COLABORA<;:AO, na forma do artigo 16, da Lei Federal no 
13.019/2014 e suas altera~oes, de um lade, o 

MUNiciPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, pessoa jurfdica de direito publico interne, inscrita no 
Cadastre Nacional de Pessoas Jurfdicas do Ministerio da Fazenda sob n2 46.643.466/0001-06, 
com sede na Rua Jose de Alencar, n2 123, Centro, Sao Jose dos Campos- SP, por intermedio da 
SECRETARIA DE representada pela Secretaria 
__________ _, brasileira, portadora da cedula de identidade n2 ____________ ..J 

inscrita no CPF/MF sob n2 conforme DELEGA<;:AO prevista no DECRETO 
MUNICIPAL N2 17.369/2017, alterado pelo DECRETO MUNICIPAL N2 17.396/2017, doravante 
simplesmente MUNICIPIO; 

e, de outre lade, a ORGANIZA<;:AO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC abaixo qualificada, selecionada 
no procedimento de Chamamento Publico no 01/SEC/2019, promovido pelo MUNICfPIO por 
intermedio da Secretaria de Educa~ao e Cidadania autuado no Processo Administrative no 
---------' e cujo resultado fora homologado em sessao realizada no dia com 
a publica~ao da respectiva ata no sftio oficial ( pagina da 
secretaria responsavel pela parceria) na mesma data, e com a classifica~ao final publicada no 
Boletim do MUNICIPIO do dia -----

inscrita no Cadastre Nacional de 
Pessoas Jurfdicas do Ministerio da Fazenda sob o n2 com 

sede na Cidade de Sao Jose dos Campos, na ----------------------------' 
bairro CEP neste ato representada 
por seu(s) representante(s) legal( is) que 
comprovou(aram) tal condi~ao mediante a apresenta~ao de c6pia autenticada da ata 
de eleic;:ao e posse, arquivada no setor competente e cuja c6pia digitalizada e juntada 
no Processo Administrative no instaurado para celebra~ao e 
acompanhamento da parceria que ora firmada, doravante simplesmente OSC; 



com fundamento especialmente na lei Federal nQ 13.019, de 31 de Julho de 2014 e 
suas altera~5es, regulamentada no ambito do MUNrCIPIO pelo Decreta Municipal nQ 
18.299/19 e suas altera~5es ou outre que venha a substituf-lo, bem como no EDITAl 
de chamamento publico nQ e seus Anexos, todos constantes do 
Processo Administrative nQ e integrantes deste TERMO DE 
COLABORA~AO como se transcritos fossem, e, assim, tem o MUNrCIPIO e a osc, entre 
si, justa e aven~ado o quanta segue. 

ClAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1 0 presente Termo de Colabora~ao, cujas disposi~5es as partes se obrigam a cumprir 
fielmente (segundo os parametres do EDITAl de Chamamento Publico no __/SEC/2019), tem 
par objeto o Centro de Educa~ao lnfantil - CEDIN - no (bairro), 
para atendimento de (nQ total) crian~as de zero a cinco anos de idade, filhos de maes com 
atividades remuneradas e de baixa renda, proposto pela OSC e aprovado pelo MUNrCIPIO, 
juntado a fls. __ do Processo Administrative no em decorrencia do EDITAL 
de Chamamento Publico no 01/SEC/2019. 

1.2. 0 PLANO DE TRABAlHO mencionado no item 1.1 e parte integrante e indissociavel do 
presente Termo de Colabora~ao. 

1.3. Para a execu~ao das a~5es, deverao ser observadas as referencias do atendimento as 
crian~as, como descrito no ANEXO I, do EDITAl no ___}2019, alem dos prindpios, diretrizes e 
orienta~5es constantes nos documentos de orienta~5es tecnicas publicados pelo Ministerio da 
Educa~ao. 

1.4. Alem dos prindpios, diretrizes e orienta~5es constantes nos documentos de orienta~5es 
tecnicas publicados pelo Ministerio da Educa~ao, a presente parceria sera regida pelas 
seguintes normas: 

I - Constitui~ao Federal de 1988; lei Federal n.Q 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela lei 
Federal no 13.204/2014, que estabelece o regime juridico das parcerias entre a administra~ao 
publica e as organiza~5es da sociedade civil, em regime de mutua coopera~ao, para a 
consecu~ao de finalidades de interesse publico e redproco, mediante a execu~ao de atividades 
ou de projetos previamente estabelecidos em pianos de trabalhos inseridos em TERMOS DE 
COLABORA~AO, define diretrizes para polftica de colabora~ao com ORGANIZA~OES DA 
SOCIEDADE SOCIAL- OSC's; lei Federal no 8.429, de 02 de junho de 1992, lei de lmprobidade 
Administrativa; lei Federal n Q 9.394, de 20 de dezembro de 1996, l.D.B.; 

II- Referendal Curricular Nacional da Educa~ao lnfantil e Base Nacional Comum Curricular; 

Ill - Matriz Curricular de Educac;ao lnfantil da Rede de Ensino Municipal, Proposta Curricular 
para Ber~arios da Rede de Ensino Municipal e Delibera~ao 01/16 do Conselho Municipal de 
Educa~ao de Sao Jose dos Campos; 

IV- Decreta Municipal nQ 18.299/19 e suas altera~5es ou outre que venha a substitul-lo; 
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V - lnstru~5es nQ 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, especialmente seu 
TITULO Ill, Capftulo I, Se~;ao IV, que t rata dos termos de colabora~;ao e fomento na area 
municipal, ou outre que venha a substituf-lo. 

Cl.AUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGA<;OES DAS PARTES 

2.1 Alem de outras previstas ao Iongo do presente Termo de Colabora~;ao, sao obriga~;5es : 

1- Do MUNICIPIO: 

1) instruir o Processo Administrative no instaurado especificamente para a 
celebra~;ao e acompanhamento desta Parceria, com atos atinentes a altera~;ao, libera~;ao de 
recursos, monitoramento e avalia~;ao da execu~;ao, bern como presta~;ao de contas; 
2} informar a OSC OS atos normativos e orienta~;oes que interessam a execu~;ao e a presta~;ao 
de contas do presente Termo de Colabora~;ao; 

3) autorizar e supervisionar o funcionamento do CEDIN de acordo 
com a legisla~;ao em vigor; 
4) transferir a OSC os recursos f inanceiros previstos para a execu~;ao deste Termo de 
Colabora~;ao, de acordo com a programa~;ao or~;amentaria e financeira do MUNICIPIO de Sao 
Jose dos Campos e obedecendo ao cronograma de desembolso constante do PLANO DE 
TRABALHO aprovado, mediante as contas apresentadas nos termos do Decreta Municipal no 
18.299/19 ou outre que venha a substitu f-lo; 
5) realizar o acompanhamento da execu~;ao or~;amentaria e financeira dos recursos 
t ransferidos; 
6) designar novo gestor da parceria e suplente, na hip6tese dos mesmos deixarem de ser 
agente publico ou serem lotados em outro 6rgao ou entidade ou outre motive como licen~;as, e 
designar novo Suplente, quando este passar a ser Gestor da parceria; 
7) propor, receber, analisar e, se o caso, aprovar as propostas de a ltera~;ao deste Termo de 
Colabora~;ao e do PLANO DE TRABALHO; 
8} prorrogar de offcio o prazo de vigencia deste Termo de Colabora~;ao, antes de seu termino, 
se der causa a atraso na libera~;ao dos recursos, limitando a prorroga~;ao ao exato perfodo do 
atraso verificado; 
9} analisar os relat6rios de execu~;ao do objeto, bern como os relat6rios de execu~;ao financeira 
da parceria; 
10) analisar e decidir sobre a presta~;ao de contas relativa a este Termo de Colabora~;ao, nos 
termos do Capitulo IV do Decreta Municipal nQ 18.299/19, e das l nstru~;5es expedidas pelo 
Tribunal de Contas do Estado. 
11) aplicar as san~;5es previstas neste Termo de Colabora~;ao, bern como na Lei Federal no 
13.019/2014 e suas altera~;5es, e as constantes do Decreta Municipal no 18.299/19 ou outro 
que venha substitu f- lo; 
12) proceder as a~5es administrativas quanta a exigencia e restitui~;ao dos recursos 
transferidos; 
13) divulgar informa~;5es referentes a parceria celebrada em dados abertos e acessrveis no seu 
sftio eletr6nico; 
14) exercer atividade de monitoramento e avalia~;ao sabre a execu~;ao da parceria, inclusive, se 
for o caso, reorientando as a~;5es, de modo a aprimorar e a evitar a descontinuidade das a~;5es 
pactuadas; 
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15) apreciar as contas apresentadas pela OSC, nos termos do Decreto Municipal no 18.299/19 
ou outre que venha a substituf-lo; 

16) prestar assessoramento tecnico-pedag6gico a OSC, por meio de planejamento conjunto a 
ser realizado de forma sistematica; 

17) organizar programas de forma~ao para a equipe gestora, a fim de qualificar o trabalho 
pedag6gico eo atendimento aos alunos; 
18) convidar os profissionais contratados pelas Organiza~oes da Sociedade Civil que atuarao no 
atendimento das crian~as para os eventos gerais da Secretaria de Educa~ao e Cidadania; 
19) ceder para o uso exclusive do desenvolvimento do Termo de Colabora~ao, e pelo prazo de 
sua vigencia, o im6vel publico melhor descrito e caracterizado no memorial descritivo, planta e 
laude de avalia~ao constantes do anexo da Lei Municipal nQ de de de 
2020, e mediante a assinatura do respective Termo de Permissao de Uso, ANEXO I que integra 
este instrumento. 

20) ceder equipamentos, inclusive eletroeletronicos e mobiliarios necessanos ao 
desenvolvimento das atividades pactuadas, conforme descrito as fls . __}_ do processo 
administrative citado no item 1; 

21) responsabilizar-se pelos pagamentos das despesas de consume de agua, luz e telefone do 
im6vel; 
22) responsabilizar-se pela oferta e controle da alimenta~ao escolar as crian~as atendidas; 
23) responsabilizar-se pelo fornecimento de material escolar as crian~as atendidas; 
24) avaliar periodicamente o Termo de Colabora~ao, inclusive mediante obten~ao de informes 
junto a comunidade local e a OSC; 
25) providenciar, no primeiro ano de vigencia do Termo de Colabora~ao, a inscri~ao e 
classifica~ao das crian~as que serao atendidas, ficando a matrfcula sob a responsabilidade da 
OSC; 
m) fiscalizar o preenchimento das matrfculas efetivadas pela OSC com objetivo de manter o 
atendimento a demanda sem deixar vagas em aberto; 
26) disponibilizar para a atua~ao na Unidade Escolar 01 (um) Orientador de Escola e _ 
( ) estagiarios. 
27) apreciar a presta~ao final de contas apresentada, no prazo de ate 150 (cento e cinquenta) 
dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligencia determinada pela 
Administra~ao Publica, prorrogavel justificadamente por igual perfodo. 

II- Da OSC: 

1) realizar com eficacia e zelo o atendimento das crian~as, cumprindo fielmente o objetivo do 
presente Termo de Colabora~ao; 
2) cumprir e fazer cumprir o que foi aprovado no PLANO DE TRABALHO, tanto na parte 
pedag6gica quanto na aplica~ao de recursos; 
3) abrir, manter e movimentar os recursos na conta bancaria especffica, em institui~ao 

financeira publica determinada pelo MUNICIPIO, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal 
nQ 13.019/2014, inclusive os eventuais resultados de aplica~ao no mercado financeiro, 
aplicando-os, na conformidade do PLANO DE TRABALHO, e exclusivamente, no cumprimento 
do seu objeto, observadas as veda~oes relativas a execu~ao das despesas; 
4) administrar e empregar integralmente os recursos financeiros repassados pelo MUNICIPIO, 
em conformidade com o PLANO DE TRABALHO e Cronograma Fisico-financeiro aprovados; bem 
como com estrita observancia dos termos previstos na Lei Federal nQ 13.019/14 e no Decreto 
Municipal nQ 18.299/19, e demais legislac;ao aplicavel; 
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5) prestar contas des recursos recebidos per meio deste Termo de Colaborac;ao, nos prazos 
estabelecidos na lnstruc;ao Normativa no 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Sao 
Paulo, bern como no Decreto Municipal n2 18.299/19 e orientac;oes expedidas pela Secretaria 
de Educac;ao e Cidadania, e ainda observar nas compras e contratac;oes realizadas os 
procedimentos estabelecidos na Sec;ao II do Capitulo Ill do Decreto Municipal N2 18.299/19, ou 
outre que venha a substituf-lo; 

6} efetuar o seu registro contabil e patrimonial em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, inclusive nas hip6teses de aquisic;ao de bens com recursos da parceria, manter a 
contabilidade e registros atualizados e em boa ordem, bern como relac;ao nominal des 
beneficiaries das ac;oes colaboradas a disposic;ao des 6rgaos fiscalizadores, e ainda, manter 
registros contabeis especfficos relatives aos recebimentos de recursos oriundos da presente 
Colaborac;ao, durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia util subsequente ao da 
apresentac;ao da prestac;ao de contas final; 

