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Santo Antônio do Pinhal - SP

TERMO DE FOMENTO NO O2I2O2O

QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO
DO PINHAL E A ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS APAE STO A
PINHAL.

O Município de Santo Antônio do Pinhal, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito
público intemo, inscrito no CNPJ sob o n' 45.701.455/0001-72, com sede à Avenida
Ministro Nelson Hungria, 52, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal
Senhor Clodomiro Correia de Toledo Junior, brasileiro, casado, portador do RG no

24.842.850-2 SSP-SP, inscrito no CPF/MF n'276.561.968-97, domiciliado à Rua Maria
Ferreira de Lima, 7097, Bairro Santa Cruz, na cidade de Santo Antônio do Pinhal,
doravante denominada Município, e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Apae Sto A Pinhal registrada no cadastro de Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social do Governo do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o no 00.372.186/0001-00,
com sede na Avenida Ministro Nelson Hungria, 1703 - Centro, na cidade de Santo Antônio
do Pinhal, neste ato representada pelo Seúor Wanderlei Pedro dos Santos, cédula de
identidade RG no 23.570.754-5 e do CPF no 081.063.058-30, residente na Rua José
Benedito dos Santos, no 64 - Bairro Sertãozinho, na cidade de Santo Antônio do Pinhal,
doravante designada simplesmente ENTIDADE, celebram o presente Termo de Fomento,
mediante Decreto Municipal no 1.790, de 21 de Dezembro de 2016, regendo-se pelo
disposto na Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2OOO, nas correspondentes Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentfuia Anual, na Lei no 13.019, de 31 de julho de
2.074, Lei Municipal no: 1.448, de 13 de fevereiro de 2019 e mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas, com recursos estaduais e municipais alocados no Fundo
Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

1.1 - O presente termo de fomento, decorrente de inexigibilidade de chamamento público,
tem por objeto, a prestação de serviço de protegão social especial à pessoa com deficiência
intelectual e múltipla, serviços de habilitação e reabilitação oportunizando a promoção de
sua integração a vida comunitaria, fortalecendo os vínculos familiares e sociais desta
demanda, proporcionando o bem-estar e melhoria na qualidade de vida.

CLÁUSULA SEGUNDA. DAS oBRIGAÇÕns no MUNICÍPIo

2.1 - Dar conhecimento a Entidade das norrnas de prestação de contas às organizações da
sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e
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publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais
alterações no seu conteúdo;

2.2 -Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, independentemente
da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organizaçáo da
sociedade civil;

2.3 ' Liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao
cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de
execução do objeto do termo de fomento;

2.4 - Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

2.5 - Manter, em seu sítio oficial na internet, a relagão das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;

2,6 - Apoiar tecnicamente a Entidade na execução das atividades objeto deste Termo de
Fomento;

2,7 - Examinar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados a entidade;

2.8 - Assinalar prazo para que a Entidade adote as providências necessárias para o exato
cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo, sempre que verificada alguma
irregularidade, sem prejuízo da retengão das parcelas dos recursos financeiros, até o
saneamento das impropriedades ocorrentes;

2.9 - Comunicar ao Conselho Municipal de Assistência Social as inegularidades
verificadas e não sanadas pela Entidade quanto à qualidade dos serviços prestados e quanto
a aplicação dos recursos financeiros transferidos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE:

3.1 - Manter escrituração contábil regular;

3.2 - Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento;

3.3 - Divulgarna internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos
em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no
mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 1l da Lei n" 13.01912014;

3'4 - Manter e movimentar os recursos na conta bancaria especifica, observado o disposto
no art. 51 da Lei no 13.01912014;
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3.5 - Dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos
recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos
documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados
pela Lei no 13.019, de2014, bem como aos locais de execução do objeto;

3.6 - Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e

de pessoal;

3.7 - Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
f,rscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de fomento, não
implicando responsabilidade solidária ou subsidiaria da administração pública a

inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os

ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua

execução;

3.8 - Disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede,

consulta ao extrato deste termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e

o detalhamento da aplicação dos recursos.

