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MunÍcipio de §enla Rría do Pardo
Estado do Mato Grosso do Sul

Centra Palitiço Administrativa GeraÍdo Martins - Rua Garaldç da §Íva Sou:a CÉP 7S690-0S0

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILTDADE DE CHAMAMENTO PÚBttCO

Organização da Sociedade Civil: ASSoCIAÇÃo PESTALozzI DE SANTA RITA DO PARDO - MS.

CN PJ : 03. 22 8.626 I OOOL-48.

Endereço: Rua Padre Tadeu Kolodziejyk, ne 424 - Centro - Santa Rita do Pardo - MS.

Objeto Proposto: Repasse de recursos financeiros para custear despesas de custeio visando à

melhoria do atendimento da educação especial - Prestação de serviços de terceiros (Pessoas

Jurídica e Física), conforme detalhado no plano de trabalho.

Valor do Repasse: RS 290.845,39 (duzentos e noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais

e trinta e nove centavos)

Período: Fevereiro a Dezembro de2022.

Tipo da Parceria: Fomento.

JUSTIFICATIVA

Nos termos já suficientemente exarados no Parecer Técnico ne OOL|2O22 da

comissão de seleção e Julgamento, a ASSoclAÇÃo PESTALOZZI DE SANTA RITA DO

PARDO - MS desenvolve atividades voltadas a serviços de educação de modo a

colaborar mutuamente com o poder público no cumprimento de finalidades

principalmente no âmbito da educação especial voltada às pessoas com deficiência.

A entidade tem como proposta atender 30 (trinta) pessoas com deficiências

mentais e outras deficiências associadas de ambos os sexos e diversas idades por meio

da prestação de atendimento educacional especializado visando o desenvolvimento

das potencialidades, a melhoria da qualidade de vida, a socialização e o pleno exercício

da cidadania das pessoas com deficiência.

De acordo com o Parecer Técnico da Comissão de Seleção e Julgamento, a

proposta possui mérito quanto a sua execução, visto que há demandas no Município

que podem ser atendidas satisfatoriamente pela Associação Pestalozzi de Santa Rita

do Pardo - MS exclusivamente na área da educação especial voltada às pessoas com

deficiências mentais e outras deficiências associadas.

A Comissão de Seleção e Julgamento, com base na análise da proposta

apresentada pela entidade, verificou que: a) a proposta está em conformidade com a

modalidade de parceria adotada; b) há identidade e reciprocidade de interesse das

partes na realização da parceria em mútua cooperação; c) o plano de trabalho

demonstra viabilidade de execução; d) o cronograma previsto na proposta é adequado

e permite uma efetiva fiscalização; e) a fiscalização e avaliação da execução da parceria

serão realizadas pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e respectivo Gestor da

Parceria devidamente designados por meio de portaria; e por fim; f)
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Çentra Paliíiçç ÁdmrnisÍraliyo GeraJdo Marl,ins - Rua Geraldo da Silva §oura CEP 796§A-Aü0

lnexigibilidade de Chamamento Público para a formalização de parceria da entidade

Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS.

Quanto ao parecer jurídico, o Departamento Jurídico manifestou-se favorável

quanto à celebração de parceria por meio de Termo de Colaboração mediante

lnexigibilidade de Chamamento Público em virtude dos motivos elencados e diante das

disposições da lei, desde que cumprido todos os requisitos estabelecidos pela Lei

Federal ne L3.Ot9/2014 alterada pela Lei Federal ne 13.204120t5 e pelo Decreto

Municipal ne 02312077, além das recomendações apontadas pela Comissão de Seleção

e Julgamento que analisou o Plano de Trabalho mediante o Parecer Técnico ne.

oo4l2o2t.

Diante do exposto, AUTORIZO a INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO,

para a formalização direta de Termo de Colaboração entre o MUNICÍP|O DE SANTA

R|TA DO PARDO - MS e a ASSOCTAÇÃO PESTALOZZT DE SANTA R|TA DO PARDO - MS,

inscrita no CNPJ ne 03.228.6261000L-48, em consonância com o inciso Vl, do art. 30,

combinado com o art. 33, da Lei Federal n". 13.019/2014 alterada pela Lei Federal ne

L3.2O4l2Ot5 e art. 23 e art. 40, inciso lV, do Decreto Municipal ns O23|2OL7.

Consoante o §1", do art. 32, da Lei Federal n"13.019/2074, publique-se o

extrato da justificativa, a qual fundamenta a inexigibilidade de Chamamento Público,

com vistas à celebração de parceria para A FORMALIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE

CoLABORAçÃO ENTRE O MUNTCÍp|O DE SANTA R|TA DO PARDO E A ASSOCTAçÃO

PESTALOZZI DE SANTA RITA DO PARDO - MS, cujo inteiro teor poderá ser consultado

no site www.santaritadopardo.ms.gov.br, ou diretamente na Coordenadoria de

Convênios da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo, situado à Rua Geraldo da

Silva Souza,s/ne, Bairro Novo Horizonte, CEP 79690-000, Santa Rita do Pardo - MS, no

horário das 7h às 11h e das L3h às 17h (MS).

Na forma do §2', do art. 32, da Lei Federal n". L3.0L9l21L4, fica aberto o

prazo de 05 (cinco) dias para eventual impugnação.

Pardo - MS, L7 de Fevereiro de 2022

FERNANDA LIMA ALMEIDA
Secretário de

Santa R

Esporte e Lozer
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE TERMO DE FOMENTO

O Município, através da Secretaria Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais,

em consonância com os termos do art. 32, §§1s e 2e, da Lei ne 13.0t912074, torna pública a

lnexigibilidade de Chamamento Público para Organização da Sociedade Civil (OCS) referente

à celebração de termo de parceria entre o Município de Santa Rita do Pardo-MS e a

Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo-MS, voltada a consecução de finalidade de

interesse público e recíproco, qual seja, promover atendimentos na área educação especial

que envolve a transferência de recursos financeiros, no valor de RS 290.845,39 (duzentos e

noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), à referida organização

da sociedade civil (OSC), conforme plano de trabalho constante nos autos do Processo

Ad m inistrativo ne OOL|2O22.

Registre-se e publique se, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação, a
justificativa poderá ser impugnada, conforme previsão do art. art. 32, §2e, da Lei ne

t3.019/20t4, que deverão ser efetuadas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Santa Rita do Pardo, situado à Rua Geraldo da Silva Souza, s/ne, Bairro Novo Horizonte, CEP

79690-000, e posteriormente ser enviadas ao Prefeito Municipal.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo-MS abre o prazo de 05 (cinco) dias corridos,
após a publicação deste extrato para qualquer impugnação, que deve ser dirigida ao
secretário Municipal de SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Qualquer impugnação deve ser respondida em 05 (cinco) dias a contar da data do protocolo
da impugnação.

Santa Rita do Pardo - MS, 17 de Setembro de 2O2L.

FERNANDA FAUSTI MA ALMEIDA
Secretária de Cultura, e Lozer
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Emrc DE xfrÂ DE EMPENHOIe, 2a7/2O22

PREG/ÃO PRESENOAI Ns: 13/2021

m:
ffiE: PREFEITUTTA MUNICIPALSANTARITA DO PARDO

CdtrÊdOI GULART & CIA LTDA EPP

OUM: AlA N.c @1/2021 REFERENTE DESPESAS No FoRNECIMENTo
DE GAS DE COZNHÂ PARAATENDER ASECRETARIA DE

EDUGçÃO, CULTURÂ ESPORTE E LAZEB/MANUTENçÃO DO

ENSINO TNFANT|I- PRE ESCOTA/ E.M.E.l ANTONTO ARCÀNJO

DOSSAiÍrOSlR.. (ticitação Ne : 1/2021-PR)

vaOR: 397,00 {tre2entos e noventa e sete reãis)

M (lO: 02.10.12.365.0012.2017.3.3.90.30.04.00.00.00

oATAmEMEilHo: Oa/O2/2O22

§xÂNÉ:
tuoo RoBErc cAuxto coÍA

PREGÃO PRES€NCIAL Nst 168/2027

ffi:

CdÍ@re: PREIEITURÂ MUNICIPAL SANTA RITA DO PÂRDO

hedo: GULART & CIA LÍDÂ ÉPP

OUM: AÍA NE02/2021 REFERENTE O FORCEOMENTO DE GÊNEROS

AUMENÍctos pARÂ ATENDER A SECRETAR|A oE EDUcÀçÃo,
cutruM, ESPoRTE E LAZER - MANUTENçÃo Do ENstNo
FUNDAMENTAL/ E.M. MIMUNDO C. ARAUIO (Licitação N9 :

68/2021-PR)

vÂm: 427,04 (quâtro@ntos e vinte e ete reais e quâtro centavog)

ffiÁçÃo: 02.10.12.361.0012.2014.3.3.90.30.07.0O.00.0O

UTA DO EMPEilHo: 01/0212022

al§rMms:
LUCIO ROBErc AUIO OÍA

CIA L1DA EPP

ETMrc DENfrAD[ EMPENHONgI 318/2022

PRÉcÃomEENctaLils: 5712021

m:
cdeÉ: PREFEITURA MUNICIPAI SANTA RITA DO PARDO

hÊbdo: HOME NUÍRICOMEÂCjO DE ALIMENTOS E NUTRICAO EIRELI

OilM: ATA N9oo8/2021, REFERENTE o FoRNECIMENTo DE GÊNERos
auMENnttos pam aTENDERA MERENDA EscouR DA REDE

MUNICIPAL OE ENSINO INFANTIL/ PRE ESCOLÂ. E.M.E.I.
ANIONIO ARCANJO DOS SANTOS IR.'RECURSOS PNAE'
(Licitação Ne : 19/2021-PR)

VAm: 395,@ {trezentos e novenb e cinco reais)

oorÂ(áo: 02.10.12.36s.0011-2044.3.3.90.30.07.00.00.00

oAÍAoO€ilPENHO: 01/02/2022

Às§rMú€s:
LUCIO ROBÉRÍO AUTO @SA

_HOME NUÍRICOMERC|O DÊ ALTMENTOS E NUTRTCÀ__

Enmrc oENfrADE EMPENHoNe: 348/2022

PREGÃo PREsENclat- Ne: 5712021

PM:
hENE: PREFEITUPÁ MUNIGPALSANTA RITA DO PARDO

hÍM: HOME NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS E NUÍRlcO EIRELI

OB'ETO: ATA N9OO8/2021, REFERENTE O FORNÊCIMENTO DE GÊNEROS

AUMENntIoS PARA ATEN0ER A MÊRENDA EscoLAR DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/ CRECHE C.E.I RUTH SL

OtlVElRÂ. "RECURSOS PNAE" {ticitação Ne: 19/2021-PR)

VADR: 509,03 (quinhentos e nove reais e três €entavos)

MAçÃo: 02.10.12.365.0o11.2040.3.3.90.30.07.00.00.00

DÂTA DO EMPENHo: 10/0212022

as$ram:
ucro Ro8ERrc auno coÍA
HOME NUTRI COMERCIO DE ALIMENÍOS E NUTXICA

ErmÍO r NqA E EMP&Ho M: il9l2o22

PREGÃOPBESENC6LNS: 57/2021

m:
ffiÉ: PREÉEITUM MUNICIPAL$NÍa RITA DO PASDO

.ffiô: MAQUU & MAQUa LTDA

oEm ÂrÂ Ne m/2021, REFERTNTE o rcRNtclMENTo oE GÊNERos
ALIMENÍícIoS PAmAIENDERA MERENDA ffiOUR DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/ CRECHE C.E.I RUTH S.

oLNElm. "RECURSS PNAE" {ucitaÉo Ne : 19/2O21-PR)

VMR: z46,@lduzentosequarenta e seis íeaisl

mraçÃo: 02,10.12.s5,@11.2040.3.3.9.m.o7.m.m.m
oÀÍÀ m EMExrc: 10/0212022

§tffi:
LUCIO ROBERTO GUNO @5ÍA

MAQUEA & MAQUA LDA

mro ffi NfrA oE EMEilHO Ne: 150/2022

PREGÃOPRESENC|AINS: s22021

mffi6l
COilÊbdE: PREFEITUM MUNICIPAI-sANTA RITA DO PARDO

COúEdOI T5S TRANSPORTES COM. IMPORT. E EXPORTAçÃO LTDA EPP

OUM: ATA N9 m8/2021, REFERENTE o FoRNECIMENTo DE GÊNERos
ALIMENÍíc,oS PARAAÍINDER A MERENDA EscoLAR DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/ CRECHE C.E,I RUTH S.

OLIVEIRA. "RECURSOS PNAE" (UcÍtação Na: 19/2021-PR)

vMR: 69,45 (sesenu e nove reãis e quaÍenta e cincocentavos)

MAçÀb: 02.10.12.365.0011.2040.3.3.90.30.07.00.00.00

UIA m EMPEtrHO: 10/0212022

§ffi:
TUCIO ROBERÍO GIIIO COSA

T55 TRANSPoRTES coM. IMPoRI. E ExPoRTAçÃo LT

EmTO M NOTA DE EMENHO N9: 351/2022

PREGÃO PRESENCTAL Ne: 716/2021

PÂRE:

effire: PREFEITURA MUNICIPALSANTA RnA DO PARDO

ffiM: GUUm&ClÂLmÂEPP
OB'ÍO: ATA N9 017/2021, REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÊNEROs

AÚMEMTÍcIos PARA ATENDERA MERENDA ESCoTAR DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO INFANÍIL/ CRECHE C.Ê.I RUÍH S.

OLIVEIRA.'RECURSOS PNAE". (Lícitação Ns : 441202l-PR)

v[oR: 88,71 {oitentâ e oito rêais e setenE e um cenbvos)
MACÂo: 02.10.12.36s.0011.2040.3.3.90.30.07.00.00.00

mra Do EMPflrc: 10/0212022

À5SrNffi:
LUCIO ROBÊRTO GLINO COÍA
GUTART& CIA LTDA EPP

mTO DE NOTÂ DE IMPINHON9: 352/2022

PREGÃo PREsENcta[ Ne: 5712021

mm:
@frffire: PREF€ITURA MUNICIPAI- SANTA RITA DO PARDO

6ffido: TSS I?ANSPORTES COM. IMPORI E EXPORTAÇÃO LTDA EPP

O&EO: ATA N9 OO8/2021, REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÊNEROS

A|"IMENTÍcDs PARA ATENDER A MERENDA EscotAR DA REDE

MUNICIPÂL OE ENSINO INFANTIL/ CREO1E C.E.I RUTH S.

OUVEIRA.'RECURSOS PNAE". (Ucitação Ne : 19/2021-PR)

v[o8: 408,34 (quãtrGentos e oib reais e trinb e quatro centavos)

DoraçÂo: 02.10.12.365.0011.2040.3.3.9O.30.07.00.00.00

mÍa m EMPilm: 10/02/2022

ÂSSIWIE:
LUOO RO8ÊRÍO GLINO COÍA
Tss rRANspoRTEs coM. IMpoRT, E ExpoRTAÇÃo LT

mrc tr ilfrA tr EMEilrc Ne: 353/2022

REGÃOPRESENC|ATN!: 13/2021

PArc
Gfr@@: PREFEITURA MUNICIPAT SAI.ÍTA R|TA DO PARDO

Gffido: GULAtr& ClÂ tDA EPP

OBEO: ATÂ N.9 OO1/2021 REFERENTE DESPESAS NO FORNECIMENTO

DE GÁs DE cozrNHA PARAA.IENDER ASECRETAR|A DE

EDUcAçÃo, cuLÍURA, EspoRÍE E LAZER/MANUÍENçÃo Do
ENSINO FUNDAMENTAL- E.M. RAIMUNDO C. ARAUTO {ticitação
Ne : V2021-PR)

V[OR; 1.758,00 (um mil stecentos e cinquenta e oito reâis)

maçÃo: 02.10.12.361.0O12.2014.3.3.90.30.04.00.00.00

mra m EMPENrc: 10/0212022

§tffi:
LUCIO ROBERTO GUNO COSTA

& CIA LTDA EPP

txmrc DE NoA oE EMPENHo N9: 354/2022

PREGÃo PRÊs€Í{ctAL Ne: 13/2021

m:
Cod@re: PREFEITURA MUNICIPAT SANTA RITA DO PARDO

Gfrfrdo: Guuffi& CIA LDA EPP

O&EOI AÍA N.S OO1/2021 REFERENTE DESPESAS NO FORNECIMENTO

DE GÁS DE cozINHA PAM AENDER ASECRffARIA DE

EDUcAÇÃo, cULTURA, EspoRrt É rAZER/MANUÍENçÂo Do
ENSINO INFANÍI. EMEI ANTONIO ARCANJO OOS SANTOS.

(Licibção Na : V2021-PR)

VMR: 879,m (oitocentos e setenta e nove reâis)

maçÃe 02.10.12.365.0O12,2017.3.3.90.30.@.00.00.00

üTÂmEMP€xrc: 10/0212022

§rffi:
LUCTO ROAERrc qU[O COÍA

oF)P\@irl|1rylsúr GrÉ euqôlddÉ.quqnEú66d.r&
kfuáw,dtuL6br

dq 6 Pr* .fr. +údo 6dE

r . §uorc* â Edb LeÉ rc.B h6:

.)bNr 1@

d) oúü4tu* 16@M

í) FmeddÉ.keEk

EMrc DETfrADEEMPENHO NE: 3122022

@4

@. eÍ! áeú(rl i4d d. úFb dÍ4ild!do(3)

MÉ(B) tr'ran§unrm@)

txmTo& NfrADE EMPENHO NP: 118/2022

PREGÃo PRESENC|AL Ns: 45/2021

Pffi:
ffiME: FUNDO MI.JNICIPALÂSS SOCIALSANÍÀ RTTÂ DO PARDO

ffio: GUTART& CIA ITDA EPP

MEro: ATA NS 006/2021 REFERENTE DESPESAS NO FORNECIMENTO DE

MATERIAIS DE LIMPEA E CONSUMO PARAATENDER A
SECRETARIÂ DE ÂsSIsTENcIAsoc,ÂI. TRABÂLHo E HABITÂçÃo /
LAR DOS IDOSOS, (Licitação Ne: 13/2021-PR)

208,89 {duzentos e oito reais e oitenta e n@ centaws)
macÃo: 05.11.08.241.0025.2028.3.3.90.30.21.00.00.00

mra m €MPEMo: 01/0212022

NMM:
ãNILU GREGORIO DE sOUZA

GUURT & CIA ITDA EPP

mrc E ilm w EMPflHO Nr 119/2022

PREGÃo mEsrilclal m: 45/2021

PffTES:

CffifrC FUNDO MUNICIPALASSSOCIALSANTA RfTÂ DO PARDO

ffido: GUI.ART & OA LTDA EPP

OA'EIO: ATA NS 006/2021 REFERENTÊ DESPESAS NO FORNECIMENTO DE

MATERIAIS DE TIMPEZA E CONSUMO PARAATENDER A

sEcRErARn DE AsstsÍENctA sooAt, TRABALHo E HAB|TAÇÃo /
tAR DOS IDOSOS. (Licitação Ne : 13/2021-PR)

VAlrRr 570,10 (quinhentose etenb reâis e dez centãvos)

mÁçle 05.11.08.241.0O2s.2028.3.3.90.30.21.00.00.00

mTAmEMEflHO: 0V02l2022

NMtÉ
ANILDAGRE@MO DE $UA
GULART& CIÂ LTDA EPP

EnMTO DE NOTA DE EMPENHO Ns: 31612022

PREGÃO PRESENOAL Ne: 45/2021

ffi:
ffibÊ: PREFEIÍURA MUNICIPAL SÂNIA RlÍA DO PARDO

ffido: W SANCHES & CIA LmA
O&rc: ATA NS 006/2021 REFERENTE DÉSPÊSAS NO FORNECIMENTO OE

MATERIAIS DE TIMPEZA E CONSUMO PARA ATENOER Â
SECRETARh DÉ ÉDUcÁçÃo, CULÍURA, EsPoRÍE E LAZER.

(Licitâção Ne : 13/2021-PR)

varcR: 558,77 (quinhentos e cinquenb e oito reais e setenta e ste
DfiaçIo: 02.10.12.122.0010.2012.3.3.90.30.21..00.00.00

mrA m EMPEIHo: 01 /O2 /2022
§rffi:
LUCIO ROEERTO GUTO COSTA

W. §qNCHES & CIÂ LTDÂ

mIO Dt NOÍADE EMEXHO Nt: 352/2027

PREGÃO PREENC|A Net 7a6l2o2r
m:
COú&fu: PREFEITUM MUNICIPALSN'A RIA M PAROO

COúE&: GUURT& CIA LTDA EPP

O4rc: A I A Nc o1 ,/202 I, RTFERTNTT O IOBNECIMEN I O DE GÊNEROs

ALTMENTíctos pamaIENDER A MERENDA EscoHR DA RED€

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-E.M. MIMUNrc C. DE

AmUJO.'BECURSS PNAE" (LicitaÉo N! r4l2021-PR)

VA& 354,9 (trezentos ê cinquenta e quatro reais e cinquenb e quatro

mÀçÃo: 02.10.12.306.@11.2o13.3.3.90.3o.o7.m,m.m
BÍa m ilPENHo: 1ol02l2022
NMilE:
LUCIO ROBERÍO ruNO COÍA
GUUil& CIA LTDA EPP

:lmrc DE lqÀ r €MPExrc Ne: 1Yl2O22

PREGÃo PffioAL E: I*I2O2T
re:
6ffiÉ: f UNM MUNICIPATASs SOCIÂL $NIÂ RIÍÁ DO PARDO

6ffi: OUVEIM E MÂFM HORnFRUTIGmNEIROS LT

OUEO: AÍA NE 0272021 REFEREME O FORC€CIMENTO DE GÊNEROS
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Municipio de SanÍa Rita do Pardn
EsÍado da Malo Grosso do §uJ

Csntro Palilica Administrativa Çeralda Marlins - Rua Garalda da Silva §su:a CEP 79690-AGA
ERRATA DE PUBUCAçÃO DE EXTRATO DE TNEXTGTBTLTDADE DO TERMO DE FOMENTO

A Prefeitura de Santa Rita do Pardo - MS, torna pública a retificação da publicação do dia 17 de Fevereiro de 2022,
edição ne 1962 do Jornal da Cidade, referente ao extrato de inexigibilidade do Termo de Fomento entre a Associação
Pestalozzi de Santa Rita do Pardo e o MunicÍpio de Santa Rita do Pardo - MS.

ONDE SE tÊ:

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE TERMO DE FOMENTO

O Município, através da Secretaria Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais, em consonância com os

termos do art.32, §§1e e 2s, da Lei ne 13.019/20t4,torna pública a lnexigibilidade de Chamamento Público para

Organização da Sociedade Civil (OCS) referente à celebração de termo de parceria entre o Município de Santa Rita do

Pardo-MS e a Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo-MS, voltada a consecução de finalidade de interesse

público e recíproco, qual seja, promover atendimentos na área educação especial que envolve a transferência de

recursos financeiros, no valor de RS 290.845,39 (duzentos e noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e

nove centavos), à referida organização da sociedade civil (OSC), conforme plano de trabalho constante nos autos do

Processo Ad ministrativ o ns OOU 2022.

Registre-se e publique se, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação, a justificativa poderá ser
impugnada, conforme previsão do art. art.32, §2s, da Lei ns 13.019/2074, que deverão ser efetuadas no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo, situado à Rua Geraldo da Silva Souza, s/ne, Bairro Novo
Horizonte, CEP 79590-000, e posteriormente ser enviadas ao Prefeito Municipal.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo-MS abre o prazo de 05 (cinco) dias corridos, após a publicação deste
extrato para qualquer impugnação, que deve ser dirigida ao Secretário Municipal de SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Qualquer impugnação deve ser respondida em 05 (cinco) dias a contar da data do protocolo da impugnação.

Santa Rita do Pardo - MS, 17 de Setembro de2021

LEIA-SE:

EXTRATO DE INEXIGIBITIDADE DE TERMO DE FOMENTO

O Município, através da Secretaria Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais, em consonância com os

termos do art. 32, §§1e e 2e, da Lei ns 13.019/2014, torna pública a lnexigibilidade de Chamamento Público para

Organização da Sociedade Civil (OCS) referente à celebração de termo de parceria entre o Município de Santa Rita do

Pardo-MS e a Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo-MS, voltada a consecução de flnalidade de interesse

público e recíproco, qual seja, promover atendimentos na área educação especial que envolve a transferência de

recursos financeiros, no valor de RS 290.845,39 (duzentos e noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e
nove centavos), à referida organização da sociedade civil (OSC), conforme plano de trabalho constante nos autos do

Processo Ad ministrativ o ns OOU 2022.

Registre-se e publique se, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação, a justlficativa poderá ser
impugnada, conforme previsão do art. art. 32, §2s, da Lei ns 13.019 /2014, que deverão ser efetuadas no Setor de

Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo, situado à Rua Geraldo da Silva Souza, s/ne, Bairro Novo

Horizonte, CEP 79690-000, e posteriormente ser enviadas ao Prefeito Municipal.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo-MS abre o prazo de 05 (cinco) dias corridos, após a publicação deste
extrato para qualquer impugnação, que deve ser dirigida ao Secretário Municipal de SECRETARIO DE EDUCAçÃO,

CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Qualquer impugnação deve ser respondida em 05 (cinco) dias a co da data do protocolo da impugnação

Rita do Pardo - MS, 17 de Fevereiro de 2022

FERNANDA ALME!DA

Secretário de Educoçõo, e Lozer



-n? g?p ?u our^ol) J o!5ql§rutruPv cP luEl.Jiis ru oPPJrlqf,{ o oPlnsrÉ',ix

1!Al)lNill'lü o.l l:I,lãU,l
vlsof oJxln/l c)IxãBou íJIJitl

íu 0 z ?p oIâJâ^â:l â, [r urâ'o]râJ?ld oP êtâurq!9

ow;,Iuo. ui §iQârsodstP $ is-uio^âu -of ol)lÍuv
'o-[amítqnd uns âp urp eu ]o8h uo -uBtuê sleuod Bs'-t -oZ ODIIIV

'r:!p êruê§âid ep iruEl e '(3oYhil3s -oruguorã
oluorur^lo^ur§i( o i)(ixiruY orol^{ 'ml[lsrEJol Jp urrlâJJts) o!àurtnuB \
â Ez§duíl rp rüâS ou oprtol 1nS op lr§§ora) olcl\ !p opPl§I tpjtd rlp ulü
rluBs ?p oldlitrmy{ op Fossd ap ougsrÂojd orPtrnÕ oP'tit8iü .u PlnrFllI,\i
'!.JSV oloquls'l ocruciJ âruolsr§svrf o!s§ruo,; ur oinl op sruednco'612

IVU1A v1:ll^ OtJtlVdV (4rruls o oprpêd ! U\iU:tN()X1t al O,JllUV
::l^lOS:lX

r!'I rod mp[âJuo] oB§ âql cnb $-ojinquÉ stp

opqB§n'o8[f, nâ§ âp olJllâ» oFFI un 'lns oP o§§orc olul,{ ep opu§;l '0P8il

op urlt Euss rp pdrrrnl\ ol,lerd 'vJ.sol otxl'IYJ o.tu:lsou olf,ill
'zz0'z 30 out3uto\'Jl flq eí 3( írot/íf t.'À: vruvrtod

'ãultll§oJ âp Isjol o0 orPxgr â

rlun! tlll Pu oui.^oí) c olJrrtsrIruipvip euElsji.§ Dlr 0p?rtlqnd r op!]t§Íi_iu

'zz0'I 30 ()ullnil{iu 10 tz r(l izozlt§1"'Ài vtuvruod

'âm1§01 ep lurol ou opExgt ã Eul

' 
I YdlJlNrlt\ o.|.t:Lt'l uil

v.t.sol o.L\nvJ oJ.ulgou otf,it I

'zuo'Í 30 ouIIuI.,rL{ xo íÍ 30 íz0zlrfr.'Ài r/tuvJ,uod

,úm§or âp Ieloi ou opsrq! 3 lu

old]rrunl\ op lsnuo ou9!C od ã ãúnl§oc âp lerol ou opexu, â ru
{rD PJ,F rü OU]}^OD 

' 
o?5r.{Sr0trUpv ip sr.Elorr.s su oPrillqnd r op?!sr8âu

lYdl)l i'(JlI\ ().1.1il,lí lld
v]sol oJxnvJ 0t.u3Bou (.)Dit'l

'az() i ep onsraÁal âp [a uã'o]ro.làrd op â1?oqP9

!u!.quo? ur §riJàr$dsn s? o§{w§oÂiu at ol»Iuy
. 

I Z0.Z âp orqono rP I r âp rrued e sollâlà snas opuli
-uorâr'o!à[illqnd ms rp qnp Du rü?!\ ue ?ler]ue HDDd P,l§:l i,a ocl.luv

Éó/§99 8

ou rr'1?p 19 oâur op §ãrdrr opSrsodsrP âlu?$uoJ'Sr\l - oPrPd oP llru q
-uus êp lDdrirun!\ o^rlmexq l?Pod oled opf,zlll uoJ àíâEâqo, úEanrâxâ c

'ordJrnmFÍ ülâd soprzrFuo.l 'lZ0 í,;t0ou oruiluclrnlprrJ 'lio Z ti IJu oÁn

-ulsruruipv oJ§âÍ)rd op oÍ5nrôrâ ? Pqmdsú.D r Pzrix?JU wd :ilurldns .z
ouoJ 'ou9lÍroqq âf r?rlrxnv âp oâr[:) op oRdnro '10-80s otl l9Í ou qos

ld,) ou rlu.sur'v211()s 30 vl.tuYr,{vNvto !'ârmldn§.t ouo)'ll ornr
-J?lrossos§v âp ols§ruoJ ú? ot&J ol rtuedtril |ô-169 | 19 si6.u cp§ ld)
ou slur§ur 'SY.l-lüUrl Y/\llS VO Y'liIDNYZni['r]lnlr.L oruo:) 'ler?oS rlurl
-sr§sv 5p oâE) op iluPdnm '02-t€l l§l 96g .u qos 34.-1 ou ou.sur 'vlül'I
scHJ§vs y«ll.{ulruv SNly']] seroprN.ls §} }lyNDh-ío -"1 o9lluv

::t^IOStillt

t6r999 S ou l?rip.J r3'l ip 'ig o;^rF op J \lrdJiruny{ op Ernr

-.!8rO rJl rp op Jeiuasuol §lglrnqule scq ruâurlprJrdF slgEil sâ9Jlnqlllt sqr

opu?m 'o8nr nâs !p oril?rêxâ ourld urâ 'lfls op ossoiD o19r^i ep opuü 'oFlxd

op Dird nws rÍ, IDdnrunN olrqau 'Ylsol ol"xllv.) olu:lsou ollltl

-t'1 o§§esrd o ânb sopEssâDtur sP olueur$quor rrd o?,lgld ?uor lsdlru
-nrt ollâJ?rd op s?^r.w '.sÍ^i *oprd op rlru llurs âP |tdorqnhl mllãJoid v

oYJvJtJrr ro oYs§rdsi'ts

'zz0zl(.0!z?.

uà 'st't - o(Iuvd o(l vltu YJ.riYs :l(l lzzo'lvlsÍd oYjvlf,ossv
rled ? §n - cnuv.t o(t vt.nt Y.t.NYs lo oldlllNnlt olâd :srnlDqr§sv

srer.os sJQáx.Áqns - ()0.00 0(t 00 tl 09.t t :Prruooors )PJ

ierr?d§e o-üàDrP3 :aPrP:ÀrlB.Íolâli»d

r^rsnliol o!5u.nFjI - lz00 19t zl :lluoriul:l
13J1S -

i.z?-l c âuod§E 'snlnJ 'o95Énpã ip rrrlJr.rs - 0l :EunuoruDsr0.P?prun

o^nnrêr8 lrPod - i0 oirgluâurPilo opíro

ç§l:$rd§âó
:a;0í oF,rJx3 - rwju;uljl{) opjqoo

(s0Àf,1u3, ?tou 9 úlqí$ ? stcàJ oturl
i quirenb ! §olu3olro ilu Elu.^otr . solDznp) óc'(ts 062 ${ :[qül rop^

'zzoa âp o4urâzip rP lf ?l? ?JüPurs§ Jp nEP F.l jlutd t :ertulilr\
rqFqP^u êf

omld ou oprqplsp sruc.luoi'(p3!srl r mlplJnf ro§sid) §orir.Fl !F §rtilü5!
rD oqirlrüd - l?lrac'si o?.1P)q|â !p oluJúll0e op [uoril3tu ? oprh-.ll orâl

-sn, il srsldsâp rrat§trr il?d sorÍâ1r?u!, sosrmâr âp âsmdâU :üsodord olo[qo
'st^l - oPJld op llu uuls êp raoletsâd o[ierJo§sv :?nàmd o!5Eluuil0

srr{{p:Pd op 4ru PluEs ãp otrhJrunll :!lilq§d o?a!!§lururpv

za0ilt00,N os§eror.l

a$ti t00 ..t orNãI\io, 1(I ot{utr o(I orvtJx3
:r§-vl3'I
i.z0Lií0it7,

w 'sN - oouva oo vUà v.Nvs qc lzzotv].sEd oYjYlf,0ssv
?tàI i Siti - OqUVd O(J lJlU VINVS aC OldlllNIIK (rtcd :srunorssv

§ÍrEüs §oglq!,lqns - 00 00 00 úü !t 0§ i t :Prurouocd 1!J
l!§?dq oP5?.uPq iâp?i,1^ns,,olafoJd

?^r§olJul o!5Írnp3 - lr00 IqÉ il :lluo§mc
1:t3íS -

,âzrl ? euod§l 'PrroFJ 'ogJDtrP3 âp euqâ§âs - 0l :eunu?uolro ãPEptr,Íl

oÀurcrx! roP(ld - z0 :oiJlrtuiunaro ogfio
çfl :?§Jdsett

:zzoi oririrâx3 - !@t0âroBlro o!5noc
íso.luuâi i.rou , EturJl i JtEaJ oturl

, el{ântrb i süuomllo l,ru p.luê^ou D -\oluâznf) 6f'§tfJ ú62 su iFlol ioP,,\
'I 203 ?p orqurizlp ap I É ?t[ rmtrqt§§9 ãP nsp eP :u!d t :Bl.]q?tlÂ

.oqlE(ltrll op

olpld ou oprqptop âulo.looJ r{r.rsr:J â É.rpPnf ross.rd} sorà.»l Jp soâruâr

?p oçàctsêrd - prJii§â o-8áEnpã rp otDruípuatB op luoql.ur ! opursl^ oràl

sl 51, §lssdsip m1sn. ued soJlcluEug §osm.ir rp ãJ§sdi{ iol§odoJd olrlqo

shl - oplrd op Brü eluus êp rzrolpl§àd olaBr3o§sv:rrâirPd ollezroBír0
'sr1{pitrd op Er}l nws ?p ordl?runr{ :PJilqnd o!âersurspv

ZZ0Zr' I 00 ífi ossailrjd

Ii0?/100 "\i Ol,Ngl{Od rt0 Orllullf O0 OIYU.tXll
:3-I fS r(liio

'srl - oPPd op E1llI DluE§ âp ordlcrunl o , opFd op llru uuDs op

ozoplJ.d oljerâoJsye a4uâ ei0Í1t00!Noturuo:l ã0 ou.l oP olutx:l ixrJl
-â.Iãr 'splprJ sp lluol ot, ,9ó I §u oP5,Pê 'ii0í ep orâr?Àlil âp íí P,p op üSrr
-rlqnd ep opj?Jgqar r Ecrlqgd luiol 'Si\l - op§d op slrx ?lues ip unllaJard V

z?oifi 00 
"N 

o.l,
-túItoJ'Í(l o!{lt'Ír o(I o.wltrxS 30 oY5Ylngild ro }rvuu'J

?z0z êp orrâjâ^i:l,i' 1I 'sl l -oÊDd op qry tr|ws
opasu8ndúr DP oloJoloid op

u?p Dp rrlloc ! sErp iorurs) s0 ur lp,püodsil J?s o^?p ogSpu8ndur ronhpnÔ

U,-lZV'l 3 3lUíJd53'V'lUJ-lll;lJ
'()y)vln«3 3(] oluvtíàf:ls ?p pdrrrunt\ ouçlal?ês oD cP,8u,P Ds e^?p

er,b'oEánuinduÍ fibplb rrEd otElxâ ô1sip o!ômrlqnd s sodt'soprxo, ssrp
(o.uri) §U êp oard o àlq9 Sr{-oprDd op urll pluus ip ludrcun}\ erroF.lild y

l?drarmN ot,qlârd oP s?.?!r^

-uâ ros ?luâ8otrit§od ! 000-069ói dlJ oluozuoH o^ofi orrB{I 'ou/§ '?nos
?^IS Pp oplui! enu ! opPnIs 'oprrd o:, Plln EúEs iF lEúrtrmw erfipJ.rd
qD oluÍrtord âp rolâs ou spEqâJr 0§ ouâÂ?p ?nb 'fl 0a6 l0 Í t ou re'l Dp !z§
'Zi w ur op olsr^êtd âua-Iuor 'opru8ndur rs giopod s^wlqqsnl e rog5

-ecqqnrl 4sap rlnor r 'rlp (o.ur.) ç0 5p orod ou 'is ânbrlqnd i â.--.rlJrÊrx
'ZZ0Z|100.u oruHsntiurp\ os§êJor(l op i-oloP §ou iluf,l)-uo, oqleqf,rl

3p owld iúojuo,'{lSO) l!^15 lpcpoiro§ ep o!àúzrurirô opu{ar e'iso^rl
{âa o.\ou â lluul ? stDâl oluF ? ellFlmb â §olu?m}ro llu guâtroü, r_oluâznl)

6t'Sr1l 0óZ §X Jp JolÉ\ orr i§o!!5wtru so§,n!ár )p nlJuâril§upl] x illoÀui anb

JüJidsâ opir.npâ pa? Eu süuJrurDuâ:s Jr^ouord'efos ;unb'orordicu r olrlc
-Id ãsôrrur âp ilqDilruu cI o?inJssuor u upnloÁ'Shi-opEd op ?lrup,nps ap

rzzolph'til o(Jpnoss\r r ã St\nrFrpd op nru !lu.S êp ordl.runn o aÀuã [ui,
-[d.rp ouJt rp o?5prqâ1.15 ? âl!à,.1, iS]O) I^rJ iprp.rms rp oB5szlue,Sl(]

uud ncr;q9tr uueururqJ ?p epuprilqrsrr.ul e rcrlqçd euo'119761g'91 ,,u

!â'l Pp 
"a 

ã 
"l§§'iÍ tlr op soruiâl Jo uor fli.usuosuoi ur.'srrÊàl sêQjlnq

{$ sPns !p osn ou o!5mnpil c}r lldrarm}! EDEIü!?S Ep sô^uDE 'ordrrmr^i O

oü(at{o!r ro oNutr 10 roYqlltqlStxaNr to or}llJxx
,x§-vt3,l

I r0z ip orquilâs ,p / | 
<sX - opPíl op llru EluEs

'olJPuÉxdrür ?p olocotord op

strP Ppj?luo, u sflP (oilrrr) ç0 l!ã PPrpood§i, b! âÀip o!áxufndur rârblro
u:tz\.t 3 3.mod§:l'vunJ. ti'Ll

'OY.1v,)r)c3 30 Oru\"Llu1:ls rÍ1 lúdr,ut1lt ou9lârie§ oP eprÉ,rtp râ§ â^rp
rnb bllàÍuândln bnbFilb rlud ülÍl0s i]sip o!álilqnd r Jgrdv'sopruo, snrp

(oruri, ç0 ãp oed o ârqr Snl{pnd op ErU rrftS Jp Fdrirun}\ prÍrlÍf,Jãrd y
pdrurnlg o1ra1ar,1 ou wpun

-ur Jos inDuuúuâ)sod i'000-0ó!16l .l:lJ'oulrrioH o^oN oJrÍf,8 'oru§'rznüs
r^l,s.p oplEri5 rtrà i oprruÉ tPrd ôP niu e@s oF pdnrunrl .flrâJird
!F oloJoloid âP rolrs ou *pÍnlrl â rt§ oPrâ^ep âob ', I 0í16 I 0 t I oü rJ'l up 'iz§
'if IE 1r§ op olsr^ãrl rorojuo, 'rpruxilldur »s rJopod r^IP,ryll§nr I t!á
-Erllqnd rl$p iptuol p'stp (otorll ç0 ãp orod ou 'Js inhlqnd â is-ânstiJU

aí02,/100 ou o_ulcn§luuJpv os§âJoid op §oln sou au!]§uo. oqltqt4
ep ourld sruoluor 'íJS(), [^h rprprFo! r{ ossezlur8]o gprroJ.r ! '(soÂE
{rr a.lou â gurn J slEa, oJurf, J qumb â solu;mlro l(u elua{ou a soll,iznp}

6f'çi8 Í16í SU âp role,\ ou i)-orrêclFuu sossJa] âp rlru?r4s${ e âÁlo^ui ànb

In$dsâ o!5?5npi Er! !u so'luârurpuiir ralou,od'plàs lpnb biord,iâ, o oârlq

Td Jlsaraur ip âpt,r;lEUq ip o!àolâ§!o-. I ppnlo^'Sl^-oFed op Elíàq@S Jp

Eolf,l§âd rtSrrms§v P a §Í,\-opnd op EII Burs âp ordrrsor\ o tÀn, ruâr

-[d ?p ourt ãp opjuqelê, q âruâD]âr ÍS:X» llÂl) ePsPorms EP o-8aEl@tJO

ePd ocr;q4.1 quoupup{) rp rpuprlrqÉrx.ul P 0JlqÍ,ld ruol 'il021610 Íl 
"olül 9p 'úZ , oi§§ 'if u[ op soru§t §o uoJ ?tluuuo§uo3 utr 'st!8tl sêg]lng

-ute vns âp osl ou ulrDinp3 ?p |glprunrl tríJqã]r:s rp §?^!rl[ 'odnruI4{ o
oJ\i'rll4lol :l(l oülull xo IoYüI'Il8lrlxlfil lq oIwrx3

;l.l ts 1(I.\1()
'sN opred op qru ncas ?p otdlr:unl\ o â oPrd op 4tu sloPs ep lzzolqsá.I
olail)osst/, a]lua oluiuDl 3p oruàI üp âpcprltqrtuâu! âP ol?4p oe Dluãlâlil
'àPePrJ !l l[u]of op a96 I úu oESrtE';iuz âP olrâreÉ:l âP I I 8rP oP o!áer,lq

-nd rp olarrÍJnâr r rJllqod ?ú,ol'SI\ - opEd op ?llll ?lors âF uur?-lã{I v
OIliSItiOrI X(I Or{UlI OO

'tovíll'ilüt3tx:tNt ro orvurxt 3(1 oYJvJÍI80.1 30 vrvuu3

'o!d

-lJlunr^l oÍr prillo o[rro ou , âuntsoi àp lPiol ou 0PIYUP â !ur8 q?p

!u ourâ,!o!) ? opi?.$rurúpv âp lullãJrâs De opEl,lqnd â opül$líâN
.IYdDINNI{ ÔII1JEàA

VrsoJ 01.xIlY) olü380u olJill
zao u ?p orera^JJ aP fz urâ'olr3lard op llâurq?D

'ougJluol ur srqa§odsrp s? is-mâorâu -ot 09lIàY
zz0 z ãp orrwf âp fl cp nwd r sl!4â mis opuâ

-so.Ilâ, t!5r)lqnd pns ãp ElIf ?u roÊr^ un çr?Jluâ ujepod ns:j -ôZ 0üIOIV
'ÍóD99 

8

,,u tr1 rp 19 olue op nsârrlxi o!àlsddsrÍr fller)§ud. 'Sr,\i - opDd op EIU u
{$q Jp Ixlcronrl o^nnr.rÍ iipod ol,rd op?zrlpurjot ãrâuâ8uor (EJnrâxâ ,
'ordrlunl\ ol:d soprzlltúoJ 'Zio Z,l00"u âplprlrqÉBeul 'ZZ0 Íó00.u o rl
-enslurrupv ossJroJd op o1ônroxr e nqueduocf, J iurlBJsu ped :iluildns rl
ourc:l t!árcnpü âp leuorssuoJd âp orir:) op âl0rdnro tf-l[0 rf9 0llt,0 qos

ídJ ou olu.)sn vUiIuSd vl,sllvã oYot '3 rnrtl ouo] 'ogje.np3 âp

lluor,-sgord ip oisJ op ouudtrro '00-l l ç l Lg t3s ou c'os JdJ ou (,1ucsür 'Sã^
- t\r síNil\ o(lJ::tuvdv líNQt§ sâropr,uâ§ so llYN,Jh-it( at ()9ltuv

::l^ Ios:Í8
ió/999 8 ou luâp.:l râ-l ip '19 oirue op â l)rdpiml\ op ?rru

-vil11 ro'1 ep op soluulsuoi sãQJmqu! slu âluâul?nâdsâ'§r!3âl §ãqárnql]}? r"P

opws 'o3rl nes ap oplr§râ ouàld uà 'lns oP ossorS olsl/\i rP oPElsS 'orPd
op niu ?lrPs âp ledrilunl i olrâJird 'v:tsol oJxl.IyJ o.l.NãÍlou olf,tl'I

'4il'Z ll0 OUIrU'!l :ll 30 €Z 3O ?Ziti$l;t\ vluvl.uod

ffia.&q

o?5V .p @qd o Ma - r@s .etÉDw sp EdÉú^n o$tuoa qd @dc s! . ., dÍly

í20 í âp orrrlaâl ip aa uJ'otrat.ljd op.rrurqc{)
(rIlrluo? uJ §eQtt§(dsrp § às{uxão^au at ogl-Luv

-opa?Jrlqnd Dns rl ?lll Eu roirÀ ui gJDrtuJ Duf,iod ?tsí -.U OrJII)íV
'"IIJE§ -r3ze'l r Jiodsl'psllnJ'o!Je5u3 op luEcrJâs Bn

rPrlol lns op osorc olpr\ âp opr,§q opr?d ap ?llu Êo?s ep ordlrlunl\ op lv
-olsed !p ou9§hord orpEnÔ oF 'irizt I ou ?lmlnll^i t-sYíl oloqurs 'lrf,lln:)
ãp rotãS ií) J_t.qJ !p opssruoS ur oirr; op iluEinJo'! 1lS vO VIJI-ll:l
IJJnIUvl,\ yUyNVIONt sropruês r $Ípêd e uvulfiox:t -"1 oDIIuv