7) incentivar a participac;ao de empregados em programas de formac;ao continuada, 
encaminhando-os, quando convocados pela Secreta ria de Educac;ao e Cidadania, aos programas 
de treinamento; 
8) manter permanentemente a qualidade do atendimento as crianc;as sob sua 
responsabilidade; 
9) manter condic;oes de higiene e seguranc;a compatfveis com a atividade realizada; 
10) manter os recursos humanos necessaries ao born desenvolvimento do objeto do Termo de 
Colaborac;ao, segundo as diretrizes trac;adas pela Supervisao de Ensino do MUNICIPIO; 
11) manter e conservar os equipamentos e mobiliarios cedidos pelo MUNfCIPIO, devolvendo-os 
em condic;oes de usc e funcionamento ao termino do Termo de Colaborac;ao; 
12) manter o im6vel cedido em boas condic;oes de usc, comunicando previamente ao 
MUNfCIPIO sobre a necessidade de reformas destinadas a sua manutenc;ao e seguranc;a; 
13) contratar seguro patrimonial des eletrodomesticos e equipamentos eletroeletronicos 
cedidos pelo MUNICIPIO para utilizac;ao durante a vigencia do Termo de Colaborac;ao; 
14) providenciar, no prazo de trinta dias ap6s o termino do prazo deste Termo de Colaborac;ao, 
a devoluc;ao do im6vel e des equipamentos e mobiliarios pertencentes ao MUNICIPIO, em born 
estado de usc e conservac;ao, independentemente de quaisquer notificac;oes ou interpelac;oes 
administrativas ou judicia is; 
15) providenciar, a excec;ao daquelas elaboradas no infcio do Termo de Colaborac;ao, as 
inscric;oes e classificac;ao das crianc;as a serem atendidas, segundo criterios definidos pela 
Secretaria de Educac;ao e Cidadania; 
16) providenciar a matrfcula das crianc;as que serao atendidas; 
17) realizar a matrfcula das crianc;as encaminhadas pela Secretaria de Educac;ao e Cidadania per 
forc;a de decisoes judicia is, seja em carater liminar ou definitive, no prazo assinalado; 
18) complementar com recursos pr6prios, servic;os, materiais de consume, projetos e despesas 
relativas ao Termo de Colaborac;ao que sobejarem do repasse mensal previsto no cronograma 
de desembolso e no plano de recursos anualmente aprovados; 
19) manter o numero de crianc;as matriculadas, com o objetivo de atender a demanda, sem 
deixar vagas em aberto; 
20) permitir livre acesso de agentes publicos do MUNICIPIO, especialmente da Secretaria de 
Educac;ao e Cidadania, responsavel pelo presente Termo de Colaborac;ao, des servidores des 
6rgaos ou das entidades publicas repassadoras des recursos, do Gestor da Parceria, des 
integrantes da Comissao de Monitoramento e Avaliac;ao, des servidores do 6rgao de Controle 
Interne do MUNICIPIO e do Tribunal de Contas correspondentes aos processes, aos 
documentos, as informac;oes referentes aos instrumentos de transferencias regulamentados 
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pela Lei Federal nQ 13.019/2014, bem como aos locais de execu~ao do objeto, permitindo o 
acompanhamento "in loco" e prestando todas e quaisquer informa~oes solicitadas; 
21) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrative e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 
22) responsabilizar-se exclusivamente pela contrata~ao e pagamento dos salaries, verbas de 
conven~ao ou dissfdio coletivo, verbas rescis6rias do pessoal que vier a ser necessaria a 
execu~ao do objeto da parceria, inclusive pelos encargos sociais e obriga~oes trabalhistas 
decorrentes, onus tributaries ou extraordinarios e aqueles decorrentes de acidentes de 
trabalho de seus empregados, no desempenho de seus servi~os ou em conexao com eles; 
23) comunicar ao MUNfCIPIO suas altera~oes estatutarias, devidamente registrada em Cart6rio, 
bem como eventuais altera~oes em seu quadro de representantes; 
24) divulgar na internet, e em locais visfveis da sede social da OSC, bem como nos 
estabelecimentos em que exer~a suas a~oes, todas as informa~oes detalhadas da parceria; 
25) submeter previamente ao MUNICIPIO qualquer proposta de altera~ao do PLANO DE 
TRABALHO aprovado, na forma definida neste Termo de Colabora~ao, observadas as veda~oes 
relativas a execu~ao das despesas; 
26) Nao realizar pagamento antecipado com recursos da parceria; 
27) Apenas efetuar pagamentos em especie quando previsto e justificado no PLANO DE 
TRABALHO, nos termos do art. 98, do Decreta Municipal nQ 18.299/19, ou outro que venha a 
substituf-lo; 
28) prestar ao gestor da parceria todas as informa~oes e esclarecimentos necessaries durante o 
processo de monitoramento e avalia~ao do atendimento ao objeto do presente Termo; 
29) promover, no prazo estipulado pelo gestor da parceria, quaisquer adequa~oes apontadas 
no processo de monitoramento, avalia~ao e gestao operacional; 
30) nao contratar ou remunerar, a qualquer titulo, com as recursos repassados, servidor ou 
empregado publico da administra~ao publica municipal; 
31) abster-se, durante toda a vigencia da parceria, deter como dirigente membra de Poder ou 
do Ministerio Publico, ou dirigente de 6rgao ou entidade da administra~ao publica municipal 
direta ou indireta, estendendo-se a veda~ao aos respectivos conjuges ou companheiros, bem 
como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o segundo grau 
32) fornecer, sempre que solicitado pelo MUNfCIPIO, Tribunal de Contas do Estado ou pelo 
Ministerio Publico, as declara~oes previstas nos ANEXOS IV, V, VI e VII, do EDITAL de 
Chamamento Publico no 01/SEC/2019, devidamente atualizadas. 

Paragrafo unico. As obriga~oes do MUNICIPIO inseridas no item I desta clausula serao 
cumpridas por intermedio da Secretaria de Educa~ao e Cidadania. 

CLAUSULA TERCEIRA- DOS RESPONSAVEIS PELO GERENCIAMENTO DA PARCERIA 

3.1 DA SECRET ARIA DE EDUCA<;AO E CIDADANIA 

3.1.1 Compete a Secretaria da pasta, ordenadora da despesa, coordenar as obriga~oes 

decorrentes deste Termo de Colabora~ao; 

3.2. DO GESTOR DA PARCERIA 
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3.2.1. As obriga~oes do gestor da parceria sao aquelas previstas na Se~ao IV, Capftulo 1, do 
Decreta Municipal nQ 18.299/19, sem prejufzo daquelas previstas nos artigos 61 e 62, da Lei 
Federal nQ 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas altera~oes . 

3.2.2. Cabera ao gestor da parceria emitir relat6rio tecnico de monitoramento e avalia~ao das 
a~oes objeto do presente Termo de Colabora~ao, submetendo-o a Comissao de 
Monitoramento e Avalia~ao designada, nos termos do art. 59, da Lei Federal n.Q 13.019/2014, 
que o homologara, independentemente da obrigatoriedade de apresenta~ao da presta~ao de 
contas devida pela OSC. 

3.3. DO GESTOR DO CONTRATO 

3.3.1. 0 gestor de contrato estabelecera permanente e constante contato com a Comissao de 
Monitoramento e Avalia~ao e com o gestor da parceria, no cumprimento das obriga~oes 
previstas na Lei Municipal no 5.800/2000 e no Decreta Municipal no 10.209/2001 e suas 
altera~oes. 

3.3.2. 0 gestor de contratos emitira, mensalmente, um relat6rio com os valores efetivamente 
transferidos pelo MUNICIPIO para a OSC, o qual devera ser publicado no sftio eletronico oficial. 

3.4. DA COMISSAO DE MONITORAMENTO E AVALIA<;AO 

3.4.1. As obriga~oes da Comissao de Monitoramento e Avalia~ao estao previstas na Se~ao Il l, 
Capitulo I, do Decreta Municipal nQ 18.299/2019, ou outro que venha a substituf-lo. 

3.4.2. 0 MUNfCIPIO devera, sempre que possfvel, realizar pesquisa de satisfa~ao com os 
beneficiaries do PLANO DE TRABALHO e utilizar os resultados como subsfdio na avalia~ao da 
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorienta~ao e no 
ajuste das metas e atividades definidas, podendo valer-se do apoio tecnico de terceiros. 

3.4.3. A OSC compromete-se a colaborar com a pesquisa prevista no item anterior, fornecendo 
todos os dados necessaries, e permitindo o livre acesso dos agentes responsaveis pela 
pesquisa, mesmo se o MUNICIPIO se valer do apoio tecnico de terceiros. 

3.5. DO RESPONSAVEL PELA OSC 

3.5.1. 0 responsavel pela OSC sera o representante legal da entidade, eleito nos termos de seu 
ato constitutive, cuja qualifica~ao pessoal, endere~o e telefones deverao sempre estar 
atualizados junto ao MUNICIPIO, mediante comunica~ao, a Secreta ria de Educa~ao e Cidadania. 
0 MUNICIPIO cuidara para que o comunicado seja juntado ao processo administrative aberto 
para acompanhar a execu~ao da parceria. 

3.5.2. Presumir-se-ao validas e recebidas todas as comunica~oes endere~adas ao responsavel 
pela OSC, pore-mail ou outro meio usual, tal como envio de cartas, offcios, etc .. 

3.5.2.1. Considerar-se-a valida a entrega de e-mail, a ser confirmada pala OSC em ate 24 
horas, findo o qual sera considerado como recebido. 

3.5.2.2. Cabe ao responsavel pela OSC, manter a atualiza~ao cadastral, sob pena de 
reputar-se valida a comunica<;:ao porventura enviada a e-mail/endere<;:o desatualizado. 
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ClAUSULA QUART A-DA LIBERA~AO E DA CONTABILIZA~AO DOS REPASSES 

4.1. 0 MUNfCIPIO transferira o montante necessaria para execuc;:ao do objeto do presente 
termo de colaborac;:ao, no valor total de R$ obedecendo ao cronograma de 
desembolso previsto no PLANO DE TRABALHO aprovado, parte integrante deste instrumento. 

4.2. Os saldos do Termo de Colaborac;:ao, enquanto nao utilizados, serao obrigatoriamente 

aplicados em cadernetas de poupanc;:a de instituic;:ao f inanceira oficial se a previsao de seu usc 
for igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo de aplicac;:ao financeira de curto prazo ou 
operac;:ao de mercado aberto lastreada em tftulos da dfvida publica, quando a utilizac;:ao des 
mesmos ocorrer em prazos menores que 30 (trinta) dias. 

4.3. As parcelas serao retidas nas hip6teses previstas no artigo 48 da Lei n. 13.019, de 31 de 
julho de 2014, e suas alterac;:oes, ate o saneamento das impropriedades, bern como nas 
hip6teses previstas no Decreto Municipal no 18.299/2019 ou outre que venha substituf-lo. 

4.4. 0 atraso injustif icado no cumprimento de metas pactuadas no PLANO DE TRABALHO 
configura inadimplemento de obrigac;:ao estabelecida no termo de colaborac;:ao, quando 
constatado desvio de finalidade na aplicac;:ao des recursos. 

4.5. Os recursos da parceria e os resultados das respectivas aplicac;:oes financeiras, geridos pelas 
organizac;:oes da sociedade civil, estao vinculados ao PLANO DE TRABALHO e nao caracterizam 
receita propria e nem pagamento per prestac;:ao de servic;:os e devem ser alocados nos seus 
registros contabeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

4.6. Quando nao utilizados em sua totalidade, os recursos remanescentes serao devolvidos ao 
MUNfCIPIO ao final da parceria, no prazo de 30 (trinta) dias. 

4.7. Nao sera admitida a emissao de Nota Fiscal de Prestac;:ao de Servic;:os, tendo o MUNfCIPIO 

como tomador des servic;:os deste Termo de Colaborac;:ao. 

ClAUSULA QUINTA- DAS COMPRAS, CONTRATA~OES E DA REALIZA~AO DE DESPESAS E 
PAGAMENTOS 

5.1. As despesas relacionadas a parceria serao executadas nos termos da Sec;:ao II, do Capitulo 

Ill, do Decreto Municipal no 18.299/2019. 

5.2. A OSC devera manter a guarda des documentos originais relatives a execuc;:ao das parcerias 
pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia util subsequente ao da prestac;:ao final de contas ou 
do decurso do prazo para a apresentac;:ao da prestac;:ao de contas. 

5.3. E vedado ao MUNfCIPIO praticar atos de ingerencia na selec;:ao e na contratac;:ao de pessoal 
pela OSC ou que direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar servic;:os na 

referida organizac;:ao. 

5.4. 0 provisionamento de valores destinados a encargos trabalhistas, quando previsto no 
PLANO DE TRABALHO, necessariamente sera proporcional ao perfodo de atuac;:ao do 

8 



profissional na execu~ao das a~oes e restritas as parcerias celebradas sob a egide da Lei Federal 
13.019/2014 e suas altera~oes, e deverao observar o constante nos artigos 90 a 94, do Decreto 
Municipal no 18.299/19. 

5.4.1. Nos cases em que a remunera~ao for paga proporcionalmente com recursos da parceria, 
a osc devera informar a memoria de calculo do rateio da despesa para fins de presta~ao de 
contas, vedada a duplicidade ou a sobreposi~ao de fontes de recursos no custeio de uma 
mesma parcela da despesa. 

5.4.2. As verbas rescisorias que poderao constar do PLANO DE TRABALHO se limitam ao aviso 
previo, ferias acrescidas do ter~o constitucional e multa do FGTS. Em nenhuma hipotese o 
MUNfCIPIO pagara pelas multas do artigo 467 e 477, § 8°, da Consolida~ao das Leis do Trabalho, 
nem por qualquer outra verba decorrente da rescisao de contrato de trabalho, seja essa verba 
prevista em lei ou em norma de negocia~ao coletiva. 

5.4.3. Os valores referentes ao provisionamento das verbas rescisorias e demais encargos serao 
pages na mesma ocasiao dos repasses mensais, e permanecerao mantidos em conta poupan~a 
em nome da organiza~ao da sociedade civil, sendo que apenas poderao ser movimentados para 
o pagamento de verbas rescisorias decorrentes da demissao de empregado envolvido na 
execu~ao do PLANO DE TRABALHO, observado o tempo de vigencia da parceria. 

5.4.3.1. Na ocasiao da presta~ao mensal de contas a organiza~ao da sociedade civil devera 
enviar um extrato atualizado da conta poupan~a na qual ficarao depositados os recursos para 
pagamento das verbas rescisorias e encargos trabalhistas. 

5.4.3.2. Em nenhuma hipotese sera admitida a movimenta~ao dos recursos depositados nos 
termos deste artigo para qualquer outre fim diverse do pagamento de verbas rescisorias ou 
demais encargos dos empregados cujo labor esteja previsto no PLANO DE TRABALHO. 

5.4.3.3. A utiliza~ao indevida dos recursos destinados ao pagamento das verbas rescisorias e 
encargos trabalhistas, nos termos deste artigo, ainda que posteriormente restitufdos, importara 
na rejei~ao das contas apresentadas, na aplica~ao de san~oes administrativas nos termos deste 
decreto, alem de configurar ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 10, incise 
XVI, da Lei Federal no 8.429/1992. 

5.4.3.4. Para a recomposi~ao dos valores provisionados em conta poupan~a indevidamente 
utilizados pela organiza~ao da sociedade civil, o MUNfCIPIO podera, de offcio, promover a 
dedu~ao dos valores dos repasses mensais. 

5.4.3.5. Os rendimentos decorrentes do deposito mantido em conta poupan~a serao revertidos 
para o pagamento de verbas rescisorias, nos termos deste artigo, aplicando-se, no que for 
possfvel, o disposto no artigo 91 do Decreto Municipal nQ 18.299/19. 