3.9 - Apresentar, mensalmente ao MUNICÍPIO o relatório das atividades desenvolvidas e

da aplicaçáo dos recursos financeiros recebidos, bem como declaração quantitativa de

atendimento mensal, assinados pelo representante da Entidade, acompanhada da relação
nominal dos atendidos;

3.10 - Prestar contas ao MUNICÍPIO, nos moldes das instruções específicas do Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, até 3I de janeiro do exercício subsequente aos recursos
repassados e se for o caso até 30 dias do término da vigência deste instrumento, sob pena

de ficar impedida de receber quaisquer outros recuÍsos financeiros por parte do
MUNICÍPIO;

3.11 Atender ao Comunicado SDG no 01612018 do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.

CLÁUSULA QUARTA _ DO VALOR

4.1 O valor estimado do presente Termo de Fomento é de R$ 63.163,29 (sessenta e três mil
cento e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), cujas despesas correrão a conta das
seguintes dotações orçamentárias :

01.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.510 - Município
2.020 - Manutenção das Atividades da FMAS
3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.510 - Subvenções Sociais
Municipal: RS 27.500,00
Despesa: 199

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro - SanÍo Antônio do Pinhal - SP CEP 12450-000
Tel./Fax (12) 3666-l122 / 3666-1918 - E-mail convenios@nmsso.so.sov.br



Município de
Santo Antônio do Pinhal - SP

01.07.01 . FUNDO MUF{ICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI-
02.510 - Estado - Assistência Social Geral
2.020 - Manutenção das Atividades da FMAS
3.3.50.39.00.00.00.00.0.02.510 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Estadual: R$ 35.663,29
Despesa: 197

CLÁUSULA QUINTA. DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 - O MLINICÍPIO efetuará repasses de recursos financeiros à ENTIDADE, na
conformidade da Lei Municipal no 732 de24 de junho de 7.997, observando o parágrafo 3o

do art. 1 16 da Lei Federal 8.666, de 21 dejunho de 1993 e suas atualizações.

§ 1" Repasse do Recurso Estadual: Agência: 6915-9; Conta Corente: 7796-8;
§ 2" Repasse do Recurso Municipal: Agência 6915-9; Conta Corrente: 8084-5.

5.2 - Os recursos transferidos serão realizados de acordo com os cronogramas de
desembolso integrantes dos programas.

53 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não

utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira of,rcial, se a previsão do seu

uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou
operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua

utilizaçáo estiver prevista para prazos menores.

5.4 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no
objeto do termo de fomento ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de

prestação de contas exigidos paÍa os recursos transferidos.

5.5 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e
ficarão retidas nos seguintes casos:

§ 1" - Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente
recebida;

§ 2"- Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o

inadimplemento da organizaçáo da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas

no termo de fomento;

§ 3" - Quando a organizaçáo da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente
as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle
intemo ou externo.
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§ 4o - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à administragão pública no prazo improrrogável
de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do
responsável, providenciada pela autoridade competente da administraçáo pública.

CLÁUSULA SEXTA. DA ExECUÇÃo DAS DESPESAS

6.1 - O presente termo de fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de

acordo com as cláusulas pactuadas e as nornas de regência, respondendo cada uma pelas

consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada a utilizagão dos recursos transferidos, sob pena de

nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, para:

§ l" - Realização de despesas a título de taxa de administraçáo, de gerência ou similar;

§ 2" - Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caréúer de

emergência;

6.3 - Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;

6,4 - Realização de despesas com taxas bancarias, com multas, juros ou correção
monetaria, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

6.5 - Realizaçáo de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo
ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e

6.6 - Repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com
fins lucrativos;

6.7 - Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à
parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

CLÁUSULA SÉTIMA. DA VIGENCIA

7.1 - O presente Termo de Fomento vigerá a partir da data da assinatura ate 3111212020,
conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

7.2 - Sempre que necessario, mediante proposta da ORGANIZAÇLO DA SOCIEDADE
CNIL devidamente justihcada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro - Santo
Tel./Fax (12) 3666-1 122 / 3666-1918 - E-mai



Município de
Santo Antônio do Pinhal - SP

término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão
admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Fomento.