1:I^',I0s?u
'ro1 rtrl *puo3uor ogs oql rnb srqârnqne sup

cputsn oÊ8. nês ãp orilJrlxr ouãld rua ln5 op o:^iol5 olcl\ iF opprs:l oprc(l
op qry !lu?s ap Êdrarnr i otritêid 'ytsol o.|_xllv.l ol.uããox (»-111

ai - o@d 6 Ylt vffi - 8vr*!@m n ovât1o@
a$n l!,,Ér

@-ffiffiffiffi#,L @-rJs EEf ru dtrrã^oÍ) i ()?Ser6rurupv âp lwlurrg uu opmr;qn4 r operlsr3rg

lvAlllNiIn 0ll':Li3Ud
v-l.so3 o.l.xt'lv.1 o.tx:l8ou otJtl'l

3Z0 Z rp olâfAâl.p [a uâ'oltâJrjd op â13u!a3..)

elgl1uoo uE seÇirsodsrp w as+uriorag 1J 1.19;1.1.11y
'apJeJrlqnd Dns ap slBp uu rofi.r un gr:lur cuwod qs:} 1I ODIIUY

'1o-usJrtuoJ EP

ilurprsãrd o f,r;s .nb) 'Z-.LS! oloqurls 'll a/ur.r.l..rossrsn"V ..p o!§sruo-) ui
o§reJ {) rdnro ?rd 'HISV?S -oEJElqEH i oqFqr{ Irrros dru?rsrssv.rp
9Lr4ârJJS ?il oPrlol IU opxtol 'lnç oP ossorq olPtt 3p ottEsl 'oPJDd op Eru

4uu5 ap lutlrrunyç nrruÉJârd r.p ltossâd âp àtuâupuuâd orptrnô ot'10Íq6.,u rl
-nrlllPrli'oÀ[E]t§MurTrv {uâlsrs§V !I o&!J op ãtuednJo'v^ US y« SIII IOC
(r.LUigOU :roprÁr.s olJd :oll?rlpÀV â otuJ@rolluort rp olssruo.) e roduo.
,.r?d pu;,sip inb'Ii0 a atl.ú Euaod rlâd,p?rg[§.r IU0 üq0lou ou 

pr]nrod

r.p r?rp,llp rproirsâp 1olsstruoJ pp âlmprstd i 
t 
J0ita .u ÉlnoutEl i t^np.{slu

-rupy oruilsrssy rp o?re,l op â]urd0.o '6s-l0g LL!- agç .,u qos JdJ ou EIrl
-§u! 'SÍtSlI :10 S\tl:lUC VNVÀ'I[S ?roprurs I UItlIlISSnS -"t 0!.».tUV

rt^ tos.t'»t

f6l99ç l.u lelâpáJ râ-I ap'g9 oirp op a'ordrcrunll op rt
-ru!t{) ti'l rp s-r}r,nsiloJ sêparnqrln sru ituàulurrodse smial sag\nqu1r scp

op@s 'oBpJ nJs rp onlrlrxã ouJld ulFS op ossorg olel! ap oDulyl ropad

op arU nuES â? Fdr.runI,\ otr..lârd 'V'.1.S03 O-Lxl-lV3 O.I.UãAOU Onn'l
'ut0'[:{0 {)üll{ulL{tl :t(l tu I(l tI0Íi0Ü"'tivluvruod

'iYdl.)l NII^i o.t.l!l:r3ud
vJsol oJxnvJ ()IUãgoà otll11

zz0z ãp oirilã^.J ip zu shi -oprEd.!p Blu EuPs
'l?lrpl oP

o!ávlrJuâr rp o,uleur rod 05NEdg15 rrg xgzvl :{ EItOdSa 'vllulit-)
'oYJvlrt03'l(I ylnvEuf,as v(I saovolsstJeN sv 0oN3(N3rv
'lv.lNilr\Yrjrlar I "rLT-Nv:lNr oYJvJo(I:'l eo sr\'?rf,rNn^ sY'rof
-$ sva sãcvalssrJSN svo oLN:1!1t0N3l! o Yxvd uvrü.{vl
vunl-liJtxoy - so,lrrNâl^ü'lv sou::tN'.j, l-t0 ()Y5tstiàw iruirâJir
'Í02 l0 .u mrlqu rpruBril 'Zf,Oliçt .,u ssuâdsr( iFuprl.pour ?u ouglr]rc

ryt sÉpunn @úc op&4 Q.ú@n {bqF. wq
'll@4

oq@,mÇ4M0r'r @uü n..l@atsid4eAft o ree@

'.mruiluüd ilrno tP , tlrÀrEaúÍ

rp 9t{ n{ .p oÉqFry .p o!qúo, qouoNn

..zad â8, aay ., tuna ot oi$&d. . q6 ffi"

'ord!,'Nt/'t op Fi.UO ouBK: rmÍ'trqnd
âp @n 'oür.ôD, woFrnqc@tâX

olf,,?'r

§ I soo o!!âJild oP ârâulso

'ougrruo uâ s4á!rds!p s $-wão^.U.t §

:v.f,tàJac

'ÉI rd sÉpuâJu6 S
,qt ânb §@tq@ $p o@ !h trs + orrlo3» o@d ôu 'FS q lru oBK

.p opsll ropEJ op ille{ qq ,p olpJnd AIsOf, Ol,XtTJ OIü3SOU Oli)nl

'qáÉlHnd hs cp wp ú rdu @ 9qE @sO ryJ i€ gy

rllqBd Biú9r{ã .p 6opBÉp!@ tryod
.op6 Spdl,llmu sâ{@ r@ snu9 6 sprrd @ o!§§rlÚ eP idr§ §o í uv

5@s $P suryf, uq!.lf, - À
:sàrt^t úeJ 6l@ryl - 

^l:aFJ mos âP o48EfV {l
sqEls ry r.p6ârj -b.@H "I

$retutr§PqPtq-l
:opa tbiNilt r!àçIt m{ T q&rF^V T (N(Dr rtu or!â6!i{

op Bwrsd B S d hporqa oxw qllro s sfí.um eU .I X

ps 0p 0ss04 0lulil ep opuls] - 0prBd 0p ullu sluss 0p otüclunul

@

{

§q6I ôu oqJIPS Jq'tuo)'apepr)PptPuroíiPljod'nrrrMrr rzoz àp orrara^al ap tz 'lns op Ô5sar9 olew :IOYoIf, vo lYNuo[ 9

'lz0z g( olil3àt^tú 'Jo §Í s(I 'zí0'?9€0 
"N 

oJ,SuJro



+

-

Â$oc'oÇôo

Pwtabrui
&tu*frraúhúffi

Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo-MS-"Escola Especial Agripino da Costa Lima de Educação
lnfantil e Ensino Fundamental".Rua: Padre Tadeu Kolodziejczyk no. 424- Centro Celular-998537989, Santa
Rita do Pardo -MS - CEP 79690-0008-mail: peslalol4lÊanlqritadqpardoEs@hohnqil.conl

Santa Rita do Pardo -MS, l4 de Fevereíro de 2022

Oficio n'.01012022.
Da: Associação Pestaloz::i de Santa Rita do Pardo MS
Para: Prefeitura Municipal de Santa Ritâ do Pardo MS
Assunto : Solicitação

A Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo *MS, inscrita no CNPJ:

03.228.62610001-48. localizada na Rua Padre Tadeu Kolodzíejzyk no 424, Centro, no

Municipio de Santa Rita do Pardo -MS, atraves de seu representante Hermelina Rosa dos

Santos Souza, brasileira, casada, portadora do RG sob no 886.568 - SEfUSP/h4S, e inscrita

no CPF sob no 911.318.391-53, residente e domiciliada na Av. Dep. Júlio Cesar Paulino Maia,

865, Centro, Municipio de Santa Rita do Pardo -MS, vem mui respeitosamente apresentar

documentação e Plano de Trabalho para solicitação de Celebração do Termo de Fomento

Municipal para contratação de professores e serviços de terceiros referente mês Fevereiro a

Dezembro do ano de2022, a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo

MS e a Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo MS.

Sendo só para o momento, desde já agradeço a atenção de V. Excelência e desde já

elevamos os nossos votos de estima, consideração e apreço,

Atenciosamente,

Hermelina

fustalozzr

Presidente
Souza

Exmo. Sr.

Lucio Roberto Calixto Costa

Prefeito Municipal de Santa Rita do Pardo MS

PBOIO(olp
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo

Estado do Mato Grosso do Sul

Ficha de Dotação Orçamentária

Exercício de:2022

Despesa: 135

Orgão: 2 PODER EXECUTIVO

unidade: 10 SECRETARneOUCnçÃO CULTURAESPORTE E LAZER SECEL

Funcionat: 12.367.OO21 EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Proj/Ativ: 02.043 EDUCAçÃO eSeeCtRL

Cat Econômica: 3.3.50.43.00.00.00.00 SubvençÕes Sociais

PARAATENDER:

ASSocIAÇÃO PESTALOZZI

TIPO DE MATERTAL OU SERVIÇO:

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS



*SÉ*e#
Municif)io de Sênta Rita do ParcrÕ

Estãdo de Mãto Grcsso do Sul
CeÍrtrÕ Pol íticô Admi n istrativo cê raldô lvtãdins

SecReraRtA DE Frrunnçls e Plaueuemenro/SEF!P

Memorando no 00612022

Santa Rita do Pardo - MS, em 15 de fevereiro de 2022

A Senhora
Fennaruol MaRlns Feusrrno oe Lrua Aluetoe
SecnerÁnrl oe EouclçÃo, Currunl, Esponres e Lnzen - SECEL
c/c. Rnouel Flusrrruo MRRoues MucxÃo - coonoeNADoRA oe GotvÊNros
Santa Rita do Pardo - MS.

DE DOT PARA RC
RITA P

Em atendimento ao Memorando no 11612022ISECEL, servimo-nos através do presente

para informar a Secretaria de Educação, a dotação orçamentária tendo como objetivo da celebração

de parceria com a Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo/MS, no valor aludido de R$

290.845,39 (duzentos noventa mil, oitocentos quarenta cinco reais e trinta nove centavos), para

custear despesas supracitada no exercício de 2022, sendo:

Ficha de Dotação Orçamentária:

Exercício de 2022:

Despesa:135

Orgão: 2 - Poder Executivo

unidade: 10 - secretaria de Educação, cultura, Esportes e Lazer - SECEL

, uncional. 12.367.0021 - Educação lnclusiva

Proj/Ativ: 02.043 - Educação Especial

Cat. Econômica: 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais.

Salientamos que a ficha de dotação orçamentária e demais documentos pertinentes a

solicitação, segue em anexo.

Sendo so o que nos apresenta para o momento, colocando-nos à disposição para

esclarecimentos e informaçÕes adicionais que se façam necessária.

Jott

IA

Atenciosamente,

Assr DE ADMIN tsT



^

Secretaria de Educaçáo, Cultura, Esporte e Lazer de Santa Rita do Pardo - MS
Rua Pedro Bruno,2047 - Bairro: Novo Horizonte, Cep: 79.690-000

Fone: (067) 3591 1374

Memorand o 116 12022/SECEL

Santa Rita do Pardo. 15 de Fevereiro de 2022

Ao
Sr. Juliano Paixão Ferrer
Secretário de Finanças e Planejamento - SEFIP

Assunto: Solicitar dotação orçamentária

Considerando o disposto no inciso II, do artigo 25 do Decreto Municipal N" 02312017,

mediante a solicitação de celebração de parceria apresentada pela entidade
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZT DE SANTA RITA DO PARDO-MS, inscrita no

CNPJ no 03.228.62610001-48, por meio do Ofício n' 01012022, SOLICITAMOS a

INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTAzuA para celebração de parceria com a

entidade supracitada, no valor de RS 290.845,39 (duzentos e noventa mil oitocentos e

quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos); que tem por objeto o Repasse de

recursos financeiros para custear despesas de custeio visando à melhoria do atendimento
da educação especial - Prestação de serviços de terceiros (Pessoa Jurídica e Física);
visando o desenvolvimento de suas potencialidades, a melhoria da qualidade de vida, a

socialização e o pleno exercício de sua cidadania, conforme plano de trabalho
apresentado.

Na certeza de contar com vossa compreensão, desde já agradeço.

Atenciosamente

FERNANDA
Secretária de Cultura,

229/202 I

E-mail: sec.educacao@santaritadopardo.ms.gov.br
E-mail: gerenciadeeducacao@hotmail.com

ALMEIDA



.*9§.*t#
t4uniclpio de SsnÍâ Êita do Pardo

EsÍado do Mato Grosso do Suí
Centra Fatilica Adninistralivs Geraldo Maflins - Rua Geraldo da Silva §su:a C§P 796§A-üç0

Razão Social: Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS
Endereço: Rua Padre Tadeu Kolodziejzyk,424 - Centro.
CEP: 79.690-000

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os objetivos e finalidades institucionais e a
capacidade técnica e operacional da Associação Pestalozzi de Santa Rita do

Pardo - MS, CNPJ: 03.228.626/000148 foram avaliados e são compatíveis com o

objeto proposto no plano de trabalho conforme estabelece o Art. 35, inciso lll da Lei

Federal no 13.01912014 e alteraçÕes.

Santa Rita do Pardo - MS, 03 de Fevereiro de 2022

RAQUEL FA CIO ROBERTO CATIXTO COSTA

Prefeito de Santa Rita do Pardo



§$rL#-

rd
MunÍeípl'o de §anfa t?ría dr trarda

Es{ado da Malo Grosso do §uí
Centro PçlitÍcç ÁdmrnlsÍrativo Geratda Maftins - Rua Gçraldo da §Ílva Sauza CEP 796§0-AA0

Razão Social: Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS
Endereço: Rua Padre Tadeu Kolodziejzyk,424 - Centro.
CEP: 79.690-000

DECLARAÇÃO NÃO rNCtDÊNCrA

Declaramos para os devidos fins que a Associação Pestalozza de Santa Rita do

Pardo - MS, CNPJ: 03.228.626/0001-48 não incide nas vedaçÕes do o Art. 39,

inciso lll da Lei Federal no 13.01 912014 e alterações.

Santa Rita do Pardo - MS, 03 de Fevereiro de 2022.

/

RAQUEL FA ROBERTO CALIXTO COSTA

Coorden Prefeito de Sonto Rita do Pardo



COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E OE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

ConÍira os dados de ldenti'íicação da Pessoa Jurídica e, se houveÍ qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização

cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declatada pelo contribuinte.

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

48

ASSOCIACAO PESTALOZZ DE AANTA RITA DO PARDO . ÍÚS

TrfuLo Do ESÍ§ELECUEMO (NOMÊ OÊ FNÍÀSlAl
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA RÍTA DO PÀRDO. M§

PORTE

OEMA§

cootco E Dt§cRlçAo oA ATvDDE EcoNWtcA PRNCTPI
94.30-8{X! - Atividad6 da assmiações dê defâôa dê diBitc sniais

CUDIGO

85,tí.2.{t0 - inÍantll - crechc
85.í1.9{0 - Ensino lundamentat
94.93-6{10 - Atlvidades de organizações asoclalivs ligadas à culturâ e à arte
94.995.00 - Atlvidsdcs associatives nâo êspêdÍlcadâs anGriormente

399€ - As6oclaÉo Pdvada

LOGRADOURO

R PADRE TADEU KOLODZEJZYK
NUMERO

121
COMPLEUENTO

CEP

79.690-000 GENTRO
MUNICIPIO

SANTA RITA DO PARDO
UF

MS

I ELEIQNE
(6?) 3591.2r8.1

STUAÇAO üD§BL
ATIVA

uar^u §ruÂç^uurua§rl@
03,t112005

MOilVO Ut §nUAç^g ÇroNrRA

sffuÀÇAo ESPEGTru OÂTA OA SÍTUAÇAO ESPECIAL

coMpRovANTE DE rNScRrçÃo E DE stTUAçÃo
CADASTRAL

DATA DE €ERTURÀ
í 6106/'1999

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dezembro de 20í I
Emitido no dia 23n8n021 às'lzl:53:08 (data e hora de BrasÍlia). Página: í/1

ili CONSULTAR QSA I voLraR E ttr,tpRltr,ttR

A RFB agradece a sua visita. Para iníormaçôes sobre política de privacidade e uso, q!!_que aqui.

ü
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Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE OÉgTtOS TR,AB,ALHISTÀS

NoMe: ASSOCTACAO PESTALOZZI DE SANTA RITA DO PARDO . MS (MATRIZ E

FITIAIS )

CNPJ: 03 .228.626/000L-48
Certidão n": 54L84945/2021
Expedição: L8/LL/202L, às 10:56236
VaLidade:. 16/05/2022 180 (cento e oitenta) dias, eontados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ÀSsOcfAcAo PEsTÀLozZI DE SâIITA RITA DO PÀRDo - t{s
(MÀTRrz E rrlrÀrs), inscrito (a) no CNPJ sob o no 03.22e.62610001-{8,
Nâo CoNsfA do Banco Nacional de Deved.ores Trabalhistas.
Certidão emitj-da com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 20L!, e
na Resolução Àdministrativa no 1410/2071 do Tribunal- Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados consLantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabel-ecimentos, ag'ências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal- Superior do Trabalho na
Internet (http z / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORUÀçÃO TMPORTÀNTE

Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimpl-entes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

)ÚviCas e suuestôes: criclt0tst. jus.br



MTNISTÉRIO DA FAZENDA
Secretarla da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATMOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA RITA DO PARDO . MS
CNPJ: 03.228.6261000í -18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alÍneas'a'a'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de24 dejulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http:/lrÍb. gov.bp ou <http://www.pgfn.gov.be.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211o12014.

Emitida às 09:35:55 do dia 18/1012021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1610412O22.
Código de controle da certidão: 494F.3000.54E7.6F5F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



2510112O22 1O33 Consulta Regularidade do Empregador
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CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

fnscrição: 03.228.626/oooL-4r
RAZãO SOCIAISOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA RITA DO PARDO MS
Endereço: RUA PADRE TADEU KOLoDZIEIZYK424 I CENTRO / SANTA RITA Do

PARDO/MS/79690-000

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da LeÍ 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de ServÍco - FGTS.

o presente certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: Lg / OL I 2022 a L7 / O2/ 2Oz2

Certifíca gão il ú m er oz 2O22Ot1 904 1 93 03 7 S4SB}4

Informaçáo obtida em 25/OL12022 1O:33:32

A utilização deste certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da caixa:
www.caixa.gov.br

https://consuha-crf.caixa.gov.briconsultací/pages/consultaEmpregadorjsÍ
111

Voltar lmprimir



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GRO§§O DO SUL
§ECRETARIA DE E§TADO DE FAZENDA
PROCURADORIA.GERAL DO ESTADO

CER?IDÃO NEGATIVA DE DÉBÍTOS NUMI078837/2022

CNú"r I O3 . â28 .6t6/'OAOl*t 8

Certifico gue, verificando os registros relativos aos controLes de cré-
ditc's tributários do Estado, constat.ou-se eüer até a presente data, não
constam dÍvidas decorrentes de créditos tributários constituídos e ,lébitos
não tributários, inscritos ou não em dlvida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendênclas de obrigações acessôÍias e eadâstÍais, de responsab,ilidade
da pesso fj-sica ou juridica aclma indicada,

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Groeso do SuI apurar,constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários
anterj-ores e posteriores, inclusive no periodo compreendido nesta certid,ão.

o número do CPE/CNPJ acima indicado eêrresponde ao número informado, soba responsa-bilidade do própzio solicitant.ê dá cêrtidãÕr circunstâneia que
torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certídão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do ccntribuinte do âmbito da§ecretaria de sstado de Fazenda e da procuradorÍa-Gera1 do Esrado,

certi,clão expedi,da çom hase no art. zg4 da r,ei. n, l,gl0, 22 de dezembr.o
de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nô 9203, de
18 rte setemhro cie 7qq\, e art. 3" do Decretr, n, 1S,4g1, cle 5 cle ago,rf.ô dê
202A.

certidâo emir,ida às 08:.17:42 horas do dia tgiol/ao2z (hora e data - l,ís).

cctÊid,ãg válida ,ató rcssenta dias a contar da date do aua ç:gpaêicão.

À autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Se-cretaria de EsLaelo de Fazenda {www.sefaz.ms.gov.br) ou da procuradoria-Geral
do Estado (www.pge.ms.gov.br),

e-mail: sercucob@fazenda.rns.gov.br
www.sefaz.ms.gov.br



Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO
SECRETAR]A DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

úata: 25fi112022 11h07min

Número

22
Validade

24102t2022

ASSoclAÇÃo pesrRloTzlDE sANTA RtrA Do pARDo - MS cNpJ: 03228626000í48

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à Finalidade

Mensagem

Certifícamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição
abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

lnsaição

Código de Controle

CWYVBOOsYOUQWEDl

Página 1 de 1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Santa Rita do Pardo (MS), 25 de Janeiro de 2022

Rua Geraldo da Silva Souzâ - Novo Horizonle
Smta RÍta do PeÍdo (MS) - CEP: 7963OO0O - Fma5715fi1t23



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTTFTCADO DE INSCR|ÇÃO DE CONVENENTES

Validade
a3t09t2022

Númem CCAD
1 120/09

IncaÍBos

Contdos

Certificamos que a íoJ SOCIEDADE PESTALAZZ, DE SÁNfÁ RffA DO PARDO - MS
encontra-se devidamente inscrita(o) no Cadastro de Convenenfes da Administração
Pública Estadual - CCAD conforme Resoluçáo SEFAZ No 2.052, de 19 de Abril de 2007.

)

01- NoME Do óRGÃo oúÉNrrôloe --
SOCIEDADE PESTALOZZIDE SANTA RITA DO PARDO. MS

02- ENDEREÇO COMPLETO
RUA PADRE TADEU KOLODZIECJYK, no424 - CENTRO - SANTA R|TA DO PARDOIMS
0& CNPJ ou CPF
03.228.626/0001-48

04- NATUREZA 05. TIPO DE EMISSÃO
RenovaçâoASSOCIAÇÃO PRTVADA

06. TIPO DE PESSOA
JURIDICA

03/09/2021

DATA: RESPONS*VEI4
r-

Mat. 11977m4

§ilrr
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Pesblasi
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sar*â Rita do Ptrdo'Ms-'Eecole EspeciatAgrlplrn da co,sts Llnâ de Êdricação lnÍantil e Ensino
Tadeu Kolo&iejc:yk no. 424' cetÜo teefone.ssst 21 84 sântra Rita do paráo -MS - CEp 79690400::: ...:.-. .,,

ATA DE POSSE DA DIRETORIA, @NSELHO FlSCAt, CONSEtlto ADMr{|§TRATIVO E SUPLENTE DA ASSOCTAÇÃo
PÊSTATOZZI SE SANTÀ RrrA DO PÁRDO. MS

Aos dezesseis dias do ds de tmio de dois mil e viole, às treze horas, reuniraÍn-se na sede da AssociaçãoPestalozzi de santa Rita do PaÍdo-Ms, GNPJ no 03.228.ó26100014g, sito à Ru padre Tadeu Kolodz§zyk, no424' centro' cEP: 79690-00Q neste município, na sala da diretoriâ, foi instalâda sessão de posse da Direrorb,conselho Fiscal consetho Administrativo e os respectivos suplentes desta Associação. cleitos no dia dezesscis denraio de dois mil e vinte, com roandato até dezesseis de maio àe dois mil e vinte e três. A instalaçào foi proce<lidapelo seúor claudemh Aparecido cortg Presidente em exescicios que! tornando assento à mesa, conviclou a mimAynhane Tailla Ferteira Limo' para secrctarüí-lo, em ssguida fez brevcs saudações aos recém-clcitos. salientouainda que o seúor Arrany carcia de Lirna, por s€Í do Gnrpo de risco não pode oomparecer à eleiçào e na posse.Depois de ftrmarem compromisso de rcspeitarem o cxercício do madato, as Leis vigentes e o Estatuto daEntidade' foram empossados nos devidos qngos a seguir discriminados: kesitlente: Herroelins Rosa dos santossouza' brasileira' casada, cabeleireira' inscrita no cPP n' 91 1.318.391-s3 e RG no gg. 56g sspÂ,Ís, residente àRua Julio cesar Paulino Maia no 865, neste municipio; vice-Presidentq Francisco Gonçalves de eueftrrs,brasileiro, casâdo, Pecuarista, inscrfuo, no cPF no 205.,163.54I-6g e RG l3.g77.a25ssp/sp, residente a Rua Juliocesar Paulino Maiq n" 1429, ncste nmnicipio; Primeim secrctrírio: Mauoel Tiburcio rle Figuciredo, brasileiro.vÚvo' Fazeudeiro' inscrito no cPF no 488-185.008-30, RG d l4zl4gg sspÀ/ís, residenÍe na-Fazenda Borbolera,ncste município; Se[urda SecretÉria: Aynhane Tailla Ferrcira Lima, brasilcira, soltcira, Fisioterapeuta, inscrita nocPF no 024'713'691-39 e RG no 001.622-954 ssPiMs, residente à Rua Genetosa siqucira no 913 ceutro nesremunicipio; Primcira Tcsourcira: Maria Joana Gomes da Franca vieirq brasileira, casada, Autônoma inscrita noCPF no 262'089'90&74 c RG Íf 32'880'16l-6 SSP/SP, residente á Rua Georgina Gregório da Silva no 955, bairnrsanta Luzia neste municÍpio; segunda Tesoweira: Elisaogela cristina uehara da sih,a. kasileira, casada. doPecuarbru iuscÍita no cPF no 157.e08.628-{5 e Rc Íf 23.988.412-3 Sspis{;d;;;, ;L Jutiâo de LimaMaia' n" 698 centro, ncste rmrnicipio; conselho Flscat Dulce Aparecida Marques bnasileira, casada, servidorapúbtica muuicipal inscrita no cPPno 403.314.ó61-ü4 e RG no tzs.+gs sspÀ,ts. residente á Rua Julião de LimaMaia' no 7ll' neste rnrnicípio; Dirce AliCe Moreno, brasileira, casada, Aposentada, inscrita no cpr. no338'236'691-68 e RG n" 270.302 ssPilvís, residente a Rua Julio cesar paulino Maiq no 1.57g, cenrro nestemunicípio: Alcssandra Rocha okidoi castelo Braaco. hrasiteira. casada. psicóloga inscúa co cpF no777'619'361'53 e RG no876792 ssP/Ms, residente a Rua Iaurentino de oliveira Lioq no 2fi)4, Bairro lrtrovoHorizonte oeste municÍpfu; conselho Administmtivo: Maria Helçna scaralon dos santos, brasileira, casada,Aposentad4 inscrita no cPF Íf 77g-ggg{,78-15 e RG no ?45.741 SSp/Sp, residente a Rua Juli«r cesar paulino
Maia no l'386' centro neste mmisípb, Márcia §recita Mendes de pádug brasileira, casada, servidora pública
inscrita no CPF no 010'ó22-381-55 e RG no l4l.4t I ssPÀds, residente a Rua Marechal Floriano peixoto no 3g4.ceDtro nestc município; cristiane costa Assurção Gregorio , casada servidora pública, inscúa no cpF no948'584'lt1-68 e RG no lll'0352 ssPn\ds. residente a Rua Benedito vbente Ferrcira n§ r.175, Bairro NovaÊsperança' neste mrmicipio, supientEs: Arany Garcia dç l,ime, brasileiro , viúvo, Fazendeiro inscrito no cpF no080'686'15l-72 e RG no 065'?86 ssPÂ\4T, residente aa fazerda Monte Alro. neste rrunicÍpio; claudemirAparecido corte, brrasihirc, casado, Erpresário ioscriro no cpF n" 5g2.51g.011-20 e RG no 730-6g5 ssp/Ids,residente a Rua Benedito Viente Ferrcira n" 1.7g5, Bairro Norra Esperarç4 neste municipio.Em nome dosempossados a presidente eleita a senhora Hermelina Rosa dos santos souza" Íirmou seu compromisso com estaEnüdadc e agadeceu I todos' Nâo hat'endo mais nada a tratar, àe câtorze horas e dez minutos o presidente damesa dsclarou encerrada csta sessão, da qual eu Ayrrhate Tailla Ferreira Limo, Secretaria da mesa. lawei a

Prcsente Ata que rai Assinada por mim e pelo presidente da resa sânta Rita do pardo-MS 16 de maio dc 2020-

1i'
Aynhane Ts§ryFeheba LiÍna

-J

Claud emir Aparecido Corte

Associação Pestalozzi de
Fundamental", Rua: padre

Í8. tr
lÉ

Secretiíria
Presidente

\*, *ot



ür
l'.i 

-.*ià
A,É)lie;o::.

ktalwi
Àes(Êtção Pe§tabai de §snh ** * ,"rffift#â*rÁgíFim d. cosra LFna de eorrcdo tnfarilit e EnsinoFtrndamcntal.Rua: Padrc Tadeu l(glodztrj€uyk tf . 424- cedro renrotrê.s5g 1 21 84santa Rna do pardo -l,s - cEp 7969G
0@E-mqil:

Atâ de Posse e Distribuição de Cargos da Diretoria da Associaçflo Festalozzi de santa R.ita
do Pardo-MS

No dia dezesseis de maio de dois mil e vinte, às treze boras, na sede da Âssociação pestalozzi

de santa Rita do Pardo-Ms, foi dada posse aos membrcs da nova diretoria que concorreram à
eleição no dia dezesseis de maio de dois mil e vinte, seudo eleita a chapa rhrica com ur lotal de
ünte e sete votos, sendo estes considerados votos válidos. Desta forma Íica eleita paÍa gestão
202012023 a chapa micq formada pelos membros a seguir relacionados com seus respectivos
cargo$ qrre compõe a chapa & nova diretoria.

,^Fmpossados:

Presidente: Hennelina Rosa dos Sanüoe Souza, . - :.

Vice-presidente: Francisco Gonçalves de eueiros , :.*

Segundo-secretario: Aynhane Tailla Ferreira Lima .i.
Primeiro-tesoureiro: Maria Joana Gomes da Franca vieira
segrrndo-tesotneiro: Elisangela cristina uehara da silva ... ,,"
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Conselho Fiscal:

Dulce Aparecida Marques t*. _ -.

,-piÍce Alice Moreao . , -.*-.1

Alessandra Rocha Okidoi Castelo Branco

Conselho Administrativo:

Maria Helena scatolon dos Santos

Mrircia fuarecida Mendes de pádua

Cristiane Costa Assunção Gregorio

Suplentes:

Arany Garcia de Lima

Claudemir Aparecido Corte
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Associaçáo Pestalozzi de Santa Rita do PardeMS-
'Escola EspecialAgrfrino da Costa Lima de Ed*cação lnfantil e Ensino Fuadamental".

Rua: Padre Tadeu Kolodziejczyk no. ,124- Cenúo Telefone.359l -2184 Santa Rita do Pardo -MS - CEP 79690-000
E-mail:

DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante da Associaçâo Pestalozzide Santa Rita do Pardo-MS, DÉCLARO

1 - Que não devemos prestaçáo de contas de parcerias firmadas anteriormente, e que estamos adimplentes

com a prefeitura municipal;

2 - Que nâo temos como dirigêntê membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou

entidade da administraÉo pública da prefeitura municipal, nem cônjuges ou companheiros, bem como

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau e nem empregamos parentes até o

segundo grau de qualquer um dos dirigentes;

- 3 - Que não temos contas rejeitdas pela administr4áo pública nos últimos ciílco anos;

4 - Que não fomos punidos com nem uma das seguintes sanções:

a) suspensão de partícipaçáo em licitação e impedimento de contratar com a administração;

b) declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administraçáo pública;

c) execuçáo da parceria em desacordo com o plano de trabalho,

5 - Que não tivemos advertência em parcerias firmadas anteriormente;

6 - Que náo tivemos suspensáo temporária de participar de chamamento público;

7 - Que a entidade nunca foideclarada inidônea;

8 - Que a entidade se compromete a atênder os requisitos previstos na Lei no 13.019 de2014 e que Íará

publicidade dos recursos públicos recebidos e da sua destinação, bem como compromete se a prestar

contas nos termos legais;

9 - Que a entidade se compromete a atender a Lei Federal no 12.52712011 e dar publicidade ao objeto

pactuado;

10 - Que a entidade se compromete a Comunicar a Câmara Municipal sobre a Assinatura do Termo de

Parceria, conforme rege a Lei de Licitações;

11 - Que dispomos de instalações, condiçÕes materiais e capacidade administrativa, técnica e operacional

parâ o desenvolvimeí1to das atividades ou prcúetos previstos na parceria e o curnprimento das rnetas;

12 - Que a entidade não possui nenhum impedimento legal para realizar a presênte parceria.

Declaro aínda, estar ciente do inteiro teor da legislação quê rege a matéria, em especialda Lei 13.01912014,

tendo as condições legaís de Íirmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma

das vedações legais.

Santa Rita do Pardo -MS, 25 de Janeiro de 2021

ffi*k«P
PREStDENTE

Àcwrarãn hçtalozt
uoiwràifremráctdúSantos Souza

Presidente da Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo MS



Municlpia de Santa Rita do Pado
EsÍâdo dÇ Mato Grusso do Su/

Centro P*litiÇç ÁdrnrnisÍrafiyo Gerald,o Marlins - Rua Gçraldç da §ijva §oura C§P 7â6$0-00ü

Razão Social: Associação Pestalozzi de Santa Ríta do Pardo - MS
Endereço: Rua Padre Tadeu Kolodziejzyk,424 - Centro.
CEP: 79.690-000

DECLARAÇÃO DE ADTMPLÊNCIA

Declaramos para os devidos fins, que a Associação Pestalozza de Santa Rita do

Pardo - MS, CNPJ: 03.228.626/0001-48, não está em debitos quanto às prestaçÕes

de contas de transferências de recursos anterior, conforme determina a Resolução

TCE no 88, de 03 de outubro de 2018 do Tribunal de Contas do Estado de Mato

Grosso do Sul, até a presente data.

Santa Rita do Pardo - MS, 03 de Fevereiro de 2022

RAQUEL FA s IO ROB TO CALIXTO COSTA

Coorden Prefeito de Santa Rita do Pardo

-s g.
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Municlnio de SanÍê Rita do Parao
§s{aào do Mato Grosso do SUI

çonlra potítica Administrativa çaritda tulartÍn§ - Êt â Geratdo da §ilva §ouza CÊP 796§0'AÚ0

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a relação das parcerias celebradas e

respectivos planos de trabalho encontram-se disponÍveis no sÍtio oficial do Município

de Santa Rita do Pardo MS no seguinte endereço eletrônico:

http://www.santaritadopardo.ms.oov.britermos-e-convenios/, conforme disposição

expressa no Art. 10 da Lei Federal no 13.01912014'

Santa Rita do Pardo - MS, 03 de Fevereiro de 2022

zL

CIO ROBERTO CALIXTO COSTA
Prefeito de Sonta Rita do Pardo



-ü.$t"t#
Mutticloio de §anfa Rita da Pado

Estaào da Mato Gnrsso do SuÍ
Centro Potitiça Administrativa Geratda Mailins - Rua Geraldo da §itva §oura C§P 7§6§0'AÚA

Razão Social: Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS

Endereço: Rua Padre Tadeu Kolodziejzyk,424 - Centro.

GEP: 79.690-000

DEGLARAÇÃO NÃO INCIDÊNCIA

Declaramos para os devidos fins que a Associação Pestalozzi de Santa Rita do

pardo - MS, CNPJ: 03.228.626/0001-48 não incide nas vedaçÔes do o Art. 39,

inciso lll da Lei Federal no 13.01 912014 e alterações.

Santa Rita do Pardo - MS, 03 de Fevereiro de 2022

/

RAQUEL FA IO ROBERTO CATIXTO COSTA

Coorden Prefeito de Sonto Rita do Pordo



Municloio de SanÍa Rita da Pado
Estaào do Mato Grossc do §uI

üentra P*lítiça Administrativa Goralda Marlins - Êua GeraJdo da §ilrza §oura C§P 79690-00ü

Razão Social: Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS

Endereço: Rua Padre Tadeu Kolodziejzyk,424 - Centro.
CEP: 79.690-000

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os objetivos e finalidades institucionais e a

capacidade técnica e operacional da Associação Pestalozzi de Santa Rita do

Pardo - MS, GNPJ: 03.228.626/000í48 foram avaliados e são compatíveis com o

objeto proposto no plano de trabalho conforme estabelece o Art. 35, inciso lll da Lei

Federal no 13.01912014 e alterações.

Santa Rita do Pardo - MS, 03 de Fevereiro de 2022

RAQUEL FA o L CIO ROBERTO CATIXTO COSTA

Prefeito de Santa Rita do PardoCoorden

"*§9;r#
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Jl4u»ÍcÍplo de $anfa &rta da Perdo

§*Íado dâ M,âJs 6rnseo d* §uí
üefitrs Ê*/ffrc*Ádm,inr*frafruc GeraJdc Maríins - 8g* GaraJda da §iJva §oura C§P 7SSS0-úú#

Razão Social: Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS
Endereço: Rua Padre Tadeu Kolodziejzyk,424 - Centro.
GEP:79.690-000

DECLARAÇÃO DE ADTMPLÊNCIA

Declaramos para os devidos fins, que a Associação Pestaloui de Santa Rita do

Pardo - MS, CNPJ: 03.228.626/000í-48, não está em debitos quanto às prestações

de contas de transferências de recursos anterior, conforme determina a Resolução

TCE no 88, de 03 de outubro de 2018 do Tribunal de Contas do Estado de Mato

Grosso do Sul, até a presente data.

Santa Rita do Pardo - [/lS, 03 de Fevereiro de 2022

RAQUEL s TO CALIXTO COSTA

Prefeito de Santa Rita do Pardo



jg*,

sêcírrrrie dr Educeçâo, curtura, affia"r"r de sântâ R[e do pâído - MS
Rue Pêdro Bruno, 2047- 

31ís;ir1l&iTr?nre, 
cEp: 7e ôe0-000

DECLARA Ão

l sECRgt.{RtA DE EDUCACÃO. cuLTuRA.
E LAZER Do wtuNrci O DE SANTA RITA DO P

, através de seu Representante Legal a profl

SÉ FERNANDA MARTINS FAU§TINO DE LIMA ALMEIDA, Secretária de

Educação de Santa Rita do Pardo/MS, portadora do RG n. 971.715. SSPA{S e do CpF/

n. 055.664'341-13, residente e domiciliado a Rua Generoso Siqueira, no 780, Centro, em

santa Rita do Pardo/MS, DECLARA, para os devidos fins, a plena legalidade de

firncionamento há mais 04 (quatro) anos da AssocIACÃo pEsJALozzI DE
SANTA RITA DO PARDO.MS _ "ESCOLA ESPECIAL AGRIPINO COSTA
LIMA", CNPJ n' 03'228.62610001- 48" com sede a Rua Padre Tadeu Kolodziejczyk, no

424, Centro, CEP 79690-000 neste Município.

Sendo esta, uma entidade sem fins lucrativos. que está

em pleno funcionamento, estando regular e a bem cumprir e desempenhar suas

finalidades legais e esratutárias, pelo quÊi se CERTIFICA a REGULARIDADE e

TUNCIONAMENTO da Instituição perante esta municipalidade.

SECEL. Santa Rita 0l de fevereiro de2022.

Prof." Feraanda Almeida
Serretária de

Eq:arte e Ls.rr
DecryÍo n'229 202

E-m ail: sec.educacao@santaritadopardo. ms. gov. br
E-mail: gerenciadeeducacao@ hotmail.com



Municipio de §anta Rita do Pardo
Êstado de Mato Grosso do §ul

Centro Político AdministratÍvo GeraHo Martins

§ecretarla de Admlnlstraçãa e Gaverno -

SEAG

DECtABlA'CÃO

o MTJNICiPTq pE §ANTA RrTÂ DO pÂRpO - ESTADO pE MATO

GROSSO_ DO SUL, através de seu Representante Legal f,ÚCfO nOnnnfO
CALJXTO CO§TA, Prefeito Municipal de Santa Rita do Pardo/JvlS, portador do RG:

41.429.292-3 SSP/SP, CPF: 316.41 I .898-86, rçsidente e domiciliado na Rua Dom Pedro

1I,544 - Centro, Santa Rita do Pardo/IVÍS, DECLARA, paÍa os devidos frns, a plena

legalidade de funcionamento há mais de 03 (três) anos da AS§OCIACÃO

rE§Têlq4A IIE SÂNTA RITA rr(} pABryO-M§ - *E§COLâ, EqpECrÂL

AGBIPINO CO§TÂ IíII!IA:1" C'I{PJ n" 03.228.62610001-48, com sede na Rra Padre

Tadeu Kolodziejcryk,no 424, Centro, CEP 79690"000 neste Municípro.

Sendo esta, umaentidade sem fins lucrativos, que está em pleno funcionarnento,

estando regular e a bem cumprir e desempenhar suas finalidades legais e estatutiárias, pelo

que, se CERTIflCÂ a REGULARIDÂDE e F'UNCIONÂMENTO da Instituição

perante esta municipalidade.

Gabinete do Rita do 26 dejaneiro de2A22

Prefeito Municipal

}l

Rua Gsaldo da Sílva §suza, §anta Rita do Pardo üÊp ?96§0-000



PODER LEGISLATIVO llUtllClPAL
SANTA RITA DO PARDO

ESTADO DE íHATO GROSSO DO SUL

RUA JOAQUII' CECILIO DE LITIA, í7OO - CENTRO
CEP: 79.89ÍL(X}O - SANTA RITA DO PARDO * mS

TELEFONES: (67) 3§91-1122 - 359í í486
n u.w.cmsanarihdopârdo.ms.gov. br

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR

Declaro, para os devidos fins, que a ASSOCHÇÃO PESTALOZZI de Santa Rita do
Pardo - MS, ESCOLA ESPECIAL AGRIPINO DA COSTA LIMA, com sede na Rua
Padre Tadeu Kolodzieiczyk, no 424, inscrita no CNPJ sob o no 03.228.626/000148,
é uma enüdade sem fins lucrativos e está em pleno e regular funcionamento de suas
atividades nos últimos três anos, realizando suas ações de acordo com o Plano de
Trabalho até a presente data.

Santa Rita do Pardo - MS 20 dejaneiro de 2.022

Lot*,rb//'Y'
CICERO ALVES DA SILVA

Presídente

Página I de I
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Âsidioçàô

Pestulamt
*.faí"tuúPa*ff

Àssociaçáo Festalozzi de Santa RÉa do Farde.MS-
'Escola Especial Agripino da Costa Lima de Ed*cação lnfantil e Ensino Fundamental".

Rua: Paúe Tadeu Kolodziejcayk no. ,124- Centso Telefone.3591 -2t84 Santa Rita do Pardo -M§ - CEP 79690-000
É-maih pestalozzi santaritadopardoms@hotmail.com

DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante da Associaçáo Pestalozzi de Santa Rita do Pardo-MS, DECLARO

1 - Que não devemos prestaçáo de contas de parcerias firmadas anteriormente, e que estamos adimplentes

com a prefeitura munícipal;

2 - Que nâo temos como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou

entidade da administragão pública da prefeitura municipal, nem cônjuges ou companheiros, bem como

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau e nem empregamos parentes até o

segundo grau de qualquer um dos dirigentes;

3 - Que nâo temos contas reieitdas peta admlnistr4ão pública nos ultimos cireo arps;

4 - Que não fomos punidos com nem uma das seguintes sanções:

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administraçáo;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

c) execuçâo da pareeria em desacordo com o plano de trabalho,

5 - Que não tivemos advertência em parcerias firmadas anteriormente;

6 - Que não tivemos suspensão temporária de participar de chamamento público;

7 - Que a entidade nunea foi declarada inidônea;

8 - Que a entidade se compromete a atender os requisitos p,revistos na Lei no 13.019 de2O14 e que fará

publicidade dos recursos públicos recebidos e da sua destinaçáo, bem como compromete se a prestar

contas nos termos legais;

9 - Que a entidade se compromete a atender a Lei Federal no 12.52712011 e dar publicidade ao objeto

^ 
pactuado;

10 - Que a entidade se compromete a Comunicar a Câmara Municipal sobre a Assinatura do Termo de

Parceria, conforme rege a Leide Licitações;

11 - Que dispomos de instalações, condiçôes materiais e capacidade administrativa, técnica e operacional

para odesenvolvimento das atividades ou prcfetos previstos na parceria e o curnprime*to das rnetas;

12 - Que a entidade não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria.

Declaro ainda, estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especialda Lei 13.01912014,

tendo as condiçÕes legaís de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma

das vedações legais-

Santa Rita do Pardo -MS, 25 de Janeiro de 2421

/Y)úàffik#
'ffi ,*,"'DENTE

ASSO,gaçãn hçtCoZl===
bhÍmBlldC6RsáCld§§ antos Souza

Presidente da Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo MS



sccrererie dr Educaçâo, cu*ura, ,#a"r"r de senrâ R*â do pârdo - Ms
Ruâ Pêdro Bruno' 2047- 

31ffi;itfüi'i?[?nte' 
cEP: 7e 6e0-000

DECLARA Ão

a strcREt.tRta oE EDUC.q,cÃo. cuLTURa.
ESPORTE E LAZER DO MUNI DE SANTA RITA DO P

, através de seu Representante Legal a proF

sÉ FERNANDA MARTINS FAUSTINO DE LIMA ALMEIDA, secrerária de

Educação de Santa Rita do Pardo/MS, portadora do RG n.97L 715. SSpll\4S e do CpF/

n' 055.664.341-13, residente e domiciliado a Rua Generoso Siqueira, no 780. Centro, em

Santa Rita do Pardo/MS, DECIíARA, para os devidos fins, a plena legalidade de

funcionamento há mais 04 (quatro) anos da ASsocIACÃo pEsrAlozzl DE
SANTA RITA DO PARDO.MS - "ESCOLA ESPECIAL AGRIPINO COSTA
LIMA"' CNPJ no 03.228.62610001- 48. com sede a Rua Padre Tadeu Kolodziejczyk, no

424, Centro, CEP 79690-000 neste Municipio.

Sendo esta, uma entidade sem fins lucrativos" que está

em pleno funcionamento, estando regular e a bem cumprir e desempeúar suas

finalidades legais e esratutárias, pelo quer se CERTIFICA a REGULARTDADE e

TUNCIQNAMENTQ da Instituição perante esta municipalidade.