5.4.4. Na hipotese de demissao por justa causa, de culpa redproca na rescisao do contrato de 
trabalho, ou de pedido de demissao de empregado durante a execu~ao da parceria, sera 
apurado o passive total remanescente na ocasiao da presta~ao de contas mensal, de modo que 
o(s) repasse(s) seguinte(s), no que tange as verbas rescisorias, sera(ao) o necessaria para a 
complementa~ao do provisionamento. 
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5.4.5. A movimenta<;ao des recursos provisionados em conta poupan<;a apenas sera feita 
mediante a comprova<;ao, pela organiza<;ao da sociedade civil, da demissao do empregado, 
devendo apresentar, na ocasiao da presta<;ao mensal de contas, c6pia da notifica<;ao da 
demissao, do aviso previo, do Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho (TRCT) expedido 
conforme as regras do Ministerio do Trabalho e, se necessaria, tambem o extrato de depositos 
do FGTS na conta do empregado demitido. 

5.4.6. Se ao final da parceria houver valores provisionados remanescentes, estes serao 
mantidos na conta poupan<;a, permanecendo a organiza<;ao da sociedade civil como depositaria 
des val ores. 

5.4.6.1. Uma vez que tais valores destinar-se-ao exclusivamente ao pagamento de verbas 
rescis6rias e encargos trabalhistas des empregados envolvidos com a execu<;ao do PLANO DE 
TRABALHO, o numerario remanescente sera objeto de presta<;ao de contas mensal pela 
organiza<;ao da sociedade civil, ou em menor prazo, sempre que houver a rescisao do contrato 
de trabalho de algum empregado. 

5.4.6.2. Em cada presta<;ao mensal de contas, que continuara a ser feita enquanto os recursos 
nao forem utilizados, a organiza<;ao da sociedade civil comprovara a vigencia des contratos des 
empregados que foram vinculados a execu<;ao do PLANO DE TRABALHO. 

5.4.6.3. Ap6s a rescisao des contratos de trabalho des empregados vinculados ao PLANO DE 
TRABALHO, havendo quantias remanescentes, as mesmas serao restitufdas ao MUNICIPIO no 
prazo de 30 (trinta) dias. 

5.5. A OSC somente podera pagar despesa em data posterior ao termino da execu<;ao do Termo 
de Colabora<;ao quando o fate gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigencia. 

5.6. Toda a movimenta<;ao de recursos no ambito da parceria sera realizada nos termos do 
artigo 51, da Lei Federal no 13.019/2014 e suas altera<;5es, bem como do artigo 98, do Decreto 
Municipal no 18.299/19. 

5.7. E da OSC a responsabilidade exclusiva pelo pagamento des encargos trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais, e comerciais relacionados a execu<;ao do objeto previsto no presente 
Termo de Colabora<;ao, nao implicando responsabilidade solidaria ou subsidiaria do MUNICIPIO 
a inadimplencia da OSC em rela<;ao ao referido pagamento, os onus incidentes sobre o objeto 
da parceria ou os danos decorrentes de restri<;ao a execu<;ao, em conformidade com o incise 
XX, art. 42, da Lei Federal13.019/2014. 

5.8. Na hip6tese de o relat6rio tecnico de monitoramento e avalia<;ao evidenciar 
irregularidades, tais como desvio de finalidade na aplica<;ao des recursos da parceria, atrasos na 
execu<;ao das a<;5es e metas, descumprimento ou inadimplencia da OSC em rela<;ao a 
obrigac;5es pactuadas, o MUNICIPIO notificara a OSC para, no prazo de ate 15 (quinze) dias: 

I - sanar a irregularidade; 
II - cumprir a obriga<;ao; ou 
111 - apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou 

cumprimento da obriga<;ao. 
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5.8.1. Nao sendo sanadas as irregularidades, devera o MUNICIPIO suspender novas repasses. 

5.9. E de responsabilidade exclusiva da OSC o gerenciamento administrative e financeiro dos 
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e de 
pessoal. 

ClAUSULA SEXTA- DOS BENS REMANESCENTES DA PARCERIA 

6.1. Para os fins deste Termo de Colabora~ao, consideram-se bens remanescentes 
equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos da parceria, necessaries a 
consecu~ao do objeto, mas que a ele nao se incorporam de forma definitiva. 

6.2. Os bens m6veis remanescentes adquiridos com recursos dos repasses integrarao o 
patrimonio do MUNICIPIO, facultada a doa~ao nos termos da legisla~ao municipal. 

6.3. Por decisao da Secretaria da Pasta, os bens remanescentes adquiridos com recursos 
transferidos, ap6s a consecu~ao do objeto da parceria, poderao ser transferidos a outra 
entidade parceira da Adm i nistra~ao Publica Municipal, que os recebera em regime de 
comodato. 

6.4. Os bens duraveis adquiridos com recursos decorrentes dos repasses, deverao ser 
identificados com o numero do contrato, arrolados e apresentados ao MUNICIPIO na ocasiao 

da presta~ao de contas mensa!. 

ClAUSULA SETIMA- DAS ALTERA<;OES NA PARCERIA 

7.1. As altera~5es serao permitidas nos termos da Lei 13.019/2014 e suas alterac;:5es, bern 
como do Decreta Municipal nQ 18.229/19 em seus artigos 100 e seguintes, ou outro que venha 

a substituf-lo. 

7.2. Nao serao celebrados termos aditivos com atribuic;:ao de vigencia ou efeitos financeiros 

retroativos. 

ClAUSULA OITAVA- DA VIGENCIA 

8.1. o presente Termo de Colaborac;:ao vigorara pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, 
contados a partir da data do infcio da prestac;:ao do servic;:o, conforme detalhado no PLANO DE 
TRABALHO, podendo ser renovado por perfodos iguais e sucessivos, a criteria do MUNfCIPIO. 

8.2. Os pedidos de alterac;ao de vigencia deverao ser apresentados no mfnimo sessenta dias 

antes do seu termino. 

8.3. A renovac;:ao deste Termo de Colaborac;:ao, por si s6, nao podera implicar na alterac;:ao das 

metas previstas em plano de PLANO DE TRABALHO. 
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Paragrafo unico. A posse do im6vel, mobiliarios e equipamentos eletroeletr6nicos dar-se-a em 
ate cinco dias uteis, contados da data de assinatura deste Termo de Colabora~ao, devendo a 
osc dar infcio a operacionaliza~ao em ate cinco dias uteis, contados desta data. 

ClAUSULA NONA- DAS A<:OES DE MONITORAMENTO E AVALIA<:AO 

9.1. 0 atendimento as crian~as matriculadas no CEDIN, que compoe o presente termo de 
colabora~ao, sera objeto de gestae operacional de carater publico, tendo sua execu~ao 

devidamente monitorada e avaliada pela administra~ao publica. 

9.2. A gestae publica operacional e o acompanhamento da execu~ao do atendimento citado 
acima compreendem as seguintes atribui~oes : 

I - coordenar, articular e avaliar o planejamento e o processo de execu~ao das a~oes do 
atendimento as crian~as; 
II - assegurar a oferta do atendimento pedag6gico nos padroes de qualidade exigidos pelas 
normativas nacionais e municipais que regulamentam a polftica de Educa~ao; 

9.3. As a~oes de monitoramento e avalia~ao do gestor publ ico compreendem a verifica~ao : 

I - do numero de atendimentos correspondente as metas estabelecidas no PLANO DE 

TRABALHO; 
II - da permanencia do Referencial Mfnimo de Funcionarios de acordo com os termos do 
presente EDITAL durante todo o perfodo de vigencia; 
Ill - das estrategias metodol6gicas conforme descritas no PLANO DE TRABALHO apresentado; 

9.4. Os procedimentos de monitoramento e avalia~ao ocorrerao atraves de: 

I - analise de dados, coletados atraves de instrumentos especfficos, da execu~ao das a~oes 
desenvolvidas em cada servi~o; 

II - visitas tecn icas "in loco", previamente agendadas, ou nao; 
Ill - reunioes de monitoramento, individuais e/ou coletivas. 
IV- estrategias de avalia~ao dos servi~os junto aos usuaries. 

9.5. A OSC devera informar ao MUNICIPIO, na pessoa do gestor da parceria, a existencia de 
vagas destinadas ao objeto do presente Termo de Colabora~ao; 

9.6. A OSC compromete-se a participar sistematicamente das reunioes de monitoramento, 
aval ia~ao, gestao operacional e capacita~oes promovidas pelo MUNICIPIO. 

clAUSULA DECIMA- DA PRESTA(AO DE CONTAS 

10.1. A OSC prestara contas: 

1 - mensalmente dos recursos recebidos para a consecu~ao dos objetivos do Termo de 
Colaborac;:ao, ate o decimo quinto dia do mes subsequente ao recebimento do repasse de 
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verbas, observando, sempre, os dispositivos da Lei nQ 13.019/14 e do Decreta Municipal nQ 
18.299/19; 

1.1) A presta<;ao de contas apresentada pela OSC devera center elementos que permitam ao 
Gestor da Parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi executado conforme 
pactuado, com a descri<;ao pormenorizada das atividades realizadas e a comprova<;ao do 
alcance das metas e dos resultados esperados, ate o perfodo de que trata a presta<;ao de 
contas, tendo como base os indicadores estabelecidos e aprovados no PLANO DE TRABALHO. 

1.1.1) A presta<;ao de contas tera como objetivo atender ao disposto no artigo 64 da Lei Federal 
n. 13.019, de 31 de julho de 2014, e devera ser mensa!, anual e fina l, nos termos do Capitulo IV 
do Decreta Municipal no 18.299/19. 

1.1.2) A omissao da OSC no dever de prestar contas ou a rejei<;ao das contas apresentadas 
permitira ao MUNICIPIO reter os repasses mensais, ate que sejam saneadas as impropriedades 
apontadas. 

1.2. Serao glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justif icativa 
suficiente e aqueles que forem aplicados em finalidade diversa da prevista no PLANO DE 
TRABALHO. 

1.3. A OSC, na entrega das contas, devera apresentar os documentos constantes do Decreta 
Municipal no 18.299/19 ou outre que venha a substituf-lo, conforme o perfodo ao qual as 
contas se referirem. 

1.4. No caso de rejei<;ao das contas, exaurida a fase recursa l, a OSC devera devolver os recursos 
finance iros relacionados com a irregularidade ou inexecU(;ao do objeto apurada ou com a 
presta<;ao de contas nao apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias uteis eo nao ressarcimento ao 
erario ensejara inscri<;ao do debito na dfvida ativa. 

1.4.1. Quando a presta<;ao de contas for avaliada como irregular, ap6s exaurida a fase recursa l, 
se mantida a decisao, a OSC podera solicitar autoriza<;ao para que o ressarcimento ao erario 
seja promovido por meio de a<;5es compensat6rias de interesse publico, mediante a 
apresenta<;ao de novo PLANO DE TRABALHO, atendidos os requisites da Lei Federal no 
13.019/14, bern como do Decreta Municipal no 18.299/19, ou outre que venha substituf-lo. 

1.4.2. Negado o pedido, a restitui<;ao devera ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
intima<;ao da decisao de indeferimento. 

1.4.3. Os debitos a serem restitufdos pela OSC serao apurados mediante atualiza<;ao monetaria 
no caso em que os saldos financeiros nao se encontrarem depositados e aplicados na conta 
especffica da parceria, e serao atualizados com aplica<;ao do fndice Institute Nacional de Pre<;os 
ao Consumidor- INPC, do Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica - IBGE, ate sua efetiva 
restitui<;ao. 

1.5. Os documentos relatives a presta<;ao de contas deverao ser sempre enviados em mfdia 
digital, devendo a organiza<;ao da sociedade civil manter em arquivo as capias ffsicas pelo prazo 
mfnimo a disposi<;ao do Tribunal de Contas do Estado pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do 
dia util subsequente ao da presta<;ao de contas ao MUNfCIPIO. 
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II - conforme lnstruc;:5es n2 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo ou outra 
que lhe substituir. 

Cl.AUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS SAN~OES 

11.1. Quando a execuc;:ao da parceria estiver em desacordo como PLANO DE TRABALHO e com 
as normas da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterac;:5es, o MUNfCIPIO 
podera aplicar a OSC as seguintes sanc;:5es: 

I - Advertencia; 

II - Suspensao temporaria da participac;:ao em chamamento publico e impedimenta de celebrar 
parceria ou contrato com 6rgaos e entidades da esfera de governo da administrac;:ao publica 
sancionadora, per prazo nao superior a dois anos; e 

Ill - Declarac;:ao de inidoneidade para participar de chamamento publico ou celebrar parceria ou 
contrato com 6rgaos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motives determinantes da punic;:ao ou ate que seja promovida a reabilitac;:ao perante a propria 
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a organizac;:ao da 
sociedade civil ressarcir a administrac;:ao publica pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o 
prazo da sanc;:ao aplicada com base no incise II. 

11.2. E facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado do recebimento da 
notificac;:ao da sanc;:ao, que sera expedida per determinac;:ao da Secretaria da pasta de Educac;:ao 
e Cidadania, e juntada no respective processo administrative. 

11.3. A sanc;:ao de advertencia tem carater preventive e sera aplicada quando verificadas 
impropriedades praticadas pela organizac;:ao da sociedade civil no ambito da parceria que nao 
justifiquem a aplicac;:ao de penalidade mais grave. 

11.4. A sanc;:ao de suspensao temporaria sera aplicada nos cases em que forem verificadas 
irregularidades na celebrac;:ao, execuc;:ao ou prestac;:ao de contas da parceria e nao se justificar a 
imposic;:ao da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infrac;:ao 
cometida, as peculiaridades do case concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes e os 
danos que dela provieram para o MUNICIPIO. 

11.5. A sanc;:ao de suspensao temporaria impede a OSC de participar de chamamento publico e 
celebrar parcerias ou contratos o MUNICIPIO per prazo nao superior a dois anos. 

11.6. A sanc;:ao de declarac;:ao de inidoneidade impede a OSC de participar de chamamento 
publico e celebrar parcerias ou contratos com 6rgaos e entidades de todas as esferas de 
governo, enquanto perdurarem os motives determinantes da punic;:ao ou ate que seja 
promovida a reabilitac;ao perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrera quando 
a organizac;:ao da sociedade civil ressarcir o MUNfCIPIO pelos prejuizos resultantes, e ap6s 
decorrido o prazo de dois anos da aplicac;:ao da sanc;:ao de suspensao temporaria. 

Cl.AUSULA DECIMA SEGUNDA- DA RESCISAO E DA DEN UNCIA 
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12.1. 0 presente Termo de Colabora~ao podera ser rescindido pelo descumprimento de 
qualquer das obriga~5es ou condic;5es nele estabelecidas, pela superveniencia de normas legais 
ou raz5es de interesse publico que o tornem formal ou materialmente inexequfvel, ou ainda 
mediante previo aviso, com antecedencia minima de 60 (sessenta) dias. 