7.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA MLINICIPAL promoverá a prorro gaçáo do prazo de vigência do presente termo
de fomento, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

7,4 - Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser
formalizada poÍ termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da
vigência do Termo de Fomento ou da última dilação de prazo, sendo expressamente
vedada a celebragão de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros
retroativos.

CLÁUSULA OITAVA _ DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E
DA FTSCALTZAçLO

8.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.o 13.019/2014, sem prejuízo de
outros elementos, deverá conter:

I - Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício
social obtido em razáo da execugão do objeto até o período, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III - Valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organizaçáo
da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas
e resultados estabelecidos no respectivo termo de fomento;

V - Análise de eventuais auditorias realizadas pelo controle interno e extemo, no âmbito da
ftscalizaçáo preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em
decorrência dessas auditorias.

CLÁUSULA NONA. DA PRESTAÇÃo DE CoNTAs

9.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu
objeto foi executado conforme pactuado, com a descrigão pormenorizada das atividades
realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período
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de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e
documentos:

I - Extrato da conta bancaria específica;

II - Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados
da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;

III - Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros
suportes;

vI - Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1." Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem
j ustifi cativa sufi ciente.

§ 2." A organizaçáo da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos
recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria
ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.

9.2'A prestagão de contas relativa à execução do termo de fomento dar-se-á mediante a
análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - Relatório de execução do objeto, elaborado pela organizaçáo da sociedade civil,
contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - Relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrigão das despesas e
receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de
descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

9.3 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes
relatórios elaborados intemamente, quando houver:

I - Relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - Relatório técnico de monitoramento e avaliagão, homologado pela comissão de
monitoramento e avaliagáo designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e
os resultados alcançados durante a execução do termo de fomento.
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9.4 - Os pareceres técnicos do gestor aceÍca daprestação de contas, de que trata o art.67
da Lei no 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações
quanto:

I - Os resultados jâ alcançados e seus benefícios;

II - Os impactos econômicos ou sociais.

ru - O grau de satisfação do público-alvo;

IV - A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

9.5 - A manifestagão conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública
observará os prazos previstos na Lei no 13.019, de 2014, devendo concluir,
alternativamente, pela:

I - Aprovação da prestação de contas;

II - Aprovagão da prestagão de contas com ressalvas; ou

III - Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de
contas especial.

9.6 - Constatada inegularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prmo
para a organizaçáo de a sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1" O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação,
prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administragão pública
possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

§ 2'Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade
solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificagão dos
responsáveis, quantificaçáo do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação
vigente.

9.7 - A administração pública apreciaÉt a prestação final de contas apresentada, no praz;o
de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de
diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas
tenham sido apreciadas:
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I - Não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se

adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido
causados aos cofres públicos;

II - Nos casos em que não for constatado dolo da organizaçáo da sociedade civil ou de seus
prepostos, sem prejuízo da atualizaçáo monetária, impede a incidência de juros de mora
sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste
patágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

9.8 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos
e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta
de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

III - Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) Omissão no dever de prestar contas;

b) Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) Danos ao eriírio decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) Desfalque ou desvio de diúeiro, bens ou valores públicos.

9.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovaçáo da prestação de
contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no
primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a
autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

9.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase
recursal, se mantida a decisão, a organizaçáo da sociedade civil poderá solicitar
autorizaçáo para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de agões
compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho,
conforme o objeto descrito no termo de fomento e a énea de atuação d,a organização, cuja
mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não
tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

9.1 1 - Durante o prazode l0 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de
contas, a otgarização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos
originais que compõem a prestação de contas.
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CLÁUSULA DÉCIMA. DAS ALTERAÇoES

10.1 - A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de
termo aditivo, devendo a solicitação ser encamiúada com antecedência mínima de 30
(trinta) dias em relação à data de término de sua vigência.