SECEL. Santa Rita S,0l de fevereiro de2022

Prof.u Fernanda Fa ma Almeida
Seerelaria de

Esryrte e Lq:er
Decr'ets n" 229 2O2t +

E-mail: sec.educacao@santaritadopardo.ms. gov. br
E-mail: gerenciadeeducacao@hotmail.com



Municipio de Santa Rita do Pardo
Estado de Mato Grosso do Sul

Centro Pol itico Administrativo Geraldo Marti ns

Secretarla de Admlnlstração e Governo -

SEAG

DECLARâCÃO

O MTJNICÍPIO DE §AI{TA RITA DO PARDO - ESTAI}O DE MATO

GROSSO DO §UL, através de seu Representante Legal f,ÚCfO ROnnRfO

CALJXTO CO§TA, Prefeito Municipal de Santa Rita do Pardo/JvÍS, portador do RG:

41.429.292-3 SSP/SP, CPF: 316.41 1.898-86, residente e domioiliado na Rua Dom Pedro

11,544 - Centro, Santa Rita do PardoiIVÍS, DECLARA, paÍa os devidos frns, a plena

legalidade de funcionamento há mais de 03 (três) anos da AS§OCIACÃO

PESTALOZUI .DE §ANTA RrTA DO PARpO-MS - *E§COLA E§PECIAL

AGRIPINO COSIê LIMA':" CNPJ n" A3.228.62610001-48, com sede na Rua Padre

Tadeu Kolodzíejc4k,no 424,CenÍro, CEP 79690-000 neste Municípto.

Sendo estâ, umaentidade sem fins lucrativos, qrreestáem pleno funcionamento,

estando regular e a ban cumprir e desempenhar suns finalidades legais e estatutárias, pelo

que, se CERTIFICA a REGULARIDADE e FUNCIONAMENTO da Instituição

perante esta municipalidade.

Gabinete do Rita do 26 dejaneirc de2022

Prefeito Municipal

-
b;

Rua Geraldo da §Ílva §ouza. §anta Rita do Pardo CEP 79690-000

" ,-:.lfl



PODER LEGISLATIVO IIUT{ICIPAL
EAHTA RITA DO PARDO

E§TADO DE IIIATO GRO§SO OO SUL

RI.'A JOAGUIi' CEG|LIO DE LIITA, Í7OO . CENTRO
CEP: 79,690{XX} - §ANTA RITA DO PARDO * HS

TELEFOTIES: (67) 3591-1122 - 3591 í{8c
rírmt rr.cmsenhribdopardo.ms.gov. br

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR

Declaro, para os devidos fins, que a ASSOCAÇÃO PESTALOZZI de Santa Rita do
Pardo - MS, E§COLA ESPECIAL AGRIPINO DA COSTA LIMA, com sede na Rua
Padre Tadeu Kolodzieiczyk, no 424, inscrita no CNPJ sob o no 03.228.626/0001-48,
é uma enüdade sem fins lucraüvos e está em pleno e regular funcionamento de suas
atividades nos últimos três anos, realizando suas açÕes de acordo com o Plano de
Trabalho até a presente data.

Santa Rita do Pardo - MS 20 dejaneiro de 2.022

A-r,*,-b//il'
CICERO ALVES DA SILVA

Preeidente

Página I de I
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Hi.TADO DE MATO GRO§SO DCI SUL

RUA NiASIECFIAL FLSEIAI{O PEIXOTÔ, 9T.ü

FONE {ô67} 3s91-11A3
CÉP 79.690.0ü} * SÂHTÂ RITA DO PARDO - M§

ffiffi[Hi#

/a

LBr N." 1.086/20!.3. DE 04_DE DET,EMBRO DE.20l3

DECLÁRA COML) §À'Jv'DO DE TJTIL{D-4DE P|iI}LIC.4 is) [tl]
/À/TEÀ^E,S.SE PLÍBLÍI:O A NSTTIUII:AÜ 8EI'TÍ:F1,{.,,1*V,{I|

ÁssücrÀÇÃo FESrÁLoru{DE SÁNI,'I RIT.4 DÇ PARD{? *'"'"í'i

Considerando o disposto na Constituição Federal;

Corstderando o dispusto na Lei Fetleral no !.?93/99;

Considerrudo o disposto ua Coostituição §stadual;

Considerando o disposto na Le i Orgânica Llrr

Município;

Considerando o riisposto aa Lei Nlunicipal no 323197;

O Prefeito d6 Smta R.ita do PaÍdô, fssds rts Matrr Gfo§so do §ul, no uB(, da* auibuiçctes qua úte.sitt

oderidas pm lÊr; fâz §ABER que! a Câmma lúrnitipal ÀPRGYOU e Ete §ANCtühíA a segcinxr

L,ül

Art. 1" Fica declarada cômo seudo de U.TILtpÁ.Dq ü dt:

IITITERE§§§ Puptr,§g a r!§-§OCI.ACÁ.0 P§,§TÂLOZUI DE §$NT.À BITA lf.l§:

PÀRIIO. * ltd§. inscritr no CNPJ §1228.b26l000L-48, eutidade sem fins lucrativcr:r
, com sçde à Roa Pad.rc Tadeu Kolodziejzyk *o 424, CHP 79,690-ü00, §sntrr;,
aeste Município de SANTA RI?A DO PARDO - MS.

Art ?o Esta.tri entra em vigor na datr de sua pablicação.

Árt 3o Revogam-se as disposiçÕcs e.m conEfuio.

Prefeitura Mlmicipal, em Santa Rita clo Pardo - MS. aos 04 dc Dessmirro de ?013
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confrra os dados de ldentificação da Pessoa JurÍdica e, se houveÍ qualquer divergência, providencie lunto à RFB a sua atualização

cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declatada pelo contribuinte.

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDEA

YO OE A§URIçAU
18.626'000 1.48

i,ATRIZ

coitpRovANTE DE rNScRrçÃo e oe sruAçÃo
CADASTRAL

OAÍÂ DE §ERTUM
r6/06/1999

ASAOC|ACAO PESTALOZZ DE SANTA RITA DO PARDO - ÍÚS

ÍITULO DO EST€ELECUENTO (NOME DE FNTASIÀ)

ASSOCIACAO PESTÀLOZZI DE SANTA RÍTÂ DO PARDO . iI§
PORTE

DEiIA§

coDtGo E oESCR|ÇAO DA ATVDNE ECONWICAPRTNCIPÀ
9{.30-840 - Atividadês da associaçõos dG def6a dê diEitc sociais

côDtGO E OE§eRE7a' ôÃ5 ÀÍivrOAOÊS ECONCfiTCAS SECUNDARTÀS

E5,íí-2.00 . Educaçáo lnÍantll - creche
85.í3-9{0 . Emino Íundamental
94.93.6{10 - Atividads dê organizaçõ* asoclatlvas llEadas à culturâ ! à aÍte
9/+.9$5{l} . Atividsdcs ss*iativas não êspecifrcârls .ntêrioÍmêntê
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A RFB agradece a sua visita. Para iníormações sobre política de privacidade e uso, c|!-Que aqui.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GRO§SO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTTFTCADO DE |NSCR|ÇÃO DE CONVENENTES

Validade
0309t2022

Número CCAD
1 120/09

ot- noMe óo ónGÃo Ôu eruÍTDADE
SOCIEDADE PESTALOZZIDE SANTA RITA DO PARDO. MS

02- ENDEREÇO COMPLETO
RUA PADRE TADEU KOLODZIECJYK, no424 - CENTRO - SANTA RITA DO PARDOIMS
03- CNPJ ou CPF
03.228.62õ0001-48

04- NATUREZA
ASSOCTAÇÃO PRTVADA

05. TIPO DE EMISSÃO
Renovaçáo

06- TIPO DE PESSOA
JURIDICA

Ceftificamos gue a (o) SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA RITA DO PARDO - MS
encontra-se devidamente inscrita(o) no Cadastro de Convenenfes da Administração
Publica Estadual - CCAD conforme Resoluçáo SEFAZ tf 2.052, de 19 de Abril de 20O7.
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Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

Dala: 2510112022 11h07min

Número

22
Validade

2410212022

ASSoclAÇÃo pesrmoTzl DE sANTA RtrA Do pARDo - MS cNpJ: 03228626000148

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à Fínalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição
abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

lnscriçáo

Código de Controle

CWWBOOSYOUQWEDl

Página 1 de't

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Santa Rita do Pardo (MS), 25 de Janeiro de 2022

Rua Gerâldo dâ Silva Souza - Novo Horizontê
smra Ritã do Mú (MS) - cEP: 7969000ú - Fms:ô73591.1Í23



GO\rfi,RNO DO ESTADO DE MATO GRO§§O DO SUL
SI,CRETARIA DE E§TADO DE FAZE1§DÀ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NUMI07883I/2022

+.lt'rPi : 03. âã8. ôt6/'OOOI-a8

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de cre-
ditos tributários do Estado, constatou-se güêr até a presente data, não
constam dlvidas decorrentes de créditos tributárlos constituídos e ,lébitos
não t.ributários, inscrj.tos ou não em dlvida ati.va, pendentes de pagamento,
e nem pendênclas dê obtiEaÇÕês acessôriâs e cadastrais, de responsat,ilidade
da pesso flsica ou juridica aclma indicada,

Fica ressalvado c direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar,
constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários
anteriores e posteriores, inclusive no periodo compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNP*T acima indicado ôÕrresponde ao número informado, sob
a re§ponsabilidade dc próprio sollcLtantê dâ eêrtid.ãor circunstânei-a que
torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a sltuação fiscal do contribuinte do âmbito clasecretaria de Est,ado de Fazenda e da FrocuradorÍa-Gerar do Estado,

certi.rJão expedl.da eom base no art. zg4 da r,ej. n. l.gl0, 22. de dezem6ro
de 1.991; art. 178 do Regulamento do IC!4S, aprovad.o pelo Decreto no 9203r de
1.8 de setemhr:o rie 1998, e art. l" d.o DçÇret-cr n, 1S.4gL, cle S cle agcr.sto de
2020.

Certidâo emitida às 08:17:42 horas do dia Lgi 01 /2022 (hora e data - MS) .

C*Ftidã9,rÍálida "etá rcgsenta dÍag e contar Cil datr dr, rua e*p.dicão.

À autenticidade desta certidão d.everá ser confirmada na página cia Se-cretaria cie Estado cie Fazenda {www.sefaz.ms.gov.br) ou da procuiadoria-GeraI
do Estado (www.pge.ms.gor'.br) ,

e-mail: sercucob@fazenda.urs.gov.br
www.sefaz.ms.gov.br



251O112022 1O:33 Consufta Regularídade do Empregador

§Arffiâ
1"_. 4 i.{, ji 5,:- í:r | \i ::ra,"4 . i*.;\ F [ []E F? Ê L.

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 03.228.626/oooL-4s
RAZãO SOCIAISOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA RITA DO PARDO MS

Endereço: RUA PADRE TADEU KOLoDZIEIZYK424 / CENTRO / SANTA RITA Do
PARDO/Ms/79690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da LeÍ 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: t9 / OL I 2022 a L7 / 02/ 2022

Ceftificação Númeroz 2022AL1904 193037 545894

Informação obtida em 25/0U2022 10:33:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www,caixa.gov.br

https://consulta+rf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 1t1

Voltar lmprimir



IUINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS REIÁTIVOS AOS TRIBUTOS FEDERATS E À DÍVIDA
AT]VADAUNIÃO

Nome: ASSOCIACAO PESTALOZZIOE SANTA RITA DO PARDO - MS
CNPJ : 03.228.6261000í 48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que

náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigões em DÍvida Ativa da Uniáo (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1 99'1 .

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http:l/rÍb.gov.bp ou <http;//www.pgfn.gov.ba.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Coniunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t10l2}'l.4.
Emitida às 09:35:55 do dia 18/1012021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 161C/,12O22.

Código de controle da certidão: 49AF.3000.54E7.6FSF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Pá,1ina cie

CERTIDÂ.O NEGATIVA DE DÉBITOS TRAB.ALHISTAS

NoMe: ASSOCTACAO PESTALOZZI DE SANTA RITA DO PARDO . MS (MATRIZ E

FILIAIS )

CNPJ: 03 .228 . 626 / A001-4 I
Certidão n": 54184945/202L
Expedição: f8/Lt/202L, às 10:56:36
Validade: t6/A5/2022 L80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ÀSsocfÀcAo PESÍÀLozzI DE gÀIITA RITÀ Do PARDo - us
(MATRIZ E FXLIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no 03.228.626/0001-{8,
NÃo coNsTA do Banco Naci-ona1 de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Traba1ho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2O!1,, e
na Resolução Administrativa no l4'70/20L1 do Tribunal- Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20l-t.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal-ho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabel-ecimentos, ag'ências ou fitíais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticídade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
f nternet (http z / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAÇÀO níPORIÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessárj-os à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Traloalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

uJ. t)r



o
PRI]FFJTT]RA MI'NICIPAI, DE, SANI"A RTI A DO PARDO.MS

SF:CR};I'ARIA DE, ASSIYI'ENCIA SOCIAI,,'TRÂBAI J IO TI H ARN'AÇÃO
CONSEI,HO MTJNICIPAI, DE AS§I§IUNCIÂ SOCIAI,

CE"NFICADO DE REGTJIÁRIDADE

INSC * Cadastrada desde l5 tlc l\{ai«r tlc 2009.
Clli,R'lIF'IL'AM()S, llara os «lcvidos lins, quc a Associaçà«r Pc$alozzi dc .§anla Rita rlo P:utlo, con't

na42,l - (lcntro, cnr S:urta Rila clo Pardo. inscrita no CINPJ n. 0lt.22t|.íi26/0001-48, cslá cnr plctt«r c rcgtilar

,.kAr,*íraÍ h.irâ*u
*bt 1rr.1ç4 6 ànfÍil

Agrfirino (irsa Ijnre, Curnprirdo snas linalidâdcs csÍeluláriÀs, «»npdla pcla diÍeÍoÍh com rnâtrdaft) Sstà, para 16 dc Maio dc 20$ a t6 dc Maio

dc 209& constitúda dm scgriutcs mcmbroor

Hcrmclin«la Rosa elos .§iutlos

Prcsirlcntc
cPF 9r l.3l8.ll9l-5:J

Maria.Joana ()onrcs da Frarrça
'l'csourcim

crt,F 262.089.908-74

scrle a Ilua Padrc'l'arlctt Kolodz.itjzyk'
lir ncion:uttcltto, cotrt a l'lst-ola l'lspccial

M:urocl Tibúrcio Figrcircdo
Sccrcliiricr

cPF 488.r85.m880

Sob a pcna do Ârt. 299 do Cridigr Pcfial, quc a lirtidxlc acirne idcntiÍicada nào rcmrnrera os mcnbros dc srra dirctorà c consclhos pclo

cxcciio cqrcíiico rlc suâs lirÍ{ôca, nào distrilrucm rcsultrlos, divklcrrdo, honificaç<ts, parlicipaçõcs ou prccla do scu patrinrôrio, sob norlmnra

forma, c aplica subvcnç<rcs c doaçôcs rcccbidas nas lmalidadcs a quc cstá ünctlala.

Surta llita «lo l'anlo - I\{S, ff} dc Abril tlc 2021.,/\.íí/ t ( r,-
.AleÍandro Sousa Manso Vieira

Presidente do CMAS

( (



PRI:FEffiJRÂ MTINICIPAI. DE sÂNT,{ Rn'A D() pARDo-Ms r.
sT],CRITTARIA DI,] AssIsTI.NCIA soCIAI, .ITAI}AI.Ho 

E, I,IABIT.AÇÀo :-I.icoNsrx,Ho MUNr()pAr, Dos D|REI'IOS D,l Cnrnr.rçn n ADor.Fr§c-l:NTE ,.._" i.
cETrFrcADo DE REcrrrÁRrDADn . Í, $

r '\<- .'â' " 'Ê' \.e-6é
I

+

INSCR - Cadastrada «lestle 1.5 dc Maio «le 200g.

él.q:.tâ : -Yt*..E.t I C* tbrií;z d,:
Cia.oat n í.- úJtr..t.cct. í.,
.r--occ 4ú.: J.- -Qrrd.---r/--ç

CIiR'I'I}'I(]A MOS, 1xua os tlcüdos lins, qrrc a Asxrciação Pt'surl<lrzi dc Sanla Rita do piurlo, t.ornrf 424 - C)crnÍro, cnr Santa Rila «lo Pardo, irrscrita no CN PJ n.0ll.22t1.626/0001-48, cslá crn Jrlcrro c n.gularAgripino (losra I jnra. Cuntprirr«lo srras Íirrali«la«lcs cslalutítrias, conrposla pcla dirclor-ia r:orn rrralrrlak» gcstà«rdc 202Í1, constituí«la tlos scguintcs nrcrrrlrr«rs:

Maria.loana Gonrcrs da França
'l'csourcira

cPr'262.089.90&74

§ob a pcna «lo An' 999 do cólligo P-..üJ, quc a P.ntidadc acime idcntil-rcatla nâo rcnruncra rx mcnrl,us dc ua rtircIorie c conrclhor pclocxcrcício crF.lfico de srras fucôc$ nào dirlrit u"r" ."sutr.,t"r, a;uia."a", r",,ii""*o"r, pr"*irorôes ou perccla do scu pqtÍinrônior. sob ,rcnhümeforma, c aplic-e suhwnçõcs c rloaçõcs rtcchidas »as Íinali ladcs a quc iliiffi;

§arrla Rita «lo I'arrlo - I\{.s, 0g rlc Ahril dc 2021.

sc«lc a Rrn l'adrc'ladcrr Kol<xlzicizyk,
liurcionalncnto, (:oul a l.lscota tislltrial
para l(i dc Maio rlc 2020 a I (i dc l\{aio

Hcnrrclincla Rosa rlos Siurlos
Prcsirlcrrtc

cPF'91 1.iil 8.39t_.53

M;urocl'l'ibúrci«r l,'i;ucircdo
.Sccrctário

ct,tr 48Ít. I 8.5.00Ít-.30

,i

- ,,. .; .,,
-. ---.r- L,lLLL,:-. . '

Roberto' Gornes da Silva
Presidente do CMDCA

((



PRI.:F-ETN]R,T MI]NICIPÂI, D}: SAN'Ih RTI'A DO PARDO-MS
sECRlll'ARIA DI.l, A.§SI§I-IINCIÂ SOCIAIâ'l'RA BALITO lt IIARTTAÇÀO

CONSI.;I,HO MTINICIPÀI. DOS DIREN OS DA PILSSOA IDOSA

CETIFICADO DE REGUI-ARIDADE

INSCRI - Cadastrada desde 15 de Maio de 2009.
CI.IKIIHCAMOS, Ilarâ os «lcvidos lins, qur: a Assrxiaçào Pt'stalozzi rlc Sattta Rita rkr I'iutlo, conr

n"424 - Ocntro, cm Sanla Rita rlo Piu«lo, inscrita no (INPJ n. 0i1.228.626/0ml-48, cstá cnr plcno c rcgttlar

Agrigrino Costa I jrna. Curnprin<k) suas linali«la«lcs cstatulárias, composta pcla dirctttria cotn marttlal«r gcstàtr

rlc 202.3, constituída dos scgrrinlcs rncnrlllos:

I-Icnnclhr«la Rosa rlos Sarrtos

Prcsitltutc
cPr 91 1.3t8.:l9l-5.1

MiuiaJoana Oonrcs da Í'rança
'ltsourcira

cl,F 262.089.908-74

scrlc a Rua Padrr:'l'adcu Koltxlzici4'k,
lirnci«»nrtrcnto, {:«ltll a lilscola l'ls1rccial

para l(i tlc Mai«r «lt: X)20 a 16 dc lVÍai«r

Manocl "l'ibúrcio l"igucircdo
Sccrclâ'io

cPF 488.185.001t-lt0

Sob a pcna do An. 299 do Códip Pcnal, qtr a Errtidadc acirrra ilcntificada rüo rcmurrcra oa mcmbrs dc stu dircbía c coo.rcllrce 6kr
cxerclcio cspcclircq {c s6as funçõcs, nào distÍibucm rcsultados, dividcntlo, bonificaçôcs, paíicipaç<'rcs ou prccla do ru Dalrirnônio, rcb ntnlruma

fonna, c aplica sulxcnçõcs c doaçtcs rccchida,s nas linaliledcs a r1rc cstá üuculada.

§a. â Rita do lhnlo - M§, 09 dc Âlril dc 1091.

l'ânia Castelo Branco
do CMDPI

( (



E§TATUTO DA AS§OCIÂçÃO PE§TALOTTIDF. SAITITA RrTA DO P

rÍruo r

DA Â§§(}CIAÇÃO

CrÉtdo I
Da l}enomlnaç[o, Sede, Ftns, Duração e l]lscnlução.

AI( IO. A ASSOCTIAÇÃO PEST LIn,?-ZIDE SA}'ITA RITA DO PARDO - MS,

fundada em dezesseis de maio de mil novecenüos e novena e novet é uma associaçâo civil,

filantrópica, sem fins lucrativos, localizada trâ nta: Rua: padre Tadeu Ifulodziejzyk, §" 424,

inscrita no CNPJ :03.?28.626/001-48, telefone: (67) 3591 2l U, €m Sasta Rita do Pardo-

MS.

Art.z". Para efeito redacional dese Estatuto, A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE

SANITA RITÀ DO PARDO * MS, passa doravante a ser denominada de Âssociação.

Âfi. 3o. Esta Associação é mmtenedora da Escola Egecial Agripioo da Cosk

Lima, criadapela Ata- 05 de ouârbm dç mil, aorrccentos eaov€ota e nove, localizada Da rua:

padÍe Tadeu Kolodziejrylq 42, centro em &nta Ritâ do Pardo-MS.

§ 1" A Escola Esp€cial Agnpino ds Costa Lima é rmidade escolar de exclusiva

manutençâo, diÍeÉo e adrninistração desa Á,ssociação.

§ f A Escola Especial Agrlpino da Costa Limâ, estârá sujeita a legislação

alpccífica c deverá t€r seu Éprio regimcnto.

ÀrL 4u. Esta é uma Âssociação civil d€ cânátsr filantropico, óom objetivos

çducacionais e assisteociais voltados á pessoa com Necessidades Especiais e se,ur fins

lucrativos, com sede social no Município de §anta Rita do PaÍdo-MS e foro ua cidade de

Bataguassu-Ms.

Art 5o. A Àssociação não üEÉ frns econômicos nem lucrativos e não distibuinâ

resultadog üvidodos! bonificações, puticipações ou parcclas de seu parioônio, sob

nenhuma forr a ou pretexb.

ArL 6". A Di*solu$o ou Extinção dests Associação so sení feita na forma deste

Esatuto e nos cascr previs'tos em lei.

§ l" A DissoluÉo e Extinção destr Associzção e a destihrição da Direüoria soÍn€nre

poderão ser decididas cm Assembleia Extmordinária, @ü a pÍesÊ[ça de pelo mc,noo, dois

teryos dos associadoe primÊira chamada e com o mídmo de lfflo (dez) dos Associados trâ

segunda.

tiro a

.'ur

= B §,á3
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§ 2" Em caso de dissolução ou extinção da Associação, mudmça de
.l

ccssação de suas atividade§, o evenhnl patdmônio remanescente scnÉ destinado a

entidade serü fns tucrativoq congênere, preferencialmente afilia& à FENÀSP, que possua o

Ccrtificado de futidadÊ Beneficeste de Assistêncie §ocial, ou à crtidade pública

Art.7o. Esa Associagão, não Íemuocrsrâ os membros de srra DiÍetoria, dss seus

Conselheiros Fiscal, delibcrativo, associados e do grupo de apoio'rruhmtário, pelo excrcício

espccífico de suas §tuçõo§.

Art 8P. Esta Associação não disfibuiÍá luctos, rrautagem nem boaificações a

dirigentes, associados onüibuintes mânbnêdoÍ€s, investidores, benfeitores ou equivalentes.

Art y. Esta Associação aplicani ictegralmente sus rcndas, recurs{,s e evcnhul

resulado operaciooal na manutenção e deseavolvirrento dos objetivos institucionais ao

tenitório nacional.

Art 10. O prazo de úraÉo da AssooiaÉo Pesalozzi de Sarta Rita do Pmdo -
M§ é indeterminâdo.

Art 11. A Associâção, não &vená possuir vinculo e cunho religioso e político.

Art 12. É vedada a utilização, mrcialização ou exibi$o da marca Pesalozzi e

sra expressão figtuativa oom símbolo de uma ro,s vermclha pcdunculo ç 05 (cinco) folhm,

na cor preta-O3 (uês) dÊ nm lado e &las (02) dÊ outFo, desnivelada§, salvo autoriação

expressÍr da AssociaSo e através de conêto espccíficos e porpmzô determinado.

Art 13. A Associação procuranl como meio dc ção imcdiab:

I - despertar o público ern geral no scntido de conscieirtizá-lo da dificrÍdade e dos

necuÍsos para Íts pessoas Gom necsssidadee especiais;
" II- üwlga, os seur uabalhos atraves de boletins técnicos, informativos ou

docrrnenÉrios, interncÇ

m - Íüaot€r amplo intercâmbio corn associações similares, naciooais ou

esrangeiras.

Capítnlo tr
Des Finllidâdes

Art 1{. A Associação, além & ortras atiüdades tern por finalidade todas as

atividades relacionadas com o ensho em gcral e o funcioname,nto de escolas que oferecem a

Educação Brisica nas etapas da Educação hf@tü e Ensino Frmd*rneotal, assim corno a

Escola Especial Agrbho da Costa Lima cstará destina<la á:
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I - oferecer oportunidade de insmrÉo a todos, inclusive proporcionar eaucaçao\:::*
estudantcs carertes & rccursos, ço demonsbern aptidões e dentro da.s possibilidades da

instiui{Fo.

II- assegurar pmtcção social espccial de media complexidade à pessoa com

necessidades espociais o pleno orercício de ssus direiüo básicoq inclusive dos direitos à

educação, à süidc, ao rabalho, ao desputo, ao hrismo, ao lazcr, á previdência social, ao

transporte, à edificaSo públicq à hâbitâção, à cultura, ao ampan) à infincia e à maternidadg

c de outros que decorrentes da Constitui$o e das leis, propicim seu bem estar pessoal,

s@ial e econômico;

Itr - garantira qualidade de vida da pessoa com nêc€rssida&s especiais, aftavés de

articulação de âções em defesa dos direitos e da conrstrução da sua cidadaoia;

IV - aplicar as subvençõas e doações recebidas nas Íimlidades a que estejarn

vinculadas;

V - manter a Escola Especiat Agripino da Costâ I imn, onde se dará a peven$o da

dsficiêscig atmdtndo dc forma graürita, a eúrcação, a reabilitação e a integração socio-

produtim dapcssm com npcsidsdÊs espcciei§;

a) - a promo$o de ctrrcos, debates, palestas, seminrírios, grlryos de e.strdoe e o
apoio ao desenrrctvinento de pesqúsas ptra os firncionririos, pols e comrrnidade e6 geral

visando à prevenção;

b) - promover planejame,ttos eficazes que possam estar em plena prática de esportg

cultura elaznq

c) - ofereccr apoio pedagógico ao educâodo especial no âmbito escolar, domisiliar e

htspialar;

O'o atendimemto hospitalare domiciliarserão oferecidoc pam crianças com rcnda

Wr cqta até 0l (um) salário mínimo c pcssoas ç6m nccessidades especiais;

c) - promoYor melhora neuropsicomotor, visando qualidadÊ ds üdA com

atendirnento técnico e com profissionais de nível superior oferccedo órteses, próteseq

adaptações e mdicame,lrtos;

f) - incentirrar a criação de oficinns para integraçâo sócio-pmdutira üsaodo geração

dc rcnda e capacitação profissionat pâra pessas cm rendaper ca?ta dlate 01 (una) salário

mínimo e/ou corn Nscessidades Especiâiq

Art 15. Para diagir as finalidade.s esta Associação poderá finnar convênim e

acordos com pe§soas juídicas de direto pÍivado ou de direiüo público.

Parigrafo tffiso. Além dos meios prwistos w caput, dcstc artigo a Associaç{o

recorrerá a outros gre cotr§istam:

ú_\
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r - c,redemciar reprcsmtantes no MrmicÍpio e seus Disüitos; ,_:.,íii,}..
II'na sortsEuÉo, organização e apaeltnnento de uaidadÇs destinadÊs às atividr$, i,

na sua aüral sede, elém dB outras similares no Município e seus Disüitos; \.It 
.,.:.,

rrl - no urxiliq desde +re haja possibili,Lde financeira, às associações 
"o-irrfrt:ii-:Y:'localizada no Mrmicipio e Disrito ê, dê ârnbito Í€stito à região, ao Estado;

lV- na organização de rermiões, ctrtsq congres(N, concursos, estágios, instihriçõec
dc prêmioc e EsotltÊDção dc centro dÊ esttdo§, biblioúecas, filnotÊcas, e ediando reüstas,
bol€tins e liwos;

V- deapertaro público em gera[ no sentido de mobilizar resu6os hrmanos, materiais
e financcircs' o(m, vi§úa à manutenção e ampliação dos serviços assistenciais prestadas às
pessoas com nffiida&s eqeciais.

ArL 16' Para complementação dos seus újetivos, a Associação promoverá,
organizarÍi e manbní; dertro da exigibitidadÊ, possibilidadc e priori&de dc recr,rsos
financeiros humarc, frsicos e ouüos, os scguintcs orgâos:

I- conzultório odmtologico e médico

II - serviço dc qoio especializado;

IrI - oÍicinas tcrap8rnicas parajovens, aúrrtos e idosos;

fv - oficiros @gógisas de rabarhos m-',uâi§, com geraso dÊ Í€od";
V - sala de brirqtrcdoteca;

VI- ccntrros csportivos e de rccreaçito, sala de jogc;
vlr ' horticultura pon trabalhos agrÍcolas e dcririados, nríni müceruria com geração

de ÍeÍlda;

- VIII - orientação de eôrcadoÍes de meio familia (pais ou rerponsávcis);
IX - orientação, preparação, estágios para professores, e&!§adores e médicos

cspccializados e psicologos.

X - laboratório de irfomáticq
XI - cenho depeve,rção;

xtr ' equipc do apoio para atcnda o educando (hospitalar, domiciliar, escolar e
colocação no mercadode eabalho);

XUI- SctordÊ âssistârcia sosial

,ilv Setor de Íeúitiação (fisioterapia fonodiologa, psrcologa, tffap€núa
ocupacio,nal)

XV- Estimrla$o fGcocc,

XVI- Arendimenro eürcacional espociatizado (AEE)

XWI- Ceono & etcndimeirto especializado (CEE)

4



XVIU- Estudos e atiüdades ardsticas

§ I" - Os saviços referidos, prestados pcla instituiçâo serão gratuitos e todas â§

crianças adolescentes e aúrltos que por seu deseovolvimeoto menal aptidões ou caráter

excepcionais necessitarem de assistência indiviáral e,nr ambieüe médico, pedagógico e que

pÍocurarem os serviçm dÊsE ÂssociaÉo.

§ 2"- A aÉo da Associação, tem caÍáEr filantópico e será baseada uo eshrdo, 6 mais

objetivo possível.das necessidadcs e possibili&des individuais orienüadas para o bem eshr

coletivo e melhoria do padrão socio-econômico.

Â'rt 17. Para a rmnutcnção dc suas úiüdades, esta Associação poderá receber

ÍEcumos, doaçôes ou ooúibuiçôes voluntírias, feias por terceiros, peloa seus responsáve§

contribuintes ou peúus pnóprios beneficiários &s sewiços, desde que seja garaoüdo o lirre

ÍrcÉsso âos seus servipg a todos que deles necessitarem, indcperdentemcnte de contribú$o

ou doação.

TfII'K} tr
IloQurdro §octâl

Cepítulo I
Dos Assciado§

R€qgtsltoú para rdffiãq demhsão c cxclueão

ArL 1& Esta Associação é constituíds por ün nrfunerc ilimitado de associados, a

critério da Asse,mbleia 6eral, pessoas ffsicas oujurídicas que se imressar€rn pelos objeürm

da mesu.

Art 19. A Associação teni as seguintes categorias de associados, os quais não

rcspondem subsidiariameinte pelas ob,rigações sociais:

I- os a,ssosiados, maotenedores são membrros ativos filiados à Âssociação, através

de propostas deüdammte preencàidas e apmuadas pela Diretoria, aceiundo as disposições

dcsto Estatuto;

II- os associa&s contibuintes são todos aguclcs çrc contribucur ccm çautia
mensal ou anual em diuheiro ür cm oüros tipos de arxílio1 pata a maautenção e

desenvolümento da Associação;

ffi- os associados beneméritos. são os {uê, â juízo da Diretoria, tiverem prestado

relevante cooeerÀção cam seirdços ou doaçfu, para a realização ôs objetivoe da

Associação;

taL;
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fv- os associados honorários. são as pessoas eminentes quq pela

para com a cau§a da pssoa eom Necessidades Especiais, recebem essa honraria por
Assembleiâ GeÍral da dssociação.

v- são consideradm associadoe fiudadmes as pcssoas que assineram o primeim
Estafirto da A§sociaçeo, Asse,mbleia de sua aprovaçâq bm como aAta dc Fundação.

§ 1'- O Âssociado, conforms o caso pod€rá pâssar {s uma paÍa outra catôgori4
bem comoperteacera rnais de uma delas.

§ 2'- G associsaos fundadsres cotibuintes, pÍotetorcs e benemérítoo são

coÍsiderados eÊtivos,

Art 20- s€Íio sdmitidos como associaes todos aEroks çe forem apresentadm
por membros da Diretoria" associados or vohrntários que se proponham a conhibuir eE
beneÍicios da pessoa com Necemidades Eryeciais.

Parágrrfo Úntco: o soliciaute Íssume, com srn assitrâttra na proposta, o
compromisso de aseitsrtodas as disposiScs esuürtárias.

AÍt'21. As prorposh§ para admisão de urr noro s6cio deverão seraprovadas pela
Direüoria Executiva Íeuaid4 oom rro mínimo a maioria ds sêus membrros.

CapÍtulo tr
Dos Direltoc, Deveres e pcndidades

ArL 23. Constiürern direitos dos associados:

I- voar e ser votado Fra cargc eletivos, obedeeado as Íestriçõ€ÍB do parr[grafo

-fu"o dcste artigo;

lr- tonur parte em Assernbleia Geral apresentando ideia§, sugestões, temas pfra
discussões, te§e§ e a§suntos de inteÍesse sonum e em bcneficio dos objeüvos da Associação.

III- requerer convocação de Assembleia" justificando a petição, que derc estar
sub'scriu por oo minirno lB (,m teryo) dos associados aüvos.

Parrigrafo úrico. Pod€rão cxercoÍ o dircito dc voto todos os associados ativos
maiores de dezoito anm (18), que estiverem em dia com suas obrigações para oom a
Âseociação

Att U. São deverps dos associados

F cumprir e fazer cumpúo prcsmtc Estaürb e todas as n«xmas de decorrentcs;

II- acaE as decisões da DiÉodada associação;

m- pqgar, ponhralmente, as conribuições a que estiverohrigado;
clvtLt 
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IV- comunicar à sccreteria, por c§cÍito, a Ínudü§a dc residêocia

cstrdo civil;

V- coqperar para o desennolvimento e prcstigio da Associação Pestalozzi de

Smta Rita do Pardo -MS, contribuindo para rpte estâ rcalize as §ns finalidades;

VL comgnicar à Diretoria qualqrrcr trdnsgressão estailtriria, regulamÊntâr ou

disciplinar de que tiver coúocimento;

VII- aceiar e exercer os cârgos e funçõcs 1xrra os quais for eleito ou nomeado,

salvo motivo justo;

Vltl-interesear-se pelo engrandecirmto e bom conceito da Associação de

Pestalozzi de Santa Rita do Pardo -MS;

D(- zelar pclo patrimônio sociat indenizaudo peloe prejuízos a que causÍtÍ direta

ou indiretamente.

X - compareca as Assembleias Crcrais Ordinririas e Extraordislrias, elegendo

rcprese,ntatividade nos casm preüstos neste Estatnto e crmprir com as atibuições do crgo

püa o qual tenha sido eleito, direciomdo à assistência da Associâção.

Prrágrafo único. A ausência injusüficada e,m nais de rês assembleias consecutivas

hrá com que o Ítssociado seja destituido do cargo para o qual tenha sido eleito e/ou perda a

condição de associadq por deliberação occrida cm Assembleia Geral, mdo-lhe garantida

ampla defesa.

Art 25. Por infraçâo de çraisquerdisposiçoes deste Estatuto ou ds suas nonnas

complementaros âssociados serão passírrcis das scguintes penalidadoq ds âcordo com I
gnavidadcdaâlu

- F Advertêncbvcrbalorescrita;

tI- §uspensâo;

IU-Eliminação;

fV-Exchleão

§ 1'- À reincidênch espeoifica ê agravrnrc;

tl l-\J:Et,!(!> \Í(, l)f N<rI U; lrt 
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§ 2% As pflalidsdÊs serão aplicadas pela Diretoriq concedcndo-se previamente, ao

inrcressado, o dirciüo dc dcfesa;

§ 3o- Dâs penalidades aplicadas pela diretoria, poderá o intereesa& reoolrer, d§otro

do prazo de quinze dia,q para o Conselho Deliberativo, uão tendo o dito resurllo, efeito

srspensivo;

§ 4"- Cou*inri motivo de srspensão do associado o amso de seis meses tro

pqgameüto das contíbtriSes a que esta ohigada, a reincidência e a meniftsta$o de modo

desairoso ernrelação áÂssociação, sêu§ dirigeotÊ§ e associsdos;

7
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§ 5'- A pena de suspensão não excedená a noventa dias;

§ 6.- À exclusão do associado só é admissÍvel hawndo justa causa, as§im

recoúecida em pmcesso admiristrativo que assegure direito de defesa e de recur§o, nos

tcrrnos preüstos no estsu$oi

§ Zo- ConstiUrem motivos para exclrsão, a condenação por seffinça fansitada e'm

jutgado, ea raúo de crime doloso, aduttÊração de docrmentqs da As§oci8ção, o falso

tesremgÍülo em inquério promovido pela associação, júiciais ou não, a prática de atos

ú!trtÍa interesses e o patrimônio da mesma e atcotar conha o bom conceito desta, a critcrioe

da Dirçtoria.

rÍrur.o m

CON5TITI1ÇÃO DO PATRIMÔMO E REct RslO§ FINANSEIROS

CapítuloI

Ilo púridnto

Art 26. O patimômio desta Assôciação, seÍri con§tiftído:

L de bcns móvcis e imóveis, veículoq semoventes' açõqs e apólices de dívidas

públicas que possuâm ou venha poszuir por compr4 permutr ou doação.

É pelos saldos de renda propria ou de rçcurso§ orçamentiírios, quando

tansferidos á conta @imonial;

III- pclos saldos fuido§ associativos.

parágrefo úaicu Os saldos de re,nda própriq os recurl§os orçr*entááos, quando

tralrsferidos à conta patimoaial e os saldos associatirrcs far'ao tambcm prte do

da Associação.

Lú- 27. Os bens pertenccntcs à Assocíação, somente poderão ser utilizadas para

quÊ a Diretoria atinja a su ÍinalidâdG sociat vedada nra cmsão comodato ou alienaÉo,

me$ro parcial sêm gue se coúgure-ifiquestiooivel bencficio aos propósitos da instiEição-

Capítulo tr

Dos recursos linancelros

Art 2t. os reçursos fEanceiros poderío ser provenie,lrtes dc:

I- taxas e cmtibúções dos associú§;

II - rendaspauimoniais e oriundas dc investimentos de seus bcns e valores;

= 
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III - doaf,o e legudas recebidas dc pessoas frsicae dou jurídicas com ou

cncargos;

IV - núvenções ou arurilio prestado por pessoa jurídica de direito público ou

privado;

V - receitaorirmda dc convênios ou acordos;

VI 'receias divecsas; dcotre elas as resultantes de atividades cmcrciais e industriais

e de prestação & serviços' das quais a Associa$o tcnha ou não participação patrimonial.

§ l"'Todas as doaçõ€s scrão relacismdas cm planilhas espccificas e regishadas emr

at4< e através dÊ prcSação dc contas e os descrtss justificdos.

Cepíhrlo III
Do regtrrc finenceiro

Afi.29. Oregime fiaanceiro obedecení aos seguintes prcceitos:

I - o exercício fimnceiro correspmdeú ao ano ciül;
II ' orçamorto discriminará a Receitr e as Despesas da Asmciação Pestalozzi de

Santa Rita do Pardo -MS;

IfI - a proposta orçamentríria deverá ser elaborada, a partir do Plano Global de

realizações e dos respectivos Programas de Trabalho, devendo ser aprovado pela Diretoria.

§ 1". Os recunns da Arsociação, serão apücados iutegralm€nÍê e orclusivamente na

consecução das sues finalidade esüaileirias-

§ 2'. A morrime,ntação de rcqmos depositados em contas bancária seni feita por 4
(quatro) assinaturaq seú sersprc 2 (duas) em coqiunto.

§ 3'. A .â,ssocia$o, manterá escritrraões de suas reç.eias e despesas em lirrros

rcvestidos de formalidades legais, que assegurem a sua exatidão.

{,
TITT]LO ry

rlo§ ÓRcÃo§ DA ADMnÍISTRAÇÃO

Crdtuh I
De Orgrnfueçío

Art 30. À Associaçãon terá a seguinÍÊ ês&rtura adminisuativa:

I - Asserúleia Geral, órgão sobcrano e de suprema instârcia;

II - C.onselho Fiscal, óq#o de fiscalização dos atos da diretoriq

m- A Diretoriq órgãos de direção e execução genl.

9@
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Capitulo tr
DaÁssemhleia &ral

-. --'i'-. .,' .) .'.-' ;,.
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Ârt' 31' Á' ÁsÊmblcia Genal, órgão máximo e soberano dâ Instiruição podení t«caráter ordiruirio do. a(naordinffo e constituir*se-á dos associados nuatenedore.s eE prqrogozo de seus direitos estatutrifios e de reryn,"çâo fu cmüib*ioB.
§ l'o§ tabalhos da Assmbleia Geral serão abertos .m primeira oonvocasão cma maioria dos associadm 50% (cinquenta por cento mais um) e un segunda convocação,

ffid|flfa) 
aiautos da primeirq con quatgrer número de associadoe que se

§ 2'Aq,el'§ quÊ tenham a finalidade de decidir sobre veirda estatutária só u.râo\âtidade oediante presença de maioria absoluta (cinq,cnta por ccxrto msis um).I - as prc§cryâ8 err Assembleias craais serão rcgistradas em lir,to próprio deprasença, sôm o grnnão terão ratidade.

fI - a aberüra dos &abalhos serão realizadas peto presideotc da.Associaçãq qu,cfará leitura da Âa de úlürna Assembleia.

m - após a leitrra fu. At+ os tabalhos que se suMwm serâo presididos ssecretariados pelo Prcsi&atc e pelo t' se'Íetádo, por sers srbstiürtos legais ou pormembros ereitos pera maioria dos votos dos associadw pre§etrts"
IV - a aa dos habalhos será larnzda ein lirro próprio, &vendo ser assinada pcloPrmidente da As§êmbrer4 pero secretário e por mais 3 (uês) msnbros pa*íciprántcs.
v - depois de rarrrada a At" da Ássembteia rrma copia intêgmr, digrtrda e impressadet mesma' devení ficar fxada no Iocal de cosüune ou no interior da secretariâ, à disposisãodos participantcs da Assemblcia qu§ a gêr'u, para que seja apreciada aates da pr.ximaÂsseonbleia' a fi'o de q,e Po§*am solicihr, por escriüo, evenfirar ccrreçâo ou aÍte.raçâo emseu texto.

a) traüand+'se de mero erro de digitâção, de coucordÍlncia gramticar ou de pequenosIapsos' serão os Elê§u0o§ corrigidos ou alterados de plano, desde que sejam recoúecidos ouâÍrrniüdos pelo secretfoio que lavrou a Ata;
b) tratardo-se de corroções ou alteiaçõCI mais complexas ou que delas discorde osocr€uirio quc a lav,orq devêrão sêr qprcsentadâs na próxima AssemblciÊ para que ,.isdtÊraçõe§ ou modific4ões do texto da AÍE sejam discutidas e aproradas ou aâo, antes desuaaprovação &Atâ_
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ArL 32. A Assemblcia Geral Orüioária tfiá uma pcriodicidade meÍlsal e

Assanbleiâs Crerais ExtrâordiuíÍias poderâo ser ccnvooadas em guâl$ter momento

forma deste Estatto, csias convocações:

I - poderão serreforçadas por convocação indiüdual.

II - as Âssembleias Crerais eleitoraig dc posse, de apecia@ de contrs e balanços,

dÊ alt€ração estahrtriria e paÍa katar dc vcndas, pamutas ou alienação dc be'ns imôveis, far-

scão mediante cmvocafro cm jornal de circulação Íegular, rrma irdca vez, com

antgcodâlsi1mínima dc 05 (cinco) diaq devcndo cmstâr necesssÍiâm€,Ete:

e) a denomiÍtâção da eutidade, número do CNPJ, seguido da expressão "Convocação

de Assembleia Geral", ordinária ou exhaordiuiriq conforme o caso;

b) dia, hora e local de sua realizção;

c) pauta doa assuntos a sGÍGm hatados;

d) uúmero de afrliadas, existcntes na data de sua expedição, para efeito de cálculo do
*quorum" de instala$o;

e) üta, mrm poÍ extensa e respectiva asinafiüa do rwponsávcl pela convocação.

C.om aatecedência EÍnina de três dia,g com definição dapautq

Parágrafo único. A Assembleia Gcnal podeÉ delegar compctência pasa comissões

com fins específicos, coostiEídas por mcmbros vohurtarianrente dispostos a constitui-I4

durânt€ o período deÉerÍÍlinado.

Art. 33. A Assembleia Geral ExEaordinária seÉ cowocada pela Diretoria

Executirr4 aüÊvôs de solici@ão do Diretor PresidffE, ou por çralçrer um dos Conselhos,

scmpro quc for jutgado conrcnicntc

' PrrágrÚo úuico Oe associados tambfu poderão convocar Ássembleia Geral

Exbaorrdinríria, tornstdo-sÊ necessário, para tanto, requerimento assinado lx)r, no mínimo,

l/5 (un quinüo) de associados ativos no goa de sans direiÍos estatutários.

Art 34. AAssemhleia Creral Ordinária possui as seguintes competências:

I - a Asseurbleia CreÍal Ordinária reunir-§e-á de 3 (três) em 3 (hês) anos, píua eleger

e cmÍpossar os membros da Dirctoria Executiva, do Cooselho Fiscal e o kcsidente de Honrq

II - empomr, no m& de maio doe rcferifu aros eleitorais, oo eleitos;

ItrI - apreciar, mensaknente, as$mtos de interesse da Ássociação;

tV - discutir e homologar as contas e balanços aprovados pelo C.onselho Fiscal,

teodo configurado como paüa obrigatnria ma dsnmda atc o mês de março;

V - dÊlibcrar sobre a peÍda dos direitos estaüúáÍios dos associados;

VI - referendar as propo,stas de filiação dos novos associados;

VII - wcolhere dispensar os repnreseaúanEs da Âssociação;

i.;
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vIIr - discutir concorrências c licitações na prestação de serviços;Ix- rcsolver oc casos omissos ou dc interprdação do Esatnto.Art 3§ É da cmpetência da Ásseobleia Geral Ertaordinária hatar d§ questõesjulgadas de impor6ncia emêrgentes e
especificaçâo da pauta.

expre§sa§ na petição qrre origiua a me.sma, através da

Art 36. Cqce privatiuamente a Âssemblcia Geral:
I - dcsi6ir 6s aítminishadoÍes;

II-aleraro esüaürto.