12.2. A inexecu~ao total ou parcial deste termo de colabora~ao enseja a sua imediata rescisao, 
com as suas consequencias as previstas em lei e no Decreto Municipal nQ 18.299/19, ou outre 
que venha a substitui-lo. 

12.3. Constituem justo motive para rescisao deste termo de colabora~ao: 

I - a utiliza~ao dos recursos em desacordo com o PLANO DE TRABALHO; 
II - a falta de apresenta~ao ou apresenta~ao apenas parcial das contas mensais, anuais ou final, 
conforme o caso, nos prazos estabelecidos; 

Ill - o nao cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais e PLANO DE 
TRABALHO; 

IV - a paralisac;ao da execu~ao da parceria, sem justa causa e previa comunica~ao ao 
MUNfCIPIO; 

V- a subcontratac;ao total ou parcial do seu objeto ou a associa~ao da organiza~ao da sociedade 
civil com outrem, nao admitidas no EDITAL de chamamento publico e no termo celebrado; 
VI - o desatendimento das determinac;5es regulares das autoridades designadas para 
acompanhar e fiscalizar a sua execu~ao, assim como as de seus superiores; 
VII - a altera~ao do estatuto que implique a modificac;ao da finalidade da organiza~ao da 
sociedade civil em relac;ao ao objeto da parceria; 
VIII - raz5es de interesse publico; 
IX - a ocorrencia de caso fortuito ou de for~a maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execu~ao do termo celebrado; 
X - constata~ao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorre~ao em qualquer documento 
apresentado; 

12.3.1. Os casas de rescisao do termo celebrado serao formalmente motivados nos autos do 
processo administrative, assegurado, sendo o caso, o contradit6rio e a ampla defesa. 

12.4. Na hip6tese de desistencia ou denuncia imotivada a OSC estara obrigada ao 
ressarcimento dos prejufzos comprovadamente experimentados pelo MUNfCIPIO, se houver 
culpa, dolo ou ma fe, sem prejufzo das demais comina~5es legais. 

12.5. Por ocasiao da conclusao, denuncia, rescisao ou extin~ao da parceria, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplica~5es 

financeiras realizadas, serao devolvidos ao MUNICIPIO no prazo improrrogavel de 30 (trinta) 
dias, sem prejufzo da apresenta~ao final das contas da parceria, sob pena de inscri~ao do debito 
em divida ativa. 

12.6. Os saldos financeiros que nao se encontrarem depositados e aplicados na conta espedfica 
da parceria devem ser devidamente atualizados com aplicac;ao do indice INPC/IBGE, ou outro 
que venha a substitu i-lo, quando de sua devoluc;ao. 

12.7. 0 MUNfCIPIO encaminhara ao Ministerio Publico representac;ao contra a OSC que aplicar 
os recursos em fins diversos ou praticar qualquer ato ilegal, ilegftimo ou antieconomico do 
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previsto neste termo de colabora~ao e a Secretaria de Apoio Jurfdico para a cobran~a judicial, 
visando ao ressarcimento aos cofres publicos dos recursos gastos irregularmente. 

CI.AUSULA DECIMA TERCEIRA- TRANSPARENCIA E CONTROLE 

13.1. A OSC divulgara na internet, em sftio eletronico proprio, ou em locais visfveis de suas 
sedes sociais e dos estabelecimentos em que exer~am suas ac;oes, desde a celebrac;ao deste 
Termo de Colaborac;ao ate 180 (cento e oitenta) dias ap6s o encerramento da parceria, 
contados da apreciac;ao da prestac;ao de contas final, contendo as informac;oes de que tratam o 
art. 11 e seu paragrafo unico, da Lei n2 13.019, de 2014, e suas altera~oes. 

13.2. As Organizac;oes da Sociedade Civil, em atendimento as Leis reguladoras da Transparencia 
e do Acesso a informac;ao e tambem as disposi~oes das lnstruc;oes Consolidadas do Tribunal de 
Contas do Estado de Sao Paulo, deverao divulgar, pela via eletronica, todas as informac;oes 
sobre suas atividades e resultados, dentre outros o estatuto social atualizado; Termos de 
Ajustes; Pianos de Trabalho; relac;ao nominal dos dirigentes; valores repassados; lista de 
prestadores de servic;os (pessoas ffsicas e jurfdicas) e os respectivos valores pagos; 
remunerac;ao individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos nomes, cargos 
ou fun~oes; balanc;os e demonstra~oes contabeis e os relat6rios ffsico-financeiros de 
acompanhamentos, regulamento de compras e de contrata~ao de pessoal, sob pena de ado~ao 
das medidas previstas em lei. 

13.2.1. 0 dirigente da organizac;ao da sociedade civil sera pessoalmente 
responsabilizado no caso de descumprimento das obrigac;oes previstas no caput deste artigo, 
ficando sujeito as penas previstas em ambito civil e administrative, inclusive aquelas previstas 
na Lei 8.429, de 02 de junho de 1992 - Lei de lmprobidade Administrativa - por ato que atenta 

contra os princfpios da administrac;ao publica. 

ClAUSULA DECIMA QUART A-DA LIBERA<;AO E DO VALOR TOTAL DE REPASSE 

14.1. Os valores repassados poderao ser reajustados anualmente pela variac;ao do fndice de 
Prec;os ao Consumidor da Fundac;ao lnstituto de Pesquisas Economicas de Sao Paulo IPC

FIPE/SP. 

14.2. 0 numero deste Termo de Colaborac;ao devera constar nos documentos fiscais 

comprobat6rios das despesas. 

14.3. As despesas relacionadas a execuc;ao da parceria serao executadas em estrita observancia 
ao PLANO DE TRABALHO aprovado e as clausulas pactuadas, sendo vedado: 

a) utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 
b) pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico com recursos vinculados a parceria, 
salvo nas hip6teses previstas em lei especffica e na lei de diretrizes orc;amentarias; 
c) pagar despesa cujo fato gerador tenha ocorrido antes da vigencia do instrumento da 

parceria; 
d) pagar despesas a tftulo de taxa de administrac;ao; 
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e) pagar multas, juros ou corre~ao monetaria, inclusive referentes a pagamentos ou a 
recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos do MUNICIPIO na libera~ao de 
recursos financeiros. 

Cl.AUSULA DECIMA QUINTA - DA ASSUN<;AO OU TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADE 
15.1. Nas hipoteses de inexecu~ao por culpa exclusiva da OSC, o MUNfCIPIO podera, 
exclusivamente para assegurar o atendimento de servi~os essenciais a popula~ao, por ato 
proprio e independente de autoriza~ao judicial, a fim de realizar ou manter a execu~ao das 
metas e atividades pactuadas: 

a) retomar os bens publicos em poder da OSC, qualquer que tenha sido a modalidade ou titulo 
que concedeu direitos de uso de tais bens; 
b) assumir a responsabilidade pela execu~ao do restante do objeto previsto no PLANO DE 
TRABALHO, no caso de paralisa~ao, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 
considerado na presta~ao de contas o que foi executado pela OSC ate o momento em que a 
administra~ao assumiu essas responsabilidades; 
c) no caso de transferencia da responsabilidade pela execu~ao do restante do objeto da 
parceria, o MUNICIPIO, devera convocar OSC participante do chamamento publico realizado, 
desde que atendida a ordem de classifica~ao e mantidas as mesmas condi~oes do instrumento 

anterior. 

Cl.AUSULA DECIMA SEXTA- DO FORO 

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Sao Jose dos Campos para dirimir as duvidas acaso 
originadas deste Termo de Colabora~ao, que nao possam ser resolvidas de comum acordo 

entre as partes. 

cl.AUSULA DECIMA SETIMA- DISPOSI<;OES FINAlS 

17.1. 0 Cronograma de desembolso de fls. __ e parte integrante deste instrumento, sendo 

seu ANEXO II; 

17.2. 0 PLANO DE TRABALHO de fls . --'a ser executado pela OSC, e parte integrante deste 

instrumento, sendo seu ANEXO Ill. 
17 .3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Colabora~ao, excluir-se-a o dia o 
infcio e incluir-se-a o dia do vencimento, prorrogando-se este para primeiro dia util, se recair 

em dia sem expediente. 

17.4. Para a execw;ao do objeto do presente Termo de Colabora~ao, nao e permitida a atua~ao 

em rede pela OSC. 

17.8. Na hip6tese da extin~ao antecipada do Termo de Colaborac;ao, a OSC providenciara a 
desocupac;ao do im6vel, com a devoluc;ao dos equipamentos e mobiliarios cedidos, no prazo de 
30 (trinta) dias contados da data da extinc;ao, exceto em situa~oes de interesse publico que 
enseje na devoluc;ao em prazo menor, devolvendo-os ao MUNfCIPIO em perfeita ordem e 

condi~oes de uso. 
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E, por estarem assim justos e de acordo com as clausulas e condic;oes acima, assinam as partes 

o presente Termo de Colaborac;ao, composto por .... ( ... ) folhas, em uma (mica via, para que 

produza seus efeitos legais, sendo a seguir arquivado em ordem numerica de acordo com a 
Legislac;ao Municipal em vigor. 

Sao Jose dos Campos, _______ de. _____ de 2020 

CRISTINE DEANGELIS PINTO 
Secretaria de Educac;ao e Cidadania 

osc 
TESTEMUNHAS: 
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Programa: Centro de Educa~ao lnfantil- CEDIN do bairro JARDIM DAS PAINEIRAS II 

(Para atendimento de 342 crian~as em periodo parcial, sendo 192 crian~as nos niveis Bl, Bll e 
lnf I e 150 crian~as nos niveis lnf II, Pre I e Pre II). 

ANEXO DO TERMO DE COLABORA~AO 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2020 
NQ Meses Valor R$ 

1 ABRIL 100.820,58 

2 MAIO 100.820,58 

3 JUNHO 100.820,58 

4 JULHO 100.820,58 

5 AGOSTO 100.820,58 

6 SETEMBRO 100.820,58 

7 OUTUBRO 100.820,58 

8 NOVEMBRO 100.820,58 

9 DEZEMBRO 100.820,58 

TOTAL PARA 2020 907.385,22 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2021 
NQ Meses Valor R$ 

10 JANEIRO 100.820,58 

11 FEVEREIRO 100.820,58 

12 MAR<;O 100.820,58 

13 ABRIL 100.820,58 

14 MAIO 100.820,58 

15 JUNHO 100.820,58 

16 JULHO 100.820,58 

17 AGOSTO 100.820,58 

18 SETEMBRO 100.820,58 

19 OUTUBRO 100.820,58 

20 NOVEMBRO 100.820,58 

21 DEZEMBRO 100.820,58 

TOTAL PARA 2021 1.209.846,96 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2022 

22 JANEIRO 100.820,58 

23 FEVEREIRO 100.820,58 

24 MAR<;O 100.820,58 

TOTAL PARA 2022 302.461,74 

TOTAL DO TERMO DE COLABORA~AO 2.419.693,92 
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TERMO DE PERMISSAO DE USO 

Permitente: Municipio de Sao Jose dos Campos. 
Permissionaria: Associac;:ao Beneficente Social e Educacional Urias. 
Objeto: Uso de lm6vel Publico, Mobiliarios e Equipamentos Eletroeletronicos. 
Lei Autorizativa: __ , de_ de de 2020. 
Processo Administrative: -----

Pelo presente instrumento, o Municipio de Sao Jose dos Campos, pessoa 
jurfdica de direito publico interne, inscrito no CNPJ/MF sob o nQ 46.643.466/0001-06, com sede 
no Pac;:o Municipal, situado na Rua Jose de Alencar, nQ 123, Vi la Santa Luzia, neste ato 
representado pela Senhora Secretaria de Educac;:ao e Cidadania, Sra. Cristine de Angelis Pinto, 
brasileira, professora, casada, portadora do RG nQ 21.566.000-6 SSP/SP e CPF nQ 132.339.438-
90, par forc;:a da Delegac;:ao de Competencia conferida pelo Decreta nQ 17.396, de 06 de marc;:o 
de 2017, adiante denominado simplesmente MUNICIPIO, tendo em vista o que consta do 
processo administrative nQ 20, PERMISSIONA a Organizac;:ao da Sociedade Civil 
ASSOCIAc;AO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LfRIOS DO CAMPO, pessoa jurfdica de 
dire ito privado, sem fins lucrativos, com CNPJ nQ 03.589.343/0001-21, e sede no Municipio de 
Sao Jose dos Campos, na Estrada Municipal Jose Augusto Teixeira, nQ 148, Bairro Torrao de 
Ouro II, neste ato representada pelo Senhor Claudio Jose dos Santos, brasileiro, portador do RG 
nQ 8.944.958-7 SSP/SP e do CPF/MF nQ 547.880.488-68, residente e domiciliado a Estrada 
Municipal Jose Augusto Teixeira, nQ 149, Bairro Torrao de Ouro 11, neste Municipio, doravante 
denominada simplesmente PERMISSIONARIA, o im6vel publico abaixo descrito e caracterizado, 
e os mobiliarios e equipamentos eletroeletronicos relacionados, obrigando-se a 
PERMISSIONARIA a observar irrestritamente as condic;:5es estabelecidas na Lei Municipal nQ 
_ _, de de de 2020 e no Termo de Colaborac;:ao assinado para o desenvolvimento 
do Centro de Educac;:ao lnfantil - CEDIN do bairro Jardim das Paineiras II, para atendimento de 
crianc;:as de zero a cinco anos de idade, em perfodo integral e parcial, enquanto ocupar a area 
de terrene objeto do usa permitido, dentro do prazo de vigencia do citado Termo de 
Colaborac;:ao, obedecidas tambem as disposic;:5es abaixo enumeradas. 