10.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração
danatureza do objeto.

10.3 - E obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a
efetivação de alteragões que teúam por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo
de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPoNSABILIzAÇÕES E DAS
SANÇOES

1l.l - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as norÍnas
da Lei no 13.019, de 2014, e da legislação específrca, a administração pública poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes
sanções:

I - Advertência;

II - Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo
administração pública sancionadora, por pÍazo não superior a dois anos;

III - Declaraçáo de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
organizaçáo da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva
da Administragão Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos
de aplicagão da penalidade.

ll.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestagão de
contas, a aphcaçáo de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da
parceria.

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro - Santo Antônio do Pinhal - SP CEP 12450-000
Tel./Fqx (12) 3666-1122 / 3666-1918 - E-mail convelLios@pmsao,sp.sov,br
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11.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à
apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DENÚNCIA E DA RESCISÃo

12.1 - O presente termo de termo de fomento poderá ser:

I - Denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas
obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da
avença, respeitado o pÍazo mÍnimo de 60 (sessenta) dias de antecedência paru a
publicidade dessa intenção;

il - Rescindido, independente de prévia notificagão ou interpelação judicial ou
extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a)UÍilizaçáo dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) Inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) Constataçáo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento
apresentado; e

d) Verificagáo da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada
de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA PUBLICIDADE

13.1 - A eficácia do presente termo de fomento ou dos aditamentos que impliquem em
alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica
condicionada à publicação do respectivo extrato no Diario Oficial do Estado, a qual deverá
ser providenciada pela administração pública Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Do FoRo

I4.l - Será competpnte para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de fomento,
que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de São Bento do
sapucaí com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro - Santo Antônio do Pinhal - Sp CEp t 2450-000
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Fol ha:

14.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, com as Cláusulas e condições ajustadas,
firmam o presente Termo de Fomento em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga das
testemunhas abaixo assinadas.

Santo Antônio do Pinhal, l3 abril de2020.

^

Testem

L

tat
Enq Btz ? a.8- 80

N
RG:
CPF:

tl/+/,,Únízúx/r, f-/
Wanderlei Pedro dos Santos

Presidente da Entidade

:YaÁ,a, Q<tçxra Q*^ye
q«.saq-q5e-4
\oq.9"q q t8- 2( '
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REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RP - 12 - REPASSES AO TERCERO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE

NOTTFTCAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/T,OMENTO

ORGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Município de Santo Anrônio do pinhal

oRGANIzAÇÃo DA SOCIEDADE CIVI PARCEIRA: Ass. de pais e Amigos dos
Excepcionais Apae Sto A Pinhal

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO NO (DE ORIGEM): O2I2O2O

OBJETO: Prestagão de serviço de proteção social especial à pessoa com deficiência
intelectual ou múltipla, serviços de habilitação e reabilitação oportunizando a promoção de
sua integração a vida comunitâria, fortalecendo os vínculos familiares e sociais desta
demanda, proporcionando o bem-estar e melhoria na qualidade de vida.

ADVOGADO (S): Donery dos Santos Amante OAB/SP N" 295.096

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o
estabelecido na Resolução no 0ll20l1 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Of,rcial do Estado, Cademo do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de
janeiro de 7993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, noq prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e ó que mais couber.