Crptubm
hSLifõ*

Art 37. As eleições obdecerão às seguintesprescriçôes:

Dü*rú: 
DG hê§ (3) a trê§ (3) anos, serâo rcarizadas as ehiç'es para escorha da

§ l" Não terão direito a votos' não poderõo eer votados os membros da entidadcfiliada quc forem admifid6s uos noveata dias auteriores à reâlização das eleições.
§ 2" As impugrações confa o registro das chapas poderão ser apresentadas ate03(tres) rtias aates da eleição, e julggdas, com maffria preliminar pela Àsssmbl eia Geral.Árt.3& Terão diÍeiüo a voto os merrbros das entidades fi liartes devidamente quitescoÍD as obrigações pecuairirias e que assinarcn o lirrro deprweaçaaté o inicioda vohção.

§ I'A chanada dos votanrcs fr-se+Á pela ordem de assinaturano lirrro de presença

o. Âs chapas, com todos o§ tromc§ e csrgo§ que a com@, com prckrsiio decorco'er às ereições deterão s€r sÍn€§c*hda§ á registo por, Do mínimo, r0 (dez)

ffi":- 
com direito a voto e com cinco dias de anúocedênci4 pero menos da dara da

m- §omentc poderâo integrar as ctnapas concorreates membros da entidadefiIiadq e quites com g,os obrigaçôes junto áÍspectiva teso,raria;rv- cabsrá ao hesidente da Asssmbleia creral ordinária e ao sçcretário dirigirema mosa rccçbra dc mtog organizando os habalhos dc votagão, ccri0nação, proclamaSodos resulÍâdos e possedos eleitos;

V - O presidente e G Secretários da Assembleia GÊral Ordinária ecoasequente*ente da mesa recepüora de voooq niio poderão ezer parte de quaisqucr rraschapas concorrcntes ao pleito.

a 
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§ 2'O \rctantÊ colocará a sobrçcarta com a chapa escolhida &vidaments ruM&ftfa
pelo Presidenê e pelos dois Secretários ü Assembleia Geral ordinririq ", ,iiiA,X
indcvasstivel, asE'nnndo pevianrente a folhade votação.

§ 3'EE, havendo "chapa única-, a eleição podení ser por acrrna$o.
ArL 39. Enmrada a votaçãq o hcsidênte da Ássembleia ab,rini e uma, coofcriná,

com o§ secretáriog o número de sobrecrtas com o ntfimers dc rotantcs que assinaram a
folha de votação e ordenará a contageur dos votos.

§ r" À eleiso será vaüda üo c:§) do nrlurero de votos coincidirem com o número
dos votantes.

§ 2r Os rotos scrão aaulados quardo as cédulas das chapas nfo estivercm
rubricadas pelo Presidcate e pclos dois SecretáÍios da AsseEbteia Gemal Ordinária

§ 3n No caso de sobrecara conter duas ou mais cédulas iguas computar<eá
apena§ um voto- se contivercédulas diFJ€at€s, ssá anulado o vob-

Crpítulo w
Ilo Consctho Fiscat

Art 4ll' o Conselho Fiscal, coastiaddo por 3 (tês) membros, com mandato de
3(trê§) anoe será eleitopela Assembleia Geral.

r - o mandato do Conselho Fiscal sení coircidente com o urandato dâ DirctoÍia
Executiva;

Ir 'no caso de raasâusia dos ütulaÍcs, a nrbstituição far-se{i pelos *rs respectivos
- mplcntes até a cleição de novos membroe ra Asse,mbleia Crcrat consecuürra.

§ 1" o Pr€sidente do Conselho Fiscal será eleito eüte os sers wnbros mediante
votação nominal.

§ 2" É rcdsda a eleição para o C,onselho Eiscal de parentes dos mmbros da
Diretoria Execr*ira úê o 2" (segrndo) gtau eE Iinha reta ou colagÍal, bem como qs par€ntes
entre si, até esse gran.

Ârt. 4I. O Consclho Fiscal reunir-se-á:

L oruloariamentc' en tempo hírbil, para aprc§€rúar porffi sobro o movimcato
fiaanceiro, econômico e ndminigtÍativo, ao presidÊÍlte da Associa@;

tr-Extaordirriarrente, quafitas rrcas forem necessríriag medíants convocaçiio de
qualryer de seus meÍBbros e do presidcate da Associação.

Art 4a Compcteao CouselhoFiscal:
t'ori('ro DE c!1'lt. DÀc Pr§o^§
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'r; "rít'i;
I - §upenisionar, memsalmente, a contabilidade e a mwimentaçSo aos recitfop

materiais da AssodaÉon apresentardo Frecer a respeito, nas Assembleias Ordinã#l'
men§ai§, e comuftudo por escrito mas sugcstões ou solicitaçôes ao administratirro da

Associação.

II - convocar Assemblciâ Ceral Extrao,rdináriq quaudo vcrificar a ocorÉncia de atos

graves c/ou que nÊccssitcm de proüdêucias rrrge,nt€s;

III - emitir pÊrccer anual conchsivo sohre o movimento financeiro, ecmômico e
admiuistrativo daAssocisção, até o mês defcvereiro;

W - üsar oa balancetes apresentados pela Teeouraris, dando conhecimento dos

mesux)§ à DirêtoriE Exccrtirrq

V - atuar, conjnntamente com a DiÍetüria Exocutiva nos coatratoe ou dgstrato dc

nível administrativo orercidos pela mesma, registrando tais decisões cm Ata-

YI - atuar, conjuntamente coID a Dirctoria Bresutiva, nrs questties fimnceiras da

Âssociação;

VII - 8ârar, conjnntament€ com a Diretoria Executiva nas proposições de planos dc

csrBo§ e salfuios em relação ao quadro de pessoal ds AssociaÉo pestalozzi Sana Ria do

Pardo-MS;

VIE - cuopú qrni.squer ouüas atihdações çre forcm dclcgadas pcla Assemblcia

CrerâI,

Panigrdo fuico.Somente será catas{erizado como Conselho à medida que a sua

cornposição for no mínimo, fês mernbros

Ârü 43. tíavtndo empate, sená proclamada como chaf vcncedora a encabeçada- 
peto candidaro à Presidência da Diretoria com rnais idade.

AÉ. 
'14. São inelegíveis, além das pesoas legalmente impedida§, os condenadm ern

pcna quê vede, airda rye temporadarcntc, o acessô I cârgos públicos, ou poÍ crimÊ

âliucntar, de previlicaÉo, peita ou subcno, coao$gão, peculato ou coffra a econsmia

popular, a fé publica e a propriedade.

Capítulo V

Coaselho Dellberativo

ArL {!i. O consclho Dcliberatiro c&stituí{io ds Eês membros com mandaúo dc 03

(tês) anos eerrÁ clcitopcla Âssembleia Cr€râI.

Porágrdo único: as vagas gue se vaiÍicaremno Consclho Dclibemativo serão

preenchidos por eleição e,m Aseembleia Geral.
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Art 46. O consclho Doliberativo remir-se á: \.r''-

'\.-§'..
L ordinarimrente, em brnpohábil, pra delibcrâr sob,rc o púEGr do movimeirto -'

financeim, ffouôBllo e administrativo, ao Presideate dÂÂssoclação;

lI - ortraordinariamente, quaütas rzezes forem rccessáÍiâ$ mcdiante convocaÉo de

qrulqucr de seus membros e do PresidelrtedaAssosieção.

ArL 47 - Corycte ao Conselho Deliberathro:

I- julg as contas anualmeute prcstadas pela Diretoria, devidamente

acompanhadas do pueccr do C,onselho Fiscat

il-tomar c uralisar conhcoimcnto do rclatório do Presidente.

m- conferir m titrlos dc associadoe bonorários;

IV- cmceder a Dirctoria licença zuperior e novenb dias;

V- delibenar sobre proposta apresarada pela Dircúoria e pneviamente estudada

porcomissão espedal, ds aquisição,Ahaçgc consEuçilo e mplia$o depróprio social.

fl- aprorarrelatório de proposta orçame,rtário previstono aÍt28 Inciso Itr.

ParágreÍo únÍco- Somente ser:i cârâcterizedo como Conselho à medida quc a

cmposição forr no mínimo ter membros.

ArL 4t A convocação dos órgâm deliberativos far+ed na forma do estatuto,

gaaantido a l/5 (um quhto) dos associados o dircito de promovê-la-

Cepituto YI

Dr lliretorie

Art. {9 - À Âssocieção, §€rá admiri*rada por lmâ Dir$oria oom maodafo dc 3

(rês)uros e co$idda de:

I - PrçsidcnE

U - Vie-PresidÊntÉ

III- l" S€cÍcÉrio

fV-2o Seqet&io

V- l"Tçsoneiro

VI-2oTosffngiÍo

§ 1" A Diretoria será eleia e{n Assilrbleia Gcral, no mês de maio, devendo ser

@possada no rês de maio dos ÍefeÍidm aooq podú ser reconfuida por mais I (um)

mandato pormcio & dcição de formâ c{mlecutiva.

§ 2'Nâo üavErá qu,alquor re,mrocraSo púe os caÍgos dc DirctsÍia.
r'(»i( t{) D}, Rli(;tr.} n(, ( r\ u Í} r\

r. t()}. \l í) tr:: I()l:!5 lr! \ t\ t r nt t I0(, l,taalxr - \ts

L{'d

l,!\!tt!a \.YI1 R rtr.

::9-
fut

lEEt

ru{E M §ilEh'TâEI.Iâ IffITAü§

= fis iià3

I5



' .i; "'ir ,-' 't
í :.^ L'.

t;:
í"i
r '-l

Ârt S0 - No caso de renrlncia, rtortq p€fida de mandato fil orüo im@iment'dtlf:. :"

president'! assumir:â o Vice*rcsid€flxtc e ns âxÉncia ou impedfunanto, senâ substiürído pelo§

meúbÍos da Diretsia Execrsiva" coüforeê aorrdem do artigo a[tsrim, salvo se faltar nais

de 06 (seis) meses Fua o têmrino do maodato hipótese em que será convocada uma

Assembleia Crral Erfraordinária para a cteição de Prasidente psÍe um mandab Plo tcmpo

quc faltar.

paráCrafo Érieo. O mesmo ocorreri comrelação aos demais me,mbros da Dirctoria

Executiva-

ArL §1. A Diretoria reunh'se á:

I- Ordiuariasrente, uma \íez poÍ mês em diq local e hora prâdeterrrinadas pelos

sansmembmq

ft Extraordinâriameüte, an quelqtrer ocasião e qüântrc YeÊ§ for necq§sária

prrdgrefo fuico. A DirEüorir ranniu-ee á com a Pr€§ênça da rnaioria simples de

scus merrbroq dÊcidisdo por rnaioria & votos §' em caso ds smPab prevalecera o voto

Presidente dos tabalbos-

Art sl, Das rermiões da Diretoria larrar-se às atas de preferência redigidas na

mcsma reunião çn se*r[ assinadapelo: Preeidente Sccr€úaÍia e dernais presentes.

ArL 53. C6peüe a DireCIria, além das dcmais aüibuiçõcs e.stabelecidas r.ese

Esta[Ito:

L
II.

complctarem;

11L ApÍ€sen6r a Àssembleia Geral, o relafório de suas atividades referente§ ao

exercicio anterior, acompanhando da indisfnsável pesta$o de colAs.

IV- Elaborar a proposta orçanentiiria da Associação a ser discutidas em

Assembleia;

V- Analisar e roferenciar sobre a proposüB de admissãq reafuissão, transferêocia

e penalidades a seremraplicadas aos sócios;

VI- hoannciar-se sobre requeJimÊntos! sugestões e reclamações dos associados;

YII- Couceder licença, aoú §êu§ membros e demais associados;

V1tl-Ihsigrrar repre§€íntântÊs da Âssôciaçâo para coordenação geral, dire€o de

dspârteentos,órgãos, seniços, comi§§ôe§, grupos de tabalho§' filiais' Execgção de

trabalhos viüculados a convênio§ acondos, §túvÊúçõp§ e arxílios, podnndo o§ mg§mos §er

ts
€(

.hr

Dirigire afuisi§trar a Asociação, aÍendendo atodas ír§ slns finalidades

C.urnpri as disposições qtatuÉrias e todos os ato§ nonnativos que as

c$ <1.

H $flE*ríffi-In fiÍfriil*
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D(- Aprxantarproposta de errpréstimos ou arrecadanrcnto de qualquerbern

oociedade;

X- Âuluizar despa.sas iüprcvi$as, oão coo$aotes do oÍçarn€üto;

XI. Expcdir atoe noroativos;

XII- EIâbtrü o regipenúo intrno;

IilU-Elaborroe rEgimenios dos orgãos e serviçoq

XIV- Aprescntar pÍopostrs de üüí,os de associados bencméribs;

XV- R3fcmodar ou não o rccctúmento dc subvençõcq dmçõcs donativos e

lcgado§.

q',,
\_:

Art §4. Compete ao hesideúe:

I - sryerrrisionar e fszer exeutar as açôes administrativas da AssociaÉo"

atcndendo a todas as suas finalida&s;

II - ctErpÍir e fant cumprir as diryosições Estaütáúias e todos os atos normativos

que as complemcntarem;

III - apreeeotar à Assembteia Geral o relatorio de srns úividadÊs reftrenbs ao

exercicio anteric, acompanueao da indiryável prestação de comas;

IV - presidir remiões da DiÍetori! Executiva;

V - comrocar Âssemblcia GÊral, Consclho Fiscal, Conselho Técnico e Dirstoria

Executiva psra as Ícry€stivas reuniões e:ctraordinárias;

YI - rcprcseatar a Associat'ao ativa e passirmmente, emjulzo ou fora dcle, poderdo

nomear ÍepÍesenümtes ou mandaÉrioq

VII - elabuar, €,u porceria cm Conselho Técnico aauahcnte, o Plaao Clobal de

Íealizâções a serexecutado no exercício seguint€;

Vm - adequar, jrmüamente oorr o Primeiro Tesoureiro, o Plano Globat de

rcatizações à proposh orçamentária;

D( - encanriahar Plano Global de rcalizaçOes e a proposüa orçamentriria para

aprcciação e aprovação eq Assembleia Gcral;

X - as§inar o§ tÊrmos de abstura e encsnarnento de liwos da Tesouraria e da

Sccrcaria;

XI - propot planos de cargos e calários para os qrradros de pessoal da AssocieÉo

em aSes corúunÉscom o C,onselho Fiscsl e Técnioo;

Xtr - baixaratc normaüvos de sua competência;

XIII -prcsidir as confcrÊncia§, ranriõcs c scssõcs prblicas;

Xtl/ - afrrr, sempre de maneira coqiunta com o Conselho Fiscal, nas questões e

resolugões de orde,m ünaoceira da Associação;

0
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XV - rcccberaxllios e wbrrenções cm noÍÍre ala Associação; t 
forU ,.,

XVI-assinar

a) com o 1o Secret&io, as propoffis aprovadas dc pgaoentos, balanços e recibos;

b) com o Io an 20 resmreiÍo, c@rs, ãdeo§ de pgaaatwc.raciàos.

XVII - podúá ainda contrair oüúigações, firmar contratos de locaçôe, assigarem

G§ffii§a sobrE imúncisr trõsígir, ât,udffi, rtnmiar a úimitoq ütpor dc patirnônio s6ciàt

olt onerá-lo, d€sde que suhmeta ais puroguivas à aproraçfo da .{sscmbleia Geral.

Art 55. CompGte Vice-PrEsidmte:

I - substiarir o Presi&nts nas suas faltas c impedimertos;

II - cxerccras aiüdadcs quc fu fú€rn delegadas pela Diretoriq

III- coorrdeoar ou dirigir os orgão§, serviços ou filiais bem como as comissões e

grypos de tabalhos que foram deferidos pelo Prresidents.

Art 56. Compete ao Io Secrctário;

L- orgaoiure dirigr todos m serviços da Secretaria;

II - rcdigr e assinar a coÍwpndfui4 exceb a quê comp*ir privativaaente ao

prcsidente;

m - redigir, asskrar e púliw oo avisos, coÍryocações, cditais, insütrçõcs e

ciroilar',

IV- expedir e aseinar com o Presidente os diplomas honoríficos e as propostas

aprovadas;

V - auxiliar o hesidÊntc na elaboraÉo do Relatório mual;

VI - orgnoizaÍ a pauta e a ordm do dia das reuniões da direüoria e proceder s
lcitura do expedimto;

YII- ler, levmr e agsinat eom o presidente as ahs das Ê{rd6es da Dirctoriq

Ylll-exerccr ouhâs atividades que lbc fqem defeÍidas peto Regimento Iaterno e
pela Dirctoriq

D(- diwlgar o balanço devidanrcote assinado pelo prcsidcnte G o l" tesogrciro da

AstsÊiâçã$.

Art 57. Compete ao ? Secreário:

I - süstiuh o 1" Seaetário em suas ftltas e irnpedimentos;

II - orgauizar c rnanteraüralizado o cadesüo de cffios o cqrtribuinteq

m - auxiliar o lo Secretário am sout§ €,ocaqgos;

IY- zdarpela organização do âÍ$irro da associação;

Yl-rupomabilizar+e pela guada e conserraÉo do naterial da mcrçtaria;

VII- auiliar o lo secrpÉrio em seus @qgoE

0
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VUI' exercÊr outnas atividafu qpe lhe fmem def€ridâB pelo Rcgimglrt" frt€Índi '''

pcla Diretoria '\Ô :"
"'i'i.,'-'.. 

"r' '
Art S8. CoryÊt€ao l"Tesorrciro, -'- '

I - orgüizare dirigir todos os srviçoo da tesouraria;

II - mentcr sob §us güarda e respocabilidade, vidorcs c dÉrg€otos da Tesonrariq
III - promoea arrccrda§o dEÍÊoÊits 6 púovükiar o pcgglcDto das soúas ds

As§@iação;

IV - elabonr a proposüt orçamentáriE

Y- rclr para qw se mmtenha eor dia a contabilidade da Aosooiação;

VI - passar recibos ern noüte da Ásociação;

vu - orgeizar, anualmentg o Balaoço lrara a &vida pre*açao dc conaq $rc
acompanhsra o rehúúrio;

Vm' dcposit r em esrbelecimúú bmcários o8 rccrtrtoo da Associação;

H - assinar com o Pr€§idmtÊ úÊque, cauÉcq ordcos & pagaeerilos, balanços e

ryaisquer orrroe fuime,nbs de rcsponsahilid&;

XI - passar 8í, seu suoqisor todos os liwos c documeotoe da tcsoumÍia, bo mo
o salô em dinhcim,exigindo a rospectiva quita$o;

ffi- excrocr outrss atividEdÊs quc lhe fq€E dpfcodidas pclo Rcgimeno Intenro e
pla Dir6ria;

Ifftr- tcr sob sua reryoosabilid8de, oryrnizan& o indiryeosável, os bcas imóveis
da Associação;

XfV- promorrcr a consenmso dos bas patimonia§
xvl - ryescotar nas Asrre,oblcies ordioárias oe balmcÊEs uensais.

Art §9. CoürpÊte ao ? Tqmcim:
I - auxitisr o lo Tesoureiro cm seus cocargos, snhtiürindo-o em suÍrs âltas e

iryedimcnmc;

II - exã§Êr orhas atividads quc lbc form dcfcridas pclo nAimcnto Intcmo e peh
Dirctoria;

III - hcumbir-ee do sertriço de arrecadaçao

IV'Orglaiuar as csncorrÊocias ecotetas depreços paraaquisi,çâo de marcriais;

V- Dirigiroalmoxarifado.
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Cepítdo VII
Ilos órgíos de Accccsoranrcnto

Arü 60- poderão ser criados órgãos de assessoramento quando sç fizer necessário,

desdc que refereudados em Assembleia

rfnno v
DO.A}OIO YOLI}NTÁR.IO

ArL 6I- O grupo de apoio voludário é formado por p€sses da comunidade guê,

por iniciativa própria me'rifestem por escrito, o dcsejo de exerc€r atiüdadc voluntária, sem

que tal acarrcte ünsulo empregaücio e encarBos sociais pâra a Associaçâo.

Àrt.6L O gnlPo de apoio voluntário, constituido cmo rmidads de scniços não

remrmerados tm o oQ1'eüvo de colabcar com a Associação nâs suas finalidafu
assistcnciais à connmidadc,

Art. GI- O grupo de Apoio Vohmtírio seni rcgido polo Regimento Interno do

Grupo de Âpoio Votuntário ds Associaiao.

rÍrulo yr
DA§ DI§PO§IÇÔE§ GERAIS

Art 64. Todo§ o§ cârgos são reeleg{rrcis, por apenas mais Ol(gm) 6andato.
" Ârt. 65. Pod§á o preseirtc Estahrto tcr refsrma ou alera@s desde que conveoha

am inüeresses da Associação assim o exijam.

Parógrafo únio. A refomra e alteraçõcs do prçscnüe E$tatuto somentc poderó sa
decidida pela Assembleia Exüaordiniria com a pr€§mça de, pelo menos, dois te,rços dos

associados em primeire chasrada e com o mÍnimo de l0o/o (dez) dos Associados na segunda.

Arà 66. Às disposições deste Estaaúo serão complemenares pelos Regulamentos

inrcrnos dos dirrcrsos órgãos e atqs normativos.

Parágrrfo único. Oe atos uornatirros serão oe seguintes, prevalcrendo na ordem de

sua numera4ão:

I- Decisõcs. da Âsse,rrbteia

U- Resotu@-daDiÍetoda

m- Parpccres- do Presidente s ,les Ass€ssoria§;

ry- Portaria-doPresidonte;
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V- Determinaçõcs- dos Dirctores;

VI- Ordeos de Serviços- dos chefcs e subchefes.

TÍTUIÍ} uI
DI§POSIçÔE§ TRAN§ITÓRIA§

Art 67. Opresenüe E§taurto ennarií m vigor, de fato, na data de sua aprovação
pela fusembleia Creral, convocada para este fim, E, de direitos, ua data de seu Registo no
caÉorio de Registso civil dss pessoas Jurídicas da cidade de Babgusssu-MS.

Sanb Rita do Perdo -túS, 07 de março de 201g.
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Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo-MS-"Escola Especial Agripino Costa Lima Rua: padre Tadeu Kolodáejc4yk nô.424- Cenlro telefone 67 359í-2184 Fone Fax 67 359i-2184 êaNrn Rita do pardo- cEp 79690-000 -É-mait:pestalozzi santaritadopardoms@hotmail.com

RELAÇÃO NOMTNAL DOS DTRTGENTES

(Art. 34,Vt DA Lei ne L3.o19l20t4e Art. 26,VilDO Decreto Estadual ne L4.494/t6l

Nome:
Hermelina Rosa dos Santos Souza

N9 CPF

911.318.391-53
N9 RG

886.568
Órgâo expedidor:
SEJUSP/MS

Data da Expedição
n/a7lzot3

Função ou Cargo
Presidente

Logradouro
Av. Julio Cesar Paulino Maia

Ne

865
Bairro
Centro

Cidade

Santa Rita do Pardo
CEP

79590-000
U.F

Estado do Mato Grosso do Sul
Telefone:
(067) 3se1-2184

Telefone Celular
(067l.e9667-7L2O

E-mail
nenê.sa ntos ouza2120 @outlook.com

Nome:
Francisco Gonçalves de Queiros

N9 CPF

205.463.541-68
N9 RG

L3.977.O25
Orgão expedidor:
ssP/cE

Data da Expedição
2s/o2/1.e8O

Função ou Cargo
Vice Presidente

Logradouro
Rua Julio Cesar Paulino Maia

Ne

1.429
Bairro
Centro

Cidade

Santa Rita do pardo
CEP

79690-0ffi
U.F

Estado do Mato Grosso do Sul
Telefone:
(067) 3ss1-2184

Telefone Celular
(067)

E-mail

Nome:
Manoel Tiburcio de Figueiredo

N9 CPF

488.185.008-30
N9 RG

L.477.488
Órgâo expedidoi:
ssP/MS

Data da Expediçâo
LB/OelzOO2

Funçâo ou Cargo

le Secretário
Logradouro
Fazenda Borboleta

Ne

S/Ns
Bairro
Zona Rural

Cidade

santa Rita do Pardo
CEP

79690-000
U.F

Estado do Mato Grosso do Sul
Telefone:
(067) 3591-2184

Telefone Celular
(067) 99944-263s

E-mail

manoeltiburciol940@outlook.com

Santa Rita do Pa1do, 28 de Janeiro de 2022

Màr'#-
PREIIDENTE

tlof#ftríI$ouzaHerme
Presidente
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Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo-Ms-"Esc9la Especial Agripino Costa Lima Rua: padre Tadeu Kolodziejczyk no.424- Cenfo telefone-3s9í 2í84 Fone Fax 67 3591 2184 S-nNfn Rfta do pardo- cEp 79690-000 -E-mail:pestalozzi santaritadopardoms(Ahotmail.com

RELAÇAO NOMTNAL DOS DTR]GENTES
( Art. 34,V1 DA Lei ne L3.O19/2OL4 e Art. 26,VllDO Decreto Estadual ne 14.4s4/L6l

Santa Rita do Pardo, 28 de Janeiro de 2022

H#*,Pffi
PRESIDENTE

Assocração Halozt
Santa Rita do Pardo. llS

Hermelina Rosa dos Santos Souza
Presidente

Nome:
Ayanhane Tailla Ferreira Lima

N9 CPF

024.713.691-38
N9 RG

oo1.622.9s4
Órgão expedidor:
ssP/MS

Data da Expedição
06/os/2.oos

Função ou Cargo
2e Secretaria

Logradouro
Rua Generoso Siqueira

Ne

913
Bairro
Centro

Cidade

Santa Rita do Pardo
CEP

79690-000
U.F

Estado do Mato Grosso do Sul
Telefone:
(067) 3ss1-2184

Telefone Celular
(057) 996432s66

E-mail

Nome:
Maria Joana Gomes da Franca

N9 CPF

262.O89.9(t!ü74
N9 RG

328.801615
expedidor:

ssP/sP
Data da Expedição
nlauLess

Função ou Cargo
1ê Tesoureira

Logradouro
Rua : Geqrgina Gregório da Silva

Ne

995
Bairro
Santa Luzia

Cidade
Santa Rita do Pardo

CEP

79690-000
U,F

Estado do Mato Grosso do Sul
Telefone:
(067) 3ss1-2184

Telefone Celular
(067) ss57s 8123

E-mail

mariajoanagomes2T6@gmail.co!r

Nome:
Elisângela Cristina Uehara da S ilva

N9 CPF

157.908.628-4s
N9 RG

239.884-74
Órgão expedidor:
ssP/sP

Data da Expedição
t3/tLlL.9e8

Funçâo ou Cargo

2e Tesoureira
Logradouro
Rua: Julião de [ima Maia

Ne

698
Bairro
Centro

Cidade

Santa Rita do Pardo
CEP

79690-000
U.F

Estado do Mato Grosso do Sul
Telefone:
(067) 3ss1-2184

Telefone Celular
(067lee6zt-6p-77

E-mail



Município de Santa Flita do Pardo
Estado de Mato Grosso do Sul

Centro Pol ítico Ad mini*Irativr: GeralcJ«r Marti ns

PORTARIA N.Ol 3OI2O22 DE 2 DE FEVEREIRO DE 2.022.

LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA, PrCfEitO

Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato

Grosso do Sul, em pleno exercício de seu cargo,

usando das atribuiçôes legais, especialmente nas

atribuições constantes da Lei Orgânica do

Município, e do artigo 67, de Lei Federal no

8.666/93.

RESOLVE:

ARTIGO ío- SUBSTITUIR a servidora SILVANA FREITAS DE JESUS. inscrita no CPF sob no

582.377.801-59, ocupante do Cargo de Assistente Administrativo, Matrícula n" 24701,

(Presidente da Comissão), designada através da Portaria n" noí06/2.021 retificada

pela Portaria no 432/,2.02'1, que designa para compor a Comissão de Monitoramento

eAvaliação;peloservidor:,ocupantedoCargode
Assistente Administrativo, Matrícula no 96301, do Quadro Permanente de Pessoal da

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, lotado na

lotado na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação- SEASTH, para ocupar o

Cargo em Comissão de Assessor Técnico ll, Símbolo AST-2, (que será o Presidente da

Comissão).

ARTIGO 20- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do em 22 de de 2.022

LUCIO RO ro
PREFEI I

Registrado e Publicado na Secretaria de Administração e Governo na data acima e afixado no local de

costume.

A

ARTIGO 30- Revogam-se as disposições em contrário.
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[Ilunichio de §anta Rita do Pardo - Estado de lllato Grosso do Sul

Ai. ló FiqD m@rdos qi m.robm! sbsixo ddsidor, Fú. sb ! pÉid&Eir do

pÍiGi6 cmrÍm â Comiir& dc 
^vilisco 

dê Bàs Mórú Ínsíels sdo;
Í - Lmildr §@m dà Silvr f.ci6;
[- hriqe Fq*&Sstsi
üt. Àhredb dê Sow Ccde
lV . taid.úlm F6rdri MryEÍ
V - CkiE (>e Alr§ dc s@.

AÉ f (x esigB dí 4nisà s E6BroÍ m ónus ss @ia! múicipâis, tddo,

FÍ{e sBirLEd8 de éfcvrúi. Fiblie
AÉ 3'Iis. ()wo Gotd.n vig B d& d. ru pblic$s.

LúCIO BOBf,n3o GrJXm CG§TI" PEfdiio dê &e Rih do Itrdq r-§!§ d!

Ve Grl§ tu §ol, re pltu crãdcio & s ry ldo ds lEituiç&s qü lhc

go .orúqids q Iri.

DE C Irr:'l'À:

e a' ksp-E s dipiífr .u csffi o.

Cabàú ô h.fci§ er

R"gi!trdo

PuHjci* e üário Otuàl dú lrmi.ipio.

"fioErb CosM d. 
^yrli.§ro 

e k! Mór'dr

Íor.§todr,r dÍ ffi pm?idanci:.$'.

l&1&AB&]Mmú,1iM rút&&
ffi6ffirdaw&&

^v,e6@&5,E-hhtu,*@sre. @

Df,CRtrTO IP 03ó/2.022. D[ I5 Df, FEYEREIRO DE 2022. rria cntrc rr Muniçipio rlc Santa Riu,lo Pardo\'ÍS c a Associaçàr, Pcstalozzi

dê Sanu Ritrdo Psrdo-MS, v0lúd0 aconsecução de linalidâdedê interesx pú-

bliru c ÊipÍco. qual sej& I'rolnoreÍ atetrdirrentos na áreâ educaçâo esfEL'ial

que ervolve a tmnslàrência de r*mosliumceios, no wlor de RXi 290.845,39

(duzqtos c uovcuta Eil oilowrlos s qu{cula c cioso Mis ú trif,ta c uovc c.D-
tsvo§). à Ícferida organizaçào da smicda,le rivil (OSC), mnfonne irloo de

lmbaiho.snsunte nl)s autos do PrNessr) Adminilhliro d íolA)21.
Regishe-* c publiqN *, no p%r dÊ 05 (ciDco) di8, a cotrte destê pubiica-

aão. a justiliÉtiva podcú su inrpupada. cúufomc prcvisà) do aÍt. üt. 32.

§1", da Lei n" I 3,0 I 9,/20 I 4. quc deverào §{r ditludas no Setor dc P.otocolo ú
Prcfeitum Murricipal de Sânlô Riin d,r Pardo. situado i Rua Gemldo da Sil\.â
So@, si'tr". Baií(, Novo Ho:ircrre. (:[P 7r6rGi]00. c poslcriomre0td seÍ eÀ-

dadas ao Prefeito lvlunicipa.l.

A Pr,-fcitura l\'Íunicipal ds Satrta Riil do I'urdGMS abrc o prro dc 05 (cincot

di6 coriú§. âpós a publicaç.io dcsrc cnato pm qualqrcr impugnaçio. quc

rlevc serdirigida ao Secretário i\tmicipal de SECRÊTARIO DE EDUCÂÇÀO,

Cljl,IURA. ESPORTE É: I,ÀZER.

Qulqur iupugnaçào dcrc scr rospoorlirk r'm 05 (cinco) di6 x contü rla data

do protmolo da impugnaçâo.

§ania Rile do lardo - MS. I 7 dê Setêmht) dE .Z{i2l

L0tA-s.E:
EXTRÀIO DE INEXIGIBILIDADE DE TERUO DE FO}IINTO
O lÍunicipirr. oturis da Sccrruia lÍuriuipal rlr Edncaçio «, uw dc sras úri-
b{içôer legais. m consnúcia çom os iemor do aí. i2. §§1" e 1", da Lei

n' l.l.0l9/2{)1,1. tem pubtiçô 0 Inqigibilidade de L'hauâneolo Públi@ Ilam
Orgarização da Sociedade Cilil (OCS) retaflte à celebraÇdo de temo de psr-

cçria cntrc o Muniçipi<r rlc Santa Riu do PardtlÍ§ c a Assuciaçio Pcsurloz;:i

dr Snntê Rita do Pardo-MS. voludÂ â consecuçào de finalidâde de inteftssÊ pu-

blico e miprmo, qual sej& proLnoleÍ atÉildiornlos na árcs educaÉo esÍErial
que envolve a lmsferêlcia de rmos tiralcetos, m ralor rle RXi 290.M5.-19

(dumios c novcota mil oitoccütos s qua(§[ti c circo Ícais c trinla c l)ovc ccD-

tavos), à rclêÍidâ orÊcnização da soiedrde rivil (OSC), @rÍbínc plàno de

tmba:ho Nnshnte nos autos d(r fYN€r§o Adtrriniilmli\o n' 001/2fl?1.

Rsgistre-F € publiqüe se. no pru,o d€ 05 (cinço) dias, a conlar d.sla publica-

ção, a justifiurira grdc* scr iopugaada, cmfomc prcvisào do sÍt, art 31,

§2n, da Lri no I 3.0 I 920 I 4, quc rltvcrào scÍ cfctudas no Sclor dc Prolocolo da

Prelêhum Muuicipal dc Sônta Ritâ do Pâ.do. situado,l Rra Cemldo da Silrr
§ow, *h, Bairo Novo Hoúone, CEP 7969L000. e losteriometrte ser en-

riads ao PÍet'eito MuiciÍEl.
A Prcfcitum h'Íunicipal dc Santo Rir do PardqlvíS abrc o pruo dc 05 (ci«o)
di6 corido§. apó{ a lublicâção dc$e en'ato pffi qualquer iilpugndção. que

deve ser dirigidr ao Secreú.io l\Íuniciprl de SECRII'[ARlO DE EDUC.{ÇÀO,

CULTURÂ ESPORTE E LÁZER.

Qulquí iilpugução dcvc scr rspondida un 0.§ (cinüo) üiõ a contr @ dâa
do protxolo da impugnaçio.

SanLa Rila do Parúr -MS. l? dc Fêyerciro dc 202:

ER&ITÁDf pttBl.lc.LÇÂo DE f,xrR{To Do rERtlio DE FoIUEN-
TO N' 00t/20r2

^ 
hÊfeitum de Smta Rih do Psrdo - Nt§. toma priblica a rÍficrçôo dr publi-

caçãô do dia 22 dB Fs'eEirc d§ 102:, ediçâo D" l9(í do Jonal d! Cidade. rcÍê
rille Extrlto do Tmo D€ FoE@lo N'001/2022 fltre ô fuse'isção Pestêloui
dc SDra Ritü do Püdo c o lluni.ipio ,Jc Sdniâ Rita Jo Prtdo - MS.

otvnr sc LÊ:
EXTR{IO DO TERMO DE FOTIENTO N' OOI|2O22

Prccesp N" 001.4011

AdExÍstBçN Riblie .lvluiçipio dc Sautâ tutl do PüdlMS.
Oryanizaçãn Parceira: Assmiação Pestalozi de Sânta Rta do Pardo - À{S.

{}hjelo PmposLo: Repeise de recusos financeitnr para crrs(er despus de cus-

teio üsando à melhuia do ltndinflto dt cdrcaçâo esp€cial - Prslação de

scniços dc tuwims (Pcsxra Jud<iica c físiu), coufmc dctail'ado no plaro

dc trdbalho,

Vigônciâ: 0 pàftir da dôta dc assinaüÍr até 3l de demlbn de 1021.

vâor lohl: RS 2q0.845,39 (duetrtos ê uormla núl oiiNetros e qüarcota e

ciro reais e rina e uo!§ celuvos)
I),uuçào Orlamcnúria - Exçrcicio 1022r

Desp€sd: 135

Órgâo Orçamentírio: 02 - Io<ier Execuüvo

Uaidade Orçmntária: l0 - Seutair th Educação, Cultun, Espone ê L@
- sEctr
Funcional: 11.367.00i1 Eduaçâolncluivr
lÍojêk)/0tividadc: Educâçiio E\lHiil
CâL EcoDômi.a: 3.3.5U.43.(Í).00.00.00 - Sub!-eoçôes Sociais

A$iMhE: PCIO MU-i.itCiPIO DE SANTA RITA DO }ARDO. IIS C PCIA

ÂssocrAÇÀo PESTALozzJ DE SANI{ RmA DO PARDO - MS, cm

224t2i2022.

LELI-§E:
EXTRÁTO DO TERMO DE fOIUf,NTO J{" OOIi2O22

Pro*ss ll" 0012()22

Adm;nishflçào Públie: Município dr Sanu RihE do Pode[{S.
OBstrLêção P8lceircr Àsswiação Pesuloazi de lants Ría do Pardo - §Ís.
Objero Ppposto: Repasse de recureos fauceio3 peô cslee despes de a9
tçio visando à mclhoria do atudimctrto dr cducaçào §$ccidl - PFJtôçÀo Jc

serviços de terc€ircs (Pessoa lurjdica e Flsica), contbfrne detêlhâdo no plano

de tmbalho.

Vig@ci&: a panir da daiÀ dc assiBMa rté I I de dembp de 1022.

Valor tolal; R$ 290.845.39 (dustrtos s tr§]§ota Eil oitGcffff s qurcula c

çinw re*ais c trint ç novc ccnavos)

Dolação Orçanr[úria - Excrcício ]012:

DesJrcsa: t35

Óryao Orçmeutátio: 02 - Podq.[.xecütivD

Unidildc Oiçürnüúria; l0 - Scüttria ds Edusaçào, Culhm, Espoíc !' LucÍ
. SECEL

I-uncional: 12.167.002 I - [iueçào Inclusivr

PDjero/ãtilidadei Edu@çôo Erpeial
Cat, Eccuómica: 3.1.50.43.00.00.00.00 - §ubwnçôcs Sociú
A§§iNAIUru: PÊIO MUi\iÍCÍPIO DE S,ANTA RITA DO PARDO - Tí§ C PtIA
.,{SSOCIAÇÀO PESTÁLOZã DE SANT\ RrIA DT' PÂRDO _ MS, EM

22t02!20».

çiratório na modalidadc Di$pcnsa n" 052022, Chrmída Públic( n" 0112022,

retrenre aAQIJISI( ÀO DE GÉNER05 ALrÀtENn( lO5 - AGRI('ULTURA
FAMILI,{R tIÀL{ O ÀTENDIMENTO D.{S NECESSIDÁDES D..I§ Lç
COLAS I\TUNICIPAIS DE tsDT,CAçÂO INFAi(TIL E TUNDAMENTAL,
ATENDTNDO AS NECtrSSIDADIS DA SLCRLTARIÂ Dr, L,DUCÂ(:ÃO,

CLTLflJRÀ. ESPORTE E L^ZER-lica SLiSPEIüSO por motivo d{ retificaçâo

ao Ediul,
Suta Rita do Pardo - MS, 2l de Fe\.erciru @ f022.
t,ucl() RoBÉlRTo cAr.lxro cosrA
PREFEÍT{) MUNIflPAL

POR'TARIAN.'t.30i2022 DE 22 DE F8V[REIRO DE 2.022.

LÚcto ROBERTo L'AtixIo cosTÂ. PreÍ'ei6 lluicipal de Suta Rita do

Pàrdo. F,slado uc MJto Girsso do Sul, cm plcno cxcrcirio dc xu crrgo, ludo
drs rtribuições legâis. cspeiolmente nas rtribuiçõs constínrcs dtr Lci (rtgâni
o dc' Municilrio, t do r.igo í):. de Lei FeÍleral n' t.666/93.

RI]SOLVF.:

ARTIGO 1'- SUtsSTtTUlR a scnirlora SIL\'iârliA IREITAS DE JESLTS. iN-
çflta N CPF sob n" 582.3r?.ti0l-59. ocupantc do Cargo,le Assistontç Admi-
nisirarivo. Mauicula n" l4'01, (PÉsrdcnL dn ü)misNio), dêsiBnada r[a!és dtr

foÍtariâ n' n"I06./1.02 I retifir'ada pela ?onria n' -llJ/2.021. que dsigna paz
ami-r a ('unissãs dü l\íoniloranculo c Avdiaçao; pclrt scwidor: ROtlERlO
GO\ÍE§ DA SILIA. uuFanru rlo Caryo dc ;\rsistrntc 

^ilminirÍriiyo. 
l\írtrilr-

lâ n" 96301. doQuadro Peilanente d. Pês$al (i0Itefeilura Municipâl de Sanu

Rita do Pudo, [§tado dc irlato (imm do Sul, lotado m hlado !a S.cNlaria

de.\ssistência Sixial. Iiúalho e Ilabitoçãe SÊASIll, pan ocupar o Cargo
gn Cornissão dc Asrcrsor TerirLr II, Sirrtrclo AS12. (quc *ú o Prcridcntc

da Comis§,io).

ÂRTICO lq llsta Porufla mlrüá au vigornn diu de sua publicagio.

ART.IGO 3d Rwogam-se tur disposições m coutnário,

Gatrbctc rlo Prcfcim. mr 22 ,lc trcvcrciro dc 2.022.

LiICIo RoB[,RTo CALIXTO COSTA

I'REFEITO MI-TNICIPAL

Regisnado e ttblicado trí Se.relarh de 

^dminishaçào 
e Como ná dttà aci-

mâ s alüado no l&d dc costlE§.

PORTARIÀ N."I3II2O22 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2.022.

LÚclo RoBERT0 cÁilxTo cos1A. Prefeito Muicipal de smB Riu do

Pudo. futado rie Mato Grosso tlo Sü, em pleuo exucício de *u cargo. urudo
ds alrrhuiçus qur llrr rào contcridu por L;i.
RESOLIE:
ARtICO l"- EXOI]ERÀR a pedido a rervidtrm INDIANÀRA l\,íÀRl.{.lCCI

rELICL{ DA SlLvÀ ocupatrl,e do Calgo em Comissão de Chetà de Sêbr de

CúüÉ, Simbola D^S-3. ivhkicuia n" 1 32742, do Quúo Previsoio rlc Pcse
al do l\íuoicipio dê Saílr Rilr do Pardo, llstado de Mato GrN do Sul. LoBdi

na Scrcretaria de Educação, Culturn. Esforle c Llzer- SECEL.

ARIIC0 :{ f.stll Poruril entnrá em vigoÍ ni data de sua publicnção.

ARTIGO lq RúvoEu-sc u disposiçõcs cm coutnirio.

Gabilcu rJo kcfcitu, crn l?.ic Flrcrcinr r.lu 2.012.

LÚclo R0uflRtl] c,lrrx,Il] cosr.,\
PREfEITO MI.]NIClP,qL

Rcgisrrdo c Puhlicadora Sccrctaria rlc Arlminislroçio c Govcf,o nd d!tu lcima
e afixado no lüal de foirume.

PORTÁRIA!i..I314022 DE 23 I'E FEVSRf,IRO DE 2.022.

LÚcto RoBERTO CÀLlxI() cosTÀ Prcfci@ Mudcip0l dc síu(a Riü do

Pirdo, Estado de Maro Grosso do Sul. em pleno erercicio de su cargo. uudo
dei alrihuiçôÊs quÊ lhr iio conf'eri.las ÍDr Lêi.

Rf,SOLVE:

ARTI@ l.- EXONERÁR a pcdido o scruidor ÀP.ARICIO VIEIRÂ PARAL

Z(), ocupanlc üo Cargo ün Conirião dcAssistont' Tócnire I. Sírnbolo AST-3,

Marícuia n" 13:849. do QuadD Prcvisôrio d0 Pessül do lúunicil,io de S{ntr
Rita do Püdo. UsÍido de Malo Cmss do Sul, Lotado tro Sêtor de [,iDnRa e

Muut@çà (SdqetrÍia ds lr.testum N'leio Âabico[e e D6flvolvímÉt{
Econônico- §EIMADE). a penir da pascnts dlta
ARTICí) 21 l1ótà Pomriâ enlrcú em vigor r0 d&ta de suâ puhlicrçÀo.

ARTIGO lq Revogam-se is disposiçõs em oortúio.
Oabiuete do Preteito, u f3 r'le Fevereiro rle 3.012.

Ll]C]O R()BERTO CALIXTO COSTA

PRI'I' TiITO MI,]'NICII,\I,

RcfiseBdo c Publicado trÀ $cnlÂria d! A.imiíis§áçào c Covmo ü dàê ei-
rna s afirado no lGsl üu sojnnn..

FORTART{ N."l.rJr2022 D[ 2.1 l)f, t'EvERElRo DE 2.022.

Ltjclo RoBERro cA,l.l](to cosrA, hefeio Muicipal de suta Rira <lo

Pürdo, Fstad! dc Mito firosso do Srl. cnt plcro crcricio dc *u çlryo, uwdo
dm utribuições lcgais. e;p*in)mote nas unibuiçôeí consl0ntes do dt Lei Orgô-

nio do Municipio, e do àÍti8o 6?, de Lei FedeEln'E.ó66l91

RESOLVE:

ÂRfl@ lq Db§ÍGNAR u scrvirloms TLAINE AfÂRtClDA SANCHL§

l-lMA, inscrita no CPF sob n'898.151.731-20, ocupdnte do Cârgo de A§§i§-

leNe s.{iat. con:o Tirula( ELIZÂNGEL,{ D.q, S[Ltv',.l, FREITÁS. irls(riu no

CPF sb n'9?5.ó I i.691-91, ocupaore do CaEo em Cooissio de Asressr Íéc-

uirc ll, Camo l" Supluu. c. DLóNÀ MARCIÂ DE SOUZA, ixsdm !a CPF

sob n" 261. I 30.50i-0i, osupantç do Cdryo dc Auriliu dc Lnborut(rrio, Como

2" Sullitrte; pím fiscalizar e ilom[nnhâr a ereução do Putsso Adninistra-
rivo !" I 742.021. (ledeuiiatrÉDto !"Oll:.02 l, Iomliados pelo Municipio.

a ex6uçào corigê!üe t-'maliado pelo Podr Erecutivo lrluicipal rle Sm-

ti Rila do Pardo - À,1S, cüns€ntc diposiçio crprcsx r.lo rrligo 67 da [ri n"

8.6(ú.93.
AR'flCO l'- EsE Petsri3 eDtnÍâ em vigor na dau de sua publieção. rema-
gitr{:o seus cteiros a puú rle I I Ce Outubre dc 2.021.