OBJETO: A presente permissao de usa tern par objeto o uso do im6vel de 
domfnio publico municipal situado a Avenida Sinaloa, nQ 340, Jardim das Paineiras II, de 
formate irregular, plano e com benfeitorias, ou seja, uma edificac;:ao de alvenaria em pavimento 
terreo, com 914,70 m2 (novecentos e quatorze metros quadrados e setenta decfmetros 
quadrados), de area construfda, com as seguintes medidas e confrontac;:5es: A medic;:ao se inicia 
no ponto 01 (coordenadas N: 7.433.319,4045 me E: 419.575,1374 m)- Datum C6rrego Alegre, 
localizado no al inhamento da rua 7. Oeste segue no sent ido horario com azimute de 323°04' 30" 
e 39,37 m de extensao ate o ponto 02 (coordenadas N: 7.433.350,8763 me E: 419.551,4863 m), 
confrontando com Area Verde 02 do ponto 01 ate o ponto 02; neste deflete a direita e segue 
com azimute de 35°24'31" e 97,71 m de extensao ate o ponto 03 (coordenadas N: 
7.433.430,5177 m e E: 419.608,1026 m), confrontando com o alinhamento da Avenida 01 do 
ponto 02 ate o ponto 03; neste deflete a direita e segue com azimute de 9r18'07" e 93,04 m 
de extensao ate o ponto 04 (coordenadas N: 7.433.418,6919 m e E: 419.700,4004 m), 
confrontando com Area Verde 04 do ponto 03 ate o ponto 04; neste deflete a direita e segue 
com azimute de 18r18'07" e 17,14 m de extensao ate o ponto 05PC (coordenadas N: 
7.433.401,6944 me E: 419.698,2137 m), confrontando com o alinhamento da rua 06 do ponto 
OS ate o ponto OSPC; neste deflete a direita e segue em curva a direita com AC = 88°55'36" , 
Raio de 7,00 m e Desenvolvimento de 10,86 m ate o ponto 06PTPC (coordenadas N: 



7.433.395,6188 me E: 419.690,5101 m), confrontando com a confluencia da rua 06 com a rua 
07 do ponto 05PC ate o ponto 06PTPC; deste segue em curva a esquerda com AC = 43°09'13", 
Raio de 31,00 m e Desenvolvimento de 23,35 m ate o ponto 07PT (coordenadas N: 
7.433.389,5839 m e E: 419.668,5229 m); deste segue em linha reta com azimute de 233°04'30" 
e 116,82 m de extensao ate o ponto inicial 01, confrontando com o alinhamento da rua 07 do 
ponto 06PTPC ate o ponto 01, fechando a descri~ao do perfmetro. 0 perfmetro descrito perfaz 
uma area de 7.658,75m2 (Sete mil seiscentos e cinquenta e oito metros quadrados e setenta e 
cinco dedmetros quadrados). 

2. NATUREZA: A presente permissao de uso tem carater precario e gratuito, 
vedada a altera~ao da destina~ao do im6vel, podendo ser revogada a qualquer momento, sem 
direito a indeniza~ao em favor da PERMISSIONARIA em virtude da revoga~ao, na hip6tese de 
qualquer viola~ao das obriga~oes previstas na Lei Municipal nQ -' de _ de __ de 2020, e 
no Termo de Colabora~ao assinado como MUNICIPIO. 

3. PRAZO: 0 prazo de vigencia desta permissao sera de vinte e quatro meses, 
podendo ser renovado ate o limite legal do ajuste autorizado pela Lei Municipal nQ -' de 
__ de 2020, podendo ser revogado na ocorrencia de qualquer das hip6teses previstas na Lei 
Municipal nQ-' de_ de __ de 2020, e no Termo de Colabora~ao. 

4. DO INSTITUTO DA REVERSAO: Aplica-se a presente permissao o institute da 
reversao, na hip6tese de inobservancia do disposto na Lei Municipal nQ de de 

---- de 2020, ou se o im6vel permissionado, no todo ou em parte, vier a ser dada 
destina~ao diversa da prevista na lei autorizativa. 

Sao Jose dos Campos, (data). 

MUNICIPIO 

PERM ISSIONARIA 
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ri65 do Campo Associ~o B.neficwe Social • Educaclonal Llrias do CQI!\PO 

End.: Rua Jose Augusto Tabcclrc. 1o48 

T0t0'3ode Otro 
CNPJ: 03.589.3o43/0001-21 

T cl. (12)39o4o4-200-4 

CEDIN PAINEIRAS II 

PLANO DE TRABALHO - 2020/2022 

1 - DADOS CADASTRAIS 

Organiza~ao da Sociedade Civil - OSC CNPJ: 
Associa~o Beneficente Social e Educacional 03.589.343/0001-21 
Lirios do Campo 
Endere~o: 

Rua Jose Augusto Teixeira, 148- Torrao de Ouro II 

Cidade: UF: CEP: 
Sao Jose dos Campos SP 12.229-840 

lnscri~ao Municipal 
119501 

Tel. (12) 3944-
2004 

Conta Corrente: Banco: Agencia: Pra~a de Pagamento: 
52.527-8 001 1213-0 Sao Jose dos Campos 

Responsaveis pela OSC 
Presidente 

Nome: CPF: RG: 
Claudio Jose dos Santos 547.880.488-68 8.944.958-7 
Endere~o: 

Rua Jose Augusto Teixeira, 149 - T orrao de Ouro 
Cidade: UF: CEP: 
Sao Jose dos Campos SP 12229-840 

Tesoureiro 
Nome: CPF: RG: 
Josenildo Martins Sobral 063.589.018-69 17.254.263 

Endere~o: 

Av. Bacabal, 2470- Parque Industrial. 

Cidade: UF: CEP: 
Sao Jose dos Campos SP 12.235.681 

Diretora 
Nome CPF RG: 
Joyce Leal de carvalho 309.266.198-29 32802834 

Endere~o 

Rua Jose augusto Teixeira, 148 

Cidade: UF: CEP: 
Sao Jose dos Campos SP 12.229-840 
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ri6S do Campo Assoc:iasao Benaficam Social • Educocional Llrios do Campo 

End.: Ruo Joa Augusto Tall!elra, 148 
T am5o da Our'O 

'""J: 03.589.3-43/ 0001 -21 
Tal. (12)39«- 2004 

Hist6rico da Organiza~ao da Sociedade Civil 
A Associa<;ao Beneficente Social Educacional Urios do Campo, foi fundada no dia 

07/11/1999 inicialmente tinha como objetivo ajudar as pessoas a deixar de fumar. 0 

presente curso era ministrado pelos membros da lgreja Adventista do Setimo Dia. 

No dia 02 de maio de 2001 surgiu o interesse por trabalhar com crian~as de zero a 

seis anos, tendo como objetivo colaborar na forma~ao integral delas e auxiliar as maes 

trabalhadoras de maneira a contar com urn Iugar seguro para que seus filhos pudessem 

ficar. 

A sede ficava localizada na Rua Jose Augusto Teixeira, n° 148, Bairro Torrao de 

Ouro onde permanece ate a presente data. Neste local atendiamos 65 crian~as em regime 

de creche de periodo integral. As crian~s atendidas eram filhas de maes trabalhadoras 

com menor renda per capita e em vulnerabilidade social. 

Tambem tinhamos como objetivo ampliar o atendimento das crian~as com qualidade 

e buscar parcerias junto as empresas da regiao do Vale do Paraiba, 6rgaos publicos como 

a Secretaria de Educac;ao e Cidadania . 

Durante esses anos de funcionamento ampliamos nossa rede de atendimento para 

oito unidades, atendemos atualmente 1711 crianc;as em periodo integral no municipio de 

Sao Jose dos Campos. Para que o atendimento continue com qualidade contamos com 280 

colaboradores capacitados de acordo com sua func;ao. 

2 - DESCRICAO DO PROJETO 

Titulo do Projeto: Periodo de Execu~ao 
CEDIN Paineiras II lnicio Fim 

Abril/2020 Abril/2022 

Endere~o da Unidade: 
Rua Sinaloa s/n - Jardim Paineiras II 
ldentifica~ao do Objeto: 
Atendimento educacional a crianc;as de 0 a 5 anos. 

Publico Alvo 
Crianc;as de 0 a 5 anos de idade 

Meta de Atendimento 

192 Crianc;as 8 1- 8 II- INFANTIL I 

150- Crianc;as INFANTIL II- PRE I - PRE II 



Criterios de Selecao 

AS$0Cio9lfo Bc,.flccnt. Social • Ed11C4cionol Lfrfos do Coonpo 
End.: Ruo Jos4 Augusto Tabcclra, 148 

TOI'I"ilo de Ouro 

ct#J: 03.589.343/ 0001- 21 
Tal. (12)3944-2<»4 

Segundo Portaria de acesso de matricula: PORT ARIA N° 209/SEC/19. 

Resultados a serem alcancados 

• Atendimento do numero total de vagas previstas na parceria. 

• Cumprimento do PLANO DE TRABALHO Pedag6gico. 

• lntegrac;ao/Parceria com a comunidade escolar e local. 

• Atendimento educacional com qualidade as crianc;as de 0 a 5 anos cumprindo com 

exito o PLANO DE TRABALHO. 

Horluio de Atendimento ao Publico 

De segunda-feira a sexta-feira. 

Horario: 07h00min as 12h00min 

13h00min as 17h00min 

2 - Cronograma de execucao (meta, etapa ou fase) 

META01 

Garantir o direito a escola, de acordo com a L.D.B. e a 

Constituicao Federal, que em seu Artigo 208 diz que a 

Educacao lnfantil e um dire ito da crianca e uma 

obriga~ao do Estado. 

No Etapa 

01 Matricular devidamente os alunos conforme a lista de 

classificac;ao e orientac;ao da Secretaria de Educac;§o e 

Cidadania. 

02 Elaborar documento administrative para monitorar e 

evitar a ociosidade de vagas na unidade escolar. 

03 Cumprir calendario escolar homologado pelo setor de 

supervisao de Ensino da Secretaria de Educac;ao e 

Cidadania. 

04 Elaborar o Plano Polftico Pedag6gico de acordo com as 

legislac;oes vigentes, alinhado a comunidade e 

Periodo de Execucao 

lnicio Termino 

Abril Abril 

2020 2022 

lnicio Termino 

Abril2020 Abril2022 

Abril Maio 

2020 2020 

Abril Abril 

2020 2022 

Abril Agosto 

2020 2020 



05 

06 

07 
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Assoelas& a-fi«nt. Soeiol a Educ:acionol Lirlos do C~ 

End.: Rua Jose Augusto Tabcalro, 148 ri6SdoCampo 
T orrilo de Our.. ,,.,.J: 03.589.343/0001-21 

Tal. (12)3944-2004 

Secretaria de Educa~o e Cidadania. 

Executar procedimento administrative para o controle de 

faltas, com objetivo de diminuir a evasao escolar e Abril 2020 Abril2022 
garantir o direito de aprendizagem das crian9Cis. 

Garantir atendimento educacional especializado das Abril2020 Abril2022 

crianc;as com Transtorno Global do Desenvolvimento 

(TGD) e outras necessidades especiais. 

Proporcionar o acolhimento e escuta dos pais desde o Abril 2020 Abril2022 

momenta da matricula. 

INDICADORES 

• Alunos devidamente matriculados nos termos das orienta<;6es emitidas pela 

Secretaria de Educa<;ao e Cidadania; 

• Ausencia de vagas ociosas na Unidade Escolar; 

• Cumprimento do Calendario Escolar homologado pelo Setor de Supervisao de 

Ensino 

• Apresenta<;ao do Plano Pol ftico Pedag6gico 

MEIOS DE VERIFICACAO 

• Analise quantitativa de relat6rios de alunos matriculados cadastrados no sistema 

SED; 

• Analise quantitativa da relac;ao de matriculados fornecida periodicamente pela 

OSC; 

• Acompanhamento do pleno funcionamento do CEDIN durante todo o ano letivo 

atraves de relat6rios de atividades emitidos pela OSC e atraves de visita in loco. 

META02 
Periodo de Execu~ao 

lnicio Termino 

Oferecer uma educa~ao de qualidade as crian~as de 0 Abril Abril 

(zero) a 5 (cinco) anos da regiao do municipio na qual o 2020 2022 

CEDIN esta inserido. 

No Etapa lnicio Termino 

01 Realizar pesquisa de satisfa<;ao com toda comunidade Julho 2020 Julho 2020 
Dezembro 2020 Dezembro 2020 

escolar com crianc;as, equipe de escola e famflias. Julho 2021 Julho 2021 
Dezembro 2021 Dezembro 2021 



Associa9Jo Bcn.fieante Social a EduccciOf'l<ll Llrios do Campo 
End.: Rua Josa Augusto Teixeira, 148 

TOI'Y'C!ode 0.... 

CI'I'J: 03.!S89. 343/0001-Z1 

Te l. (1Z)3944-Z004 

02 Capacitar a equipe escolar, atraves de forma96es 

sendo: 4(quatro) horas semanais para professores, 

2(duas) semanais para e educadores e 1 (uma) hora 

mensal para equipe de apoio. 

03 lnserir os programas institucionais de acordo com o 

documento MARGAS da Secretaria de Educa9ao e 

Cidadania (Arte de se alimentar; Escola Segura; Parque 

com lnterven9ao; Comunidade Leitora; Espa9os que 

Educam; Pedagogia dos Sonhos). 

Abril 

2020 

Abril 

2020 

Abril 

2022 

Abril 

2021 

04 Promover encontros com especialistas ligados a Agosto 2020 Agosto 2020 

crian9as com Transtorno Global do Desenvolvimento Agosto 2021 Agosto 2021 

(TGD) e outras necessidade especiais. 

INDICADORES 

• Satisfayao dos pais e alunos com o atendimento pedag6gico oferecido; 

• Objetivos atingidos referentes a Lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional (LOB, 

Lei no 9.394/1996), Referendal Curricular Nacional da Educayao lnfantil, Base 

Nacional Comum Curricular, Matriz Curricular de Educa9ao lnfantil da Rede de Ensino 

Municipal, Proposta Curricular para Ber9arios da Rede de Ensino Municipal; 

• Forma9ao com os diferentes segmentos da escola (professores, auxiliares e equipe de 

apoio), de acordo como previsto no PLANO DE TRABALHO; 

• Espa9os fisicos limpos e organizados que garantam a seguran9a e autonomia das 

crian<;as. 

• lmplanta<;ao Plena dos programas institucionais. 