Santo Antônio do Pinhal, 13 de abril de2020.
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GESTOR DO ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Clodomiro Correia de Toledo Junior
Cargo: Prefeito
CPF: 276.561.968-97

Município de
Santo Antônio do Pinhal - SP

RG:24.242.850-2
Data de Nascimentoz 2010711979
Endereço residencial completo: Rua Maria Ferreira de Lima, 1097,Bail::o Santa Cruz -
Santo Antônio do Piúal
E-mail institucional: gabinete@pmsap.sp.go
E-mail pessoal: clodjr@gmail.com
Telefone: (12) 3666 ll22
Assinatura:

Nome: Clodomiro Correia de Toledo Junior
Cargo: Prefeito
CPF: 276.561.968-97 RG:24.242.850-2
Data de Nascimentoz 2010711979
Endereço residencial completo: Rua Maria Ferreira de Lima, 1097,Bairro Santa Cruz-
Santo Antônio do Piúal
E-mail institucional : gabinete@pmsap. sp. gov. br
E-mail pessoal: clodj r@gmail.
Telefone: (12) 3666 ll22
Assinatura:

NTID

Nome: Wanderlei Pedro dos Santos
Cargo: Presidente
CPF: 081.063.058-30 RG: 23.570,754-5
Data de Nascimento: 30101 ll97 0
Endereço residencial completo: Rua José Benedito do Santos, 64 - Baino Sertãoziúo -
Santo Antônio do Pinhal - SP
E-mail institucional: apae.sap@hotmail.com
E-mail pessoal: Wanderlei.pedro I 97O@gmail.com

Avenida Minisfto Nelson Hungria, 52 - Centro - Santo Antônio do Pinhal - Sp CEp 12450-000
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ANEXO RP.13 REPASSES AO TERCEIRO SETOR _ CADASTRO DO
RESPONSÁVrcI. TERMO DE FOMENTO

ORGÃO/ENTIDADE PUBLICA: Município de Santo Antônio do Pinhal
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Ass de Pais e Amigos dos Excepcionais Apae
Sto a Pinhal
TERMO DE COLABORAÇÃO/T'OMENTO N" (DE ORTGEM): O2|2O2O
OBJETO: Desenvolver agões sócio educativas que atendam crianças e adolescentes da
comunidade, tendo em vista a prevenção de situações de risco social, favorecendo a melhoria da
qualidade de vida, a sociabilidade, o desenvolvimento das habilidades artísticas, da
autoconfiança, da autoestima, da capacidade de interagir em seu meio, ampliando e valorizando
os conhecimentos

(*) Não deve ser o endereço do Orgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser
encontrado (a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento as requisições de documentos do TCESP

13 de abril de2020.

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro - Santo Antônio do Pinhal - SP CEP 12450-000
TeL/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1918 - E-mail convenios@pmsap.sp.gov.br

Nome Clodomiro Correia de Toledo Junior

Cargo Prefeito

RG no 24.242.850-2 SSP-SP

Endereco í*)
Rua Maria Ferreira de Lima, 1097 - Bairro Santa Cruz,
Santo Antônio do Pinhal/São Paulo

Telefone fi2\99638 3t0l

e-mail clodirôsmail.com

Nome Lucas Dieso e Silva Santos

Cargo Controlador Intemo
Endereço Comercial do
órsão/Setor

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 Centro CEP 12450-000
Santo Antônio do Pinhal/São Paulo

Telefone e Fax ( l2\3 6 6 6 - | r22 ou ( I2)3 6 66 - 19 I 8

e-mail controleinterno@.nmsan.sn.sov.br

Santo Antonio do Pinhal,

írreia de Toledo
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(10 tridacndo quc nao oh\[ntc d puhlicidado do .adiftp,
coil,Pdr'eú J0 rrernu dpc''r5 Lrnd frnpÍHn- e que. doos a sud
Íindlizaíão Íêdllada nova pcsqui5a de nrercadc sr (onstalou
r 0!kl,:n(r I dó oilor i,rtr v/nr{j0.o\ pr.i n À/m[irn\Jo.
em honeràscin ao pÍlr(ipio dà emnomkrdddÊ, ner'og! e5rr
lkr(â!ão AldcnkÂ noÍm 5!( Mun sàúdo

sERvtço MUNtctpAL AUTôNot'ro DE
ÁcuA E tsGoro
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Achos. publicado no portàl dc.ornpÍà5,rà pr€lcilura