ÁRI l@ 3q Rsvog@-sc m disposiçõs cm contrário.

Grbince do Prttlito. enr 23 dc Ferereiru dc 2,022.

w
o tuBh &ú,s&Àffi hrô§*b &óP.'ô, @Ô &b

@&tu. r wdã @Ê@htr, ! Mw I r.@f 4 B Ôoóh

í@.dlr{& e ô Éá.6tuh ilíÍin&ffi
bre3d iLáPú-*. e* @tuúe EMdrà. É.&m& r0 à

lluG
lí!Ê f .Fb@É ClúIIBôl.}@ U-(N. ÉtuÔlrb
f@E.@&Á@WrcÉro64@

P0RTÀRIÀ N."13412022 Df, 21 Dn !'EVUREIRO DE 2.022.

LÚCo ROBERIO CAI-IXTO COSTA, ft§ttib Muiçiprj dc smts tuh do

Pudo, Estado de \íaio Gmro do Sul. err plcno erercicio dc seu cargo. usrrdo
uu atrihuiçoer Iegais. espe(irlNeillc ú3Í alnl)ui1'ôes contrntei do Jr ki ()g+
nicr do lUmiripio. e do arligo 67. dc lri Fedtrai n" 8.666193

itEsolvE:
AIITTGO l!- DESIGNAR os scnidorcs SÍltliÉl AP{RECIDo NUNES AL-
VES, insrito no CPF sb r" 5t1.37 1.5 I 1-(x). ocupantc do Cngo de Profissional

de E(lueção, cumo Tirule, c, J0Â(,) BÁ]ls.IA PIiRllIR.\, i6üito no CIF
sol' n" 480.6i7.0i l-20. wupmre do Cugo dc koiissionil ie Fducaçào, Como

l'§upl(dr: pda flscâ|i7, c acompmhü a cxroüçào do hlccs$ Adninisttâ
tivo n"00912.022, Inerigibilidade n'{}0l/2.02, lmaliados pelo Municipio,

a ex*ução mngénm lomralizrdo pelo Podq Lrecutivo N'Íuntcipal de Sar
t! Rita do Pardo - MS, @Lqratrfe disposiçdo fiprsa do utigo 67 cia Lei n"

s.66ú9i.
ARTIGO 2"- EstJ Ponsir entrdr, elo vigor ila dala dc su{ lualiuaçúr, etroa-
gi[do sexs etlilos ô pârtir de l3 de.Ianeirc de 2.í122.

ARI lco :iq luvogam-* as dispmições ou conmirio.

Gahiaolc do Prctlito. m 2l dc Íçr-rciÍo ilc 2.022.

LÚC-'IO ROBERTO CALXTO COSTA

PREFEITO MLNÍCÍP.\L
Regiímdo e Publicado na Sq'reuria de -{dni[isúação e üoltmo nit

daa rcim e a§xado lo local de @shxne e ro Diário Of,cial do Mui.!
pio.

ERRATA D[ PtiBLtCÀÇÀO Df, EX'r'R.{rO D[ INf,XIGIBILIDADE
DO TER}TO DE TOUENTO
A ItcfcituÍa dc §r[h futa do P{do lvlS. lonta plblica a rcúlic8§ào da pr
bli.ação ilo dia l7 dr Fcvcrciru dc 2022, ediçúo rf 196l do Jornal da Cidadc,

reisrenle âo cxtrdo dc inexigihilidadtdo Temto delomono entte a,{rmciaçi\o
Pe;Blozi de Súolá Rita do Püdo e o tr'Íunicipiú de §ut futa do Pínio - MS.

ONDE §E LÊ:
EXTRATO DE NíEXÍGIBÍLIDADE IIE TERIIíO DE FOI\ÍE§TO

0 MunicÍpío, alnvés da Strreilrià i!íunicipnl de Educâçâo nú u§o dç suas illri-

büç,](s legais. enr consonância corn os tcmrd do ntr. 32. §§1" t 1", da Lei

rf l3-(lt9i20l.t, tocn pública a lnexigit ilidrde ile Chmilto PúhÚco pm
OÍ{üizaçÀo,h SNic,lurh Ciril íOCS) rctlrcnts ii cslcb.ücào ds crmo dc Drr-

T,ÚcIo RoBERTO CALIXTO COSTÀ

PREfEITO MUNICIPAL

§ITSPENSÂO DE LICITA(:ÃO
t Ppícium Níuni(ipal dÊ Smh Rita do Par do - MS, atravs do Pcirito Mu- Regisrado c Publicadtr na S*telaria dc 

^dminishção 
c Govcrno no dm aci-

oicipl, rotm públio pen qrúeitrsto duÊ ittcr-$ador qe o Prreesso li @ e aixado oo lwal dt cosruoc e no DiÍio Oticial do ltÍuicipio.

. ,!!!!.09 -.- uo,D-.- *.a0§

3.83r
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. r"$&Eií-t#
MunicÍpio de SanÍa Rita do Pardo

centropotíticaAdministrativa":;r:ã1"^Í:#z?f#H,giri*asitva§ouzacrp7s6s0-ato

MEMORANDO N". OO7 I2O22I CCONV

Santa Rita do Pardo, 22 de Fevereiro de2022.

A Senhora
ATINE CRISTINA DE SOUZA SILVA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Assunto: Solicita Substituição de Presidente
Ref.: Portaria ne 432/202L

Senhora Diretora,

Pelo presente, venho a Vossa Senhoria, solicitar a substituição de Presidente da

portaria mencionada acima; referente à Comissão de Monitoramento e Avaliação,

sendo o indicado o servidor ROBERTO GOMES DA SILVA para substituir a servidora

SILVANA FREITAS DE IESUS.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer

dúvidas e antecipamos nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

PRMIruRAMLNICIPALDE

SANI{ RIIAD0 PARDO - IyÍS

PR,OTOC OLO
â5i I )0âà

RAQUET
os

*"t"-ilJÍLt fr.).

.-:: -

g=*%
&#

]

i/

l\R



MUNICÍPIO DE SAhJTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO "GERALDO MARTINS"
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, SA{'

FONE (67) 3591-2500

CEP 79.690.000-SANTA RITA DO I'ARDO - MS

P AN.o 21 DÊ07DE JULHO DE 2.021.

uúgo RoBERTo cALlxro cosrA,

Prefeito Municipal de Santa Rita do Pardo,

Estado de Mato Grosso do Sul, em pleno

exercício de seu cargo, usando das

atribuiçÕes que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

-ARTlGo1o.BroaPortariano106/2.021,referenteàdesignaçãodeservidoreSpara
Comissão de Monitoramento e Avaliação; Onde se lê: ARTIGO 1o - DESIGNAR

os seguintes servidores para compor a CoMISSÃO DE MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO Oe futuras e eventuais parcerias, sem ônus para o Município: a)

ZENILDA GREGóR|O DE SOUZA, matricula n' 132690, (que presidirá a Comissão);

b) SILVANA FREITAS DE JESUS, matrícula n" 24701; c) RAQUEL FAUSTINO

MARqUES MUCHÃO matrícula n" 106501, !Q59: ARTIGO 10- DESIGNAR os

seguintes servidores para compor a coMlssÃo DE MONITORAI\íENTO E

AVALIAÇÃO de futuras e eventuais parcerias, sem ônus para o Município: a)

STLVANA FREITAS DE JESUS, matrícula no 24701, (que presidirá a Comissão);

b) BRUNA GRE6ORIO DE SOUZA SILVA, matrícula n" 132124; c) NATASCHA

YURI MUNIZ, matrícula n" í32750.

^
ARTIGO 20- Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos

a Partir de 13 de Janeiro de 2.021 .

ARTIGO 3o- Revogam-se as disposiçÕes em contrário

Gabinete do Prefeito, 07 de Julho 2.021

LUCIO ROBERTO

PREFEITO

Registrado e publicado na Secretaria de Administração e Governo na data acima e afixado no

local de costume



MS, r5 de de 2021
Ediçáo ne 1872

Cras do Diskito de J{ova Porto )U recehe doação

de cestas hásicas da empresa Regional Telhas

Em meio a Pandemia, dernons-

tlaçôes de solidariedade tém se mul-

tiplicado Por meio da iniciativa de

empresas locais. No Distrito de Nova

Porto XV, a empresa Regional Telhas,

do ramo de fabricação de telhas reali-

zou a doação de lE cestas básicas para

o Centro de Referência de Assistência

Social (Cras Ii).
Ás cesta§ cornPostas Por arroz, ma-

carráo, iarinha de trigo, botacha de sal,

molho de toma(e' fubá' l'rodutt's de hi-

giene pessoal eutre outros itens e bene-

ficiarão tàmilias em situação de vulne-

rabilidade social atendidas pelo órgão,

como explica a secretária muuicipal de

Assistência Social, Ír abalho t' Politica

Para Mulheres' Maria Aparecida Maia.
e muito

auxiliar as família.s que airda estão

sofrendo os reflexos da pandemia da

Covíd-19. A administração tnunicil:al.
dentro da alçada da Ássistência Social

realiza esse acompanhamento de taruí-

Iias e a destinação de alimentos, porém,

o apoio da iniciativa privada é sempre

n'ruito importantc nesse ntonrertto. Ilm
nome do prêleito Àldra Otsubo' agra-

deço a empresa Regionai lelhas pela

parcerizl, destacou a secretària.

Estiveram Pr€senLes na entrega das

cestas básicas, a secretária municipal
de Àssistência Social. Trabaiho e Po-

litica para Mulheres, Maria Aparecida

lr{aia; a coordenadora lnunicipal do

Crirs ll, lzabella llav Nlussi; a assistente

social Ane.lise Ca[:ra.l Nunes e â Psicó-
Feitosa.
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MUNICIPIÜ ÜE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO "GERALDO MARTINS"
RUA GERALDO MABTINS DA §ILVA, S/NO

FONE (67) 3591-2500
CEP 79.690-CIOO, SANTA RTTA DO PARDO. MS

PORTARIA N.O1O6/202í DE 13 DE JANEIRO DE 2.02í.

LUCIO ROB§RTO CALIXTO COSTA, PreÍeito
Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato
Grosso do Sul, em pleno exercício de seu cargo,
usando das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, e com fundamento no art. 20, inc. Xl da Lei
Federal no 13.019/2014 e no art. 68 do Decreto
Municipal no A23ftA17,

RESOLVE:

ARTIGO 1o - DESIGNAR os seguintes servidores para compor
a Co[ilS§Ão oe [iloNlroRAillENTo E Av.ALtAÇÃo oã futuras e eventuais parcerias,
sem ônus para o Município:

a) ZENILDA GREGÓR|O DE SOUZA, matrícuta n" 132690,
(que presidirá a Comissâo);

b) SILVANA FREITA§ DE JESUS, matrícuta n" 24701;
c) RAQUEL FAUSTINO MARQUES MUCHÂO matrícuta no

106501;

ARTIGO 20 - Sâo atribuiçÕes da Comissão de Comissão de
Monitoramento e Avaliação monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações
da sociedade civil, conforme Lei Federal no 13.019nA14, e Decreto Municipal no
02312417, Plano de Trabalho e Termo de ColaboraçãolFomento ou Acordo de
Cooperação.

ARTIGO 30 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposiçÕes em contrário.

Gabinete do P 13 de Janeiro de 1

LUCIO
PRE MU

Registrado e Publicado na Secretaria de Administração e Governo na data acima e

afixado no localde costume.
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MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO "GERALDO MARTINS"
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, SÂ{'

FONE (67) 359].-2s04
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO - MS

PORTARIA N.O1O7I2A21 DE í3 DE JANEIRO DE 2.021

LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA, Prefeito
Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato

Grosso do Sul, em pleno exercício de seu cargo,
usando das atribuiçÕes que lhe são conferidas por
Lei, e com fundamento na Lei Federal no

13.01912014, alterada pala Lei 13.24012015, no

art.20, inc. X e no art. 43 do Decreto Municipal no

023t2017.

RESOLVE:

ARTIGO 10 - DESIGNAR os seguintes servidores para compor a GOMISSÃO DE
SELEÇÃO E JULGAMENTO para futuras e eventuais celebraçôes de parcerias, sem
ônus para o Município:

l- EMERSON PERALTA FIGUEIREDO, matrícula n' 8801,
(que presidirá a Comissão);

1l- VALDIR PORFIRIO DA SILVA, matrícula n' 15301;
ll!- KEILE BARCELOS FAUSTINO, matrícula n" 25601;

ARTIGO 2" - É atribuições da Comissão de Seleção e Julgamento realizar o

recebimento, julgamento e processamento das propostas e planos de trabalho das
Organizações da Sociedade Civil, verificar o cumprimento dos requisitos para a
celebração de parceria, emitir pareceres e indicar os casos de dispensa ou inexigibilidade
de realização de chamamento público, fundamentando em todos os casos sua decisão
pelo regime da Lei Federal no 13.01912014 e Decreto Municipal no 02312017.

ARTIGO 30 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, de Janeiro de 1

LÚCIO ROBE
PREF IC

Registrado e Publicado na Secretaria de Administração e Governo na data acima e
PreÍeltura llunlclpal de Sanb RÍa do Pado

Estado de l$ato Grocso do Sul
Fixada ao mural da Prehitura no Período

afixado no local de costum" 1@
I



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO " GERALDO MARTINS"
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, SAI"

FONE (67) 3591,-2500
CEP 79.690.000 . SANTA RITA DO PARDO - MS

PORTARIA N.Oí08/2 021 DE í3 JANEIRO 2.021.

uÚcto RoBERTO CALTXTO COSTA, prefeito
Municipal de Santa Rita do pardo, Estado de Mato
Grosso do Sul, em pleno exercício de seu cargo,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
e com fundamento no arts. 20, inc. Vl, e 61 da Lei
Federal no 13.01912014 e no arts. 14 e75 do Decreto
Municipal no 02312017,

RESOLVE:

ARTIGO 10 - DESIGNAR A seTvidoTa RAQUEL FAUSTINO MARQUES MUcHÃo,
matrícula 106501, ocupante do Cargo em Comissão deAssessorTécnico ll, SímboloAST-2, do
Quadro Permanente de Pessoal da Prefeítura Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato
Grosso do Sul, para exercer a função de GESTORA DA PARCERIA celebrada com a
AssoclAçÃo PESTALDTZ, DE SANTA RITA Do pARDo - MS, que tem por objeto a
prestação de atendimentos educacionais às pessoas com deficiências mentais e outras
deficiências associadas, sem ônus para o Município:

ARTIGO 20 - São atribuiçÕes do gestor:

| - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
ll - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que

comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de
irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão
adotadas pera sanar os problemas detectados;

lll - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestaçáo de
contas final, levando em consideração o conteúdo do relatorio técnico de monitoramento e
avaliação de que trata o art. 59 da Lei Federal n.o '13.01 9t2014, e na Lei Federal 13.204t2015 e o
art. 69 do Decreto Municipal no 02312017.

lV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliaçáo.

ARTIGO 30 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do P , em 13 de Janeiro de 2

LUCIO ROBE
PREF MUNICIPAL

Registrado e Publicado na Secretaria de Administração e

afixado no local de costume

Pardo

\-
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Municlnio de SanÍê Rita do Parao
§s{aào do Mato Grosso do SUI

çonlra potítica Administrativa çaritda tulartÍn§ - Êt â Geratdo da §ilva §ouza CÊP 796§0'AÚ0

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a relação das parcerias celebradas e

respectivos planos de trabalho encontram-se disponÍveis no sÍtio oficial do Município

de Santa Rita do Pardo MS no seguinte endereço eletrônico:

http://www.santaritadopardo.ms.oov.britermos-e-convenios/, conforme disposição

expressa no Art. 10 da Lei Federal no 13.01912014'

Santa Rita do Pardo - MS, 03 de Fevereiro de 2022

zL

CIO ROBERTO CALIXTO COSTA
Prefeito de Sonta Rita do Pardo



-ü.$t"t#
Mutticloio de §anfa Rita da Pado

Estaào da Mato Gnrsso do SuÍ
Centro Potitiça Administrativa Geratda Mailins - Rua Geraldo da §itva §oura C§P 7§6§0'AÚA

Razão Social: Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS

Endereço: Rua Padre Tadeu Kolodziejzyk,424 - Centro.

GEP: 79.690-000

DEGLARAÇÃO NÃO INCIDÊNCIA

Declaramos para os devidos fins que a Associação Pestalozzi de Santa Rita do

pardo - MS, CNPJ: 03.228.626/0001-48 não incide nas vedaçÔes do o Art. 39,

inciso lll da Lei Federal no 13.01 912014 e alterações.

Santa Rita do Pardo - MS, 03 de Fevereiro de 2022

/

RAQUEL FA IO ROBERTO CATIXTO COSTA

Coorden Prefeito de Sonto Rita do Pordo



Municloio de SanÍa Rita da Pado
Estaào do Mato Grossc do §uI

üentra P*lítiça Administrativa Goralda Marlins - Êua GeraJdo da §ilrza §oura C§P 79690-00ü

Razão Social: Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS

Endereço: Rua Padre Tadeu Kolodziejzyk,424 - Centro.
CEP: 79.690-000

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os objetivos e finalidades institucionais e a

capacidade técnica e operacional da Associação Pestalozzi de Santa Rita do

Pardo - MS, GNPJ: 03.228.626/000í48 foram avaliados e são compatíveis com o

objeto proposto no plano de trabalho conforme estabelece o Art. 35, inciso lll da Lei

Federal no 13.01912014 e alterações.

Santa Rita do Pardo - MS, 03 de Fevereiro de 2022

RAQUEL FA o L CIO ROBERTO CATIXTO COSTA

Prefeito de Santa Rita do PardoCoorden

"*§9;r#
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"*"*bq:t#
Jl4u»ÍcÍplo de $anfa &rta da Perdo

§*Íado dâ M,âJs 6rnseo d* §uí
üefitrs Ê*/ffrc*Ádm,inr*frafruc GeraJdc Maríins - 8g* GaraJda da §iJva §oura C§P 7SSS0-úú#

Razão Social: Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS
Endereço: Rua Padre Tadeu Kolodziejzyk,424 - Centro.
GEP:79.690-000

DECLARAÇÃO DE ADTMPLÊNCIA

Declaramos para os devidos fins, que a Associação Pestaloui de Santa Rita do

Pardo - MS, CNPJ: 03.228.626/000í-48, não está em debitos quanto às prestações

de contas de transferências de recursos anterior, conforme determina a Resolução

TCE no 88, de 03 de outubro de 2018 do Tribunal de Contas do Estado de Mato

Grosso do Sul, até a presente data.

Santa Rita do Pardo - [/lS, 03 de Fevereiro de 2022

RAQUEL s TO CALIXTO COSTA

Prefeito de Santa Rita do Pardo
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sêcírrrrie dr Educeçâo, curtura, affia"r"r de sântâ R[e do pâído - MS
Rue Pêdro Bruno, 2047- 

31ís;ir1l&iTr?nre, 
cEp: 7e ôe0-000

DECLARA Ão

l sECRgt.{RtA DE EDUCACÃO. cuLTuRA.
E LAZER Do wtuNrci O DE SANTA RITA DO P

, através de seu Representante Legal a profl

SÉ FERNANDA MARTINS FAU§TINO DE LIMA ALMEIDA, Secretária de

Educação de Santa Rita do Pardo/MS, portadora do RG n. 971.715. SSPA{S e do CpF/

n. 055.664'341-13, residente e domiciliado a Rua Generoso Siqueira, no 780, Centro, em

santa Rita do Pardo/MS, DECLARA, para os devidos fins, a plena legalidade de

firncionamento há mais 04 (quatro) anos da AssocIACÃo pEsJALozzI DE
SANTA RITA DO PARDO.MS _ "ESCOLA ESPECIAL AGRIPINO COSTA
LIMA", CNPJ n' 03'228.62610001- 48" com sede a Rua Padre Tadeu Kolodziejczyk, no

424, Centro, CEP 79690-000 neste Município.

Sendo esta, uma entidade sem fins lucrativos. que está

em pleno funcionamento, estando regular e a bem cumprir e desempenhar suas

finalidades legais e esratutárias, pelo quÊi se CERTIFICA a REGULARIDADE e

TUNCIONAMENTO da Instituição perante esta municipalidade.

SECEL. Santa Rita 0l de fevereiro de2022.

Prof." Feraanda Almeida
Serretária de

Eq:arte e Ls.rr
DecryÍo n'229 202

E-m ail: sec.educacao@santaritadopardo. ms. gov. br
E-mail: gerenciadeeducacao@ hotmail.com



Municipio de §anta Rita do Pardo
Êstado de Mato Grosso do §ul

Centro Político AdministratÍvo GeraHo Martins

§ecretarla de Admlnlstraçãa e Gaverno -

SEAG

DECtABlA'CÃO

o MTJNICiPTq pE §ANTA RrTÂ DO pÂRpO - ESTADO pE MATO

GROSSO_ DO SUL, através de seu Representante Legal f,ÚCfO nOnnnfO
CALJXTO CO§TA, Prefeito Municipal de Santa Rita do Pardo/JvlS, portador do RG:

41.429.292-3 SSP/SP, CPF: 316.41 I .898-86, rçsidente e domiciliado na Rua Dom Pedro

1I,544 - Centro, Santa Rita do Pardo/IVÍS, DECLARA, paÍa os devidos frns, a plena

legalidade de funcionamento há mais de 03 (três) anos da AS§OCIACÃO

rE§Têlq4A IIE SÂNTA RITA rr(} pABryO-M§ - *E§COLâ, EqpECrÂL

AGBIPINO CO§TÂ IíII!IA:1" C'I{PJ n" 03.228.62610001-48, com sede na Rra Padre

Tadeu Kolodziejcryk,no 424, Centro, CEP 79690"000 neste Municípro.

Sendo esta, umaentidade sem fins lucrativos, que está em pleno funcionarnento,

estando regular e a bem cumprir e desempenhar suas finalidades legais e estatutiárias, pelo

que, se CERTIflCÂ a REGULARIDÂDE e F'UNCIONÂMENTO da Instituição

perante esta municipalidade.

Gabinete do Rita do 26 dejaneiro de2A22

Prefeito Municipal

}l

Rua Gsaldo da Sílva §suza, §anta Rita do Pardo üÊp ?96§0-000



PODER LEGISLATIVO llUtllClPAL
SANTA RITA DO PARDO

ESTADO DE íHATO GROSSO DO SUL

RUA JOAQUII' CECILIO DE LITIA, í7OO - CENTRO
CEP: 79.89ÍL(X}O - SANTA RITA DO PARDO * mS

TELEFONES: (67) 3§91-1122 - 359í í486
n u.w.cmsanarihdopârdo.ms.gov. br

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR

Declaro, para os devidos fins, que a ASSOCHÇÃO PESTALOZZI de Santa Rita do
Pardo - MS, ESCOLA ESPECIAL AGRIPINO DA COSTA LIMA, com sede na Rua
Padre Tadeu Kolodzieiczyk, no 424, inscrita no CNPJ sob o no 03.228.626/000148,
é uma enüdade sem fins lucrativos e está em pleno e regular funcionamento de suas
atividades nos últimos três anos, realizando suas ações de acordo com o Plano de
Trabalho até a presente data.

Santa Rita do Pardo - MS 20 dejaneiro de 2.022

Lot*,rb//'Y'
CICERO ALVES DA SILVA

Presídente

Página I de I
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Pestulamt
*.faí"tuúPa*ff

Àssociaçáo Festalozzi de Santa RÉa do Farde.MS-
'Escola Especial Agripino da Costa Lima de Ed*cação lnfantil e Ensino Fundamental".

Rua: Paúe Tadeu Kolodziejcayk no. ,124- Centso Telefone.3591 -2t84 Santa Rita do Pardo -M§ - CEP 79690-000
É-maih pestalozzi santaritadopardoms@hotmail.com

DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante da Associaçáo Pestalozzi de Santa Rita do Pardo-MS, DECLARO

1 - Que não devemos prestaçáo de contas de parcerias firmadas anteriormente, e que estamos adimplentes

com a prefeitura munícipal;

2 - Que nâo temos como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou

entidade da administragão pública da prefeitura municipal, nem cônjuges ou companheiros, bem como

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau e nem empregamos parentes até o

segundo grau de qualquer um dos dirigentes;

3 - Que nâo temos contas reieitdas peta admlnistr4ão pública nos ultimos cireo arps;

4 - Que não fomos punidos com nem uma das seguintes sanções:

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administraçáo;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

c) execuçâo da pareeria em desacordo com o plano de trabalho,

5 - Que não tivemos advertência em parcerias firmadas anteriormente;

6 - Que não tivemos suspensão temporária de participar de chamamento público;

7 - Que a entidade nunea foi declarada inidônea;

8 - Que a entidade se compromete a atender os requisitos p,revistos na Lei no 13.019 de2O14 e que fará

publicidade dos recursos públicos recebidos e da sua destinaçáo, bem como compromete se a prestar

contas nos termos legais;

9 - Que a entidade se compromete a atender a Lei Federal no 12.52712011 e dar publicidade ao objeto

^ 
pactuado;

10 - Que a entidade se compromete a Comunicar a Câmara Municipal sobre a Assinatura do Termo de

Parceria, conforme rege a Leide Licitações;

11 - Que dispomos de instalações, condiçôes materiais e capacidade administrativa, técnica e operacional

para odesenvolvimento das atividades ou prcfetos previstos na parceria e o curnprime*to das rnetas;

12 - Que a entidade não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria.

Declaro ainda, estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especialda Lei 13.01912014,

tendo as condiçÕes legaís de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma

das vedações legais-

Santa Rita do Pardo -MS, 25 de Janeiro de 2421

/Y)úàffik#
'ffi ,*,"'DENTE

ASSO,gaçãn hçtCoZl===
bhÍmBlldC6RsáCld§§ antos Souza

Presidente da Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo MS



MunÍclpio de SanÍâ ÊÀa do Êadri
ãsÍado do Mala Grosso do SUI

Centr* PalÍtica Administrativa Geralda Martins - Rua Gsraldo da §ilva Souza CEP 79ô90-0AO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE TERMO DE FOMENTO

O Município, através da Secretaria Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais,

em consonância com os termos do art. 32, §§1e e 2e, da Lei ne 73.OLgl2OL4, torna pública a

lnexigibilidade de Chamamento Público para Organização da Sociedade Civil (OCS) referente

à celebração de termo de parceria entre o Município de Santa Rita do Pardo-MS e a

Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo-MS, voltada a consecução de finalidade de

interesse público e recíproco, qual seja, promover atendimentos na área educação especial

que envolve a transferência de recursos financeiros, no valor de RS 290.845,39 (duzentos e

noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), à referida organização

da sociedade civil (OSC), conforme plano de trabalho constante nos autos do Processo

Ad min istrativo ne OO1./2022.

Registre-se e publique se, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação, a
justificativa poderá ser impugnada, conforme previsão do art. art. 32, §2e, da Lei ne

t3.Ot9l21t4, que deverão ser efetuadas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Santa Rita do Pardo, situado à Rua Geraldo da Silva Souza, s/ne, Bairro Novo Horizonte, CEP

79690-000, e posteriormente ser enviadas ao Prefeito Municipal.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo-MS abre o prazo de 05 (cinco) dias corridos,
após a publicação deste extrato para qualquer impugnação, que deve ser dirigida ao

Secretário Municipal de SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Qualquer impugnação deve ser respondida em 05 (cinco) dias a contar da data do protocolo
da impugnação.

Santa Rita do Pardo - MS, L7 de Setembro de 2021,.

FERNANDA ALMEIDA
Secretário de Culturo, e Lozer
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mD E rc[A ffi EMmrc §t 2A7 /2022

PREGÃoPREsENoatNr: 13/2021

Bms:
ffiê: PREFEÍTURA MUNIOPAI SANTA RITA DO PARDO

ffido: GULART & CIA LTDA EPP

M: ÂTA N.A ()oU2O21 REFERENII DESPESAS NO FORNECIMENÍO
DE GÁs DE cozNHA PARA AÍENDÊR ASECRÍARIA DE

EDUcAçÃo, CULTURA ESPoRTE E I.ÁZEF/MANUTENÇÃo oo
TNSINO INFÂNÍIL. PRE EÍOIA/ E.M.E.I A''JTONIOARGN.,O
DOS SANTOS JR.. {Liciteção Nr : 1/2021-PR)

VÂtOn: 397,m {@zent6 e novenb e ete íeais)

mçÃo: 02.r0.12.365.m2.2017.3.3.90.3o.04.m.@.@
mTA Do EffinHo: o7/o2/2o22

ffi
uoomBEmrumffia

EPP

mEGÃo mEsENclAt N.t a68/2021

m:
Cffifu: PREFEÍTURÂ MUilIOPAI- sANTA RITA OO PARDO

habdo: GULART & OA I-TDA EPP

BM: AÍA NSO2Z2O21 REFERENTE o FoRcEoMENÍo DE GÊNERos
ALtMEiríoos PARA ATEND€R A sEcRErARn DE EDUcâçÁo,
cuLÍuRA, EspoRft E LIER - MANUTENçÃo Do ENstNo
FUNOAMENTÂL/ E.M. RAIMUNDO C. ARAUJO (Ucitação Ne :

68/2021-PR)

vAloR: 427,(X (quatrocentG e vinte e ete reais e quãtro centavos)

mÂçÂo: 02.10.12.361.0012.2014.3.3.90.30.07.m.@.@

MÍÂ m ÊMpgHo: Oy02/2O22

Âs$Mm&
uooRoBEmoqlrcffia

& CIA T.II)A ÉPP

mDoE MÂOE EmPilmNe: 318/2022

piEGÃO pRES[Í{O/Àt r{.: 522021

m:
M@@: PREFEIIURA IúUNICIPALSANÍA RITA DO PARDO

Cffido: HOME NUTRI COMEROO OE ALIMEMOS E NUIRICAO EIREU

OB!E[O: ÂÍA NsOOS/2021, REFEREN]E o FoRNECIMENTo DE GÊNERos
ÂUMENíoos PARAAÍENDERA MERENDA ESCoLAR DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO INFANNI/PRE ESCOTA. E.M.É.I.
ANTONIOARCANJO DOS SANTOSJR. "RECUR5O5 PNAE'
(Ucitação Nr : D/2021-PR)

VÂm: 395,m (trezentG e novenE e cinco reais)

mrÂçÂo: 02.10.12.36s.0011.2044.3.3.90.30.07.00.00.00

MÍÂDO€MPENHo: Of/02/2O22

^ÍsrMffi:LUOO ROBERIO GUrc rcSA
NUTRI COMERCIO DE ÂLIMENTOS E

mB x ilOA m ilENrc ilr: 350/2022

pREGiÃo pf,EsENctaL N.: 572021

m:
ffitr: PRÉFE|rUFÂ MUNICIPALSAUTA RÍTA 0O PARDO

Ofr'r*: ÍSS IRANSPORTES COM. IMPORT. E EXPORÍAÇÃO LÍDA EPP

OUM: AÍA N9@8/2021, R€IERENTE o FoRI'IECIMEiÍTo DE GÊNERos
AuMEinícos pARÂ ATENDÉRA MERENDA EscoLAR DA REDÉ

MUNICIPAL DE ENSINO INFAN]IL/CREO1€ C.E.I RU]H 5.

OUVEIRA. "RECURSOS PNAE" (UciEção Ne : 19/2021+R)

VAOR: 69,45 (se$enta e now reais e quãrenta e cinco cêntavos)

mÂcÂc 02.10.12.365.0O11.2üO.3.3.9O.30.07.00.@.@

Bra m EMmrc: 10/0212022

§WES:
uoo RoaERTo Guno cosa
rss ÍRANspoRTts coM. tMpoRÍ. E ExpoRÍaçÃo tT
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l*ffiÉr*qO,üOôbEnÉú

^

mTO E ifrA * ffiEnrc $: 351/2022

PRE6ÃO pRES€NoAt r{ct t16/2021

mRns:

6ffirtê: PREF€ITURA MUNICIPALSANTA RÍTA DO PARDO

M: GU|ARÍ&CIALIDA€PP
()8,ETO: AÍA Ne 0122021, REFERENTE o FoRNECIM€NTo DE GÊNERos

AUMENTÍcOs PARÂ ATENDERA MERENDA ESCoTAR DA REDE

MUNIOPAL OE ENSINO INFAI'ITIL/CREC]IE CE.I RUTH S.

OLIVEIRA.'RECURSOS PNÁ€". (Ucitação Ne : rl4l2021-PR)

VAOR: 88,71(oitenb e oito rêais egentâ e uh cenEv6)
DOTAçÃ& 02.10.12.365.0011.20im.3.3.90.3o.07.m.m.m

mÍA Do EMPEilHo: 10/0212022

Âs6tMtrES:
tuclo RüERÍo GU[o coÍÂ
GUTART & CIA LTDA EPP

i-eJllM.EútJ#útu

.)bM: fM
b)Lir@L.: ffiR
!)f,&: ftE&ese

EmTOOE ilfrAOE EMPEilmNÉ: 31712022 ExBTo ffi iloTÂ DE EMPÊNrcN!: 352/2022

PREGÃoPRESEiIoALNT: 522021
mÉ:
ffiÊ: PREFEIÍURA MUNICIPALSAiITA RrrA DO PARDO

offibdo: ÍSS]RANSPORIIS COM. IMPORT. E €XPORTAÇÁO LmA Epp

MEO: ATA N9 0@/2021, REFERENTE O FORNECIMENTO D€ GÊNEROS

ALTMENíqos PARAAÍENDER A MERENoA EscotÁR DAREDE

MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/CRECHE CE,I RUTH S.

OLlVElm. "RECURSOS PNÂE". (ücitação Ne : 19/2021+R)

vrcR: 408,34 (quatÍGentos e oito reais e rinb e qutÍo centav6)
mÂcÃo: 02,10.12.365.0011.2040.3,3.90.30.07.00.m.00

üÍA m EMrurc: 10/022022

ATSIMTIES:

tucto RoBERÍo atfio cosra
ES ÍiANSPoRTEs @M. IMPoRT. E €xPoRTAçÁo LT

tlmrc tr ilfrA mÉMEntlos: 353/2022

pn[GiÃO mES€NOAI Í{rr 13/2021

MRES:

COftEEE: PREFEITURA MUNICIPALSANTA RITA DO PARDO

comdo: GUTART & CIA L.IDA EPP

@ÍO: ATA N.9 OO1/2021 REFERENTE DESPESAS NO FORNECIMENTO

DE GÁt DE coztNHA PARAATENDER A sEcRErARh oE
EDUcAçÃo, cur-ruRA, EspoRrE € LAZER/MANLTTENçÃo oo
ENSINO FUNDAMENÍAL- E.M. RAIMUNDO C. ÂRAUJO (ticibção
Ne : V2021-PR)

vAoR: 1.758,@ íum mil st6êntos e cinquenta e oito reais)

ffiÂçre 02.10.12.351.0012.2014.3.3.90.30.04.@.@.@

mr rc EMEilrc: 10/022022

Ntmi
LUCIO ROBIRTO AL|IO COÍA

mTO N NOTA OE EMEil8O Ne: 354/2022

pREGj[O pRESEilOAt Í{r: 13/2021

mmls:

ffi: PREFEITUM MUNICIPATSANTÂ RITA DO PÂRDO

cdr.Édo: GUI.ARI & ClÂ L'ÍDA EPP

dErc: ATA N.s m1/2021 REFERENTE oEsPEsAs No FoRNECIMENIo
DE GÁs DE cozrNHA pAM ÂrEND€R A SECRETAR|A DE

EOUcAçÃo, CULÍURA, EsPoRÍE E I,AZER,/MANUTENçÃo Do
ENSINO INFANTIL. €MEI ANÍONIO ÂRCANJO DOS SANTOS.
(Lichâção ilc : V2021+R)

vMR: 879,00 (oit@nt6 e etenta e nove reâis)

mrÂçÀê 02.10.12.365.@12.2017.3.3.90.30.04.@.00.@

uTÂ DO EMmrc: 10/022022

Nilm:
TUCO ROBERÍO ilNO MÍA

& EPP

m.^@.eü1.)nq.,eú@.l,]@q.),

ryb).úr§úro[&op)

i6@_

txmrcEMAtrtMENrcm: 118/2022

MATERIAIS DE UMPEZA E CONSUMO PARAATENDERA
SECRETARTA DE assrsrrNcrA sooAL TRABATJIo E HABnAÇÃo /
l-AR 0OS |0OSOS. (Ucitação Ne:13/2021-PR)

208,89 (duzeftor e oito Eais e oitenta e n@ centarcs)

PREGÃO PiESENO/ÂLÍ{!: 4512021

m:
ffire: IUNDO MUNICIPAI"ASSSOCIAI SqNTA RITA DO PARDO

bffido: GULART & OA LIDÂ tPP
BEIC ATÂ NE @6/2021 REFEREN]T DESPESÀS NO FORNECIMENTO DE

úáda 05.11.08.241.m25.2028.3.3.9O.30.21.@.@.00

mrÂ m EMExrc: 01/0212022

§ffi
ãN'IM GRI@Rrc E SOUA

GULART& CIA LÍDA EPP

Emrctr MAoE trPilrc m: 119/2022

PREGIOpnEs€toiAlrç: 4sl2021

mmÍ
Cffi: FUNOO MUNICIPAT ASS SOOAT SANTA RÍTA OO PARDO

Corffido: GUTARÍ & OA LmA EPP

OUEIO: ATA N9 006/2021 REFERENTE DESPESAS NO FORNECIMENTO DE

MAIIRIAIS tX UMPEZAE CONSUMO PARAAÍTNOER A
SECRETAiIA DE ASSISTENCIA sooAL T?ABALHo E HABITAçÃo /
tAR DOS IDOSOS. (Licitação Ne : 8/2021-PR)

vM: 570,10lquinhenbs e ffib reais e de! centaws)
DoraçÁe 05.11.08.241.m2s.2028.3.3.90.30.21.00.@.00

oaÍÂoocilP€ir* 0r02l2o22

^l§t 
f,rE*

áNII,DA GRE@RIO OE SOUZA

GULÁ T & CN LIDA EPP

.lmrcEM rEMPEdrcN: 1ill2022

mTOIMAOEEMPEimU: 316/2022

pnE6ÃO PRES€Í{oAL xir 4512021

HÃNS:

ffiÊ: PREFEIÍURA MUNICIPAI. SANTA RITA DO PARDO

ffi: W. SÂNCHES & CIA I-IDA
OEETO: AÍA NE 006/2021 REFERENII DESPESAS NO FORNECIMENÍO DE

MATERIAIS DE UMPEZA E CONSUMO PARAAÍENDER A
SEcRffARta DE EDUcAçÃo, CULTURÁ, EspoRIf E LAZER
(Licitação Ne : 8/2021-PR)

vM: 558,77 (quinhehtos e cinquenb e oito reais edentae Ete
wr(ht O2.LO.12,L22.@10.2012.3.3.90.30.21.@.00.00

uÍAmEMErHo: Ofl02/2022
ffi

uoo Ro&ffio caffio ffiÂ
W SANCHES & CIA LTDA

ExmD oE ilota oE EMPilao ilt 348/2022

piE6ÃOPRES€NoALNr: s7l2021

mÂTf,s:

cffiú: PREFEÍTURA MUNIOPAI SANTA RlÍA DO PAROO

hEbe: HOME NUIRICOMERCIO DE AIIMENTOS E NUÍRICAo ÉlRELl

BTÍO: AÍA NTOOS/2021, REFERENTE O FORNECIMENTO OÉ GÊNEROS

AUMEÍ.ÍíCIOs PARAATENOER A MERENDA ESCOI,AR DA REDE

MUNICIPAL OE ENSINO INFANTIL/CRECHE C.E.I RUTH SL

OLIVEIRA" "RECURSOS PNAE" {ticitação Nc :19/202l-PR)

vÂU)* 509,03 lquinhentos e nove reais e três centav6)
DfrAçÃO: 02.10.12.365.0011.2040.3.3.90.30.07.00.00.00

mTÂ DO EwEHo: 10/0212022

Nilm:
uoo Ro&RTo üuno oÍÀ
HOME NUNI COMERCIO DEAUMENTOS E NURICA

.,mTO DEWA r EMPENHo N.: Y9l2022

PREGÃO PRESENqAT Nr: 522021
m:
@r PREFEIÍUM MUNICIPALgNIÂ RITA m PÂ8DO

ffio: MAQUEA&MAQUAIIDÂ
@Ee ara Ns ffi/2o21, REFERENTE o TRNEctMLMo oE GÊNERos

&tMENTÍcps pMATENDER Â M€RENDA sohR oa REoE

MUNICIPAT DE ENSINO INFÂNIIL/ GECHE C.E.I RUTH 5.
OLIVEIM. "RECUR$s PNAE' (LlcitaÉo Ne: 19/2021+8)

V^& 246,m lduzetos e quaíenta e Éis Íeais)

rcrÂçÃo: 02.10.12.365.@11.2m.3.3.s.m.o7.m.m.m
uI @EMExHo: 10/02/2022

§ffi:
UCIO ROBERÍO AUIO @ÍA
MAOUA & MAOUEA TTOA

lii)|lBrc DE ÀoTA DE EMENrc Nr, 362/2022

pREGÀo R6Exqa u; 116/2o2a
re:
ffiô: PRETEIruM MUNrcIML $NTA RIIA M MRM
Cdll&: GUURT &CIA LTDA EPP

@M: ATA N9017/2021, REFERENTE O FoRNEOMENTO DE GÊNEROS
aLtMENTÍctos pAUaTNDERA MEaENoA Esoua DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTÂT.E.M. MIMUNM C. DE

AmUJO. 'RECUMS PNAE" (LlclEção Ne :4/2O21-PR)
vM: 354,9 (trezentG e cinaueôb e qGtro reals e ci@ uenE e quatro

ryaçÀo: 02.10.12.3tr.m11.2O13.3J.m.3O.O7.m.m,m
mrÂ m flPEirc: 10/02/2022

NMtE:
LUCTO ROBERTO @rc COÍÂ
GULART & CIA LDA IPP

ruGÃopffimu: 1§/2o27
re
ffi: rUNoO MUNICIPA 455 SOCIAL $MA RITA OO PARDO

Cffi: OLIVEIM E MAFM HORnFRUÍIGMMEIROS LÍ
(,am: ATA NO O27/2O21RETERÊMEO FORCECIMENTO OE GÊNEROS

ruMEMícrG pM ATENffiR uR Do rDoso. (LjcltaÉo Ne :

ffi/2o21-PR)

VM: 5I,m lquinhêôtose trintô e quatro reais ê sêssenta cenbws)
ErâçIc 6.11.C.241.0Oõ.2028.3.3.9O.3O.07.m.m.m
ün m EMEtrc: 10/0212022

ffi
ãNIq GRE@RIO E $UA
fUVEIM E MÂFRA HORÍFRUÍGMNJÉIROS LT

EPxo oE &JUoEAcÁo DE PRocEso UcTATóflo

í ) Fomúdo,- . bE UuMó
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MunicÍpio de Santa Rita do Pardo
EsL?do do Maío Grosso do Su/

Cçntro FalitiçaÁdminrstrallvo Geraldrr MarlÍn§ - Rua üsraldo da §íva §sura C§Ê 796S0-00'ü
ERRATA DE PUBUCAçÃO Or eXrnero DE TNEX|GTBtL|DADE DO TERMO DE FOMENTO

A Prefeitura de Santa Rita do Pardo - M5, torna pública a retificação da publicação do dia 17 de Fevereiro de2022,
edição ne 1962 do Jornal da Cidade, referente ao extrato de inexígibilidade do Termo de Fomento entre a Associação

Pestalozzi de Santa Rita do Pardo e o MunicÍpio de Santa Rita do Pardo - MS.

ONDE SE tÊ:

EXTRATO DE INEXIGIBITIDADE DE TERMO DE FOMENTO

O Município, através da Secretaria Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais, em consonáncia com os

termos do art. 32, §§1s " 
2e, da Lei ns 13.019/2014, lorna pública a lnexigibilidade de Chamamento Público para

Organização da Sociedade Civil (OCS) referente à celebração de termo de parceria entre o Município de Santa Rita do

Pardo-MS e a Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo-MS, voltada a consecução de finalidade de interesse

público e recíproco, qual seja, promover atendimentos na área educação especial que envolve a transferência de

recursos financeiros, no valor de RS 290.845,39 (duzentos e noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e
nove centavos), à referida organização da sociedade civil (OSC), conforme plano de trabalho constante nos autos do

Processo Administrativo ns OOtl 2022.

Registre-se e publique se, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação, a justificativa poderá ser

impugnada, conforme previsão do art. aft.32, §2e, da Lei ns 13.019/20L4, que deverão ser efetuadas no Setor de

Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo, situado à Rua Geraldo da Silva Souza, s/ne, Bairro Novo

Horizonte, CEP 79690-000, e posteriormente ser enviadas ao Prefeito Municipal.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo-MS abre o prazo de 05 (cinco) dias corridos, após a publicação deste
extrato para qualquer impugnação, que deve ser dirigida ao Secretário Municipal de SECRETARIO DE EDUCAçÃO,

CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Qualquer impugnação deve ser respondida em 05 (cinco) dias a contar da data do protocolo da impugnação.

Santa Rita do Pardo - MS, 17 de Setembro de2027

LEIA-SE:

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE TERMO DE FOMENTO

O Município, através da Secretaria Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais, em consonância com os

termos do art.32, §§1e e 2e, da Lei ne 13.019 l21t4,torna pública a lnexigibilidade de Chamamento Público para

Organização da Sociedade Civil (OCS) referente à celebração de termo de parceria entre o Município de Santa Rita do

Pardo-MS e a Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo-MS, voltada a consecução de finalidade de interesse

público e recíproco, qual seja, promover atendimentos na área educação especial que envolve a transferência de

recursos financeiros, no valor de RS 290.845,39 (duzentos e noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e

nove centavos), à referida organização da sociedade civil (OSC), conforme plano de trabalho constante nos autos do

Processo Administrativo ne 00U 2022.