MEIOS DE VERIFICACAO 

• Pesquisa de satisfa9ao com a comunidade escolar; 

• Analise qualitativa do desenvolvimento dos alunos de cada nfvel de ensino atraves de 

avalia9ao das atividades realizadas em sala, atraves de relat6rios de atividades 

emitidos pela OSC e atraves de visita in loco; 

• Acompanhamento das forma96es realizadas atraves de relat6rios de atividades 

emitidos pela OSC e atraves de visita in loco; 

• Analise qualitativa da condi<;ao do espa9o interne do CEDIN atraves de fotos e atraves 

de visita in loco. 
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ri6S do Campo Auocia~ Beneficent& Social e Educaclonal lirlos do Campo 
End.: Rua Jose Augusto Telxalro, 148 

T-ao de Ouro 
C,_,.J: 03 .~9. 3-43/0001 -21 

Tel. (12)39«-2004 

META03 
Periodo de Execu~ao 

lnicio Termino 

Estimular o envolvimento e participa~ao da sociedade Abril Abril 

civil, na busca de solu~oes para os problemas sociais. 2020 2022 
NO Etapa lnicio Termino 

01 Reuniao com pais e responsaveis novos. Abril2020 Abril2020 

Dezembro 2020 Dezembro 2020 

Dezembro 2021 Dezembro 2021 

02 Reuniao de Paise responsaveis das crian9as. Julho 2020 Julho 2020 

Dezembro 2020 Dezembro 2020 

Fevereiro 2021 Fevereiro 2021 

Julho 2021 Julho 2021 

Dezembro 2021 Dezembro 2021 

Fevereiro 2022 Fevereiro 2022 

03 Reuniao de Paise responsaveis no periodo de Setembro 2020 Setembro 2020 

transi9ao para o primeiro ano do ensino fundamental. Setembro 2021 Setembro 2021 

04 Elencar temas junto a comunidade sobre temas que Abril2020 Abril2020 

serao abordados em palestras peri6dicas. Fevereiro 2021 Fevereiro 2021 

Fevereiro 2022 Fevereiro 2022 

05 Palestras Semestrais com a comunidade de acordo Junho 2020 Abril2022 

com os temas levantados por meio de pesquisa. 

06 Eventos culturais com objetivo de estabelecer Maio 2020 Maio 2020 

vinculos com a comunidade escolar. (Festa da Ro9a, Julho 2020 Julho 2020 

Dia da Familia, Mostra cultural entre outros) Agosto 2020 Agosto 2020 

Outubro 2020 Outubro 2020 

Maio 2021 Maio 2021 

Julho 2021 Julho 2021 

Agosto 2021 Agosto 2021 

Outubro 2021 Outubro 2021 

INOICADORES 

• Ocorrencia de reunioes com a participa98o da comunidade local. 

• Ocorrencias de eventos peri6dicos com a participa9ao da comunidade local. 

• Resultados das Pesquisas de Satisfa9ao . 



Assocla~o a.n.flcenta Social • Educacional Lfrlos do Campo 

End.: Rua Josa Augusto Tei>celra, 148 
T omlo de OU... 

Ct#J: 03.589.J.43/0001-Z1 
Tal. (1Z)3944-Z004 

MEIOS DE VERIFICACAO 
• Analise quantitativa e qualitativa das listas de presen9as e atas de registros das 

reunioes realizadas; 

• Analise das comprova96es das realiza96es dos eventos atraves de fotos e atraves de 

visita in loco. 

META04 
Perlodo de Execu~ao 

lnicio Termino 
lmprimir intencionalidade educativa as praticas Abril Abril 

pedag6gicas, organizando experiencias e vivencias 2020 2022 
em situa~oes estruturadas de aprendizagem. 
No Etapa lnicio Termino 

01 Compreender e respeitar as particu laridades de 

cad a crian9a no perfodo de adapta9ao e no Abril2020 Abril 2022 

decorrer da aprendizagem. 

02 Promover uma mostra cultural com o objetivo de Outubro 2020 Outubro 2020 

apresentar as propostas executadas pelas Outubro 2021 Outubro 2021 

crian9as de todos os niveis no perfodo do ano 

letivo. 

03 Elaborar projeto para demonstrar a importancia da 

sustentabilidade, reaproveitando materiais nao 

estruturados na transforma9ao de brinquedos de Fevereiro 2021 Agosto 2021 

forma simples e criativa, enriquecendo o brincar da 

crian9a. 

04 Desenvolver urn projeto que aproxime as crian99s 

e toda a comunidade escolar a favor da 

sustentabilidade conscientizando a importancia do 
Junho 2020 Abril 2022 

meio ambiente. 

05 Elaborar Semestral mente 0 planejamento 

pedag6gico garantindo a interayao e continuidade Maio 2020 Abril2022 

dos processes de aprendizagem das crian9as. 

INDICADORES 
• Alcance dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do Campo de Experiencias 

"0 EU, 0 OUTRO E 0 N6S" (BNCC, pag. 45/46); 

• Alcance dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do Campo de Experiencias 



Associas'lo Benaficcnta Social a Educaclonal Ll'rios do Campo 

End.: Rua Josi Augusto Teixeira, 1<48 

T....W da Ouro 

CNPJ: 03.589.3<43/ 0001- 21 

Tal. (12)39<44- 200<4 

"CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS" (BNCC, pag. 47); 

• Alcance dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do Campo de Experiencias 

"TRA~OS, SONS, CORES E FORMAS" (BNCC, pag. 48); 

• Alcance dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do Campo de Experiencias 

"ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINA~AO" (BNCC, pag. 49/50); 

• Alcance dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do Campo de Experiencias 

"ESPA~OS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELA~OES E TRANSFORMA~OES (BNCC, 

pa9. 51152). 

• lmplanta~ao dos projetos de Sustentabilidade 

MEIOS DE VERIFICACAO 
• Atraves da analise quantitativa e qualitativa de relat6rios de atividades emitidos pela 

OSC; 
• Atraves da aferi~ao direta com os alunos nas visitas in loco. 

META05 
Periodo de Execu~ao 

lnicio Termino 

Garantir o monitoramento de praticas pedag6gicas Abril Abril 

fundamentadas em observacoes sistematicas dos 2020 2022 

resultados das aprendizagens e desenvolvimento 

das criancas. 

NO Etapa lnicio Termino 

01 Publicar os resultados referente a unidade Escolar 
Abril2022 Abril2020 

conforme comunicado 016/SDG/2018. 

02 Elaborar das pautas de observa~ao das propostas 

desenvolvidas com as crian~as . 
Abril2020 Abril2022 

03 Acompanhamento da aprendizagem dos niveis Julho 2020 Julho 2020 

Pre 1 e Pre II . Novembro 2020 Novembro 2020 

Julho 2021 Julho 2021 

Novembro 2021 Novembro 2021 

04 Acompanhamento de frequencia das crian~s . Abril2020 Abril2022 

05 Expor mensalmente as propostas realizadas com 
Abril2020 Abril2022 

as crian~as no mural da unidade escolar. 

06 Publicar no mural da unidade escolar OS 

resultados das pesquisas realizadas com a Maio 2020 Mar~o 2022 

comunidade escolar. 
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iri6SdoCompo Assoclayao Bcneflcentc Social • Ed11C4elonal Lirlos do Compo 
End.: Rua Jos4 Augusto Talxalro, 148 

T or..ao de 0...0 
CNPJ: 03 .!189.343/0001- 21 

Tal. (12)3944-2004 

INDICADORES 
• Documentos que contenham registros da pratica pedag6gica executada pelo docente 

em salas de aula; 

• Documentos que contenham registros dos resultados das aprendizagens e 

desenvolvimento das crian9as com as praticas pedag6gicas adotadas. 

MEIOS DE VERIFICACAO 
• Atraves da analise qualitativa dos registros da pratica pedag6gica executada pelo 

docente em salas 
de aula; 

• Acompanhamento in loco da pratica pedag6gica executada pelo docente em salas de 
aula; 

• Atraves da analise qualitativa dos registros dos resultados das aprendizagens e 
desenvolvimento das crian9as com as praticas pedag6gicas adotadas. 

4- TRABALHO DE FORMACAO CONTINUADA (TFC) 

Objetivo 

Possibilitar a equipe de escola a troca de experiencia sobre a pratica, estudo sobre os mais 

diversos temas pertinentes ao trabalho, realiza9ao de projetos e questoes relativas a 

Proposta Pedag6gica. 

Justificativa 

A Forma9ao Continuada e entendida como organismo vivo e dinamico, responsavel pela 

constru9ao do Projeto Politico Pedag6gico e institucional. 

E essencial para a valorizayao profissional, que desenvolvam o papel fundamental de cuidar 

e educar as crian9as. 

Diante das especificidades da equipe escolar a Forma9ao Continuada tern o objetivo de 

ampliar OS conhecimentos, sen do assim, e urn processo que proporciona 0 

desenvolvimento integral das crianyas. 

Grupo Atendido Dia da Semana Horario inicio Horario termino 
Educadoras Terc;a-feira/quinta-feira 9h30min 10h30min 

Professoras Terya-feira/quinta-feira 12h00min 14h00min 

ASG/Cozinha Mensal 15h30min 17h30min 



192- ALUNOS Bl, Bll e INF I 

150 - ALUNOS INFII, PRE I e PRE II 
Situa~iio Provisionamento de Encargos Trabalhistas 

N2 NOME Escolaridade Fun cion a CARGO salario liN::,::, 

I Patronal Ferias Rescisao 132 salario FGTS 

1 Joyce Leal de Carvalho superior CLT DIRETOR R$ 3.650,00 R$ - R$ 101,39 R$ 158,17 R$ 304,17 R$ 316,33 

2 ACONTRATAR superior CLT professora R$ 2.740,00 R$ - R$ 76,11 R$ 118,73 R$ 228,33 R$ 237,47 

3 ACONTRATAR superior CLT profess ora R$ 2.740,00 R$ - R$ 76,11 R$ 118,73 R$ 228,33 R$ 237,47 

4 ACONTRATAR superior CLT professora R$ 2.740,00 R$ - R$ 76,11 R$ 118,73 R$ 228,33 R$ 237,47 

5 ACONTRATAR superior CLT professora R$ 2.740,00 R$ - R$ 76,11 R$ 118,73 R$ 228,33 R$ 237,47 I 

6 ACONTRATAR superior CLT professora R$ 2.740,00 R$ - R$ 76,11 R$ 118,73 R$ 228,33 R$ 237,47 

7 ACONTRATAR superior CLT professora R$ 2.740,00 R$ - R$ 76,11 R$ 118,73 R$ 228,33 R$ 237,47 

8 ACONTRATAR superior CLT professora R$ 2.740,00 R$ - R$ 76,11 R$ 118,73 R$ 228,33 R$ 237,47 

9 ACONTRATAR superior CLT professora R$ 2.740,00 R$ - R$ 76,11 R$ 118,73 R$ 228,33 R$ 237,47 

10 ACONTRATAR superior CLT professora R$ 2.740,00 R$ - R$ 76,11 R$ 118,73 R$ 228,33 R$ 237,47 

11 ACONTRATAR superior CLT Secreta ria R$ 1.712,00 R$ - R$ 47,56 R$ 74,19 R$ 142,67 R$ 148,37 

12 ACONTRATAR superior CLT ass. Adm R$ 1.712,00 R$ - R$ 47,56 R$ 74,19 R$ 142,67 R$ 148,37 

13 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 

14 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 

15 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 

16 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 

17 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 

18 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 

19 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 

20 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 

21 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 

22 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 

23 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 

24 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 

25 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 

26 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 

27 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 

28 ACONTRATAR E. Medic CLT Educadora R$ 1.402,00 R$ - R$ 38,94 R$ 60,75 R$ 116,83 R$ 121,51 



29 ACONTRATAR E. Medio CLT cozinheira R$ 1.695,00 R$ - R$ 47,08 R$ 73A5 R$ 141,25 R$ 146,90 

30 ACONTRATAR E. Medio CLT aux. Cozinha R$ 1.392,00 R$ - R$ 38,67 R$ 60,32 R$ 116,00 R$ 120,64 

31 ACONTRATAR E. FUNDAMENTAL CLT aux. Cozinha R$ 1.392,00 R$ - R$ 38,67 R$ 60,32 R$ 116,00 R$ 120,64 

32 ACONTRATAR E. Medio CLT aux. Cozinha R$ 1.392,00 R$ - R$ 38,67 R$ 60,32 R$ 116,00 R$ 120,64 

33 ACONTRATAR E. FUNDAMENTAL CLT ASG R$ 1.392,00 R$ - R$ 38,67 R$ 60,32 R$ 116,00 R$ 120,64 

34 ACONTRATAR E. FUNDAMENTAL CLT ASG R$ 1.392,00 R$ - R$ 38,67 R$ 60,32 R$ 116,00 R$ 120,64 
35 A CONTRA TAR E. FUNDAMENTAL CLT ASG R$ 1.392,00 R$ - R$ 38,67 R$ 60,32 R$ 116,00 R$ 120,64 

36 ACONTRATAR E. FUNDAMENTAL CLT ASG R$ 1.392,00 R$ - R$ 38,67 R$ 60,32 R$ 116,00 R$ 120,64 

TOTAL R$ 65.605,00 R$ - R$ 1.822,36 R$ 2.842,88 R$ 5.467,08 R$ 5.685,77 
----



--

Entidade Associac;ao Beneficente Social Educacional Lirios do 
Campo 

Unidade 

Valores per capita 
Integral Parcial 

B lnf B 

CEDIN R$ 308,24 
192 

-- ---

Plano de Aplicacao dos Recursos Financeiros- Vigencia 01/04/2020 A 01/04/2022 

Bem/Servi~o Natureza de Despesa 

Salaries e encargos trabalhistas (salario, IRRF, INSS 
retido, H. Atividades, reteny6es diversas)- Para o ISalario 
cumprimento das metas: de 01 a 05 --
Encargos patronais (PIS, FGTS, INSS patronal)- Para o IE S .. 