Municipal dc 5áo io5é do Rro PÍeLo 5B h[psLtompra5 urpru
.om brruBC6/, D PÍeqão ElalÍóni(osêMAE n" 70l2020, nío.csio

SIC0M 190/2020 objcuvando à Aquttào de IJmba Íerútos-
coilànLe parâ a [ía(ã0 El€vatória de kgolo fodu doA.era

PÍaro do EnLregar 50 dià! 0 Íe.abimcnlc dà( proDoía,
drrse á atô o dia 05 05 2020, às 08h10 o 3h,ríura i oâtu dâ(
08h15 O editàI, ni iúagra, e dernas hÍortuâ(óej, enccn[ãít 1ê

à dispoi (io dos inteÍ€$ados no podâl dc (DmpÍi5
5 , Rio PÍclo, 1l 04 2020 - Wigne. Caíttho Brriro -

Gerenie d. Opúâção e Mnluter(ro tsgoto

5t\\) )ir'ií íi*,, { /,.tA1'{}1

pREFETTURA lvtuNlctpAL DE sÁo l0sÉ Dos

^I;5rr;r2tr6 
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08i05/)0?0, à! 08:10 horâs 0 odit.l, na hlo9rá, ofcontD
; d6po5(io dos nl€rosados nô cildcÍc(o clêkónr.o \rw
fi .ira..cr c (oin br roh o n" 3l2l l4 Pir,r ( ililqúu lnfo,m.\.io
anti eri(ônhloiklnlon.:(ílll2ll 5136êinàil lkl,r.Õs.nr

sinlo5. 6 dr Jbnl dc 202ú

T^Tlll^ilA 5llV^ ftntlilÁ lÍcs dfnh di Cômrssio Múni.i
pal r Permr rrnle de !(trqio ja(dr

:ti.:.; i::,i Itti,.r,itt. it, i t i\i:./iii.

PREFEI] URA IVIUNICIPAT DE 5ÁO IERNARDO DO

CAlvlPo

trn (nníríiidid. conr o( d(roei!D5 leliis. n(!)àíhô5
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tNDúíRtA coMÊR(to r IatRÉsENTAçoL5 LTDA cNp]:
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20 226/7017, no !iloÍ lü1.1 de FS 1,42 8?0,00 (scle(enk)i c
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do ían,Do, ir8 d. àhÍil dc 2020
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ohtno $^(,ünA r.t .., 8'ÁVÊL ctRrlHGtCA 5Àut onAD^
FurÍlõr.nÍn Lrq i Ár!il. 24, l!: dn L,l FídrDl n 3 ú6E/91

,e 21 dc iLiho rl. lC9l c 5!a5 a LrDÇa!\ Drúeri Muri(lrrl r
6 l8l/2020 de I 7 de m.,!o d! roli
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^ilililo 
(onk.L,ri
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Conúilurl
Prcqa0 dclró Lir0 n' 155/l3i aortâro: lRt/0119/t8
(ork.rrnll 5rJíi'5 nr Utos tl!màfo! lrdd
N!\ reíro\ Jo àri 65, § l ad Lr 8ú6ú/93 Íki r(e\cilo

cAt!1P0s

tNsÍtruTo DE nREVtLrÊNctA Do sERvtDoR
MUNICIPAT
tDIIAL 0t LICITÂçÃO: Crodên.ir,fefto n, íl/lfSM/2020
OhlLlO. . reden(idmênlo dts rl5lilL\ô.r firJ1(€trd5 pàra

prorcJêr.,.of(eíão J, e,np't\In.o pes,oê1. (or (únrgraçáo
cnr folha dc paqamcnlo para os aposcnLnlos, pcnsiontrtJ! e