Registre-se e publique se, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação, a justificativa poderá ser

impugnada, conforme previsão do art. art. 32, §2s, da Lei ne 13.019 /2014, que deverão ser efetuadas no Setor de

Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo, situado à Rua Geraldo da Silva Souza, s/ne, Bairro Novo

Horizonte, CEP 79690-000, e posteriormente ser enviadas ao Prefeito Municipal.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo-MS abre o prazo de 05 (cinco) dias corridos, após a publicação deste

extrato para qualquer impugnação, que deve ser dirigida ao Secretário Municipal de SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Qualquer impugnação deve ser respondida em 05 (cinco) dias a da data do protocolo da impugnação.

Rita do Pardo - MS, 17 de Fevereiro de2022

FERNANDA ATMEIDA

Se cretá rio d e Ed ucoção, e Lazer
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Município de Santa do Pardo - Estado de [tlato trosso do SulRita

"Nomeh Coúkôo de Atdüçto dê &il MóvcL§

INentooi3,. dt outÉ proúdêncie'.

LÚCIO ROAf,mO C[rXfO COSTÀ PÍeícilo & hb ruh do Püdô. hdo &
ko CIle à Sd. no pl6o.reeício dr su sryô. usà drs âfibuiçk que lhe

stu coded&s p Irj,

ry$ -:'#âffi#ffi:*Sm

DECREI'A:

ÀÉ lô Ficm mmeados os rembms Saixo rcl&iomdos, pB $b a pÉidência tu

Prineis {mpom r Comisfr de Avalirçb ds Bê3 il{óleis iNNiveiB, strdo:

I - Emilda B*Bú SilB FffiiÍa
$ Hdjqe Fâglods dos sffiE
IIL Alm&o de Sou Ced@

W ' LcMl$D Fmiâ Mqü6;
V - Cldbn Cés Alves dos Smbs.

AÉ 2' Os siFs à @misú ú pÊtad6 sem ônus es mft6 municiÍ'eis, snô,
potu, msideÉdos de relcúcia pô1i6.

^É. 
3" E* DdÉ 6t@á Êm ligor ia &6 de sa pühli§çh.

& l'fueôgm-s as dbpsiçes em snlrário.

Gdnec do kfêhô. âôs l5 & dc

I,UCIO

Registsdo € Publido M Governo, Mml de

hblicide e »ririo Oficid do Müicipio.

DECRETO N" 03612.022, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022. ceric entre o N,Íunicipio de Srnla Rita do Pado-MS c a,{ssueiação Peslrlozi
dc SantaRía do Pardo-MS. volhda a ronsccuçio de iirialldnde dú iiltcrcs§c pú-

blico e reciptoco, qual suia, prclnover ai*dimcntos na ároa eciucaçàcr espccill

qur envol.,,e a transferência de rccusos Íinrceiros, no valor de RS 290.[i45,39

(JuAtl{rs 0 flor(nta nlll oirucrnlus c quucntu c Jinü,, r'ca,s ü ulnLa -'tror'( !m-
ta!os), à rrterida organizaçào tla socicdade civil íOS{), torfornte plmo rie

hrbâlho constârle ilol auros do Processo AdminismliYo il" 001i202:.

Ilegist,r-sr s irubliquú sc, no pi-aze, dc ú5 íi:i!0o) dias, í conter dcstr plblica-

Ção, r Justilicativa pderi so inrpugnada. ionfhrne pevisàri do art- rÍ 3:,

§2", da Lsi n" I 3.0 I 9i20 l,l, quc rlü\,eÉo ser elttuadtr ro SttoÍ de Protrlcoio iii
Prcliinrr N{unicipal dc Sana ll*a iir: Pudo, siturclo à Rua [icraldo tir Silva

Souza, sÁf, Bajro Novo H§ri1útr|e. {lEl'79ô91}-{}(10, e postcri{lf,neute ser en-

vradas ao Preíêito À,lunicipal.

A Prctêitlra NÍuniripll d0 Santa Rita do Pardo-MS rbrc o prazo dc 05 lcinco)
dies corndoi, apiis a publicqío ticste cxlaru paru tiurlquer ülptgnação, que

ricve ser dirigieia ao Secrelário Mrnicipai ds StCR§'l',{RlO DE llDtlCAÇA0.
CI.;I]1]RA, T]SPORTII L) I,AZT,II

Qualqucr impugoação dcve su respondida cn {15 (cinco) dirs a cotlü da dnts

do pror0colo da inlugndçà0.

§anta Rita do Pudo - N{S, I 7 do Setômbm d§ 20.1 I

LÊtÂ-§E:
EXTR{TO Df, INEXTCIBILID-{DE DE TER]\TO DE T.O}IENTO
0 l{unicipio, aúnvLÀs da Secretaria Municipal de liduclção no uso de suas eri-
'cuicries legais, err consonânria corn os teitros do aÍl 3:, §§1" e 2', da Lci
n" 13.019/2014. toma pública a Inerigibilidade de Chamamento Público para

Organizaçào da SoriedadE Civil lOCS) rcÍilente à cclebraçãü de tcmo de plr-

ctrin entre o l\'Íuni.ítio rie Sarta Riu do Pardo-\í:! e íI Associàçào Pcstrbzzi

de SaÍa Rita do Pado'l\{S, voitadn a consecuçào dr: linaliiadc de interesc !ú-
hlico e rcciproco, qual se1a, promovcr a'cndimenhs na ár.a educaçâo espcci?l

quc cnvolve a translirência de rccursc's Íirtmceiros, rri rahr rle RS 290-ii,15,-19

tluzcntos a n,tr'cntâ mil or!(rnlor I qur([lJ .' .lsc,, r(lis c mtrll ( r!\te caf
tavos), à reÍerida orguizaçio da sociodade rivil (OSI:'I oorlome plmo de

trehalho crrcstente nor rutos do llroceiso,,\diDinisÍâtito n' 00112022.

Registre-se c plrlique sç, no prqo de Í15 (cinco) dias, a contir di:sta publica-

çà0. a justilicatira poderá scr impuglada, .oníirmo provisào do arr. ú. 32,

§2', da I ri n' I Ltil g2(ll.t, que deterào ser efetuadar no Seto dc Prüotolo ria

Pr0íêitua Müri.ipal de Saniâ Rjta io Parrlo, situado à Ruâ tleitieio da Silva

§ouza. s/iÍ', Baino Novo Horizorte. CEP ?9690-000. c post.rioflrirti sor en-

viadà; Âo P,eÊ;to lguicipal.
A I'roÊltula N,toricip{i rie Santa Rta do Parclo-lus ahre o prazo dc 05 {cinco)
diü conidos. após ó publicqão dcsrc extrato pari qualquei impuguaçâo, que

dere ser drrrgi.le ro Secrerirro tíunrciorl de Slii RIIARtrl J)f: EDtIC{('Àl),
CllLIl-íRr\, ESPírRlE E LAZLIR

Qualquer inpügraçào deve ser rr'spoildidâ .m 05 (ci11col dias a contar da dak
do protocolc tia urpugnação

Santr Rita do fardo - MS, l7 dç I'rvereiro de 2022

URRATA DE ptÍBt,tc.4ÇÁo DE EXTRAI'o Do 1'ERI\{0 D[ rot ]:N-
1'O N'001,'!022
A Prcfeitura de Santa Rih do Ptrdo - MS, toma pública a retificação da publ!
caçÀo do diô 22 dÊF'eveniru tie 201?, ediçào n" 1964 do Jümal dô Crdads, rcÍ'o-

rerte lirtÍalo do Termo I]e FommtoN" 0ülil0l2 cnha a AssociâsàoPestalozzi

de Sanu Rita^do Pudo r: o \íunicípio de Santa Ria do Pudo * ['ÍS.
ONDE SE I-}":
[x't RÂ'I'o t]o TIIRl\{o t}lr 1'or!lllNl'o N" 00llr0!2
Procsso N" Í){il,'2022
Àdministração I'iiblica: ['lunicipio de Smu Ria drr Pardo-MS.

OÍgarizâçào Par.§ira: Àisociação Isstalozzi d. Sanm Rim do Pardo - Ir4S.

Objcto Proposb: Rcpasso dc Íccüsos â0anc.iros pm custcar dcspesas rle cur-

t.iú visando à rüelhoriâ do atendimento da educaçào especirl - Prestaçio de

sL'njÇos d0 tcr.eiros iPessor Juridica e lrisical, cootinne delolhado no flancr
de tÍatlalho.
ligência: â partir da dâk de asioalui até I I de dezernhro d. 2ú2 l.
Valo totalr R$ 290.845,i9 (duzentos $ úovinta nlil üifocenlos e qutretrta e

cinco rcais c trinta e novc lcnawsj
Dotiçio OrÇamertári{ - llxercÍcio 1022:

Despesa:135

Órgâo Orçarnrntário: 02 - Poder Executir«r

Unidade Olsamsntádà: l0 - Sçcretaria de Eduaçâo, CultuÍa. llspsle e Lazer

- SIICIJ],

Furcii,ral ll.ll7 002i - Erjucrçao Íntlusira
ProJôlor'atiridarl§i [duração Iispecial

Cat Iiconôrnica: 3.3 50.4i.00.(t0.00.00 - SubreoÇÍieÍ Sociois

Assinarurtus: Pckr MUNICÍPIo DE SANTTI RITA DO P/\RDO - i\{S e pcla

AssoclAcÀo lEsrArozzl DE sÀ\tÂ R|IA Do IâRD0 - MS, co
22llt2illr17
I,EIA.SE:
EXTR,\To rr0 TERl\ro Df rOMENlr) i§' 00ti2022
PÍücesso N' 001,'1012

i\drrihisrÀção Iúhlicâr lvuniciirio de Sanra R,ú do Psrdo-['ÍS.

Or!:aniação Parcêira: AssociêçÍo Ilestalozi do Santa Rita do Pardo - N{S.

l)bjeto Prorosio: Repísse de rer:ursos Íjnsnccjros Fila cust.ar despcsas dr cui-
tgio lisalrdo à nreliroria do atcndimrnto dâ cducaçào especial - Prcsuçào dc

serviçús dc tcrcciros {Pcssoa Juridica c lrisicâ), conÍbrme detalhado no plaoo

de nabalho.

Vigencia: a paíir da dau de assinatuÍa até Jl de d.zimbro de:0?2.
\Jor totl: R$ 290-3.i5.39 (duonlos . trovcnta mil iltoccnms c quaÍenta r
aioco reais a trirta e norie centaloÉ)

DotaçÀo Orçnmentiirir - F-xeidicio 20ll:
Dcspcsa: 135
()rgào Orçamentáro. 0? - Poiler i*ecrtivo
Llnidade Orçanrcntária: l0 - Secretuia dc Eduoçâo, alultuia, Espoilc e Lazor

- SFCÊI,

l:uncronal: 12.16?.üU2l - liJ0(ôçâo lnrlusive

Projctolatividade: Educaçào Espec;al

CaL Ecoatimica: 3 i.50.43.00 
')0.00.00 

- Subvirrçôes Sociais

A§sinaturs: Pel§ §iUNICíPIO DU. SANIA RII'A D(} PARDo - MS e pela

ASSOCTAÇÀO PF,STALOZZ\ Drr SAr-1Â RllÂ DO PARDO - NÍS, em

1?.í{t2i20».

citàlório na rnorialidade Dispensa n" 05i2022, Chunada Pública r' 0lr20il,
rriermrc dÁi]t .lsl( Ào t)l-. ct.Nl-.Ros ALltvt FN riclos - ACRIc{ iLn rR.{

FAÀ,ÍILIAR PARA (J ATENDIL,IENTO T]AS NECI.:SSIDADES DAS ES.

COLA§ \,ILNICIP,{IS I]E L]IJI,ICAÇÁO NI.ANTIL I I:UN.*D.{IYI!N1'ÀL,

^1 

END|INI)0 
^S 

NI.('TSSII)^i )l]S I )À SF.r'RFT^Rl 
^ 

I )F. F.l)l l(.'\( ÀO.

Ctjl-IURA, ESPORTL E LAZEIt"lica Su-Sl'ÊNSO poilnDÍi\ú de retifiraÇio

a0 Editai.

Sants Ria do ['aÍdô- 1!{S. 22 de Fevereiro dc 2022

I-i]CIO ROBT]RT{] CAT,IKIo CoSTA
PRI!i:EITO \ItÍNICITÂL

PORTÀRIÁ N."T3oi]l}:2 I'}:22 DE T'f,!'ERf,IRO T}E 2,022.

LÚCio ROBIRIO CÀLIXTO COSI]À, Pret'eito Municipôl ro Silrri Riu do

Pado, F,stado de i!{ato (irosso do Sul. em plcno cxrrcÍcio de seu cago, usan<lo

das xtdhuições legais .sfecrà1ÍDeiln nas Àtíibuições conshúis d! [,ei OryÀnts

ca do Nlunicípio. c do arti6o 67, de Lei liedeml n" S.§6619.i.

lUr-§01Mr:

^R1160 
l"- SI.BS llTt.llR a seruidora SIL\1NA IrRÉlTrrS DII .lEStlS. ins-

cnta ro CPF sob n" 581.i77.801-59, osufanÉ do CaÍgo dE Assislenle.{dmi-

dstratirc, M!Úrioula n' 2.1?01, (PÍcsideote dâ (lonrissão). designada através da

Portaria rf' n'l 0h1?.01 i rstiiicada pela Poratia tf 432'1.01 I . rlue designa pàm

compor a Comissio de l\4onilolamcnlo i À\'aiia!ão: pelo servidor: ROBERTo

GOMI,S DA Sll.VÀ, ocupante do Cargo deAssist€nt€Administraiivo luatricu-

la n" 9ô101. de QuadÍ{, PeÍnôneíÉ dÉ I'essúnl dà PreÍeitura Municrpal de §anta

Rira do Pardo. Esudo dc Mato ürosso,lo Sul, lotado na lolario ra Srcrdnda

de Assistêncie Social. nabdho c Ilabilaçào- SEASTII, prra ocupar o ('argo

ca Cooissâo d. Assesso 'l écnic$ IT, Sirnholo AS'L2. íqur: será o Presidonte

da Conrissão).

ÀRIIGO 2r Estn Pomrir entrará era ligor na deta dc suo publicasâo.

^RTICO 
-lL RevôganLse as drsposições em contrárid.

Gabincte do Prcl'cito en ll ie lrcvcreiro de 2.022.

t..[ictO RoBi-iRlo cAt..txTO coslA
I'}RhFEIT0 \'ll NICI?,{1
Registrado e Prblicado oâ Secrcltriâ de,A.dministBçào . (;ove$o na .iata aci-

"Úpô úh . *dú& & Ft.no d. Açao rEB Ú22"

o @h MunbÊr e M6cÊ tuir & tub RrÉ do âú, Êsd & Éb
G6e & S, no u@ dãsúbu@q6lk @i&Íê á Ld üúÊÉ11,16@017& q & tubô

tudeEn& a êibq& unàniúe dâ @É 6 tudho M{roÉ de &&ia
ul d. sãnG Rtu do par6 - Ms, dú êm 3E R6un& E@did&. ÍeMe io & 10 dê

A4o rt . Fb ry& pdo co@rho uundpâr d6 À#úa *i - c6, o Prano d. &áo
F!& EM e Mcà *r FS F. ô .no & 2022

Lt.l(10 ROBERIú CAI tYl0 f0514, Pretiilo l,Íünicipal de Sann Rita do

Pardo llstario de \,Íato Grosso do Sul, em pleno exersicio de seu cugo usardu

dns auibsrçürs q{ic ihc iâo c':ntcrida. pr,r Lci.

RLS0LVE:
,t\ll-IlGtl l'- EXONhRAR a pedido a senidora fÀi[]lÀNARA À,ÍÀRl UCC!

rELICIA DA SILV{, ocurante do t--ârgo em Comissão dc Chcíe de Setor dc

Cultura, Simbolo DAS-1. \4aLdculÂ n" ll274l, io Quadro Pro\isório de Pesso-

al do itÍunicipm de Saola Rita do I'ardo. Ilstüdo de Mato Grosso do Sul, l,otada

na Secrearia de E.lnca!ãú. Cültua. E§forte e Lazer- SECEL.

ARI 16() 2L Lsta Pornrir rnlruá cm vigor m riata ú0 suí publicação.

ÂR'l'[6(] ]L Revoganr-se as dlsposiçô€s em cortrírio.
Gabirreie do PreÍeitu. r:m l2 ie liev«eiro de 2.022

I UCI( ) ROIlllRl'0 CAl.l[lO (](lS lA
PRIiI:l:Í1'r) Mi INI(lPÁ1.
Rrgiiu ado c Puhlirado Da SecreLana dg r\diruislraçào e Govrrrc nd d!L! aciú3
e íiil:(àdo no local de oo§lulle.

PORTÁRI,{ N.'1J2i202] DE X T'E FEVEREIRO T'E 2.022.

t,ilclo ltuliliRlo cAt,lITo co.\lA- Pretêito luÍunicipal de sanh Rrm d0

Fardo. Ilstai.o de Ntato (irosso do Sul, err pleno erercicio de seu cargo, usando

,h. a:rihurçõc" que ihr sà,'tonfcridar por Lcr.

RES0LVIl:

À1lllco i'- E\()NIiR,\R a pcd:do o serri.i» APARICI() VliilRA PARAI-

ZO. ocupnnlc: do Cargd cn t:omissÍo de Assistcntc Têcnico I, Simbolo..\SÍ-3.

l\,Íarricula r' 112849, du Quadro I'iorisrÍio de Pessoal do iVluricipio de Santa

Rim do Pardo, Iistado dc lvíalo (jro;so do Srl, Iotado no Setrr de l.,impeza c

Manurençío (Sc.rcteria .lc lnfiaes!rutum, l\Íeio Amhicnic c Dcssnvohimento

Ecqrônrico- SEIM^i.)Ê). a partir dn pteseile dil3.
ÀRI IGO 2a Esn Porlinn ôntuá Êm yigoÍ na dam dc 5ua publiüçio.
ARTIGO la Relogam-s€ as disilosiçi-'cs cm contráno

Calilete do Preleito, ern ]l iie l:evereiro de 2.t)22.

ma e alixado no local rie costune.

POR1ÀRLt N."r31i2022 DE 2! DD ÍIVIRIIRO DD 2.0!2.

t.UCÍí) RIIBERTO Cr\tlXT{l COSTÀ

I'RIIt LlI0 MUi'.iiCltâl.

L1,iCK] ROI}ERT(] CÀÍ.IXIO COSTA
PRtif trtl'o t\.tlrN{ctPAt_

fro l'. R@.64 * dÚpÊ

POITTARIA N."I34/2I)22 DE 23 DE FÍ]!'T,IIEIRO DD .t,0:I,
LÚCIO ROBERTO CÀLIXTO COSTA, Prefoito Municipa] de Smta Riu,lo
Pudo, Estado de Mato Grossu do Sul. em pleno exercicio de seu cago, usmdo

das arribuiçõÊs legais,especralmcnte nas afibuicôes coilsuniÉs dil dâ l.ei (Irgâ-

nica do Muicipio, e do anigo 67, de Lei fetieral r" 8.6óô/9-l

RÍ1SOI VI]:

^lLnC0 
i'- DTSTCNÀR os serrdores SIDNIí Ar'ÀRlIllDO NllNFlS;\1.-

VES. i!§crito no CPf s{ro n'532.i1 1.5 I l-00, ocupante r1o Cugo de lto:{issi,ual

dr liucaçào, Como llrulr, e, JOÀo BAI'IS1À PURITIRA- instfto no CP!'

sob n" 41J0.63?.03 l-20, írcnpante do Cargo de Protissional de lidrrciçio. {irno
l" Suplente; pda liscalian r ocompanha a execuçIo &t Pnrccsso Adntinistra-

rivo t"009i2.022, Ínexigibilidade n'001:2.011. fotmalizados pelo \frniciptio.
a exccução congénert Íbtnalizado peh lbdcr Exocutivo Municipal de' San-

ta Rita rlo Pardo - MS. consoante rlispoeiçio oxpressa do ârdgo ô7 dJ L*i n"

8.666i91.

AIl1]00 2L lr:su lhíària entrtrá em vigor flâ iiat3 de sua publicnçào, reroÂ-

gindc' scus rfeitos a pmir de 13 dc laneiro de 2 022

ARtlco lL Revúgm-se as disposiçiss cm çotrrário.

Gúinete do l\efêito, ern 2i de Irevereiro de 2 022

I,(!CTO ROBI]R.IO CAI.,IXTO COSIA
PREFEITO MU}iICIPÁL
Regisrado e l\rblicado ua Secrelaria de Administração e üolerúo na

daa acima e ali\adü no l.rcal de cosh,fie e no f)iário Ol'irial do llíuniti-
pio.

URRA1Â DE PUBLICÀÇÃO IIU EXTRATO Dll lNLxltllBll,mÀDll
DO TERMO DE FONíENTO
A PreÍ'.itura de Santa llitn do Pardo MS, «ura públicr r retiÍicaçírr rla pu-

blicaçrio do dia I 7 de lcveniro de 2011, edrçio n" l§62 do Jornal ,ja Crdarle,

rel'9Íento a0 cxtrdto dc inerigibilidadc do Temro de Funcnt! eúftc xAssociacAo

Ilestalozzi de Seta Ritá do I'ordo e o À4unicipio de sdk RiE à) Irârdo - l\'íS.

OtiDt s}]I,Ê:
EXTRÂTO DE Ii(EXIGIBII,IDADE DE TERMO DE FOMf,NTO
0 lt uniciptD, atrarâs da Secretlrja lt'luoicipal dd lrducaçio no nto de süas atfl-

buições leSai§. sn consonáncia com os teÍnxrs do aÍ. 11, §§i'e 2". da [,ei

n" 11.0192014, toma púbiica a Ínexigibilidade dc Chamamento Púbiico para

ôrgmiação de Sociedad. Ciyil (OCSI referente à celehraçào de temo de prr-

Rixjstrado c l\rhli(ddo nâ ScrÍctâna de ÂdninistÍação e [iovcmo na data aci-

rna e aÍixado no locai de costume.

PORTARIÀ N."IJ3i2(}?2 DE 23 DE FE\'EREIRO T'E 2.022.

li.icl() R|IBERTO CALIXTo COST.A. Prcfliro i!{unicipal dc Sila Riu do

Pardo. [staio de 1!Íâk] ütosso do Su), go plcno exercício de seu cugo, usando

tlas atribuiqões legÀi§, especialftente nâs rribuições constahEs do dà l-ei OrEâ-

nica do tr4uricipio, c do ertieo 6?, de l..ci Fçderai n" S.566191

RL.Sot 'h:
ARflC0 1! I)!,ISÍGNAR as servidoras IILAINIi AL{RflClD,{ SÀNCH!]S
LIMÀ, inscdtr no CPF solr r' 39li 151.7-ll-20. orupantc do C{go dc Assis-
rerlte social. Íior10 f itular, iit,lzÂNcill..A D,{ sIt.VA I:RIIl'l AS, insuin no

CPF so'. n" 975.6 I I 69 1 -q l. ocupânte do L-qgo ern Cômissão de.{sssssor Téc-

nico Il. (imo J'Suplcnrc. e. DIANÀI4ÁRIIÂ DE SOtlZ,.\. inscritr no ('Pi'
sob n" 161.110.508-t17, o.uperÉ do Cal3o {le Auriliar ile l.,aboratóno, Como
2' Suplenlel pür liscriiz* e acompmha- a exscuçào do i'roces{o Artrnirittrí-
tivo tr"1?,1 ?.011. Crpderciameoto n"04i2.021. ibrmaliz,ados pclo lv{unicípio,
a rxeruçâo coogêrerc fomrali?sdo pelo Poder llxcrutivo À,Íunjcipal de Sân-

ta Rüa do Pardo - \íS c,rnírahte disposição erpnssa do artigo 67 da 1.ej n"
8.666193

AllIiGO l'- Iisk Pírrtari3 erltrnrá cm vigor na data de sua publtcaçào, reuoa-
girdo seus eleitos a partir de i I de Outurro de 1.021.

^RIICiO 
lL Revogor-sc as disprrsiçõcs em .onkiirio

Gsbrle(e do Prcleito. em ?3 ie Fevcrero de 1.021.

slisPf,r-sÀo DE r-rcrTAÇÁo
À Prcfcitua Muricipa: d. Santa Ritr do PaÍdü - MS, arravés rlo Prclôitú \4u- RcBistÍâdo c Publiado na Seoretaria dc Ad0)iristraçÀo ç Ooverno nt üta asi-

niciFal, oma público ilar conhelimento dos interessados que o Processo l,r ma e alixacio oo iocal de costume e no l)iáno Oficial do Municipio.

3.333,t3
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TERMO DE FOMENTO NO OO1I2O22

P[ BucADo Erl ;tilíd!Àltl
TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICíPIO DE SANTA RITA DO PARDO - MS E A
ASSOCnçÃO PESTALOZZT DE SANTA R|TA DO
PARDO-MS PARA CONSECUÇÃO DE FTNALTDADES DE
INTERESSE PUBLICO E RECíPROCO NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL NO 13.01912014, ALTERADA PELA LEI NO

13.20412015, E DECRETO MUNICIPAL NO 023/2017, PARA
OS FINS QUE ESPECIFICA.

iãrrcÂr n )- í 61 69

PROCESSO No 001/2022

O MUNICíPIO DE SANTA RITA DO PARDO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o No 01 .561.37210001-50, com sede na Rua Geraldo da Silva Souza, na cidade de
Santa Rita do Pardo-MS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. LUCIO
ROBERTO CALIXTO COSTA, brasileiro, casado, médico, Agente Político Municipal, portador da
Carteira de ldentidade RG no. 316.411.898-86 - SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF no. 41 .429.292-3, residente e domiciliado na Av. Julião de Lima Maia, no. 1406,
centro, nesse Município, no exercício de suas atribuições legais e regulamentares, doravante
denominada ADMINISTRAçÃO PUBLICA, e, de outro, a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE
SANTA RITA DO PARDO, pessoa jurídica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob No.

03.228.626/0001-48, com sede na Rua Padre Tadeu Kolodziejzyk, no 424 - bairro Centro,
município de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato devidamente
representada pelo seu presidente, SÉ. HERMELINA ROSA DOS SANTOS SOUZA, brasileira,
casada, cabeleireira, portadora da cédula de identidade RG No. 886.568 SSP/MS, inscrito no CPF
sob o No.911.318.391-53, residente e domiciliada na Rua Julio César Paulino Maia, no 865,
centro, nesse Município, doravante denominada ORGANIZAçÃO PARCEIRA, com fundamento
da Lei Federal no. 13.019 de 31 de Julho de2.014, e alterações pela Lei Federal no 13.204120'15
de 14 de Dezembro de 2015 e Decreto Municipal 02312017, bem como nos princípios que regem a
Administração Pública e demais normas pertinentes, celebram este TERMO DE FOMENTO, na
forma e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

1. CLÁSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condiçÕes necessárias para o

Repasse de recursos financeiros para custear despesas de custeio visando à melhoria do
atendimento da educação especial - Prestação de serviços de terceiros (Pessoa Jurídica e

Física), conforme detalhado no plano de trabalho.

2. CLÁSULA SEGUNDA - DA GESTÃO

2.1 O presente Termo de Fomento terá como dirigente da Organizaçâo Parceira a Sr'.
HERMELINA ROSA DOS SANTOS SOUZA, na qualidade de Presidente portadora da cédula de
identidade RG No.886.568 SSP/MS, inscrito no CPF sob o No.911.318.391-53, que se

responsabilizará, de forma solidária
pactuadas na parceria, nos termos
Decreto Municipal no 02312017.

ro das atividades e cumprimento das metas
1912017 alterada pela Lei no 13.20412015, e

, pela

da Lei no
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2.2 A Administração Pública nomeia como gestora do presente Termo de Fomento, a Servidora
Pública Sra. RAQUEL FAUSTINO MARQUES MUCHÃO, portadora do CPF no 025.257.951-80,
conforme Portaria No 108/2021, de 13 de Janeiro de2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA . DA TRANSFERÊNCIA DE REGURSOS
3.1 A Administração Pública repassará à Organização Parceira o valor de R$ 290.845,39
(duzentos e noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) conforme o
seguinte cronograma de desembolso:

3.2 Para o exercício financeiro de 2022, fica estimado o repasse de R$ 290.845,39 (duzentos e
noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), correndo as
despesas à conta da seguinte dotação orçamentária:
Dotação Orçamentária - Exercicio 2022:
Despesa: 135
Órgão Orçamentário: 02 - Poder Executivo
Unidade Orçamentâria: 10 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECEL
Funciona!: 12.367.0021 - Educação lnclusiva
Projeto/atividade: Educaçáo Especial
Gat. Econômica: 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais

3.3 Constatando-se irregularidades na prestação de contas apresentada pela ORGANIZAÇÃO
PARCEIRA, a ADMINISTRAÇÃO PUBLICA reterá as parcelas subseqüentes até regularização por
parte da ORGANIZAÇÃO.

3.4 As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a
ocorrência de cancelamento de restos a pagar exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei
de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto poderá ser alterado, inclusive reduzido ou
até cancelado, até a etapa que apresente funcionalidade.

4. CLÁSULA QUARTA - DAS OBRTGAçOES OnS PARTES

4.1 Compete à Administração Pública:

l. Transferir os recursos à Organização Parceira para a execução do objeto conforme
Cronograma de Desembolso constante na cláusula terceira deste Termo de Fomento;

ll. Fiscalizar a execução deste Termo, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da
Organização Parceira pelo perfeito cumprimento da obrigações estipuladas, nem por quais

NUMERO DA PARCELA MES/ANO VALOR
01 FEVEREIROI2O22 R$ 52.880,98
02 ABRILI2022 R$ 52.580,98
03 JUNHO/2022 R$ 52.580,98
04 AGOSTO/2022 R$ 52.580,98
05 OUTUBRO 12022 R$ 52.580,98
06 DEZEMBROI2O22 R$ 26.440,49

danos, inclusive quanto a terceiros, ou por constatadas;

-§r,.&ü-
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lll. Comunicar formalmente à Organização Parceira qualquer irregularidade encontrada na
execução das açÕes, fixando-lhe, quando não pactuado nesse Termo de Fomento, o prazo para
corrigi-la;

lV. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, durante a vigência deste Termo;

V. Aplicar as penalidades regulamentadas neste Termo de Fomento e proceder às sançÕes
administrativas necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos;

Vl. Dar publicidade deste instrumento na lmprensa Oficial do Município, conforme estabelece o
Decreto Municipal 02312017 ;

Vll. Apreciar as prestaçÕes de contas apresentadas pela Organização Parceira e avaliar a
aplicação dos recursos nos termos do art. 59 da Lei de no 13.01912014 e Lei no 13.204t2015 e
artigo 69 e seguintes do Decreto Municipal 02312017.

4.2 Compete à Organização Parceria:

L Utilizar os valores recebidos de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Administração
Pública, observadas as disposiçÕes deste Termo de Fomento relativas à aplicação dos recursos;

ll. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento deste Termo de Fomento,
não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos
respectivos pagamentos, nem qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua
execução;

lll.Prestar contas dos recursos recebidos nos termos da Lei Federal no 13.01912014 e Decreto
Municipal no 02312017, nos prazos estabelecidos neste instrumento;

lV.Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle lnterno, dos membros da
Comissão de Monitoramento e Avaliação da Administração Pública, e de auditores e fiscais do
Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às informações referentes
a este lnstrumento, junto às instalações da Organização Parceira;

V. Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,
inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o
caso e estabelecido no plano de trabalho.

Vl.Manter em seus arquivos os documentos originais que compõem a prestação de contas,
conforme determina a legislação;

Vll. Divulgar este Termo de Fomento em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais
visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, ou sítio oficial
do Município de Santa Rita do Pardo, com no mínimo as seguintes informações: data de
assinatura e identificaçâo do instrumento de parceria, identificação da Administração Pública,
identificaçáo da Organizaçâo Parceira e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ, descrição do objeto da parceria, valor total, valores liberados, e situação da
prestação de contas, conforme o disposto no Decreto Municipal no 02312017, e demais
dispositivos legais que regem a matéria;

Vlll. Aplicar os recursos recebidos e eventuais saldos financeiros enquanto não utilizados,

obrigatoriamente, em instituiçâo financeira oficial indicada pela Administração Pública, assim como

as receitas decorrentes, que serão oUrlffinte compu tadas a crédito deste Termo de
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Fomento e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de
demonstrativo específico que integrará as prestaçÕes de contas;

lX. Comprovar todas as despesas por meio de notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos,
conforme regras previstas no Decreto Municipal no 02312017, com a devida identificação do Termo
de Fomento, ficando vedadas informaçÕes genéricas ou sem especificações dos serviços
efetivamente prestados, comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os
custos praticados ou ajustados de forma a permitir a conferência atinente à regularidade dos
valores pagos;

X. Aplicar os recursos repassados pela Administração Pública, exclusivamente no objeto
constante na Cláusula Primeira, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras entidades,
congêneres ou não;

Xl. Comprovar a existência de conta bancária específica em banco oficial e exclusiva para o
presente instrumento, efetuando todas as movimentaçÕes financeiras relacionadas aos recursos
do presente termo nesta conta bancária;

Xll. Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a
execução do objeto;

Xlll. Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados
corretamente conforme o Plano de Trabalho;

XlV. As compras e contrataçÕes de bens e serviços pela Organizaçâo Parceira, com os recursos
transferidos pela Administração Pública, observarão as condiçÕes estabelecidas na no Decreto
Municipal no 02312017, adotando-se métodos usualmente utilizados pelo setor privado e,
observado o seguinte:

a) cotação, entre, no mínimo, 3 (três) fornecedores do ramo do objeto a ser adquirido ou
contratado;

b) na impossibilidade de realização das 3 cotaçÕes, em virtude da inviabilidade de competição ou
de limitação de mercado, o responsável pela Organização Parceira poderá autorizar a compra em
número menor de cotação, mediante justificativa escrita, acompanhada de documentos que
evidenciem tal ocorrência ;

XV. Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de
contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os orgãos
da Administraçâo Municipal, Estadual e Federal;

XVl. Comunicar à Administração Pública a substituição dos responsáveis pela Organização
Parceira, assim como alterações em seu Estatuto;

XVll. Efetuar pagamentos mediante créditos em conta bancária, transferência eletrônica, de
titularidade dos fornecedores de bens e prestadores de serviços contratados;

XVlll. Observar todas as regras estabelecidas no Decreto Municipal no 02312017.

5. CúUSULA QUTNTA - DA APLTCAçÃO OOS RECURSOS

5.1 Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na

PARCEIRA: Agência no: 4088-6, Conta Corrente

"+r*qúlkãIã."rr#
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seguinte conta específica da ORGAN
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no: 7895-6, do Banco do Brasil e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de
poupança, até sua utilização.

5.2 Os recursos transferidos na conta bancária da Organização Parceira, específica para atender
as finalidades deste Termo de Fomento, enquanto não empregados na sua finalidade, serão
obrigatoriamente aplicados :

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

ll. Em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em
título da dívida pública, quando sua aplicação estiver prevista paru prazos menores.

5.3 Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito
em sua conta bancária.

l. Quando houver a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, será
admitido o pagamento em espécie nos termos previstos em lei, conforme o disposto no parágrafo
único do art. 56 do Decreto Municipal No 02312017.

5.4 Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 5.2 poderão
ser utilizados pela Organização Parceira desde que não haja desvio de finalidade do objeto e
dentro das condiçÕes previstas neste instrumento.

5.5 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 Administração Pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias,
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada
pela autoridade competente da Administração Pública.

5.6 O Plano de Trabalho deverá ser executado com estrita observância das cláusulas pactuadas
neste Termo de Fomento, sendo vedado:

l. pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria;

ll. modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja previamente
aprovada a adequação do plano de trabalho pela Administração Pública;

lll. utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida no
plano de trabalho;

lV.pagar despesa realizada em data anterior à vigência da parceria;

V. efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo quando o fato gerador da
despesa tiver ocorrido durante sua vigência;

Vl.realizar despesas com:

a) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora
dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos
financeiros;

b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da
parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes,

L

símbolos ou imagens que caracterizem p pessoal; e
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V. Original ou cópias reprográficas dos comprovantes da despesa devidamente autenticadas em
cartório ou por servidor da administração pública, contendo a identificação do número do Termo
de Fomento no corpo do documento devidamente atestado pelo representante legal da
Organização Parceira quanto ao recebimento de bens ou serviços, devendo ser devolvidos os
originais após autenticação das cópias;

7.3 A liberação de cada parcela fica condicionada à apresentação da prestação de contas parcial
referente à parcela anteriormente recebida, e assim sucessivamente.

7.4 A prestação de contas final será apresentada no prazo de até 60 (sessenta) dias após o
encerramento da vigência ou a conclusão do objeto, o que primeiro ocorrer.

7.5 A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Organização Parceira a

participar de novos Termos de Parcerias, sob qualquer modalidade, com a Administração Pública.

8. CLÁUSULA OTTAVA . DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O presente Termo de Fomento vigorará a partir da data de sua assinatura ate 31 de
dezembro de 2022, podendo ser prorrogado mediante solicitação da Organizaçâo Parceira,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à Administração Pública em, no mínimo,
30 (trinta) dias antes do término inicialmente previsto.

8.2. A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento será feita pela Administração
Pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato
período do atraso verificado.

9. cúusur-A NoNA - DAS ALTERAçÕES

9.1 Este Termo de Fomento poderá ser alterado ou ter modificação no Plano de Trabalho, de
comum acordo entre as partes, mediante proposta devidamente formalizada e justificada por meio
de termo aditivo ou por apostila, conforme o caso.

9.2 Admitir-se-á a modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA e aprovação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Gestor deste instrumento,
ficando vedada a alteração do objeto.

í o. cLÁusuLA DÉcrMA - DA FTSCALTZAÇÃO

10.1. Fica assegurado à ADMINISTRAÇÃO PUBLICA o direito de fiscalização contínua da
aplicação dos recursos liberados pela administração municipal, bem como visitas "in loco" do
desenvolvimento dos projetos propostos.

í 1. CLÁUSULA OÉCIrtIa PRIMEIRA - DA RESCISÃo

11.1. É facultado aos parceiros rescindir este Termo de Fomento, devendo comunicar essa
intenção no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência, sendo-lhes imputadas as

responsabilidades das obrigações e creditaÇ

t,{1
OS OS no período em que este tenha vigido
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c) pagamento de pessoal contratado pela Organização Parceira que não atendam às exigências
do art. 53 do Decreto Municipal no 02312017.

6. cúusulA sExrA - DA RESTtrurçÃo Dos REcuRsos

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

L lnexecução do objeto;

ll. Falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

lll. Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda
que em caráter de emergência.

6.2 A ORGANIZAÇÃO PARCEIRA compromete-se a recolher à conta da ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA o valor correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao
período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovado o

seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação, sendo estabelecido
como parâmetro para fins de apuração do fator de correção os rendimentos apurados para a
caderneta de poupança da República Federativa do Brasil.

t. cLÁusuLA sÉTrMA - DA PRESTAçÃo oe coNTAS

7.1 A ORGANIZAÇÃO PARCEIRA deverá apresentar a prestação de contas parcial no prazo de
até 30 (trinta) dias contados do recebimento do repasse, composta da documentação
especificada nesta Cláusula referente à parcela recebida.

7.2 - A Prestação de Contas deverá ser elaborada de acordo com os critérios e indicaçôes
exigidos pela ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, devendo constituir-se de elementos que permitam ao
Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi executado conforme
pactuado, devendo apresentar:

l. Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, contendo as

atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto o comparativo de metas propostas com os

resultados alcançados, a partir do cronograma acordado, anexando-se documentos de
comprovação da realização das açÕes;

ll. Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal com a relação das
despesas e receitas efetivamente realizadas e, quando houver, a relação de bens adquiridos,
produzidos ou transformados;

!ll. Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, devidamente acompanhado dos
comprovantes das despesas realizadas e assinado pelo dirigente e responsável financeiro da

Organização Parceira;

tV. Extrato bancário de conta específica e/ou de aplicação financeira, no qual deverá estar
evidenciado o ingresso e a saída dos recursos, devidamente acompanhado da Conciliaçáo

!.

Bancária, quando 
"r " 
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11.2. A Administraçâo poderá rescindir unilateralmente este Termo de Fomento quando da
constatação das seguintes situações:

l. Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado;

ll. Retardamento injustificado na realização da execução do objeto deste Termo de Fomento;

lll. Descumprimento de cláusula constante deste Termo de Fomento.

í2. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DO FÔRO

12.1. O foro da Comarca de Bataguassu - MS é o eleito pelos parceiros para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas do presente lnstrumento.

12.2. Antes de promover a ação judicial competente, as partes, obrigatoriamente, Íarão tratativas
para prévia tentativa de solução administrativa. Referidas tratativas serão realizadas em reunião,
com a participação da Procuradoria/Assessoria do Município, da qual será lavrada ata, ou por

meio de documentos expressos, sobre os quais se manifestará a Procuradoria/Assessoria do
Município.

13. CLÁSULA DÉCIMA TERCETRA - DAS DrSpOSrçÕeS rrnArS

13.1 Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal no 13.01912014, alterada pela Lei

Federal 13.20412015 e Decreto Municipal no 02312017.

13.2 Faz parte integrante e indissociável deste Termo de Fomento o plano de trabalho anexo. E,

por estarem cientes e acordados com as condiçÕes estabelecidas, as partes firmam o presente

lnstrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.

Santa Rita do Pardo-MS , em 22 de Fevereiro de 2022

LÚ to NA SANTOS SOUZA
Presidente da Associação Pestalozzi de

Santa Rita do Pardo - MS

TESTEMUNHAS:

ROBERTO CALIXTO COSTA
de Santa Rita do Pardo - MS

JF,
S.SS§.YT r - %I

«%,^t"# .f,uen*ú"ú
CPF: e&S a<l \( r ,ç.) '
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Municloio de Sanla Rita do Pardo

§staáo do Mato Grosso do SuI
Centro Politica Administraliva Geralda MaÉins - Rua Gçralda da §ilva §oura C§P 7969A-0§A

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO NO OO1I2O22

Processo No OO1|2O22

Administração Pública: Município de Santa Rita do Pardo-MS.

Organização Parceira: Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS.

Objeto Proposto: Repasse de recursos financeiros para custear despesas de custeio

visando à melhoria do atendimento da educação especial - Prestação de serviços de

terceiros (Pessoa Jurídica e Física), conforme detalhado no plano de trabalho.

Vigência: a partir da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021.

Valor totat: R$ 290.845,39 (duzentos e noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e

trinta e nove centavos)
Dotação Orçamentária - Exercício 2022:
Despesa: 135

Órgão Orçamentârio: 02- Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 10 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECEL

Funcional: 12.367.0021 - Educação lnclusiva
Projeto/atividade: Educação Especial
Gat. Econômica: 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais
Assinaturas: Peto MUNIC|PIO DE SANTA RITA DO PARDO - MS e pela ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI DE SANTA RITA DO PARDO - MS, em 2210212022.

O ROBERTO COSTA
Prefeito de Santa Rita do Pardo/MS

P-
ERMELINA SANTOS SOUZA

Presidente da Associaçáo Pestalozzi de
Santa Rita do Pardo - MS

4§*
ROSA DOS
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st;sPÍ-\s.io Dt'. LICIT,\( rt)
A Prel'citura tr{unicipal dÉ Santa Rita do Pildo - M§, através co Prellito N{u-

nrcipal, brna público p{rr conheimento dos iilt!Ícssados que o Proccsso [.ici-
lalório u modulidrds Prrgão Pruscncial n" 03/201?, r0l'ctcnls àContrataçào de

cmpresa espccialiada ps6 pr6uçào dc seNiçrrs dc Lirnpeza Pírblica confor-

$e 'l'mrô de ll.ei'erêncra e denrais aneros para at9fideÍ a SecÍsuna de Infrac§-

tmua. \,liio-{mbicnte e D:scnvolvimentc' Eçonômico - SÊI]\'IADE de Santq

Ria do Pudo - lvlS, em úontirmridnde ('om o Edital e dcnuis mcxos, pates

irúi'gÍàntes da li.ilnçio cm epigÍàfc. Íica StjSPIiNSO por motivo de impugna-

çào ao Edital

SütÀ Rik do Psdo - tr,lS, 2l de rcverciro de 1022.

l.Uclo k0uÉRr1) cAt_1xl.o c0sT;\
I'RE!-ETTO I\,ÍT INICIPÀL

POR'IÂRÍA N."t23/202! Dt. l8 DE rÍlVtRUtRO t»t 2.022.

Lricttl nt)Sfffô CaLHTo COSTÂ. Prefei«r Municifirl dc sôn!ô Ritr d!
Partlo. l,sÍrdo de lviato §russo do §ul, em pleno erercirio de seu cargo. usando

das atflbuicÕes legals, cspecialmente nas aúrbuiçóEsconsnntes dal.ei Orgâ0i6
rlo Munioipio. o do anigo 67, dc Lei Fcúeràl n" 8.666i9i

RLiSOLVÊ:

AR'I|GO l"- SIllisln1Jlli o servidoí Al.VtNo VALIINItN N}r'lO, lexo0e-
md(, insúrito no CPF sob n" 8i5.ó31 7?1.{18, LrupilÍc do Cu.go em Coniis-

stu ds Âssistente.fÉcnico II, Como l" §uplute, designado amvés da Portdia
n"ili9ll.tllI dc 22 dc oumbro .le 2.02L quc dqsignr lari fiscalizar c acornpa-

nhar a erccuçào do Processo AdministÍalivo n' 126r.021 c Pr.gào l\risncial
n'051/2.021; pelo senidor: JOSL: APARECIDO L)O§ SÀN'|-OS. insorilu no
(ll'Ir sob n" 5t)1.ó39.0-] l - 1.5, ocupante do Cugo cie N'Íecàlrco. Conro 1' Suphr-
t.. u. ftcnnanccütrdo a scrrirlor: Cl.l;flO\ CtiS.tl,ftVitS DOS S^\TOS.
insrito no CPF sob r' 016.823. l9l-ltl. cupotc rio Cargo en Comissío dç

Assessor1«nico l, (omc fitular, e acresceotar o sefrldor: I EII)IINILSON
FIIRRFIRÂ MÂRQtlÊS. inscrito no CPF sob n" 8l 2.8ó5.611 -04. ücupantc do

Cago dc Merànico. Cono 2' Suflente: Â execuçào congênere fonnaliado pehr

l'oder Iixautilo Níunicipal de Snntn llita Jo Pôrdo*l'lS, consoilte disnoriçào

erprcssn do aÍtigo 67 da I er n" 8.666i91.