. ncargos oc1a1s cumpnmento das metas: de 01 a 05 

--
Provisionamento GRRF (multa rescis6ria) - Para o 

!Provisoes cumprimento das metas:de 01 a 05 

13° Salario - Para o cumprimento das metas: DE 01 A 
ISalario 05 

1/3 de ferias- Para o cumprimento das metas: de 01 a 
FERIAS 05 

Rescisao de Contrato de trabalho - Para o cumprimento Rescisao de Contrato de Trabalho 
das metas: de 01 a 05 -TRCT 

Beneffcios (Vale transporte, cesta basica, vale 
alimentayao/refeiyao) - Para o cumprimento das metas: I Beneficios 
de 01 a 05 

Alimentayao de funcionarios - Para 0 cumprimento das I G. r r . 
t 01 05 eneros a 1men ICIOS me as: a 

Serviyos de terceiros (Contador, assessoria juridica, 
seguranya patrimonial, monitoramento de cameras e 

I Outros Serviyos • ponte eletr6nico, entre outros serviyos 
frequentes) - Para o cumprimento das metas:01 a 05 

Categoria ou Finalidade 
da despesa 

IRecursos Humanos (5) 

I Recursos Humanos (5) 

I Recursos Humanos (5) 

IRecursos Humanos (5) 

Recursos Humanos (5) 

Recursos Humanos (5) 

I Recursos Humanos (5) 

IGeneros alimenticios 

I Outros serviyos de terceiros 

CEDIN do bairro Jardim Paineiras II 

lnf 
R$100.820,58 

R$ 277,59 
Valor Parcela 

150 

I TOTAl R$ 2.419.693,9l ] 

rm!l Custo Unitario usto Total 

I 24 I 63.893,00 I R$ 1.533.432,00 

I 24 I 6.176,32 I R$ 148.231,68 

I 24 I 2.768,70 I R$ 66.448,80 

I 24 I 5.277,67 I R$ 126.664,08 

I 24 I 1.774,81 I R$ 42.595,44 

I 24 I 250,00 I R$ 6.000,00 

I 24 I 4.583,33 I R$ 109.999,92 

I 24 I 3.125,00 I R$ 75.000,00 

I 24 I 2.700,00 I R$ 64.800,00 



Servi9os diversos (medicina do trabalho, correios, 
manutenyao predial, manutenyao de equipamentos, 
manutenyao de veiculos, dedetizayao, limpeza caixa Outros Serviyos Outros serviyos de terceiros 24 416,67 R$ 10.000,08 
d'agua, publica96es, seguros, entre outros serviyos 
esporadicos) - Para o cumprimento das metas: 01 a 05 

Material para manutenyao predial e de equipamentos -
Outras despesas Outras despesas 24 333,33 R$ 7.999,92 

Para o cumprimento das metas: 01 a 05 

Material de consume (pedag6gico, escrit6rio, papelaria, 
material de higiene e limpeza, entre outros) - Para o Material de Consume Outros materiais de consume 24 8.000,00 R$ 192.000,00 
cumprimento das metas: 01 a 05 I 

Despesas diversas (uniformes, utensilios de cozinha, 
EPI's, entre outros) - Para o cumprimento das metas: 01 Outras despesas Outras despesas 24 968,75 R$ 23.250,00 
a05 

Concessionarias ( telefone, internet) - Para o 
Concessionarias Utilidades Publicas (7) 24 103,00 R$ 2.472,00 

cumprimento das metas: 01 a 05 

I 

~Combustive! - Para o cumprimento das metas: 01 a 05 Combustive! Combustive! 24 450,00 R$ 10.800,00 



Plano de Aplicac;:ao dos Recursos Financeiros 1 por Natureza de 
Despesa 



Encargos Sociais 148.231 ,68 

FGTS -
FERIAS 42.595,44 

INSS -
IRRF -
PIS -
Provisoes 66.448,80 

Reten<;Qes diversas -
Rescisao de Contrato de Trabalho - TRCT 6.000,00 

Salario 1.660.096,08 

Vale Alimenta~ao -
Vale Refei~ao - ! 

Vale Transporte -
Recursos Humanos (6) R$ 0,00 I 

Servi~os Prestados por Terceiro- PF -
Servi~s Prestados por Terceiro- PJ -

Utilidades Publicas (7) R$ 2.472,00 
Utilidades Publicas -

i 

Concessionarias 2.472,00 

Custos lndiretos -
Despesas administrativas -
Energia Eletrica -
Internet -
Telefone -
Agua -

TOTAL GERAL R$ 2.419.693,92 



Cronogramas de Repasse R$ 2.419.693,92 

M~s 1 (Abril/20) M~s 2 (maio/20) M~s 3 Uunho/20) Mes 4 Uulho/20) 
M~s 5 

Mes 6 (setembro/20) 
( agosto/20) 

R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 

Mes 7(outubro/20) Mes 8 (novembro/20) Mes 9 (dezembro/20) Mes 10 Uaneiro/21) 
Mes 11 

Mes 12 (mar~o/21) 
(fevereiro/21) 

R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 

Mes 13 ( abril/21) Mes 14 (maio/21) Mes 15 Uunho/21) Mes 16 (julho/21) 
Mes 17 Mes 

( agosto/21 ) 18( setembro/211 
R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 R$100.820,58 R$ 100.820,58 

Mes 19 (outubro/21) Mes 20 (novembro/21) M~s 21 (dezembro/21) Mes 22 Uaneiro/22) 
Mes23 

Mes 24 {mar~o/22) 
(fevereiro/22) 

R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 R$ 100.820,58 
Complemento 

7.1 Valor Total do Termo de Colabora~ao 

o valor previsto para 2020 sera de (907.385,22) Novecentos e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos 

o valor previsto para 2021 sera de (1.209.846,96) Urn milhao duzentos e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos 

o valor previsto para 2022 sera de (302.461 ,74) trezentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e urn reais e setenta e quatro centavos 

0 Valor Total do Termo de Colabora~ao sera de R$ 2.419.693,92 (Dois Milh6es, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e tres reais e 
noventa e dois centavos 

I 
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iri65 do Campo 

8 - DECLARA<;AO 

Associo~o S.nefic&nta .SO.:ioi a Educocionol LIMos do Compo 

End.: Rua Jos4 Augusto Teix&iro, 148 
T orrao de 0uro 

CIII'J: 03.589.343/0001 - 21 
Tel. (12)3944-2004 

Na qualidade de representante legal da OSC, Associac;:ao Beneficente Social Educacional 

Urios do Campo, declaro, a Prefeitura de Sao Jose dos Campos- Secretaria de Educac;:ao e 

Cidadania, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer debito em mora ou 

situac;:ao de inadimplencia como Tesouro ou qualquer 6rgao ou entidade da Administrac;:ao 

Publica, que impec;:a a transferencia de recursos oriundos de dotac;:oes consignadas nos 

orc;:amentos desde Poder, na forma desde plano de trabalho. 

Sao Jose dos Campos, 28 de Janeiro de 2020. 

Claudio Jo~fdo~ Santos 
Presi~enfe 

Encaminhamos este plano de trabalho a Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
Secretaria de Educac;:ao e Cidadania, para apreciac;:ao e aprova<;:ao. 



PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS 
SECRETARIA DE EDUCAyAO E CIDADANIA 

DEPARTAMENTO DE MANUTEN~AO 
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS 

MEMORIAL DESCRITIVO DO IMOVEL 

Unidade: Centro de Educac;ao Infantil Jardim Paineiras II. 

Area do Terreno: 7.658,75 m 2 

Area Construida: 914,70 m 2 

Trata-se de im6vel de domfnio municipal, situado a Avenida Sinaloa, no 340, 
Jardim Paineiras II, de formate irregular, plano e com benfeitorias, ou seja, uma 
edifica<;ao de alvenaria em pavimento terreo, com 914,70 m2 (novecentos e 
quatorze metros quadrados e setenta dedmetros quadrados), de area 
construfda, com as seguintes medidas e confronta<;oes: A medi<;ao se inicia no 
ponto 01 (coordenadas N: 7.433 .319,4045 me E: 419.575,1374 m) -Datum 
C6rrego Alegre, localizado no alinhamento da rua 7. Oeste segue no sentido 
horario com azimute de .323°04'30" e 39,37 m de extensao ate o ponto 02 
(coordenadas N: 7.433.350,8763 me E: 419 .551,4863 m), confrontando com 
Area Verde 02 do ponto 01 ate o ponto 02; neste deflete a direita e segue com 
azimute de 35°24'31" e 97,71 m de extensao ate o ponto 03 ( coordenadas N: 
7.433.430,5177 m e E: 419 .608,1026 m), confrontando com o alinhamento da 
Avenida 01 do ponto 02 ate o ponto 03; neste deflete a direita e segue com 
azimute de 97°18'07" e 93,04 m de extensao ate o ponto 04 (coordenadas N: 
7.433.418,6919 me E: 419.700,4004 m), confrontando com Area Verde 04 do 
ponto 03 ate o ponto 04; neste deflete a direita e segue com azimute de 
187°18'07" e 17,14 m de extensao ate o ponto OSPC (coordenadas N: 
7.433.401,6944 m e E: 419.698,2137 m), confrontando com o alinhamento da 
rua 06 do ponto OS ate o ponto OSPC; neste deflete a direita e segue em curva 
a direita com AC = 88°55'36", Raio de 7,00 m e Desenvolvimento de 10,86 m 
ate o ponto 06PTPC (coordenadas N: 7.433.395,6188 me E: 419.690,5101 m), 
confrontando com a confluencia da rua 06 com a rua 07 do ponto OSPC ate o 
ponto 06PTPC; deste segue em curva a esquerda com AC = 43°09'13", Raio de 
31,00 m e Desenvolvimento de 23,35 m ate o ponto 07PT (coordenadas N: 
7.433 .389,5839 m e E: 419.668,5229 m); deste segue em linha reta com 
azimute de 233°04'30" e 116,82 m de extensao ate o ponto inicial 01, 
confrontando com o alinhamento da rua 07 do ponto 06PTPC ate o ponto 01, 
fechando a descri<;ao do perfmetro. 0 perfmetro descrito perfaz uma area de 
7.658,7Sm2 (Sete mil seiscentos e cinquenta e oito metros quadrados e setenta 
e cinc o d edmetros quadrados). 

Sao Jose dos Campos, 28 de Fevereiro de 2.020. 
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LAUDO DE AVALIAc;,Ao DE IM6VEL N.0 004DAA-SUS/20. 
(referente ao processo interne n.0 28.016/20). 

1. lnteressada: Secretaria Municipal de Educagao e Cidadania. 

2. Proprietario: Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Campos, sediada a Rua Jose de 
Alencar, 123 - centro. 

3. Objetivo: tem o presente laudo, a finalidade de determinar o valor do Centro de Educagao 
lnfantil Jardim Paineiras II . 

4. Localizagao: o im6vel esta situado a Avenida Sinaloa, n.0 340, Jardim Paineira II , Jose dos 
Campos- SP. 

5. Area total: o perfmetro do terrene encerra a area de 7.658,75m2
, com uma area 

construida de 914,70m2
. 

6. Vistoria: inspecionando o im6vel, observamos tratar-se da construgao de uma creche. 

7. Para avaliar o im6vel utilizamos as normas do IBAPE-SP - Institute Brasileiro de 
Avaliagoes e Pericias de Engenharia de Sao Paulo. 

8. Pesquisa de valores: as fontes de informagoes pesquisadas foram OS anuncios publicados 
no jornal local, que forneceram os seguintes valores: 

Elemento n.0 01 : 
lnformagao obtida dia 03/03/2020 no site Viva Real. 
Anunciante Geragao lm6veis, tel. 3928-9720 ou 3903-5000. 
Local: Avenida Sinaloa, Jardim Paineira II . 
Area de 137,00m2

. 

Topografia plana. 
Valor= R$55.000.000,00. 
Valor unitario = 55.000.000,00/137,00 = R$401 ,461m2

. 

Elemento n.0 02: 
lnformagao obtida dia 03/03/2020 no site lm6veis Web. 
Anunciante Carmela Empreendimento. 
Local: Late 51 da quadra D, Jardim Paineira II. 
Area de 232,67m2

. 

T opografia plana. 
Valor= R$93.068,00. 
Valor unitario = 93.068,00/232,67 = R$400,00/m2

. 

Elemento n.0 03: 
lnformagao obtida dia 03/03/2020 no site Viva Real. 
Anunciante, tel. 2134-1551 ou 98830-1551. 
Local : Rua Jose Benedito Pereira da Silva, Parque Nova Esperanc;;a . 
Area de 135,00m2

. 

Topografia plana. 
Valor= R$94.000.000,00. 
Valor unitario = 94.000.000,00/135,00 = R$696,30/m2

. 

Elemento n.0 04: 
lnformagao obtida dia 03/03/2020 no site Viva Real. 
Anunciante, tel. 2134-1551 ou 98830-1551 . 
Local: Rua Dos Sapateiros, Parque Novo Horizonte. 
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Area de 125,00m2
. 

Topografia plana. 
Valor= R$90.000.000,00. 
Valor unitario = 90.000.000,00/125,00 = R$720,00/m2

. 

Elemento n.0 05: 
lnforma9ao obtida dia 03/03/2020 no site lm6veis Web. 
Anunciante Carmela Empreendimento. 
Local: Lote 01 da quadra F, Jardim Paineira II. 
Area de 257,58m2

. 

Topografia plana. 
Valor= R$115.911 ,00. 
Valor unitario = 115.911 ,00/257,58 = R$450,00/m2

. 

9. Homogeneiza9ao dos valores: considerando como lote padrao uma area plana, com 
10,00m de frente e profundidade de 30,00m, com os melhoramentos publicos de rua 
pavimentada, energia eletrica, agua potavel e esgoto: 

Fator de fonte (Ff) , Considerado 0,90 para im6veis em oferta de venda, que supoe existir 
uma elasticidade de negocia9ao. 

Fator de testada = Ft = (Ti/Tr)0
·
25

. 

Ti = 10,00 m, testada ideal correspondente a zona onde se situa o im6vel. 
Tr = testada real do elemento pesquisado. 
Nao considerando do Ft o que extrapolar o intervale: 
(1/2)o,25 <= Ft <= (2)o,25. 

Fator de profundidade (Fp): 
P(mi) = Profundidade minima padrao = 20,00m. 
P(max) = Profundidade maxima padrao = 40,00m. 
P(eq) = Profundidade equivalente = Area/testada. 

Para P(mi)/2 <= P(eq) <= 2 x P(max) entao: 

Se P(mi)/2 <= P(eq) < P(mi): 
Fp = (P(mi)/P(eq))0

·
50

. 

Se P(mi) <= P(eq) <= P(max) entao Fp = 1,00. 

Se P(max) < P(eq) <= 2 x P(max) : 
Fp = (P(eq)/P(max))0

·
50

. 

Para P(eq) < P(mi)/2 ou P(eq) > 2 x P(max) entao: 
Fp = (2,00)0

·
50 = 1,41 . 

Fator de Topografia (Fto), indicados na tabela e leva em considera9ao a declividade da 
superficie dos lotes. 

Fa= Fator de area. 
Fa= (Ap/Aa)0

'
125

. 

Ap = area do elemento da pesquisa. 
Aa = area avaliando. 
Fa = (Apn.658,75)0

•
125

. 

(
A )0.12s 

Valor homogeneizado = Vh = Vu x Ff x Ft x Fp x Fto x A~ 
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Elemento Vu Ff Ft Fp Fto (~~y·l25 Vh 

01 401,46 0,90 1,00 1,00 1,00 0,60 216,79 
02 400,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,65 234,00 
03 696,30 0,90 0,80 1,00 1,00 0,60 300,80 
04 720,00 0,90 0,80 1,00 1,00 0,60 311,04 
05 450,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,65 263,25 

X = Valor medio 265,18 
+30% = X X 1,3 344,73 
-30% = x X 0,70 185,63 

N 
L:(x-xJ2 

40,89 , , i= l s= 
N-1 

Como nao existe nenhum valor que extrapola os limites, os elementos pesquisados 
satisfazem a exigencia. 