Í,ruidoreÍ púLl (os ativos do lníiiuLr de f,c!idà(ia do se.vi
do, Nlufiopal lPsM dr Jio loré dos Ca:npor, cutas parelà5
náo podcrão ill[afrsar r milgêm íonsignável de 10c; (r.irtô
nor.onlo) dr rpnrun0raçáodo srÍvidor dú b€neÍi(,,, do s!b!ídio
0u saliÍio do empÍelado públko DÀTA DE lIlclO t llÀ1 PARA
RtCEBIIIENTO 005 ENVELoPE5: Dc 2210{/2020 à5 08ht5 aló
2l107/2020 à5 17h00 cláú(io timarcâ &o.nâ 5úpcÍirtcnden-
te sáo lo5ó dos CirnDos. I7 dc abÍil de 2020

EDIIAL Dt LICIIA(ÁOr CÍ!dênriamento ." OZ/lptM/2020
oDIETO: Credcn(ianrrto de farmá«as €/ou dÍogaÍias

ilrleÍe*adâr ni venda (on5iqnidr de meCiiamoitot e ourot
produlos paÍa or aposenlddos, Den5 o|LLa5 e 5eÍvidore5 públi
(05 ârNrs do ln5likrto dr Pr.,ridên.io do sctoidnÍ MulirtÉt

IPSM dc 5ão lolr do\ camto! rom dúconro em Íolha do

lagarrhlo DÂI^ DE lNl(10 t flM PARA RECTB|MENTo DoS
ENVTLOPES De22/04/2020às08ht53ró21/07/2020àst7h00
cláu(lô tâ nitri fio(ha - suDerintondonrc 5ãolo,ódos(imDor,
!7 de àtril dP 2020

SECRE]ARIA DE GESTÃO ADMII,IISTRAIIVA
E TINANçAS
Átúlna dc envdope! lroposras: Corroíên(L Púbt(a

001/5GAI/2020 Ohjoto: ConlraG(áo ic.mpÍosà rára (oírLí!-
çáo dp Vckulos Levcs tobre Pncuj (!Ip). Êlétrt.oç ádi(ul.dor
€ ilretorLàdú!, r padl da elab0ràçáo Je projero €\e(u!vo
e conr conÍer(ão de mo* !p, paÍa operà(ão om LoíedoÍes
[or.r'alimrnlados o l]nhas(onvcn(in râL de nraiordc r andâ A
âbedilrr do, envelopes ilas p'opu«Js rehreDlê á o«r Lkita(ào
sÊrá no d 3 ! 7/04/2020 às l!h00

Revôqaçào !'€ ti.itâ(in: 0 DiÍêt0r om cxe(kiú do Dcnãr
hmerto .lê Rrorsos Màleriai§, sr. Ri..1rdô 5imão, do.idê pol.
Bcvogdçao do pÍocedilnÊilo I citJróno reÍer€nrc j lornàdi de
o .\os 006.5GAt//010. Obiel0' Áld d i Ípg'r,o da !r!r,os D.,:d
or .(i enrÕ 1ê il.ôol 9cl ê dryr.r\Êr. t1 i1ri. ,o\ Jo, intor +

§alos, qlp Êrti .berto o pràzo pilÀ o conr-drrorio . i àmplà
deíesi. conÍonre ôil !09. dà Ler F€dsràl 8.666/qt

no !rh I.m i I dú Tcrmo de EcleÍôi(iâ rlo Ànoxo dD Editil:
!erolhaücillí, dclcrição e c5pr.iÍ:Í,róÊs dos rtcn5 c i4odelo do
ll,as,o Murn( prl (apenros,o Fi tall, ÉlaboÍádo pela 5ecÍ€laÍ a

Mr rr(írrl dê siúdr devido r ReriÍi(r(âo ll.r ndelignádà idata
rirn ú pr,.êtsâmênto'lo p,oqio pãri o.útrê, f ôliã05/0t/2020
às 08iloh! r) Edftal nrliÍkàdo a(5fia se ro'Poiliil de (onr
prit [Kri l]deri 
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C.ru.tadá 5r.ll r lre.uôo, Humanor Ltdà
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frn rptu(inidêmcnt! 4,1íjl6% do valu. jnni.rl do .ontrà1o i
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