ARTI60 ;a Esta Poíüia cntruá eil vigor na datr de sua publisaçào, retrü-
grndo sors el'eitos a partir de dl de lerereiro de 1.022.

ARTIGo iL Revoganfse ar drsFosiçôes rm contÍário.

Gabinete d0 Prctcitr), eo l3 de Fcverciro de 2.022.

t tlcto RoBuRIo cALtxll) costA
PREIIEI'IÜ I\,ÍIINICIPÀI

Rcgistrado c Publira,lo na Secrcl[il dc Àúninistaaçào d Gov.[x' nr drta aci-

ma e afirrdo no locrl de costum. e no Didrio Oficial do Município.

PORTÂRIA ti.'r24l2022 DE t8 DE Tf,Vf,REIRO DE 2.022.

LtlCt0 nOSEnrc C,TLIXTO COSTÀ. Í'referto Ivfuricçal de Santa Ritô do

Pardo- Iistado de lVlato Grosso do Sul, em pleno exercicio de sê{ calgo. usiído
das rtribuiçôcs lcgais- csllc(iolmente nas atÍil,uiçôcs constantcsda Lci Orgânica

do l\'luniçipio. e do artigo 67. de l,ei Federai n' 1J.666/9J.

Rt-rS()tvÊ:

ÂRTIGO l"- SIESTITIÍIR o scnidor ÀLVI\O VALENTTN NETO. (exonc-

radol ilscrito no CPll sob n' Iti5.6.]2.?71.68, rxupall.c do Cargo cm Coo§-
§tro de A$ist$te lécnico II. Co,.o l'Suplcnte, desigoado atovés da Ponura

n"650/2.021 de I 6 dc No\cnbro io 2.021, quc designa para frscalizar c acom-

panhar a oecuçâo do Proesso Adminisrarivo n" Il7i2.02l e l\'egio F ssen-

cial n'05.:ll 0ll, pelo servidor JOSI': APARECII)O I)OS SANIOS, ,rscriüD

no CPF soh n" 592.639.03 l - I 5, ocupante do Cargo dc l!íecániro, Como l' Su-

plunrc c. pcrnrancccndo a smrdor. ('I.EIT{.}N (ESAR ÀL\'ÊS DOS SAN-
'lOS, insrÍiro no tlPlr sotr n'01 ô.823. l9l -30, oçupmte do Cargo ern Contissào

de r\ssessorTécnico Í. Como Titu:ar. e acrscentar o servidor: I.EIDENIL.SON

FERRF.IRA N'lAR{ll.lES. inscrito no CPF sob rf lll 2.llô5 62 I {4, orupantc do

Cugo rle illccinir:o. Corno 2'§uplene: a erecução congênae tbrmaliado pclo

PodeÍ Fr€.utlvo Municipal de Santa Rita do Pardo- illS, colsoane disprrsiçâo

cxprcssa rlo anigo 6? da Lci n" 8.6ó6i93.

ÂRTICO 2a llth Ponxrir entrirá em vigor na data de sua publicaçâ0, rttua-
gtndo scus cfcitos a partir do 0l de FeveÍeirc ,le 2.0?2.

ARTI{.;() 3a R$ug0m-sc as disposiçrlcs cm cunü-,irio.

Gabürclr do PÍcferto, em l3 de l"evcrcüp de 2.022.

I,IiCÍO ROBERTO CAI,IXTO COSTA

IIREFf,ITO N,Í(;NICIPÂL
ReBrstradtr c Publicado na Secrctaria de Adntinistração e Gorerno úà dnh açi-

nra c ahxado no krcal dc costumc e no Difuio í.,ficial do lr{uoicípio.

t'ORtÂRlAN.'125rr022 DE l8 DE. Í'E\'f,Rf,lnO DE 2,0r!.
l-(lclo R0BERT0 cÀLÍxTo cosTA, Pfeteito t\,Ímicipal de santa Rim do

ludo, Estario dc lvlato (irosso do Sul. clt plcno cxcrcicio dc ru cargo, usudo
das auiburçôes legais especiilmente lôs ôribuiçôes conslanl$ da Lei Or8àrica

do Municipio, r du artigo 6?. dc Í ei l'ederal n" 8.ti66,93.

RÊSOtI'E:
ÁRIIGO Í'- SUBS'I'IILIIR o sen'rdor AI-\'INO \âLliNl'lN NLi'lO, {erone-

i5 rado) inscriro no CP! sot) n" 83.i.632 ??1.63. oc$antê do Cargo em Comis-

sÀo rlc Assistrntc Tócnico ll. Coor l'Suplcntc, ticsignado atrrvés da Ponaria

il'n2l/2 t)22 dç 05 de Janeiro rje 2.032- que desigra para fiscalizu e acompa-

nhu a cxecuçài, do Prt,úcsso Administralivo r' I 7i2.02I e Prcgàt hcscrcial
n"070i2.U)l; pelo scn'rd,r: IOSE ÂP RIiClff) t)OS §i\NTOS, inscrito no

CIPF sub tr" 592.6i9 0i l- I 5. ocupantc do Cugo dc fvÍecânico, Como l'Supls-
te, e, prrmilccendo a seryidor: CI.EITON CESAR Ailr'ES IxlS SANiIOS,
inscrito no CPF sob n'' 01ó.82J.191-i0. ocunante do Cargo em ConissâD d§

Astssor 'lécnico I, Cümo 'l'ilula,, c aú(esccnlà, o scni,lor: Í,EIDPNIL§ON

RiRIrllIL{ NIÁRQLiLS, inscrito no CP!- sob n'EI2.865.621-M, ocsputr üo

Cargo dc \,lercânico, Como l'Suplmtc; a crccuç3o congênere Íi:maúiadopclo
Pader Ex*utilo Municipal do SantaRíado Pardo- MS. consoilÍc disposiçào

exFressô do anigo ó7 da Lci rf 8.666193.

ARTIG{) 2r F:sta PoÍtana cntrarí m vigor nr data dc sua pu'olicação. retroa-

gindo seus elcitos â paíir,ie 0l dc Fcrçreiro de 1.012.

ÀRTlG0 3': Rrvogm-s. õ disposiçücs êm contráro.

Gabinetc do Prefcito, cm I 8 de Êevcreiro de 2.1)21.

LTICIí] ROBERTíJ Üi\LIX'IO COS'IÀ
PRFFF-IIO N,ÍUNICIIàI

Rcgrskado r Publicrdo na SccrctaÍia dc 
^dnlioisliação 

e Govemo na data aci-

nu e alixado no local de costme c no DiáÍio Olicial do lr,Íunicípio.
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EXTR.\TO DO TERITíO DE FOMENTO N" OOI/2022

Prosesso \'001i1022
Adrnuristraçio Pú[rlica: t]'lurcipio de §il8 Ria do Pardct!'ls.

C)rgarização Parcein: Àssociação Pertrlorzi dc Sântâ Rita do Psdo ' l\'t§.

Obleto PÍsposÍo: Repasse de recursos Íiaalçriros para cuslear de6pesat de cu*
teio visando à mclhoria do âtendirneoto rla educrçào espeial - Prstaçào dc

sen'iços rlc terceiros (Pessor Juridica c Fisical, coilibmic dstalhado no plano

de trabaliro.

Vigência: a partir da data d6 §sjo3lur até 3l rlc dscrnbro de 2021.

Valor otal: RS ?90.845..i9 (duzmios ç fiovinla mil oilocentos e quarcnla c cin-

co Íqris a tliota e novc scntaYosi

I)otrçào OrÇanredtáÍia - Iixercíüo 2012:

DcsFsar ll-§
Órgáu Orçarncnúr:o: 02 - Podcr Ertutivu
Unidade Orgamenúria: 10 - Secrrtmr dc Ê,jucagàL'. Culturd. Espo(r c Let
. SECFI-

Fúcional: 12.3ó? 0021 - Eductção Inchrsiva

P[r1etoiatryidírdo: I]duüçào t)spccial

Cat. Econômica: 3.-1 50.4i.00.00.00.00 - Subvenções Sociais

,\ssinrruÊs Pch L{l;}Jrcílk) DE S;INTÀ RIT,A D0 fARDt) - MS c pcla

ASSOC'IAÇÀ0 PESI.ALOZZT DE SANI:{ RllA DO PARDO - trÍS. eü
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Municlnio de Sanfa Rita do Pardo
EsÍariÍo da Mato Grasso do Su/

Centro Poliliço Administrativo GemJdo Marííns - Rua Geraldo da §llva §cura C§P 7§690-0ü0

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO NO OO1I2O22

Processo No 00112022
Administração Pública: Município de Santa Rita do Pardo-MS.
Organização Parceira: Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS.

Objeto Proposto: Repasse de recursos financeiros para custear despesas de custeio
visando à melhoria do atendimento da educação especial - Prestação de serviços de
terceiros (Pessoa Jurídica e Física), conforme detalhado no plano de trabalho.
Vigência: a partir da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021.
Valor total: R$ 290.845,39 (duzentos e noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e
trinta e nove centavos)
Dotação Orçamentária - Exercicio 2022:
Despesa: 135

Órgão Orçamentário= 02- Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 10 - Secretaria de Educação, Cultura, Espode e lazer - SECEL
Funcional: 12.367.0021 - Educação lnclusiva
Projeto/atividade: Educação Especial
Cat. Econômica: 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais
Assinaturas: Pelo MUNICíP|O DE SANTA RITA DO PARDO - MS e pela ASSOCAÇÃO
PESTALOZZI DE SANTA RITA DO PARDO - MS, em 2210212022.

LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
Prefeito de Santa Rita do Pardo/MS

)q* ,/-
ELINA ROSA SOUZA

Presidente da Associação Pestalozzi de
Santa Rita do Pardo - MS
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Municloio de Santa Rita do Pardo
Estaáo do Mato G,psso do Su/

Ce*tra FalÍliça Ádmrnislraliyo Geraldo Marlina - Rua Gçralda da §t/tra §oura C§P 79690-ôüS
ERRATA DE PUBIICAçÃO Or rXrnArO DO TERMO DE FOMENTO Ne 0Otl2O22

A Prefeitura de Santa Rita do Pardo- MS, torna pública a retificação da publicação do dia 22 de Fevereiro de2022,
edição ne 1964 do Jornal da Cidade, referente Extrato do Termo De Fomento Ne OOtl2O22 entre a Associação

Pestalozzi de Santa Rita do Pardo e o Município de Santa Rita do Pardo - MS.

ONDE SE LE:

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N9 OOLI2O22

Processo Ne @L12022

Administração Pública: Município de Santa Rita do Pardo-MS.

Organização Parceira: Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS.

Objeto Proposto: Repasse de recursos financeiros para custear despesas de custeio visando à melhoria do

atendimento da educação especial - Prestação de serviços de terceiros (Pessoa Jurídica e Física), conforme detalhado

no plano de trabalho.

Vigência: a partir da data de assinatura até 31 de dezembro de2027.

Valor total: RS 290.845,39 (duzentos e noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

Dotação Orçamentária - Exercício 2022:

Despesa:135

órgão Orçamentário: 02 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 10 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECEL

Funcional: L2.367.0027 - Educação lnclusiva

Projeto/atividade: Educação Especial

Cat. Econômica: 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Socia is

Assinaturas: pelo MUNtcíplo DE SANTA R|TA DO PARDO - M5 e pela ASSOCIAçÃO PESTALOZZI DE SANTA RITA DO

PARDO - MS, em 2210212022.

TEIA-SE:

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N9 OO1/2022

Processo Ne 00U2022

Administração Pública: Município de Santa Rita do Pardo-MS.

Organização Parceira: Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS.

Objeto Proposto: Repasse de recursos financeiros para custear despesas de custeio visando à melhoria do

atendimento da educação especial - Prestação de serviços de terceiros (Pessoa Jurídica e Física), conforme detalhado

no plano de trabalho.

Vigência: a partir da data de assinatura até 31 de dezembro de2022.

Valor total: RS 290.845,39 (duzentos e noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

Dotação Orçamentária - Exercício 2022:

Despesa:135

órgão Orçamentário: 02 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 10 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECEL

Funcional: 72.367.0O2L - Educação lnclusiva

Projeto/atividade: Educação Especial

Cat. Econômica: 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais

Assinaturas: Pelo MUNICÍPlO

PARDO - MS, em 2210212022.

DE SANTA RITA DO - MS e pela

LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
Prefeito de Santa Rita do Pardo/MS

PESTALOZZI DE SANTA RITA DO



'iI0 i âp onâ§rai âp te uâ 'ol':âJord op âl?urq?.-)

lulÀuoi ur i^r!ár§odsrp §i §s{wsôÁ?! -ôt OI»,|_UV

lz0 Í rp orqntno âp I I âP rnled ! §ollâJà snrs oPuri
-mrêr 'ofaúillgnd rns êp Erp ru roílr roà ?[IUa flotlod u]s:t -"4 OCl.t UV

É6/999 8

ou râ't !p 19 otug op 4s§ildxo ogirsod§rP âlueosuor 's,\i - oprgd oP f,lru el

-uüS âp l?d,]ruol,! o^utriâxi.l râpod olod opDziPtuoJ iÍ3u?rqo, o!âNâxê u

'ord,in,nni olâd soplzrlpluo.l' l?0 ítio.u oru.rulrctrlpârJ Ii0 Z,rilru oÂn

-ll§ruruiPv os§âsJd op o!Jn.JÍ. ? .Prlwdux)rs â PTlitcÍJ md :§]uJlcns í
ouo.)'ougt rog!'l àf rDrlmv âp oâru:) op arwdnr{ '10-80s'0f I l9r .u qos

cd,) ou rlur§ur 'vzllos 30 vl,)uy,,t vNvlo'? âlmldn§ .t ourc) 'll oin{
-J?I ro§s:ssv rP ols§ruoJ uâ oi[] ol rtüldnro |ô- l6q l 19 9/ó ru qos jd:)
ou uursur 'sv.l.t:ll.l v lls Y(] Y'lilDNYzn:l 'rPlrur.l. oruo:J 'lar?ün^ rtuâl

-yssv âP oãD") oP ilwdnm'02-t:l t§t 968 5u qos ld.l ou r,}gsu! 'vhul
SSHJNVS Y([)iiU!'dY ilNtv"t:l )-P"roPrMrs sP xYNol§!0 -,,1 o9l]]lv

:::tÀtosSlt

Í6t999 ll íu lPripâl l0'I ap 'i9 u8rur Ôp r brdlIuny{ op Drú
-gir0 !Jl Ep op Jauslsuor r!çJrnliul[ s[u3luâullpt]rdli'§rs8Jl sã§5tnqu]B sDIr

opu?sn 'o8El nâs êp orclcrêxa ourld up 1os op ossorc olüfli ep o?us3 'oped
oF r:rll ErEs .), lldr.runlt o'lrrlard '\íIso) oJxl'lv,) oluaaou olllll

'aí0'a 30 ()ul3u'r .'Jl f0 §z 3( í20?§§1.'ri vluvlàod

'a@sox ap lerol ou opDxgr ? ?ur

-li! sl?p 9u ouâ^oL) J o!ârrl§tr,luPY oP DuBtâiiâs nu opPJllqnrl o opul§rEêx

'lYdl)l filln O.l.l:l:liI Ud

vlsol otYl'Iv) oruSgox onit'I

lViIltl.iÍtl^i o.t.l:.Iitíud
vlsoJ oJ-xt'lvJ orxlaou ot.litl

'u z0 z to ougu[\Id 3{ ct 3(l iioLru fr.'t( vlul,ruod

'â[truso5 âp JeJol ou opsxun â

' 
r YdlJrNl rI( 0,1.1:Ltit ud

vJ.srl:l o.t.kl'tvJ o.t.)l'.-t{Iott 0l)ít I

'orúcruny\i op leFgo orJgro oo 3 âuu§oJ âp lp)ol ou op8xl}! â !u
-r$ sl?p ru oürÂoÍJ, o?JP-q§rsruFv rp PrulilIs E[ oPmtlcnd i op?x]-tiâu

-q ú§sârord o ânh §op[sserâ]ul sop oluâruFârlro!.Ed o!ílqÍ]d ?uo) 'ledrilu
-nyl( o)râJild op sl^?,rt, '{I^i - írÍ'I[d oP qru !1il8s ip :zdr]ronlli mllâJold v

oYJvIrJn Io oYsNrd§rl§

'7l.0zl(.1)izl

u, 'sht - oouvd 00 v.ilx vJ-\Ys :I(I lTzr-)lvrsilá oYiYlf,ossv
ltâd ? cr\ - ooltYd (xt vJ.nt vtNYs üo odl3lNnl! olâd :srnDur§sv

§reFos srQáui^qns - 00 00 00 0{, €t'o-c f f :3"1rúl90or3 lP:)

IEisâd-(l o!5EnP1 :3P?Ír:^UeloFIiId

r^rsnl)ul o?5[3nF1 - Lz00 19É zl :lDr]or)unrl

'13J1S -
lozul J âuod§E 'lmtln:l'ot,1hrPã ip frnlil.cs - 01 :uuHuorusfuo opPplun

o^0n»r:l râpod - a0 olrFuãurÉJo oEíro

çfl :n§ad§ú

:ii0Z olll.Dxf - ?u?lurud{) oEjqoo
(soÀrlu? âÀou â [lttJl ? stgrJ otqF

i Hu?rrnh i sothrolo Irú Eluã\ou J sotuJmpi 6€ si8 06í su Islü roF,\
'zzoa.p otquãzrp ãp lt âlr PrtrlPuis§ rp qeP úP ituxd e :cl.u?ârÀ

Dqpqt0 âF

oupld oü opql?l,p âruro-Ílol 1rilsu J sJrprJnf rcs§id) sariatll !p solrss
o, §!âB§rrd - lpn§d§J o!áPJnlâ !p olururfuâle oP luotilêtu P opuP§!À otâl

-sm âp sâdsâp r!âl§nJwd sorrr@uu §osmiâr âp âssdâU :ü§odord otâfqo
'sr^l - opnd op !l,ll úluls êp rzolvl§âd oPáEllo§§v :?11.?r!d o!&zrueirro

'§hl{pied op qru nws âP odrilun}l :Piilqgd otôDlsrururpv

utoí,/Í00 ,l\ ossrord

zz0zi I00,N otNrNoJ t« or{uar oc orvurxfl
:ts-vlÍI
íiolilf,t"tz.

ur 'sl\t - oítàvd oo vltu v.t.§s ão lzzolvt.§]d oYivÍ:)(tssv
?lâd o slri - oouvd 0( \tlu vlNvs aq oldlllNJlt( otod:srÍu?ulÍs\i

§rcFos §?9luJôqns - 00 00 00 00 9' 0§ f r- :mruEuoill le]
Ioi!ãds1 o!.lEJnpÍ :?p!ptÀü?lop[ord

e^rslrq oEámnp3 - lzt$ 4qú il :leuorimJ
'lúlils'-

rêz?'l ã elodsq 'p.ntF) blamnpq âp Erruê[êS - 0l :8u9ttEureiro âpEpnrÍl

oÂrlnio{l npod - Z0 rr',rçprucâ:q ogfu6

ç91 ;vsadsaq

''"i,1;'jiili;;;Ty;ill,'lf:::
â Eluiluú i soruê.olro lnu r.lul^ou , slu.znp) 6t'çil 06Z SU :l?lol iol?

'l?02 pp orqur.âp .P It' ltt mu.ur§s âp esp up :lrr<i e :utru3311
'oueqEr §p

oúpld ou oprlllElrp ãouo.looi '{Et,sl:l â ,r}r!rnf tossrd) soj..r.!rt 5p soa,úâJ
q! o!âqsrd - lenâise oúmnpa rp oluârulpuãlc (rp elroql?ür s opuÍsl^ o,rl
-mc op srcdsapuclsncued somrwug sosmlãr ip âssediU :orsodord oplqo

's!,{ - opld op §lru nuEs âp rrzol4§i1d o?ae}rrlssY:ur.urd olSPzraEho
'SFl{pjed op ErU n@5 ap ordprunpg :ecr1ql4 o-Dtclstrrrúpy

ZUoZ) t00 .l os§ârord

iiotlr00 
"tü 

olN:t!(od -d(I ol!u:t.l-00 (}t Yul,xi{
:J,t,JS :tOt(O

Shl - oprd op qr1 !lul5 rp odrcrunll o r opnd op qr1 sms op

rzzopNrd 095üooJsv? â4uc Za0[/t00.ftolDuo:l âO ou..IoI ote{rirtu,
-â.tâJ 'áp?,prJ np IEUoI op 196l 

"u 
o-p5pr'ií02 êp orr;leug ep 7g rp op opânc

-rnnd Ep olj?Jgrter [ lrllqBd srsL'l 'Sr,! - opad op alx EluúS ap EnllaJard \í

ír0z .p oriji&1:l il l l syi - opr?d op trlru !.lurs
o?aeu8uldi !p oio3olord op

aep ?p Dtuo, B sÉ,p (orurr) gg ur; cprpuorlsr:.Fs ârlp os5su8ndúr ronblEnô

u:Izv'I ã :-Iluodsã'vuÍlr-1: lJ
'OylY)n(I3(l OIUVI'rIU)3S âp IDdrrrml\ ouilâr?à§ or rpÍ8u,p jes â^ep

ânb'oqàruindur j?nblmb [:ed o)lrlxi âlsrp o!ál,llqnd s sodf,'soDuoJ sup
(o.ur.) çU op orud o J.qp Sl^lrprpd op slu p1e5 rp 1udrcrn11 emra;ard y

lPdr)rmN olrâlêrd os *püÀ
-uâ los ituruJou.llsod ! 000{69ói,i!) auozlroH o^ol{ oxlr8'ou/s'pnos
?^IS r? oplài!) enu ? oppqrs bprxd 02 nrX cue5 rp púrrunw prntr{.rd
p.p olorolo.rd âp tolâS 0u qp?ruã-t) rês oqê^âp anb '91976 19 1 1 ,u ro 1 op ',;§
'Zi u as op oe-snud auo;uo: 'lpuu8ndur $s gnpod e,ulcrgqsnf c 'Lrg5

-Éillqnd us.p Dludr !'wp íorup) §0 op oad ou 'is ânbllqnri s os-rrtsr8r;
'fzoUl100.u ôrlluli-trÍiulp\. osi-â.íId op i^olnP §ou JlüÍli-0írl oqJrqf,I

op oueld ruoluor'(JSOi l!l!r ipr.pãlrcs rp orJrzrm;ro epuetu ,'lso.14
{ri! oÀurl i ,luu} â suàr orutr r eNa:enb r soluccutll Iru qucruu r soluoznÍr)

óÍ'ç'1 062 sà Jp Jolp\ ou 'sorteJwuu soÍ,n!c.r lp rrwg$1srur r ar;olua anb

lBrJidsâ op.tlrnpr Eu} ?u sotuâLurDure JiÀcuord'!fâs lsnh'orojdlru : oJrlq
-qd asaratur op rpwryuu cf ogincrsuor r epetlo^ rS,\-opnd op elrUenES êp

rzzolqsâd o!5q,rc.-sv v a St({lpJtd op HrU qutg op rtrdurunll o alua rull
-Id ip otu.:l âp oF'iuq?li, P âluÀl.rJâr {Sl()l lrôr') itslârrôS ?p o?Jszruciro

uud o.rlqu o:ueururqJ âp âpuprlqÉrrâul e r.r,q!d Euot'ilUA'6lU €l ,.u

!ã'l pp ,Z ã 
"l§"r'it Ue of súu[â] i-o uoi prruguosúo, urâ'srlB§l )-ãe5rnq

-u? sms ip osn ou oliDlnpl âp lDdr3luny\i ujuucis ep soÁenr 'ordr3runH O
oJ.tiShiot 10 or{ttll, ao Iol,cl'IISloIxSt(l to oJ,\'l{Ixt

:r§'vlÍt
lr0z rp orquilrs op 1l'§I{ - oppíl op Btru qws

'oBJPuãrdur Ep oloiorord op
PlPp PÍr.rPtuoi P §Ílp (oc0?) §0 ui Eprpqodsr.r râ( âÀap otáeutndur rãnbl?o

u':Izv'l :r'-{.Drod§:]'vxnIl:]J
'oY.)v-)l)CÍ:l 30 ()]U11353i1ç lp ledrcrur6 otrgânâs oE Ppriurp râs â^êp

ânb lr!?áxu.qndurr iinhpnh ued olr.0D itsip o!:ârirlqnd r sgd! 'sprilox stp
íoiurri S0 ip oed o ,rqÍ Sr^l{pnd op r}U [1ng rp pdrorunll unlrc-1ar6 y

lPdrxtrmlt oirajãrd op spph
-uê rã:- inràuuouclsod .'ü0016q6, díJ'auozrJoH oÀoN olrx8 Jrts'Eznos
e^lrs rp opleriD pnu { oprlurs'opnd oil rnU aws.l l.dr.lunr{ mrâ}iJd
?1, oloJolord âp rolàs ou *pprultã rãs oprâÂàp aob'iluzt6l0 € | 

"u 
rà"1 sp'..2§

'íf ui rq op olsrÂa.rd eorti)Juol epruindtut §s EJrpod E^ne.rgusnÍ r t!à
-Errlqnd rls.p r?luor , 'srp (oruF, S0 ãp oaid ou 'i! ,nbiJqnil â is-âIsriJu

'aíuz,rl00.u olquslülupv ossâlold oP §olnt soú êluulsuol oqlPqu
ap olc$ lrurolror '()S(], ll^lJ rpepârros rl, ogírzrurSro epuâJir ! '(soÁel
-e, trou a ,luu i srpcr oiuta i ulmnb â solülrollo ltru lluâÀou a soNiztp)

6f'S'B 06í SU ?p role^ ou 'sora.rmuq sosm.iâJ op nrrr?DJsrf{ s âÁlo^uà ,nb

lnrridsâ o?iEnirâ re.íp f,u soluaurpuai! râiourlrd'slàr- Ipnb tiordÍsJ ;" o.llq
-1d os-:n1ur ap rpqrlcúil cp orànirsuo-r r ?pnlo^ '§l4{lÍJft.] op p,tr}J ltuEs ,p
rzolf,lsâd oiâqr)o$V , â Sl\-oprd op iru xlms âp ordrrrunl! o illu. ru.i

'.Ed ?!r 0&rât êp o!.\rrtlêlêt f etuãiâlã.t ÍS.)o) I1r.);p?PâÍ.als qr o!áuzruPfio

urJ orr1cn.1 o:ir.urrupll.l .p rpxprltqrÊrtaui r crtiqgd ruol 'tl0Zi6l0 t l ,,u

r"rl rp ri i "i\i'it trr of sorurJt so rur)J ürupuosuor ur..'striri srQjtnq

-rrt? rfr! ãp írsli ou.rlàrinpI rp lsdl)l0nr! ttjlll.ili\,"p §àrulE olill)lurlÍr,J o
o.t\INoJ 10 or\lll3} 30 :{oYunlSll)l\?\l 30 orvur\3

:.1 l3i- 1(l\(,
sI\ oPÍrd 0? nrI nut\^ ãÍ 0rdlr!uxr\ il ê opr.d op fllu tlurs âp lzzolPlsâd

nÍarra^§Vrrrr:rr,l,,ixr)-.1JIl')ruI,)lrfcl::iqr;uJUrrporprl\)ocrlutl.'Fl
')frpr.) 1) lrurol r)P zrhI .,ü o!5rr'â aa0a âP orr!âÁ. I;ir II up op o1lárlrlq

-rd r| orJrrítuãr x r:rÍ1nci rauol'5q ot!$J op ullil slu?§ âp *ru,âlâld V

oJ]ilt{iod xq oniutr oo
itov(IÍIltlDrxi{Nt Eo orYurx-l I(l oY)vJIl{nd r(l vrvuu:l

'ortl

-r}unl\ of lPr)uo orfr(l ou J irunlioi JP lPri-rl oil opx\u? i nuriP ÜPI
,rü r!ulàrnr) ) r{:r,)f.l.truFv rr IrjÍ1â]1ài rlr.rJirl,li.lÍrri à dfux(tiã)l

'tvdntNnI\ oIlãJ3xd
V]S0,) ()l.XI lVl O.l-ülitlou ol-)r) l

aao í.!p o.ràJãÀâ J àp Í a u,ã'oriâl?r(l op :lJurqx')
'ournror ur sroàrsodsrp sr rs+ur8olcl -"i çy-y111y

?20 f ip oriurf ip t I il rtr(i r stthr. snis opuri
{,o.uàr otirJrlrn(jr:nsaprlrprrn,'rruragMruê?íj{uorln!:l-.í()rl.l,}l!'

'ÍÍr/999 
S

,,u rr1 rp 1u oinru op ?JJàilxi olJrsdLlsrf âluu)íutl;r\ - oprD{ np utry.l
-rrr5".)lt llrlrrrunll o^nD:lrjl ripo(l olJ.j oP?zrlluÍri)] arâli;uor o!5t).)xi ij

lkiÚruili\ olld sop?zrFuÍoJ iiO í l0ú.u aprprlrqrirxrul i?0 21600,,u or0
-rnaúr(upv ossilord lrp ortn»xr r: rtqurduo.r r ryzrl?-.su Errd :.ntiidns , I

oruo') !).aÍrÍlpl )l) lsuolssqoril rp otJr J oI ituÍdrlri, l)z- | !0 rtg 0Sl ,u qos

,lcl.t ou nilnsor Vàl:lU:l.l V.lSl.lyti OVOI 'r tlnr.t, ouror lry5elnp.l if)

lnroirrUord Jp oiirx,l of rtu«lnro '69-1 
1 ç 1;ç ;NS .u !lr)s :ld,l ou 0'lulsur Sll

_ IV S :lN r l\ (Xlt..).rl llv.tv ll lN(ll\ !ãropruas s0 )lvNl)h-:10 -.,1 r)l )t t_)I\.

::l^lOS:1tl

[ô/9q9 i] orr l.r3p. I rrl ip'ig o;rup op ã i)rdr.irnl\ op ?Jru

-v$q i u 1 qr rp reluusror saf.\trlqLu! sru rnrâurlniàrisã 'srri_àl s;lJrnqr rt? s?p

ap[pJil'oÉ.pJ n]s âp oli!rr!râ ouild u1! lns op osso rr ) olal\ rp olEts.l'orj|.|
ol DiU ilur! ip iirlirruni,\ olrrjiid'l.ts():) í)J.XllV.) O.là,lfloà Oll.l'l

'IZ0 í:{(l O}ll.'lU:{Ài{J 3(l eZ rl0 ZZ0I/r€1"'N }'lUVj.llod

§vn3 saúqod

a

?a(i z rp ojrâ!^irl âp fz u,?'otlâ,erd üF elâurqrD

oulluoc ui \-iQàl§r)dsrp sr rs-wioNg -"1 q911xy
'oqâmrlqnd uns âp Hup pu ro8rÁ ua u1E{u, Eúnxrd Hs:l -!õ Ogl.llv

's:rp âruàsãrd ep lUBl c '(goyl ilíS -oruguora
olmur^lo^ussi(l c !)rrrqruv or0]\ 'DmlusâurJul sp ru!].rJâS) o-Eanatnurrlj

. pàdruí'l.p rüãS ou opxlol lns op oslola) r)]cr^i.p opnsü 'oprsd Dp HrU

stu?s ?p ordl.rúnfl op Po§sãd âp oufsrÀord orPunÔ op'6tfzfl.! Plntljl!},!
';-ISVoloqul5'l o.ruciJ ãtuâlslssyJp olsstuo.) tui o3[::) op rurdn5o'{)Z
-1vUtd v1l:lt^ OI)plt/dV oÍlrÀrâs o oprp.d s UyUlNpXl -.t Ogt1lty

:ilÀ1OS:IU
'rr'l rod *puâJuo. ols ,qi snb s5p5lnqur ssÍr

opursn 'o8rw nes ap orcllaro ouald ur: '1n5 op arsorl) olurll op opu!':l 'opud

op ctrà E@S rr lldrrunlt otrâ.Iârd 'y1SOJ O.1XI'M O.I_UIAO{ Ol):11

rurie.l.l ru oru.^oô o olinrsurúipvrpruqâ:rc.-eu opnqqn6 r opulsdry

'azo 
z op o.nãriÁc-l âP ta uà oli..lild op ârâurqu..)

(rr.rlrtuof, ui sâeársodsp w esrw8orag -"9 691.1.11y
'ollr)llqtrd fns iÍr pitrÍt ru ]o8r^ ui rDIU] Eultrod ?)s:l -d? Ogl.l)lV

'Illgs -lâzel J ôuoúsE'pmllnJ'ogju.lnpg op Euqoriaq eu

?pqo l 'ln5 op ossorg olEI,\ âp opqs:I oprvd op ?Ill eluss 5p ordrJrunl\ op l!
{$ed ap ouqsr^ojd orp?nô oÍt 'i?iai Lu ?lnrln!,\ 't -SVO oloquls 'erntln:)

.p rolâS.rp.,ir{J !p olssruoJ u: oinp op rrmdn;o'j1115 yq y131113

tJJn-tUVl.! yUyNvtONl ?roPreã$ t op,prd ! UV}IJNOXI -.t ODLtUy
:3^'t0s:lu

'râ1Dd spuê-!so. ols oqr $b srqánqnu srp

opu6n oimc nêc ãp oliJJrãxà ouãld luâ lns úp ol-sorC olEl,\ Jp ululs j op[tl
op rtru uues aF []dr!run]\ olralord 'V.tSOlt O.l.XnV,) O.l.ll3ÍlOU OI):II

'í20'z to ouIÍuI^Ir xo iu 30 zz0íltil.'N vlü\".[uod

'lum§01âD lelol ou opAgr 0 ?u
-lre et P !u tuF^oÍ) i ollP,lsuuPv iP HmlôJra"' uu opcar10ntr r opulstãrg

MntNtll^i o.tl'llaud
Yl.so.l ol.xllV.) o.tü,T80u ot.l:lt

'zz0 ? Jp ojrsjari{ ?P u a ur) olrâ.lJ.rd op 01âul0!l)

ouptuol urJ sâe5rsodsrf s Js{urÊo.$U -"[ o'JLIUV
oltulrlqrd uns iI urp Eu ro8i\ Ul gJE]IU§ luDuod els:l -.,? OgljXV

(og$-ruol sp

§luâplsãrd o uJs inhl Z-.LS\ orlqurls '.U o)ruriJ.ro!§isi^v .ip o-rssruo_) u.,
o,r,3 o rtdnro psl'HISYSS {}?5!'lrqE}I i oqFqp-rl'lElros Dóu?rsrssv ip
?u[lâriâq w r)pP.lol 3u opDtol 'lDs oF ossolÍ) otft\ cp oFuls3 oFrld op flry
?lursâp l?dr?r0nltpriqã&lÉp l?ossâdâp.lDrluuãd í)]pnnôiÍ, l0t,tó"upl
-nr,.npH 'oÂÍ:eDsrurulvlluâtslssv ip ofuD) op rx,edns 'vÀ IIS V(l S{,,{OC
OLUSBOU loprÂr.!s olsd :ogárrlury a oluouerolUorl,l ip olssruoJ e roduoc
urd ruirrrp rnh g;6 i Z[t.ú Eüe$d úlal ep[JUIrr l;0 a/qülóu üil euruott
rp sJÂp,Jl, p,pruirsâp'(opssr(uôJ ?p âluâprsrd) 'l0ifa .u ,lnrI[]\i .o^rtp-rtsu

-rupv âluorsrsv âp ofie.) op ,lutrdn.o '6s-108 l/t Z8§ .u qos .ldl or fl!.
-rul 'silsSI í0 svlllu:l vNv.\-Íts eDpNâs P uÍ[lls8ns -"t ()9tluv

::L\]()s:Ill
'i6/999 8.ü lu§pàJ rê-l âp',9 oâru! op r'ordtlunl{ oÍ! rc

-uei:g §'1 ep sclmsuoJ sulàÍnqutr sDü iluâul[,iàlsi sü8âl sâ-oirnqulr srp
op@sn 'o8pl nos !p orc!,*à ouold uJ JnS op ossojD otul\l ip oDEtsS 

íopnd

op qiu nmS â, pdrcrurl\ otrâJârd 'V'J.SO3 O.l.XIlVJ O-IUãBOU Olli'l'l
'&0'I'JO ()üI3Ua{XJ rq ?X 3(l Zí0t10e I.'t§VtuyIUOd

'IYdl.)t titlt\ o.II:l:lilud
vJso) oJIrIvJ OtuSgou 0l)lü

zzúi ap oluâr\al ip zz sl\ - oprld op Eru uu?s

lrlDi] os

o!ôErgril rr o,\DouÍ rql OSNSdSi-lS 6U-ll'CZV'l :l :lJUOd)-A 'VU:U:ln-)
oYjv-)llo! ?c vluvrlulas vu ssovotsslJtN sv ocNloNe.Lv
'l!'.lN:11,,'lYfllüal 1 rLl.NY:lNI oYJYJilal :ro slYdlJtNnn sYlol
-s3 slQ sgovalssDrN svo oINl,1ll(lN3-LY o wvd uvrll}tvl
vuâJln3luoY - sonl.lNív{t1v sod:lN'$r., i{o oYJrslltÔw inlxqtil
';;02.10 .tr r.rlqld rpcunr] 'ZZ0ztSo .,u es6dsr( âpeprlcpou Du ouolptrc

zz0ill00.\i t).t-
-\:tr{o.{ :1(l or\ill:{.t. o(l o.tY}rJ\rl .{0 oY:t!'.lt'tÍt.ld 10 }tvu}t:t

oév?@do Ma-tGr@e@!üqqd*^úqj-.roaüv
;il]@

d+ffi1

@§+fu c@q.ltsA{ffot&q4r@
'llots

ol$ 4 q$a '@% q cA i!6 A t4 @í.ry Ç tdaú.n qtde O

vfxY9- §vf,3rztotm "t oYlnto6tu*'*=
@

rryq€-€r.fu&*..^Y
ffiÍ@ür{rffiNolffi

Úffi!ffitm.@-wffi @

.oÉar!Ílnd m! .p arp eo roiu úa B@a @ÉO ryã à€ uV
$[qld Bnryrlil rp mpúpl8@'6rúod

're Smdrrlrmü q6 s@ suQ @ s{qerd @ @rE6 rp dl6 sO .Z !V
'sor@s sp §ã^lv 6?c uqDIf, - À
:enbq ueJ mtm.Plâ.I - 

^lhF, mos âp o.pucFv fl
:sops sop s.púnirl {b@H -ll

lffiJr^[sryqgPJH_r
i(N to{ilNt !E4rt me .p qhrpÀV .p 6ruoC . Eodte qcolrd

op sr.ü?pEd B qG Ed 'sopúol*l! ô{nqe soqtlru ro sopelM 6rd .I uy

'ord,rrmn op p6go o!4K 3:fEgr{qnd

âp Íunli'oruâ^oD â ar opB.nqnd â oFqsúrà

orJq'r

sl s'olrêJxd oP @rsD

'ougrtuú u. qóEd.p s3 ã-ú^{.t W

'lz0| g( oril3àa^rJ'r( §l a(I'tz0'?9€0.N oJguJto

'o'I d sqgeFor 6
âqI ânb ryarqw sBp olm 'otm n6 e orlplx. mtd N'Fs A GUO oFH

âP opq§il roprd oP 4Íü qu"s + qpJild ?IsoJ oNTvJ olàgaou olJol

'" q.ü*Ford rutno tp , 'i!r^rx.!ül
qr^9H fl{ .p olaqtrÀv ,P o!.qeof, tlruoN,

ps 0p 0ss0t3 olpH 0p 0pulsl - oplud 0p ullu ulups 0p olüclunil

SI

ffi

996t. õu ogrrpt ,q'tuo)'apPpr)PptPuJol'lPl.rod'nmrrnrr zz0z âp orrorã al op ?.2 'lns op ossorg oleú rovotr vo rvNuol 9

oc@amolr0&9r r



Municloio de Sanfa Rita do Pado
Estaáo do Mato Grosso do Su/

üentr* PolitiçaÁrJmrnislratiyo Gsraldo Martina - 8*ra Geraldo da §ílve §ouaa C§F 79690-0üO
ERRATA DE PUBUCAçÃO Oe eXrRArO DO TERMO DE FOMENTO Ne OOL|2O22

A Prefeitura de Santa Rita do Pardo - MS, torna pública a retificação da publicação do dia 22 de Fevereiro de2O22,

edição ne 1964 do Jornal da Cídade, referente Extrato do Termo De Fomento Ne OOtl2O22 entre a Associação

Pestalozzi de Santa Rita do Pardo e o Município de Santa Rita do Pardo - MS.

ONDE SE tÊ:

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N9 OOLI2O22

Processo Ne OO1|2O22

Administração Pública: Município de Santa Rita do Pardo-MS,

Organização Parceira: Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS.

Objeto Proposto: Repasse de recursos financeiros para custear despesas de custeio visando à melhoria do

atendimento da educação especial - Prestação de serviços de terceiros (Pessoa Jurídica e Física), conforme detalhado

no plano de trabalho.

Vigência: a partir da data de assinatura até 31 de dezembro de202L.

Valortotal: RS 290,845,39 (duzentos e noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

Dotação Orçamentária - Exercício 2022:

Despesa: 135

órgão Orçamentário: 02 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 10 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECEL

Funcional: 12..367.0027 - Educação lnclusiva

Projeto/atividade: Educação Especial

Cat. Econômica: 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais

Assinaturas: pelo MUNtcÍpto DE SANTA R|TA DO PARDO - MS e pela ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA RITA DO

PARDO - MS, em 2210212022.

IEIA-SE:

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N9 OOLI2O22

Processo Ne 00U2022

Administração Pública: Município de Santa Rita do Pardo-MS.

Organização Parceira: Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS.

Objeto Proposto: Repasse de recursos financeiros para custear despesas de custeio visando à melhoria do

atendimento da educação especial - Prestação de serviços de terceiros (Pessoa Jurídica e Física), conforme detalhado

no plano de trabalho.

Vigência: a partir da data de assinatura até 31 de dezembro de2O22.

Valor total: RS 290.845,39 (duzentos e noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

Dotação Orçamentária - Exercício 2022:

Despesa: 135

Órgão Orçamentário: 02 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 10 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECEL

Funcional: 12,367.0027 - Educação lnclusiva

Projeto/atividade: Educação Especial

Cat. Econômica: 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais

Assinaturas: Pelo MUNICÍPlO

PARDO - MS, em 2210212022.

DE SANTA RITA DO

LÚClo ROBERTO CALIXTO COSTA
Prefeito de Santa Rita do Pado/MS

- MS e pela ASSOCI PESTALOZZI DE SANTA RITA DO
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strsPErsÀo DE LrcIT,rÇÃo
À PreÍ'citura §{unicipal ds Santa Ilite do Pudo - I\{S, através do Prefcito Mu-

nrcipal, toma público prrr coÍheimcnto dos nrl.tessados quc o |rr@$so [.ici-

tatório na modalidadc Prcgâo Prcxncial n" lJ3/20:1, rcltrcílr à Conlnt4à(' dr
cmpresa cspecializaiir pua presraçio tlc serviçt's dc Limpcza Pública confor-

nre Temro iie lleferêncra e deorais ânexos para atendeÍ 3 SecÍeana de Iilíiaes-

trurud. Vcio Ambicnte s Dcscnvolvimcn|(r Econômico - SETÀ{ÀDÉ dc Suta
RiE do Püdo - lvÍS. em contbmridade com o Ldital e dmrais aneros- ptrtes

int.gÍôhrcs dâ li.iteçio m epigrafc, ficr StlSPtiNSo por motivo de impugna-

çào ao Edital

Saoti Rita do Püdo- ['lS, 2l dc Fcrerciro dc ]022.
I I'(.ÍO ROBERTO ['AI IXTO CO§TÁ

PREIIEITo I\,ÍI INICIPAL

PORIARtA N,',t23/2012 Dr, li l'll TBVERilRO l,l] 2.022,

LÚclo R(]BER[O CÂLLIT() cos'IÂ. ProÍli«, Muniril),dl dc santa Rita do

Pnrdo. [shdo de Mato úrusso do Sul, em lrlcuo trercicio dc seu cargo. usando

das atrrhrições legars, cspecialmente ras artbuiçúÊs co$tantss da I er Otgânia

do Municipio. c do iltigo ô7, rJc Lci t-crJcral n'8.666,93.

RF]SOLV[:

ARTIC{) l"- Sl.lBS1Ill.lllt o servidnt AIVINO V:{l.l'iNllN N}llI), lcxon.-
ralo) insrrito no CPF sob n" 8i5.61?.7r-l 68, Írcupantc do Cargo cm Conds-

são de A$istenrc'fúsnico II, Como l ' Suplunle, designado aiavés da Portaia

i"589i1.01 I dc 2: d. Ourubro de 2.02 I , quc designa pmà liscalizar c rcunpa-

rhar a crccuçào dc' Procc"sc'.{úministratiro n' l2frll.oll c I'rsgàü Irreiercial

n"U5l/1.021; pclo scnirJor: JOSE APARECIDO L)OS SAN'IOS. inscrito no

CI't; soh n" 5,).:.639 03 l- I -(, ocupant€ do CrÍgD ie lr'Íecfulc(!, ü)mo i'Suplet-
tr. u. pennanN(nJo a scrridor: Cl.FflO\ Cll.StR,rtvt'S DOS S,Í\NIOS.

instrirc ro CPF sob n" 016.323.191-10. üupútç do CaÍEo en Comisio dc

^;ssssoÍ'Iec0lco 
I, Conx! titular. e âcrescentar u s€rvidor: I [,lDliMl,SON

FFRREÍRA MÂRQI:lls. inscrito no CPF sob n'812.865.ô21-ú4- Nupante do

Crgo de \lerânico. Cono 2'Sufl.ntei a execuçào congênere lonmliarlopelo
Ibrjer Executivo N{uricipal de Sutn Rtta do Pudo-\'lS, consoante disposiçio

erprtssa do artrgo ô7,ia Let n" 8.66619i.

ARTIGo )L Estr Porlaria untruá cil }igor na rlata dc sua publicaçà0, rcru-
grndo seus e,'eüos a parür de 0l de lievêrelro de :.022.

ÀR'l'tco ia Rsleganr-se as drsyrs,ções m cont á,ro.

cahincte do prct'cil(,- em lll dc Fcvcreiro de 2.022.

t. Ucto RttaLR r0 c.{t lxl-o cos'l"A
PREFI-ll I0 lvÍliNltllPÂl
Rcgistrado c Publira,lo na Secrclaria de;\dminiitraçào c (;ovcruo na delô a(i-
ma e afixrdo mr locrl de costumÊ e no Disio Oticial do lvÍunitípio.

PORTÁRIA N,'I24l2022 DF, I 8 Df, FEVEREIRO DE 2.022.