A distribui9ao t de Student, estima a media da popula9ao com confian9a de 80% de 
resultados certos, com uma pequena amostra de N=5 (v=N-1=4, tc = to,9o = 1,53) por: 

11 = x ± tc ..;:_
1 

= 265,18 ± 1,53 :~·~: = 265,18 ± 31,28 233,90 ::::; 11::::; 296,46 

Com confian9a de [(296,46 - 233,90)265,18].100 = 23,59% < 30% Grau Ill 

10. Calculo do valor do lote (VL), considerando o Fater de Testada (Ft), Fator de 
Profundidade (Fp) e Fater de Topografia (Fto): 

VL = Area x Vm x Ft x Fp x Fto. 

0,25 
Ft = Fator de testada = (Trffi) = 1 ,00. 
Tr = testada real da Area avaliando . 
Ti = 1 O,OOm, testada ideal correspondente a zona onde se situa o im6vel. 
Nao considerando do Ft o que extrapolar o intervale: 

0,25 0,25 
(1/2) <= Ft <= (2) . 

Fp = Fator de profundidade = 1 ,00. 
P(mi) = Profundidade minima padrao = 20,00m. 
P(max) = Profundidade maxima padrao = 40,00m. 
P(eq) = Profundidade equivalente. 

Para P(mi)/2 <= P(eq) <= 2 x P(max) entao: 

Se P(mi)/2 <= P(eq) < P(mi): 
0,50 

Fp = (P(eq)/P(mi)) . 

Se P(mi) <= P(eq) <= P(max) entao Fp = 1,00. 

Se P(max) < P(eq) <= 2 x P(max): 
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Fp = (P(max)/P(eq))0
·
50

. 

Para P(eq) < P(mi)/2 ou P(eq) > 2 x P(max) entao: 
~. so 

Fp = (1/2) = 0,71 . 

Fator de Topografia (Fto) considerado igual a 1,00 devido o terreno ser plano. 

VL = Area x Vm x Ft x Fp x Fto. 

Vl = 7.658,75 X 265,18 X 1,00 X 1,00 X 1,00 = 2.030.947,33. 

11 . Calculo do valor da construgao (Vc), de acordo com CUB PN-R1 de Janeiro/2020: 

Vc =Area construida (Ac) x CUB x Corregao do Padrao (CP) x B.O.I. 

Vc = Ac x CUB x CP x B.O.I. x Vet x Fi. 

CUB em R$/m2 = Custos Unitarios Basico no Estado de Sao Paulo. 

CP = Corrige a variagao de padrao entre o CUB considerado eo padrao existente na area 
da construgao que esta sendo calculada. 

B.O.I. = 1,00 = Beneficia e Oespesas lndiretas que inclui o Iuera do construtor, despesas 
administrativas, etc. 

Vet = Vantagem da coisa feita 

Fl = Fator de idade, calculado pelo metoda da linha reta. 
Vr = Valor residual = 25% do Vc. 
Vu =Vida util provavel = 60 anos. 
IAE = ldade Atual Estimada =nova. 
Fl = 0,25 + 0,75 x (60 - IAE)/60. 

Construgao Area CUB CP B.O.I. Vcf Fl Vc 
Creche 914,70 1.753,71 1,25 1,00 1110 1,00 2.205.662,99 

12. Valor total do im6vel (Vti): 

Vti = Vt + Vac. 

Vti = 2.030.947,33 + 2.205.662,99 = 4.236.610,32. 

13. Valor do im6vel: 

Portanto, o valor do im6vel e quatro milhoes, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e dez 
Reais e trinta e dais centavos. 

14. Encerramento: o presente laudo vai impressa em quatro folhas apenas no anverso, 
estando a ultima datada e assinada e as demais rubricadas. 

Secretaria de Urbanismo e Sust bilidade, 03 de Margo de 2.020. 

Eng.0 Alfredo 1 s Moreira Garcia. 
Avaliador C E~ 0600.89464.9/0. 
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PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS 

SECRETARIA DE EDUCAyAO E CIDADANIA 

DIVISAO DE SUPRIMENTOS 

SETOR DE PATRIMONIO 

I Rela~ao dos Bens reservados para Unidade Escolar Paineiras ) 

NumAF AnoAF Class. do Bern Placa Patr Cod .Item Descri~ao Item Dt Aquisi~ao Valor Bern 

12733 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 298429 136412 SULFITEIRA DE MADEIRA, CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM, 34 VAOS (17 DE GADA LADO), MEDI 17/10/2019 578 

12733 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 298430 136412 SULFITEIRA DE MADEIRA, CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM, 34 VAOS (17 DE GADA LADO), MEDI 17/10/2019 578 
12733 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 298431 13641 2 SULFITEIRA DE MADEIRA, CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM, 34 VAOS (17 DE GADA LADO), MEDI 17110/2019 578 

12733 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 298432 136412 SULFITEIRA DE MADEIRA, CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM, 34 VAOS (17 DE CADA LADO), MEDI 17/10/2019 578 

12733 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 298433 136412 SULFITEIRA DE MADEIRA, CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM, 34 VAOS (17 DE GADA LADO), MEDI 17/10/2019 578 

13405 2019 MAQUINAS E EQUIP AMENT OS EM 299404 131526 BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO DUAS COLUNAS (MOD. PROINFANCIA- BB1), TIPO PRESSAO, ACESSIVf 19/11/2019 760 

13405 2019 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 299405 131526 BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO DUAS COLUNAS (MOD. PROINFANCIA- BB1 ), TIPO PRESSAO, ACESSM 19/11/2019 760 
15611 2019 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 299586 98723 LONGARINA COM 4 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO ANAT6MICOS EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA METAL 29/11/2019 318,19 

15611 2019 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 299587 98723 LONGARINA COM 4 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO ANAT6MICOS EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA METAL 29/11/2019 318,19 

15630 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 299766 133771 ARMARIO BAIXO DUAS PORT AS- TAMPO SUPERIOR EM MOP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM A 12/03/2019 782,66 

15630 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 299767 133771 ARMARIO BAIXO DUAS PORT AS- TAMPO SUPERIOR EM MOP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM A 12/03/2019 782,66 

15630 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 299768 133771 ARMARIO BAIXO DUAS PORT AS- TAMPO SUPERIOR EM MOP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM A 12/03/2019 782,66 
15630 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 299769 133771 ARMARIO BAIXO DUAS PORT AS - TAMPO SUPERIOR EM MOP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM A 12/03/2019 782,66 

15630 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 299770 133771 ARMARIO BAIXO DUAS PORT AS- TAMPO SUPERIOR EM MOP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM A 12/03/2019 782,66 

15630 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 299771 133771 ARMARIO BAIXO DUAS PORT AS- TAMPO SUPERIOR EM MOP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM A 12/03/2019 782,66 

15630 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 299772 133771 ARMARIO BAIXO DUAS PORT AS- TAMPO SUPERIOR EM MOP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM A 12/03/2019 782,66 

15630 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 299773 133771 ARMARIO BAIXO DUAS PORT AS - TAMPO SUPERIOR EM MOP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM A 12/03/2019 782,66 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 299784 135679 EST ANTE DE AGO CARBONO LAMINADO, DESMONTAVEL COM 6 PRATELEIRAS, TRAVAMENTO NAS LATERd.IS 12/04/2019 387,51 

15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 299785 135679 EST ANTE DE ACO CARBONO LAMINADO, DESMONTAVEL COM 6 PRATELEIRAS, TRAVAMENTO NAS LATEAAIS 12/04/2019 387,51 

15739 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 300576 135683 ESTACAO DE TRABALHO EM 'L' (90"). COM 2 GAVETAS, ACABAMENTO ABAULADO, CONFECCIONADA EM fAA 12/09/2019 1289,9 

15739 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 300577 135683 ESTACAO DE TRABALHO EM 'L' (90"), COM 2 GAVETAS, ACABAMENTO ABAULADO, CONFECCIONADA EM IAA 12/09/2019 1289,9 

15739 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 300578 135683 ESTACAO DE TRABALHO EM 'L' (90"), COM 2 GAVETAS, ACABAMENTO ABAULADO, CONFECCIONADA EM IAA 12/09/2019 1289,9 

15739 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 300588 135724 MESA REDONDA PARA REUNIAO, TAMPO EM MELAMINICO DE 25 MM, NO MINIMO. BORDAS EM PVC ARREDO 12/09/2019 594,5 

~ 



15739 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 300589 135724 MESA REDONDA PARA REUNIAO, TAMPO EM MELAMINICO DE 25 MM, NO MINIMO. BORDAS EM PVC ARREDO 12/09/2019 594,5 

15620 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 300784 134985 POL TRONA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO, BRACOS EM POLIURETANO COM ALTURA REGULA VEL, COMPOS 18/1212019 446,21 
15620 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 300785 134985 POL TRONA GIRA TORIA, ESPALDAR MEDIO, BRACOS EM POLIURET ANO COM ALTURA REGULA VEL, COMPOS 18/1212019 446,21 

15620 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 300786 134985 POL TRONA GIRA TORIA, ESPALDAR MEDIO, BRACOS EM POLIURET ANO COM ALTURA REGULA VEL, COMPOS 1811212019 446,21 

15620 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 300787 134985 POL TRONA GIRA TORIA, ESPALDAR MEDIO, BRACOS EM POLIURET ANO COM ALTURA REGULA VEL, COMPOS 18/12/2019 446,21 
15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306107 123234 ARMARIO DIRETOR FECHADO CONFECCIONADO EM MOP TERNO-ESTALIZADO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVE I! 15/1212019 867,43 
15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306108 123234 ARMARIO DIRETOR FECHADO CONFECCIONADO EM MOP TERNO-EST ALIZADO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVEk 15/12/2019 867,43 
15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306109 123234 ARMARIO DIRETOR FECHADO CONFECCIONADO EM MOP TERNO-EST ALIZAOO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVEic 15/1212019 867,43 

15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306110 123234 ARMARIO OIRETOR FECHADO CONFECCIONAOO EM MOP TERNO-EST ALIZAOO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVE I! 15112/2019 867,43 

15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306111 123234 ARMARIO OIRETOR FECHAOO CONFECCIONAOO EM MOP TERNO-ESTALIZAOO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVEI~ 15/12/2019 867,43 
15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306112 123234 ARMARIO OIRETOR FECHAOO CONFECCIONAOO EM MOP TERNO-EST ALIZAOO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVE I~ 15/12/2019 867,43 

15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306113 123234 ARMARIO OIRETOR FECHADO CONFECCIONAOO EM MOP TERNO-EST ALIZAOO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVE I~ 15/12/2019 867,43 

15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306114 123234 ARMARIO DIRETOR FECHAOO CONFECCIONADO EM MOP TERNO-ESTALIZAOO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVEI~ 15/12/2019 867,43 
15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306115 123234 ARMARIO DIRETOR FECHADO CONFECCIONAOO EM MOP TERNO-EST ALIZAOO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVE I~ 15/12/2019 867,43 
15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306116 123234 ARMARIO DIRETOR FECHAOO CONFECCIONAOO EM MOP TERNO-ESTALIZAOO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVE I~ 15/12/2019 867,43 
15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306117 123234 ARMARIO DIRETOR FECHAOO CONFECCIONAOO EM MOP TERNO-ESTALIZAOO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVE I~ 15/12/2019 867,43 
15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306118 123234 ARMARIO DIRETOR FECHADO CONFECCIONAOO EM MOP TERNO-ESTALIZAOO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVE I~ 15/12/2019 867,43 

15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306119 123234 ARMARIO DIRETOR FECHADO CONFECCIONAOO EM MOP TERNO-EST ALIZAOO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVE I 15/1212019 867,43 
15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306120 123234 ARMARIO DIRETOR FECHADO CONFECCIONAOO EM MOP TERNO-ESTALIZAOO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVE I 15/1212019 867,43 
15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306229 123234 ARMARIO DIRETOR FECHADO CONFECCIONAOO EM MOP TERNO-ESTALIZAOO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVEI 01/06/2019 867,43 

15627 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 306230 123234 ARMARIO DIRETOR FECHAOO CONFECCIONAOO EM MOP TERNO-ESTALIZAOO, COM 3 PRA TELEIRAS MOVEI 01/06/2019 867,43 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL SIPP 133196 CADEIRA FIXA EMPILHA VEL 18/12/2019 131 ,7 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL S/PP 133197 CADEIRA FIXA EMPILHA VEL 19/1212019 132,7 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL S/PP 133198 CAOEIRA FIXA EMPILHA VEL 20/12/2019 133,7 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL S/PP 133199 CAOEIRA FIXA EMPILHA VEL 21/12/2019 134,7 

15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL S/PP 133200 CAOEIRA FIXA EMPILHAVEL 22/12/2019 135,7 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL S/PP 133201 CAOEIRA FIXA EMPILHA VEL 23/12/2019 136,7 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL S/PP 133202 CAOEIRA FIXA EMPILHA VEL 24/12/2019 137,7 

15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL S/PP 133203 CAOEIRA FIXA EMPILHAVEL 25/12/2019 138,7 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL S/PP 133204 CAOEIRA FIXA EMPILHAVEL 26/12/2019 139,7 
15613 2019 MOVE IS E UTENSILIOS EM GERAL S/PP 133205 CADEIRA FIXA EMPILHAVEL 27/1212019 140,7 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL S/PP 133206 CAOEIRA FIXA EMPILHAVEL 28/12/2019 141,7 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL S/PP 133207 CAOEIRA FIXA EMPILHA VEL 29/1212019 142,7 

15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL S/PP 133208 CAOEIRA FIXA EMPILHA VEL 30/1212019 143,7 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL S/PP 133209 CAOEIRA FIXA EMPILHA VEL 31/1212019 144,7 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL S/PP 133210 CADEIRA FIXA EMPILHA VEL 01/01/2020 145,7 

f 



15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 
15613 2019 MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 

S/PP 133211 
S/PP 133212 
S/PP 133213 
S/PP 133214 
SIPP 133215 
SIPP 133216 
S/PP 133217 

SIPP 133218 
SIPP 133219 
S/PP 133220 

CADEIRA FIXA EMPILHAVEL 

CADEIRA FIXA EMPILHA VEL 
CADEIRA FIXA. EMPILHA VEL 
CADEIRA FIXA EMPILHA VEL 

CADEIRA FIXA EMPILHA VEL 

CADEIRA FIXA EMPILHA VEL 
CADEIRA FIXA EMPILHA VEL 
CADEIRA FIXA EMPILHA VEL 
CADEIRA FIXA EMPILHA VEL 

CADEIRA FIXA EMPILHA VEL 

02/01/2020 146,7 

03/0112020 147,7 

04/01/2020 148,7 

05/01/2020 149,7 

06/0112020 150,7 

07/0112020 151,7 

08/01/2020 152,7 

0910112020 153,7 

10/0112020 154,7 

11/0112020 155,7 
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