Lticttl xoueRr0 C.qt-|xl.o coslâ, Prelerro À,Íunicipal dr sanra Rita do

Pardo. Istado dr 1VÍato Grrsso do Sul, em pleno cxerclcio de seu caÍgo. usaf,do

das atrilruiçôes lcgais. esl).cialmentc rrs luihuilaics constantes da l,ci llrgâni$
do Municipo. e do rrtigo 67. de Lci Iederal n' ,§.666/9.).

RlrSOr.Vri:

^RTIGO 
l"- SIIBSTffiIR o scnirlor ÀLVNO \'AI.ENT[N NETO. {cxon.-

radol ilscrito no CPr sob r' l{J5.6J1.?71.6!t. *upanE do Cargo cn Cotrus-

são de,{ssisltnlc I Écrico II, (omo I" Suplenrc. dtsignado alravu rla Porwta
n'65012.1)21 dc ló dc Novcmbro de 2.021, quc dcsigtrâ pâÍa áscaliar e atom-

pehaÍ â er.cu!'ào do Processo Adminisrarivo no llTr?.021 e I'Egão Presen-

cial n"052il 0ll, pelo srrvidcrr. JüStl ÁPARlr:CIt)o I)OS SAN tOS, rrscrito

no CPF sob o' 592.639.03 l-l 5, ocupantc do Cargo de À,{ccânico. Como l' Su-

plrnw. c. pcrmancccndtr a scrvidor: (ILEITON CESAR ALVF:S DOS SÀN-
'l OS, inscrim no CP| sob n" úl 6.823.1 9l -30, ocupilrc do Cargo ern Comissào

dc Ássc§(oÍ Técnic0 Í. Como TitulaÍ. e acre,rccntaf r) srwidoÍ: I.EIDF,NII SON

IELREIRA NlÁRQLjES. inscrito Do CPF sob n" 8l2.lló5.621-04, oçupatrts d0

Cargo de ilíccânico, t'orno 2' Suplene: a erccuçio congêncre í'onnalizado plo
loder Exct:utivo N,Íunicipül de Sants Ritâ do Parilo- il'lS. consoanr disposição

§xprrssê do anigo 6? da Lci n'E.óô6,r93

ÀKl'l6O 21 lish Portaria entrarí em vigor na dah de sua publica!ào. r$oa-
grndo scus cícrtos a parlir de 0l de Fevcreirc rlt 2.022

^RTlo() 
3L Rcvugrm-sr as disposiçir§ cm contrário.

Gabrrete dtr Prcfeito. em l§ de Fevereiro de 2.022.

I,IJCIO ROBERTO CAI,IXTO COSTA

IREF'TIIO IüI]NIOPÀL
Regrstradrr e fublicdo na Sccrctlia de Adorinrs[ÀçIü e (ioverno na dan açi-

nra e aiixado no local dc co-.turnc c no Diário Ofuiul rlo lr'Íunicipio.

POKTARIÂ N.'I2§;'022 DT] IE DE ]'EVER}:IRO D8 
'.0:2.LítCIo ROBI,RTI) cAt.txTo cosTA, llreÍbito lr,Íunicipal d€ seÍí Rik ilo

I'ardo, Estado dc I\'latÚ Grcsso d0 §ul. cn plcno cxcrcicio ilc scu catgo, usando

dasauibutções le8ais especiilrrente:üs attibuiçaEs çonslanles da Lei oÍ8àrica
dú Muni.ipio, c dD ôú*o 6?. de I ei !'cdcral n" 8.ó66,93

RESOI,V[:
AKllG0 l"- SUBSTTI LllR o scrrrdor ÂLVINO VAI.EN'I'IN N[,fO. (eron§-

radol inscriro ro CPli vrb n" 335 632 ??1 68. ocupantc do Cargo em Comis-

sio df,\ssislcntr Tócnico II. Cowr l'Suplotrte, dcsignado airâvós d! PoÍaria

n'0:12.022 de 05 de Jane;ro de l.0ll. que dcsigm para liscalizrr c acompa-

nhu u cxeoçào do Prrrccss Admiilistmlivo n' 17i2.021 e Pregào hesercial
n"0?0,'2.tJll; prlo scnidirr: J()Sti AP,\RECID() DOS S.ÂNTOS. inssito ilo
CPF sob r" 592.619.03 l - I 5. ocupante do C{go dc lvÍccfuico, Como l" Supltn-

te, r, permanccendo a seryidor: CI.EITON CIISAR AI.VES DOS SANTO§,
rnscrito no L-P!'soh r" 0lô.82J.19!-.i0, ocupontc do Cargo cm Cr)nrissão de

Assçssor Tenico I, Como f itula4 d acrcsçcnlar o senidor: LEÍDINILSON
l:ERRlilRA IIIARQLiES, iNcrito no CPF sob n" 812.865.611-04, oc$putÊ Jo

Cargo dr Mccinico, (](rmo :'Suplmte; a .xssuÇlo congôntrc lomralizado peltt

Poder F,^$utiro Munrsrpal dr! Snnta Ritado Pardo- MS. consoantc disposiçâo

expressa do anigo 67 da Lti n'8.6óôi91.

^R'IlG{) 
2L F:sta thÍtaria cntrarí cm vigor ne data dc sua publicação. rrtroa-

gindo seus efcitos a paltir de 0l dc Fcrcrejro de ?.017.

ARTIGo 3r Revo8m-se s disposiçõcs cm conuárit'.

Gahinete do Prefeito, em I I de t-evcÍeiro dc 2 l)22.

LTICÍO ROBüRIO CALI,X'ru COSIA
PRFFEIIO t\tuNICIP I

Regrstraúr c hrblicrdo na Srçntaria de Adnrinistraçàu e Govemo na data aci-

ma c alixado no local dc costuae c no DiáÍio OÍi1:ial do lr'lunicípio.
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Aúnitristr'ôção Pública: lt{urcipio de Smu Ria do Pard}À'ls.
(»gerizaçào PaÍcsjra: Associação Pestalozzi dc SanH Rita do Püdo - il{S.

Ohjeto PÍoíroslo: Repasse de recursos finurceitos paÊ custeeÍ dêpesei de .§-
lcio visando à nrclhorir do aenúinoto dü erlucôçào espeiâI - Pre*açào dc

seniços üe tcrcciros (Persoa -luridica e Fisicâi, conÍ'omrc dctalhddo no plaho

de rabalho.
Vigência: a partir da rlata de ôsioatura até -1 I de dügtrbro dc 202 L
VrloÍ rotal: RS 190.S.{5.39 (du7Ásros c novent! mil oilocentos c quarsnlô r tin-
co rcais c trinta g neYc sentavos,i

Dotaçào OÍsaúr§0tária - [xercício.]01::
Despesa: I 35
(irgâo Orçarncntário: 02 - Podcr Excçutivo

Unidade Orçamentária: I0 - Sarrtuir de Lrlouçào. Culruru. Esponc c l-uer
- sEcEl-
Fucioral: 12.167.002 I - Educrçào Inclusiva

Prgetolauridadc: tiduuÇio tspeclil
Cat Econômica: 3.3.50.41.00.00.00.00 - Subrtnçõcs Sr^-iais

,\§SiNAIU&§: PCIO MIJN.*ICÍPIO DE SÁNT,\ RITA TX] PARD{). MS C PCIA

Àss(rtAÇÀo Pu',S-tAl..ozzl DE sÀN]t{ RITA Do PARDO - fvíS, crn
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Municíçio de §BnÍa Rita do Pardo
Estado do Mato Grosso do SuJ

Centra Polttico Administrativa Geralda Martins - Eua Geraldo da §Íva §ouza C§P 7§6§0'480

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO NO OO1I2O22

Processo No 00112022
Administração Pública: Município de Santa Rita do Pardo-MS.

Organização Parceira: Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS.

Objeto Proposto: Repasse de recursos financeiros para custear despesas de custeio

visando à melhoria do atendimento da educação especial - Prestação de serviços de

terceiros (Pessoa Jurídica e Física), conforme detalhado no plano de trabalho.

Vigência: a partir da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021.

Valor total: R$ 290.845,39 (duzentos e noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e

trinta e nove centavos)
Dotação Orçamentâla - Exercício 2022:
Despesa: 135

Órgão Orçamentâno:02 - Poder Executivo

Unidade Orçamentâria= 10 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte eLazer - SECEL

Funcional: 12.367 .0021 - Éducação lnclusiva

Projeto/atividade: Ed ucação Especial

Cat. Econômica: 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais

Assinaturas: peto MUNICÍP|O DE SANTA RITA DO PARDO - MS e pela ASSOCIAÇÃO

PESTALOZZI DÉ SANTA RITA DO PARDO - MS, em 2210212022.

LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
Prefeito de Santa Rita do Pardo/MS

)a* /-
ELINA ROSA TOS SOUZA

Presidente da Associação Pestalozzi de
Santa Rita do Pardo - MS
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srisPEssÀo DE LrcrrÂÇÁo
Â Pretiinra i!{unicipal de SMta Rita do Pudo - NíS, aüavés do Pretlito N{u-

nicipal, tonra púhlico pàrx conh.lirnlnto dos intltssados que o Prmcsso L-içi-

talório nü modalidadr PÍcgão Prcssncial n' Ü1,/2012, rtlettntc i Contrat4ãc' de

cmprcu especializada prra prctaçio dc scwiços rlc Limpeza Pública confor
me 'l'emro de llel'erêncra e demais anexos ÍraÍa atcnder a SecÍeuf,a de Infiaes-

trutura. Mcio Ambicnro c Dcscnvolvimcnu, Econômico - SEIIItADE dc Santa

Ria do Pardo - À,ÍS, em contirmridade com o lidital e dcmais anexos. putes

itú"'!Íântes dâ iilit,rÇão ern eprgrafe. Íicr StiSP!NSO pút rnotivo de idllrügoa-

çào uo Edital.

Santa Rita do Pildo* t\4S,2l dt l'ererciro de 1022.

Lt Ícrc R()BIiRrl) (',Ar lxl t) COSTÁ

PREr-EÍIoÀ,ÍtlNlCIPÂL

poRlARrÀ N.'r!3/20r! DF. tE D[ FÍ]!'[REIRO Dll 2.022.

ttlC«l RtlBtRfo CÁLIXT0 COS'I/\. Preltik' Muni(ipd d( Sântà tutr do

Pardo, Lstrdo de lvÍato Grosso do Sul, em plelo ererciciu de seu uargo. usando

dar atÍibuições le8ars, especislmÊntt nar aHbuiçÕes constnntesdal.er Oryânia
do l\,Íunioipio. e do ntr-so ô7, dc Loi Fe'lcrâl n'' 8.666.'9i.

RL:]SOLVE:

AI{ll(iO l"- SllBsTfn.ll[t o servidor AI,VNO VAL]iNl'lN N}r''l-O, (exor€-

rado) inscrito no CP[' soh 0' 835 6i2 771.ír8, r)cupülc do Cargo on Coniis-

sãd de Ássistente fécnico ll, Como l" Suplcnlü, desi8rado aíavés da Poltdid
n'iti9i1.Í|.1 I dc 2l dc Ourubro de 2.{}2 I . quc dssignr patâ fiscaiizar c acunpa-

nhar a erecuçào do Proccsso,{dmiúistÍativo n" 12t12.021 c Ítcgào I'resencial

n"U5l/1.021; pclo scnidor: JO§l APARLICI[D L)OS SANI0§. inscrito no

UI'li mb n" 591.ú19 031- I J, ocupinte do CuSo tie lt'lecáiuco, Como l' Suplen-

tc. e. fsrnian$eodo a servidor: Cl,IilTo\ Ctis,,\n rftvES D()S §ANTOS.

insi:rito no CPF soh r'016.823.191-30. uupiltc do CaÍgo em Comissio dc

Assessor'lécnico l, Como'litular, e acrEscentar o seryidor: I ElDlj:NÍI§ON
fÉ:RRIl.ÍRÀ MARQIIÊS. inscÍito n(' CPIi sob n'812.865.ó21-04. ocupante do

Cago de \{crâuico. Cono } Suplente: a erecuçào congênere fonnrliailo pehl

l,odeÍ llx{utivo Níuoicipal de Srnta llita do Patdo- I'lS, cnnsoônti disposiçào

expressa do anrgo 67 ,la I.er n" L666i9i.
ART[60 2q Esta PoísiE mtruá cn vigor na üata dt sua publicrçàQ, rsuoa-

grndo seus elàtos a parür de 01 de Feveteuo de !.022.

ARI]G(] l1 Relrgânlse &! disÍrosiçt1es enr üontrá,i0.
(iabincte do PreÍeito. em l§ de Fevcreiro de 2.022.

I lrto RouERto t.{Llx1.() coslÂ
PRIiFlllT() I\.íllNlCIP^t.
Rcgistrddo c Publi(Âdd nÂ Secrcurja dc Àdminiltraçào c Govcffo n] drta a.i-
ma e afixrdo no locsl de costumc r so Diorio Olicial do Munitípio.

PORT-{RIÀ N."I24/2022 DE I8 DE Ff,VT,RETRO DE 2.022.

Ltic() RoBERIO (.{LlX1.o COSIA, ttelerro NÍunicipal de satrra Rita da

Pardo. Iistado de I\,Íato Crosso clo Sul, em plcno cxercic,o de scu caÍ30. usrndo

das mibuições lcgais. especi3lncntcr$ aribuil^ircs conslanles da Lei Orgánica

do lr'lunicipio. e do nrtigo 67. de Lai F'ederal n" 8.666/93.

RFISül.Vl::

^RTICiO 
l"- SIIBSTIT1JIR o scilidor ALVNO !,{LENTIN NET0. {uone-

radol xrscriro no CPf sob n" 835.6J2.771.68, mupàrtc do Cargo eot Com§-

si.o de Assistc0te [éc8iço ll. Como l'§uplcnte. ciesignado atrivés da Pomia
n"650t2.n21 ,le I 6 dc Novcmbro io 2.{12 l, quc dcsigna para flscalizar e acom'

panhu a execuçào do Prilesso AdminisrÍativo n' 11112.021 e I'rtgão Prc§en-

cial n"052/2 0ll: pelo servidot. JOS!: ÀPARI:CII)O I)OS SÀNIOS, ir§crito

no CPF sob n" 592.639.031-15, ocupante do Curgo de l\Íecânito, Como l'Su-
plcnlc. e. pcmrehuÇcndrr a scryidor: U-EITON CÉSÀR ALVES Dos s.ÀN-
'l'OS, úrscriro n{r (lPl: sotr n" 01 t, Íi23. l9l -30, Nupmte do Cargo ctn C'ootissào

d. AsssssoÍ Téciico L Como Tituiar. e acrescentaÍ .r seryidoÍ: l-EIDÊNlt SON

FERRF:RÁ N'lAR(lt.iES. imcrito no CPF sob rf 1112.865.621-04, o§upantc do

Cago de illccânir,o, ('orno 2'Suplenu a crccuçào congénere l'ormaliadopclo
Poder Exet'utivo Muricipal de Santa Rita do Pardo - i!lS, consoanr disposição

crprcssa do anigo 6? da Lci n" 8.666;91

AR'l'lCO 2q t:sh Portaria sntrirá cm vigot úa datà do sua publicàçà0. letroa-

grÍdo süs efeitos a paíir dc 0l de Feveretro dt 2.022

ARTI(i0 lL R!§ogrm-sc as disposiçrics cm coorário.

Gabrnete do Prefeilo. crD I $ de Fevcrei,o de 2.022.

r.(rcto RoBERTo cAl.rxro côsr^
I'REFÊIIO It{I]NIOPÂL
RÊgrstrado c Publicdo na §ccrctlriâ dc AdmioistiÀção e (;olomo oa datô alF
nra e alirado no kical clc cosmme c no l)iário ()firial do lr'Íunicípio,

POKI-ARlÀ N."125i 1022 t E lE DE l'f,l'nRlilR() DE 2.0r!.
t.(rcto nogrnttl cal.fiTo CoSTA, PretLito l\,tsicipal de silta Ria úo

|lrdo, Estado dc il4uto Crosso do Sul cm plcno cxcrcício dc scu catgtt, usmdo

dÀsàuiburÇ&s legais, especialnrert( ras auibuiçôts coostarles dô L.ci {lÍSlnica

do Municipio, e do a.trgo 67. de I ei Federal n'8.666i93.

RE§OI.\'[:
ARIIGC) l'- SUB§]'llLIIR o serridor AI.VINO VALIN1]N NL:l'O (erone-

* rado) insrrto no CPF sob n" 815 632 ??l 63. ocu0antc do Cargo em Comis-

sio dc Assislcntc'l'ócnico ll. CÜnxr l'Suplcntc, dcsignado aravés da Ponria

u"n21,l2.022 de 05 de Jareiro de ?.{)!1. que desigla para liscalizfi e acmpa-

nha a cxecuçài' do Pnroe6so ÁdmiristmliÍo n' I 7 i r.02 I c Prcgào Prcsdncial

n"0?0i2.011; pclo scn'idur: JI)SE 
^P 

RECID(I DOS SÂNTOS, in§sito no

CPF sob n' 592.6i9.01 I - I 5^ ocupantc do Cugo ric lVÍccfuico, Oomu l' Supltr-
te. e, pcrmar0cendo o servidor: CI.EITON CI|SAR Al.Vl;S DOS SAN'IOS,

inscritr no CPI' soh n" 0lô 82j.l9l-i0, ocupantc do Ca€o cm Coúlissão d§

Asscssor Tétnico I, Cunro'l'itular, c ac{csccnlx o scNidor: t,t'lÍDFNIt,SON

|ERRLIRÂ I{ARQUUS, insrÍito no CPF sob n" §12.Só5.621-04, ocripute do

Cargo d.'.\,lecinico, Como :" Suplmtc; a.rsNçio congêncrt imalizado pclo

Poder Excçutivo Municipàl dc Saúla Rila do PaÍdo- MS. consoante disposiçào

expressa do artigo ó7 da Lei rf 8.66ó193.

ARTIG() 2q Esta Poíatia enrnrá cm vigor nr dsta dc sua puiilicação. retÍoa-

gindo scus eltitos a paíir,lc 0l de Fcrerciro de 1.012.

ÀRTlü() J': Revogm-sa 6 dtsposrçó(s cm conúário.

Gahinetc do |rcfeito, cm I tt dc FtvcrciÍo de 2.1)22.

LÍICIO R0BERIíJ CALIXI.O COST,{

PREFEIIO I\ruNICIIâI
Registrado e Publicdo na Srcrctaria de Adnrioistração e Gorcmo na data aci
nra e alirado no lmal de costume c ao Diário Oficial do lr{unicípio.
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EXTRÀTO DO TERNíO DE FOMENTO N" OOI/2022

Procússo 1"" 001 llÍi22
Adrninistraçí.0 Pútrlica: ['lurcipio de Smu Ria do PardutvlS.

oÍgarização l!aÍ.eiÍa: Arsociaçào I'estdlozzi de Sanu Rin do l'udo - N'lS.

Obieto PÍoposlo: Repasse dç recwsos financeitos pan custtar dmpmas de cu*
teio Iisando à melhoria do atenrlinitnto da erluctçÀo cspeial - Prutaçào rlc

scniços rle tercciros lPessou.iurilica e Físicd), coill'omrc detrlhudo no plano

rle trabaliro.

ligênria: r partir da rlata dr dsinatua até 3l rlc dsernbro dç 2021.

Valor total; RS 190.§45.J9 (duanios cnovcnir mil oilftcnto§ c quarsnta c cie
co rcais a trinta c novc scútavo§,i

í)otaÇào OíçanrntiÍia - l.xorüisio 2012:

Desprsa: 135

Órgâo Orprnuntário: 02 - Podcr Exccutivo

Unidadc Orçamenúia: l0 - Seuttcr de EriuaçÀo. Culturd. Í:spone c Luú
- SFCEI-
Fuci,'nal ll.l67 tXt2l - Eilucrçào lnclusiva

Proiitülalrridade: llducaçào tispccid
Cat. Econômica: 1.1.50.41 00.00.00.00 - Subvcrçõcs Suciai;

Assinrrur&J Pckr MliliÍcÍPl() DE sÂNT,\ RITA D0 FARD() " MS c pcla

ASSOCIAÇÀO ?L;,STALOZA DE SANI]A RllA DO PARDO - lvÍS. cm

Effi=-rru
â+FWrlrçlae

lfusÉ.gq@

/

riole@o.aNE6|J@

t

Eilo o€ Hilflookb pE PRcEsso LEÍ^Tôruo
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ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

I\[O1['A DE EMPENIIIO

C.N.PJ.: 01.561.37210001 -50

Municipio: Santa Rita do Pardo

No do Empenho :

Data:

Ordinário

Procêsso :

473122

25tOzt2022

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

unidade: 02.10 - SECRETARTA EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER SECEL

Funcional: 12.367.0021 - EDUCAÇÂO INCLUSIVA

Projeto/Atividade: 2.043 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Elemento: 3.3.50.43.08.00.00.00.00.01.0001 (0001) - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL

Cód. Detalham.: 0 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteÍiores

Códigoreduzido: 000135

Dotação lnicial:

Suplementações:

Anulações:

Total (A) :

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Empenhos anteriores

Valor do empenho :

Valor Anulado:

Total(B):

Saldo (A- B )

0,00

290.845,39

0,00

290.845,39

9.154,61

CTEdOT: 1526 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZIDE SANTA RITA DO PARDO-MS

enàllcço: RUA PADRE TADEU KOLODaIÉCZYK - 262 Cidacle: Santa Rita do Pardo

C.N.P.J.: 03.228.6261000148 lnscr.Est./ldent.Prof.:

B€nco: 
â::r:"**",

UF: MS

Fone:

Fax:

Especificação: 1

TERMO DE FOMENTO N" OO1I2O22, REFERENTE O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS VISANDO A
MELHORIA DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICíPIO DE SANTA RITA DO PARDO/MS, ATRAVÉS DA'ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI'.

Fotrrte de recursos : Ordinário Total geral 290.845,39

Fica empenhada a importância de (duzentos e noventa mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

Fundamento legal

Modal. licttaçáo :

Contrato :

001t2022

Número

Data

Data

Data

LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

c

Outras Aplicável



SANTA RITA DO PARDO -
PLANO DE TRABALHO

DESCRçÃO DO PROJETO OU
ATIVIDADE

ANEXO I

x
MODALIDADE;

TERMO DE FOMENTO

do Responsával pÊlo Pmisto

Organizaçáo da Sociedade Civil: PESTALOZZI DE SANTA RITA DO
PARDO MS

P: O3.228.628/000í48

Endereço: Rua Padre Tadeu Kolodziejzyk,424

Sanla Rita do Pardo MS 79.690-000 FAX Cidade: Santa Rita do Pardo

Corrente:

1

E-mail
pestalozzi_santaritadopardoms@ hotmail.com

Nome do Representante Legal:
Hennelina Rosa dos Santos Souea

E-mail:
nenê. santosanza202@outlook. corn

I 886.568 -
USP/MS

91 1.31 -53

Endereço Rua Av.Dep.Julio Cesar Paulino Maia, 865 CEP: 79.690-000

lQJE-Ig OU ATIVIDADE
Area de Atendimentô:
Educação Especial

urgaorEnfl daoe Financiador:
Préfeitura Municipalde Santa Rita do pardo

de recursos Íinanceiros para custear despesas de custeio visando a melhoria do alendimento da educagáo especial.

ítulo do Projeto/ Atividade Período de
lnício

Fevererol2022 Dezffil}irol2022

Especial - Associação
de §anta Rita do Pardo-MS

serviços contábeis é de R$ 290.845
' de 2022. Atualmente, mesmo com

A Associação éPestalozzi Entidadeuma sem finsfilantrópica, lucralivos, dereconheclda utilldade epública
suasAS noatividades atendimento as com deficiênciaspessoas constituÍdalegalmente ematuarpaÍa CriadaEepecial.Educação

com999 o atenderdeobjeüvo à§ compessoas entidadeadeftciências, consolidou emseriedadepela seus rãohabalhosque
oferecendo atendimento @m amore aosqualidade seus comalunos neçessidades A PeetatozziespecraiE. Associaçáo

cjurídica 98916/06/1 afuag no Ssr*ad§ RitsMunicípio do há ano§nPardo,M$, etividadcscom àvattadar daeÍ6a
A temPestalozziAssociação aaatendido e alunos e(trinta três) (maticulados com mentaisdeficiências eassistidos) outras

diversascom etáriasfaixas dee OSambos sexos, educacionalatendimentoprestando-lhes com umaespecializado
composta habilitados nopor profssionais atendimento em educação especial.
da e comrealizadamanutenção oriundosrecursos conventosdelnstituição em acom Prefeituraparceria Muni de RitaSanta Pardodo ecipal

do deEstado Mato Grosso do deSul, de efÍsicasdoações pessoas e eventosde realizadosbeneficentesjurÍdicas entidaprópriapela
oferecePestalozzi seusaosAssociação atividadesalunos em desala oficinaespecÍficas aula, educativassocto de horta. artesanato, dança

deaulas àacessoÍ[sica,educaçâo acesso eveÍtos detecnologia, caráter ecultural atividadesartÍstico, Jaserde e recreação
degenvoMmêfitoo €psra dedentroaprendizagem epotencía$da&r

de atuam âreanaEducação que e servidorumpedagógica paramunicipal
No entanto, enüdade conúatar 07precisa com(sete) profissionais na eaptidão especialeducação estimada comdespesa

somada aos ,39 noventae oitocentos e ctncoe(duzentos mil, erearâ etrintâquârenta
o exercÍciopata as tem sido acom do Covidl temnãoquedoaçôes poucas pandemia 9,

tea eventoslizaçâo e essebeneficentes, por motivo entidadea temnão financeiras cobrir e§sas a§condições pàÍa despesas, quais
aosatender daalunospara Desteentidade. modo dafinanceira éentidade fator alimitação principal en§ejaque presenle

buscamosqual compelo parceria dar aoacontinuidadeplblcaadministração datrabalhosmunicipal quêassociação
em ás comeducaçáo deliciência eloumentalpê§§oas múfripla.

AUTENTTCAçAO
Local: Santa Rita do Pardo-MS
Data: 14 de Fevereiro de2022

da Sociedade Civil
\

APROVAçÃO
Local:Santa Rita do Pardo-M$
Dala.14 de Fevereiro de2022

Assinatura do Público

,
do

CADASTRAI§

lEstado:

lCargo:

lPresidente



ú., MUNICIPIO Dil
# 

sANrA RtrA Do PRDO -MS
PLANO DE TRABALHO

oescnrçÃo Do pRoJETo ou
ATIVIDADE

ANEXO I

x
MODALIDADE:

TERTIO DE FOMEÀIT€

,\

Organização da Sociedade Civil
PARDO MS

PESTALOZZI DE SANTA RITA DO P: 03.228.626/0001{8

Endereço; Rua Padre Tadeu Kolodziej4k, 424

Cidade: Santa Rita do Pardo Estado: lrts 

[ 
Én zsesoooo FAX:

Conta Correnle
7895-6

Banco:
001

E-mail
pesta lozzi_sa ntaritadopardoms@hotma il.com

ome do Representante Legal:
Hermelina Rosa dos Santos Souze

CPF:911.318.391-53

RG / órgão:886.568-
SEJUSP/MS

Cargo:
Presidente

nenê. santosouza2020@outlook.com

Endereço: Rua Av.Dep.Julio Cesar paulino Maia, g65 CEP: 79.690-000

:SÇRlÇAo DO PRO-,JETO OU ATIVIDADE
Area de Atendiinenfoi
Educação Especial

urgao/tsntadacle Financiador:
Préfeitura Municipalde Santa Rita do pardo

Período de ExecuÇão
lnício Frm

Título do Projeto/ Atividade
Educaçâo EspeciaF Associaçáo
Pestalozzi de Santa Rita do Pardo
ULE FevereirolãOZ2 Dezembrol2O22.

de recursos financeiros para custear despesas de custeio visando a melhoria do atendimento da ed

da

ucagão especial

a

a

a

a

a

a

a
regular;

Atender 33 e(trinta alunostrês) (maticulados de faixasdiversasassistidos) deetárias osambos sexos
Uülizar cunlculos, recursostécnicas,métodos, educativos e asatenderorganização especÍfica dosnecessidadespara alunos;

aosOferecer aÍunos comprofessores e/ouespecialização e oadequada, experiência atendimentoparaapt:dão especialzado;
O{erecer nogbásicâ ênÍveiseducaçâo demodalidades en$no, EnsinoEducação lníanüi, Jovenede eEducaçâoFundamerÍal,

e conforme enecessidade educademanda, para ndos deÍiciênciadeportadores e/oumental mú ttipla, necessidadescujas
cunicularesadaptações não saoexigem específicas que formade satisÍatóriarespondidas escolapela

Oferecer formas dealternativas escolar comoeducação cunículos e aovisando desenvolvimentoadaptados funcionais, integral
eNS adultos dejove portadores deficiência e/oumentalcrianças, garantindo-lhesmúltipla, acesso, sucessoe escolanapermanência

oficinas socioeducativas de comacordo os neçessidadesinteresses, dospossibilidade educandos, todosabrangendo
ofavorecemqu6 doscnvolvimentoa6pectos avisando 6Uaglobal meam06,Dops ê nointogração moioparticipação pessoal que vivemi

oPropiciar desenvolvimento da de educandosdoscapacidade aprender de tendo comoportadores deficiência, mero para
usoo da brinquedoteca;

masDesenvolver e/ou nas deáreasprogra projetos FÍsicaEducação Artes, oÍavorecendo entodesenvolvim do cialpoten
educandos deportadores aovisando aosdeficiência, acesso, e comunitários.espaçosbens, serviços
Favorecer inclusãopromover escolar/social educandosde de deficiênciaportadores e/ou múltipla;

asEnvolver nofamílias processo e emprestando-lhes apoio a atendimentosorientaçã relação cuidados, específcos
necessários Íavorecerprocedimentos para o desenvolvimento dapleno do doe adulto decriança, jovem deficiênciaportador

efamiliarorientaçâo decomunitária amodoProporcionar ambientesgerar Pessoaa dePortadorapara adequados

Descrição

Santa Rita do Pardo-MS
14 de Fevereiro de 2022.

Assinatura do da Sociedade Civil
\\

APROVAçAO
Local:Santa Rita do Pardo-MS
Date: 14 de Fevçruirç <tç 20??

b

Assinatura do Representante do Órgâc/entidade

e

mental
educativo,

e

Oferecer e



Tt'IUNrcÍPlo DE
SANTA RITA DO PARDO.II'IS

PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE

ExECUçÃO
ANEXO II

x
MODALIDADE:

TERMO DE FOI,TENTO

Meta
Etapa
Fase

Descrição da Meta, Etapa ou Fase
lndicadorFísico DuraÇão

Unidade Quant. lnício Término

01 oí
Prestar atendimentos educacionais a

educandos com deficiêncies associades,
visando o desenvolvimento d€ suas
potcncialidedeg, a melhoria da qualidede
de vida e socializaçáo e o pleno exercícic
de sua cidadania.

Un. 01 Fevereirsl22 Dezembrol22

Meta Especificação Orgão/Entidade R$
Organizaçáo da Sociedade

Civil
1.0

1.0

1.0

Serviços de Tarceiros - passoa ÍÍsica (remunaração de
pessoal e encargos com contralaçáo de professores).

Serviços de terceiros - pessoa jurídica (conúataçâo de
servigos contábeis e Elaboraçâo Laudos de Prg, Pcmo,
Ltcat, 3-2210, S-222A, S-2240)

Sarviços de Tercsiros - pessoa jurídica (egua e luz)

c
o
R
R
E
N
T
E

R$ 258.263,39

R$ 14.982,00

R$ 17.600,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

SUBTOTAL PI CATEGORIA ÉCONÔMICA RS 290.8{5,39 R$0,0ü

C
A
P
I

T
A
L

SUBTOTAL PI CATEGORIA ECONÔMICA 0,00 0,00
TOTAL GERAL RS 290.845,39 R$ 290.841i,39

PRESIDENTE
Assooaçâo kstalozzt

AssinatLra do Representante Legal

Santa Rita do Pardo - MS
14 de Fevereiro de 20?2-
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MUNlGíPlo DE
SANTA RITA DO PARDO "

MS I
PLANO DE TRABALHO
PLANO DE APLrci )O

ANEXO
il

x

MODALIDADE:
TERMO DE FOMENTO

QUADRO DETALHADO DO CRONOGRAMA DE APLICAçÃO DOS RECURSOS
ê

Recurs
Meta

Etapa
Fase Especificaçáo

Qdade
(anual)

Unidade de
Medida CustoUnitário Custo Total ParceiroPúblico Parceiro Privado

0101 Serviços de terceiros - pessoa fbica (remuneração de
cessoal e encargos com contratação de professores).

11 Vlensal(Parcelas
'eferentes à
=evereiro atê Dczembro)

23.178,49 250.263,39 258.263,39

01 01 Serviços de terceiros - pessoa jurÍdha (agua e luz). 11 Mensal(Parcelas
reÍerentes à
Fevereiro até Dezembro)

1.600,00 í 7^600,00 17.600,00

SUBTOTAL Ri275.863,39 Rt 275.863,39 R§ O,OO

de Terceiroe
Recursos

Meta
Etapa
Fase

EspeciÍbação Qdade Unidade de
Medida

CustoUnitário Custo Total
ParceiroPúblico Parceiro Privado

01 01
Serviços de Terceiros - pessoa Jurídica (Elaboração
Laudos de Pgr,Pcmo, Ltcat ,5-2210, S,-2220,3-2210 e
envios evento$ do E-social)

11 Mensal(Parcehs
'eÍerentes à
:evereiro até dezembro

1.362,00 14.982,00 14.982,00

SUBTOTAL R$ 14.982,00 R$ 14.982,00

TOTAL GERAL R$ 290.845,39 Ri 290.845,39 Rg 0,00

PRE§IDENTE
Êssooacão Pestalozzl

Santa Ritido Pardo.
Assinatura do

MS

Local: Sanla do Pardo - MS

Data; 14 de Fevereiro de 2022
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SANTA RITA DO PARDO. i'S )

PLANO DE TRABALHO
PLANo DE APLtcA F ANEXO IV

MODALIDADE:
TERMO DE FOMENTO

Meta Elapa/Fase Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Totalda Meta
CI1 01 2022 0,00 52.880,98 52.880,98 52.880,98 5?.880,98 52.880,98 26.440,49 R$ 290.84$,39

TOTAL R$ 290.845,39
da

Meta Ano Jan Fev Abr Mai Jun Jul Total da Meta

TOTAL

tvt

)rgáo/l
Mçta Etapa/Fase Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Totalda Meta

01 01 2CI22 0,00 52.880,98 52.880,98 52.880,98 52.880,98 52.880,98 26.440,49 R$ 290.84ai,39

TOTAL R$ 290.845,39

Meta a§e Ano Jan Fev Jun Jul Nov Dez Total da Meta

Local: Santa Rita do Pardo - MS

Data: 14 de Fevereiro de2022
Santa

kstalozr
Pardo - MS

Assinatura do
do
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À4unicípio de Santâ Faita do Parldo

Estãdo.Jê Ívlato Groseo <lo Sul
Cêntrô Polítiôô Acrmini€trativo Gêrâldo 

^/lârtins

ASSESSOruenrnbrCe - UUttrUCÍprO DE SANTARITADO PARDO - MS

Pa.RECER JuR,ÍDrco
PRocESSo N" oor 12022 - coNvÊNros

SOLICITANTE : SETOR DE CONVÊNTOS

ASSUNTO : ANALISE DE POSSIBILIDADE;UNÍUCA DE INEXIGIBILIDADE E

MINUTA DE TERMO DE FOMENTO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA RITA DO PARDO _ MS.

RELATORIO

^ Vem ao exame desta Assessoria Jurídica, o presente processo
administrativo epigrafado, tendo por objeto o descrito no preâmbulo desta, de
maneira euê, em observância às disposições contidas na Lei J1o L3.OL9/2O14,
emitimos parecer acerca da matéria em alusão objeto do Processo Administrativo
no 001/21022, modalidade inexigibilidade de chamamento público no 00U2O22.

PARECER

Trata o presente de análise jurídica a respeito da adequação do edital e
da possibilidade jurídica de realizar a parceria sob a forma de'inexigibilidade de
chamamento publico' com a ASSOCIAçÃO PESTALOzzt DE SANTA RITA
DO PARDO - M+ que desenvolve atividades voltadas a serwiços de
educação especial, de modo a colaborar mutuamente com o poder
público no cumprimento de finalidades da respectiva área e atuação no
âmbito da educação especial deste Município, decorrente da solicitação de
repasse de recursos públicos em regime de parceria e a entidade em tela, a

^qual, se frise, é uma entidade sem fins lucrativos, destinada ao atendimento de
" alunos especiais, atendimento de educação especial às pessoas com deficiência

intelectual e/ou múltipla e deficiências associativas, promovendo a melhoria da
qualidade de vida, integrando-os à vida comunitária e assegurando-lhes o pleno
exercício da cidadania.

Destaque-se euê, com a vigência da Lei Federal 10 t3.OL9l2OL4, a
Administração publica para celebrar convenio parcerias com as entidades deve
realizar chamamento publico para selecionar as organizações para execução do
objeto.

O Decreto Municipal no O23/2OL7, regulamenta no âmbito da
Administração Publica Municipal o regime jurídico das parcerias instituídas pela
Lei no L3.OtglzOL4.

Com a referida lei, nos termos do artigo 31, em razáo da
inviabilidade/inexistência de competição, porquanto trata-se a entidade da única
entidade neste Município que presta este serviço, emerge a possibilidade, em
tese, da inexigibilidade.
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Íw,lunicípio dê Sáôtâ fRita .IÕ Par-dô
Estã<Jô crê l\/'ato <:!rossÕ <Ja {sulCêntrÕ PolÍtico Adrninistrativo Gêral<re l\rârtira§

Orienta-se, ad cautelam, ainda, que sejam respeitadas todas as demais
exigências previstas nas duas legislações para celebração da parceria, em
especial ao acompanhamento e fiscalização da parceria, bem como a nomeação
do gestor que fará o acompanhamento, o monitoramento e a fiscalização das
atividades desenvolvidas pela entidade, e que deverá ser realizada a prestação
de contas periodicamente, na forma da lei e do regulamento vigentes.

De Docur'rerurnçÃo e PRocrorMENTos Exrcroos prlo TCE/MS. Por derradeiro,
sendo o órgão fiscalizador e de controle o Tribunal de Contas deste Estado,
trazemos à lume a necessidade atendimento das normas em vigor do Tribunal
de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, em especial a Resolução no BB, de
03 de outubro de 2018, e demais dispositivos legais que regulamentam a
prestação de contas dessa espécie de procedimento, notadamente quanto à
forma e a documentação necessárias para a celebração de parcerias e seu prazo

^para remessa àquela Corte de Contas, o que também deve ser observado e
cumprido.

Sendo o que havia a ser apreciado e por ser nossa opinião técnica,
assim nos manifestamos e sugerimos sejam observadas as orientações deste
opinativo e as regras previstas na lei e nos regulamentos, não vislumbrando
óbices à implementação do instrumento.

Ante todo o exposto, e restrito ao aspecto jurídico-formal-
documental, salvo melhor juízo, esta Assessoria lurídica manifesta-se pela
inexistência de óbices jurídicos à anelada contratação direta, com arrimo no
inciso VI do art. 30, bem como artigos 31 e seguintes da Lei Federal no
L3.OLgl2OL4, abstendo-se de avaliar os aspectos de natureza técnica,
administratiua elou de conveniência e oportunidade, de modo que observadas as
recomendações e orientações contidas no presente opinativo, bem como

^observadas as formalidade legais, especialmente o contido no art. 35, §2 da
referida Iei, não há óbice à realização da parceira através de termo de fomento
na modalidade inexigibilidade, notadamente em virtude de a entidade Pestallozzi
ser a única neste Município que realiza essa espécie de atendimento, nos termos
do que sobejamente está demonstrado, cuja opinião jurídica detém caráter
exclusivamente opinativo, e não vinculativo.

É o parecer, sub censura.

Santa Rita do Pardo - MS,
16 de fevereiro de 2022.
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Municlpio de Sanfa Rita do Pardo
EsÍado do Mato Grosso do §ul

Cêntra Pütitica Administrativa Geraldp Martins - Rua Gçraldo da §iÍrra §ouza S§P 79690-0ÚÚ

PARECER TÉCNICO NO OO1I2O22
Processo no 00112022

organização da sociedade civi!: ASSoclAÇÃo pesrnLozzl DE SANTA RITA DO

PARDO - MS.
GNPJ : 03.228.626/0001 -48.

Endereço: Rua Padre Tadeu Kolodziejyk , no 424, Centro - Santa Rita do Pardo - MS.

Objeto Proposto: Repasse de recursos financeiros para custear despesas de custeio

visando à melhoria do atendimento da educação especial - Prestação de serviços de

terceiros (Pessoas Jurídica e Física), conforme detalhado no plano de trabalho.

Vator do Repasse: R$ 290.845,39 (duzentos e noventa mil oitocentos e

quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)
Período: Fevereiro a Dezembro de 2021.
Tipo da Parceria: Fomento.

Considerando a aplicabilidade das disposições contidas na Lei n. 13.01912014, que

trata do novo regime jurídico incidente sobre a formalização de parcerias entre o poder

público e as organizações da sociedade civil;

Considerando a necessidade do Município de Santa Rita do Pardo - MS suprir

atividades concernentes ao âmbito da assistência social, saúde, segurança pública;

Considerando a impossibilidade, por ora, de tais atividades serem satisfatoriamente

adimplidas pela administração pública local, de ofício;

Considerando que em determinados casos, quando houver interesse público e

recíproco entre o poder público e organizações da sociedade civil - definidas pelo

artigo 2.o da Lei n. 13.01912014 e artigo 4o do Decreto Municipal no 02312017, podem

ser formalizados instrumentos de parceria entre ambos para a consecução do objeto;

considerando que a ASSoclAÇÃo PESTALOTZI DE SANTA RITA DO PARDO - MS

está devidamente credenciada junto à Administração Pública e exerce atividades

voltadas a serviços de educação especial, conforme Plano de Trabalho apresentado.

Considerando que, nestes casos a Lei n. 13.01912014 e o Decreto Municipal no

02312017 preceituam que, no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de

educação, saúde e assistência social executadas por organizações da sociedade civil

previamente credenciadas, pode haver a dispensa ou inexigibilidade do chamamento

público pertinente;

Passamos a apresentar as razões pelas quais entendemos relevante a formalização

de instrumento de parceria perante a entidade ASSOCIAÇÃO peSfRLOZZI

SANTA RITA DO PARDO - MS.

(

FUNDAMENTAçÃO LEGAL
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Conforme previsto nos artigos 16 e 17, da Lei Federal n. 13.01912014, pode a

administração pública formalizar em favor de entidades consideradas como

organizações da sociedade civil, termo de colaboração ou de fomento, distinguindo-se

ambos pela iniciativa acerca do projeto de trabalho.

Precedendo estas formalizações, deve o poder público realizar chamamento público

das Organizações da Sociedade Civil competentes pela execução do projeto, ou então

proceder à dispensa ou inexigibilidade para tanto.

Neste ínterim, tendo em vista que, conforme o Termo de Publicação de

Credenciamento no 00112019 a Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS

está credenciada, bem como, apresentou os documentos relativos ao

credenciamento devidamente atualizados conforme documentação anexa ao Ofício

no 01012022, de 14 de Fevereiro de 2022, observamos que a entidade exerce

atividades voltadas a serviços de educação e é capaz de cumprir com o objeto

proposto no plano de trabalho apresentado, a Administração Pública poderá dispensar

a realizaçáo do chamamento público nos termos do artigo 30, inciso Vl, da Lei no

13.01912014 e alterações e artigo 40, inciso lV do Decreto Municipal no 02312017.

Com a referida lei, nos termo do art. 31, em razâo da inviabilidade/inexistência de

competição, porquanto se trata que a entidade é única neste Município que presta este

serviço, pode haver a dispensa ou inexigibilidade do chamamento público pertinente;

Além do mais, é de se ressaltar que não se cogita da falta de interesse público na

presente parceria, eis que destinada ao cumprimento de finalidades ínsitas ao setor da

educação, assistência social e saúde, bem como, por razões de ordens variadas, há

incapacidade momentânea do poder público cumprir satisfatoriamente com toda

demanda inerente neste campo, de ofício, principalmente no que diz respeito à

educação às pessoas com deficiências mentais e outras deficiências associadas.

DAS ANÁLISES DO PLANO DE TRABALHO

Em análise ao plano de trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil

acima referenciada e o que mais consta, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal no.

13.019114 e art.25, V, do Decreto Municipal no.02312017, ATESTAMOS que:

a) no mérito da proposta, está em conformidade com a modalidade de parceria

adotada;

b) há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em

mútua cooperação;

c) quanto à viabilidade de sua execução, o plano de trabalho apresentado demonstra

viabilidade de execução;

d) o cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho está adequado e

permite a sua efetiva fiscalização;

\
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e) quanto à descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a

fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão

ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das

metas e objetivos: a parceria será fiscalizada pela Comissão de Monitoramento e

Avaliação e serão avaliados em suma o desenvolvimento das atividades descritas

no Plano de Trabalho, além dos indicadores de efetividade e prestações de contas

mensais e/ou anual;

g) o gestor da parceria foi designado pela Portaria no 10812021;

h) a comissão de monitoramento e avaliação da parceria foi designada pela Portaria

no 10612021.

DA CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, ao analisarmos a proposta apresentada pela Associação

Pestalozzi de Santa Rita do Pardo - MS; verificamos que a execução da proposta, a

priori, encontra-se viável, os valores estimados afiguram-se razoáveis e o cronograma

de execução previsto no plano de trabalho mostra-se adequado e permite uma

fiscalização efetiva.

Assim, em atendimento ao disposto no art. 31, combinado com o art. 33 da Lei Federal

n" 13.01912014, arl.40, inciso lV e art. 41 do Decreto Municipal no 02312017, em razáo

da inviabilidade/inexistência de competição, porquanto se trata que a entidade é única

neste Município que presta este serviço, portanto, propomos a INEXIGIBILIDADE

DE CHAMAMENTO PUBLICO paru a formalização direta de parceria entre o

Município de santa Rita do Pardo - MS e a ASSOChçÃO PESTALOTZI DÉ SANTA

RITA DO PARDO - MS que, posteriormente a emissão do parecer jurídico pertinente,

bem como de todo trâmite necessário prescrito em lei, havendo as respectivas

chancelas, deverá o setor competente empreender todas as cautelas necessárias para

aÍormalização do termo, consoante as disposições expressas em lei.

Santa Rita do Pardo - MS, 15 de Fevereiro de 2022

EMERSON UEIREDO
Presidente da Comissão de Seleção e Julgamento

Portaria no 10712021
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