
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal da Administração

Termo no 0'191202'1.

TERMo DE coLABonlçÃo euE ENTRE sl
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
RreelRÃo pRETo, cou tNTERveuÊ¡¡ctA DA
SEGRETAR|A MUNtCtpAL DA eOUCeçnO e a
UNIFICACAO KARDECISTA DE RIBEIRAO
pRETo, TENDo poR oBJETo A EXEcuçÃo o¡
ATENDTMENTo DE ALUNoS NA eoucaçÃo
INFANTIL, pRtMEtRA ETAeA oR eouceçÃo
BAstcA, NA EScoLA DE EDUcnçÃo INFANTIL
EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA - PARQUE DOS
PINUS.

Dos Partícipes:

Pelo presente Termo de colaboraçäo a prefeiturø
MunicÍpal de Ribeirão Preto, com sede na Praça Barão do Rio Branco s/no, Ribeirão preto,
SP, inscrita no CNPJ/MF sob no. 56.024.58110001-5ó, doravante denominada
"MUNICÍPIO'', de acordo com a determinação do Decreto no 262 de 14 de setembro de
2017, neste ato, representada pelo Secretário Municipal da Educação, Felipe Elias Miguel,
portador do RG n" 33.902.754-X e CPF n" 298.202.098-03, e a organização da sociedade civil
"uNrFrcAcAo KARDECTSTA DE RTBETRAO pRETo,', inscrita no cNpJiMF
55.986.69910001-00, com sede nesta cidade de Ribeirão Preto, na Rua Mariana Junqueira no
504, seguir denominada "ENTIDADE", neste ato representada por sua presidente Sra.
Mariangela Papa Guimârães, RG no 17.614.062-l e CPF n" 186.482.048-95, devidamente
autuados no Processo Administrativo n' 202llt0ll84, celebram o presente TERMO DE
COLABORAÇÃO, sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal n'9.39411996, Lei
Federal n" 13.01912014 e Decreto Municipal n'4812017, aplicando-se, subsidiariamente, as
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e
condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁITSITT PRTMETRA - TIO ORJRTO

Constitui objeto do presente instrumento a execução de atendimento de alunos na Educação
Infantil, primeira etapa da educação básica, na Unidade Escola de Educação Infantil
Eduardo Diniz Junqueira - Parque dos Pinus, conforme detalhamento e especificações
constantes do Termo de Referência, da proposta da ENTIDADE e dos demais documentos
con stantes do processo admin istrativo em ep ígrafe.

PARÁGRAFO ÚNICO: A ENTIDADE obriga-se a executar os serviços detalhados no
Termo de Referência, assim como manter o número mínimo de profissionais estabelecidos
no referido documento, atingindo o fim a que se destina, com qualidade, eficiência,
economicidade e efi cácia requeridas.

,b
¡ú¿

Departamento de Admin - Gerenciamento de Convênios e Locações

*
Rua Jacira- 50 - .l - Fone: ( I 6) 3977-8833



Prefeitura Municipal de Ribeiräo preto
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal da Administração

A execução do objeto contratado deverá ter início em 17/05/2021, na unidade escolar
localizada à
indicado no
decorrentes e

Lã '651 -
Termo de Referência, correndo por conta da ENTTDADE todas as
necessárias à sua plena e adequada execução, em especial as atinentes

conforme
despesas

a salários,
encargos trabalhistas e previdenciários, seguros e tributos

Parágrafo Único: Em caso de atraso no início das atividades, por qualquer uma das partes, o
valor total do ajuste sofrerá desconto pro rata die entre a data de início da vigência e a data de
início das atividades e serviços.

Cláusula Terceira - Da Vigência e das Prorrogações

O TERMO DE COLABORAÇÃO terá vigênci a até o término do ano de 2021 em 3111212021,
contados a partir da data estabelecida para início dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência poderá ser prorrogado por iguais períodos
iguais ou inferiores, a critério do MUNICÞIO, em consonância o artigo il, VI, do Decreto
Municipal n' 4812017.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A ENTIDADE poderá se opor à prorrogação de que trata o
paráryrafo anterior, mediante manifestação expressa e recepcionada pelo MUI\ICÍPIO em até
90 (noventa) dias do vencimento da vigência do termo de coraboração.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Eventuais prorrogações serão formalizadas mediante
celebração dos respectivos termos de aditamento à parceria, respeitadas as condições legais.

PARÁGRAFO QUARTO: A não prorrogação do prazo de vigência da parceria por
conveniência do MUNICÍPIO não gerará à ENTIDÁDE direito 

-a 
qualq.rer espécie de

indenização.

pmÁCnaFO QUINTO: Não obstante o prazo estipulado no caput, à vigência nos
exercícios subsequentes ao da celebração da parceria estará sujeita à condição resolutiva,
consubstanciada esta na inexistência de recursos aprovados nas respectivas Leis
orçamentárias de cada exercício para atender as respectivasdespesas.

PARÁGRAFO SEXTO: Ocorrendo a resolução da parceria com base na condição estipulada
no parágrafo anterior, a ENTIDADE não terá direito a qualquer espécie de indenização.

Ficam destinados à ENTIDADE, mediante PERMISSÃO DE USO, os bens públicos
inventariados e relacionados circunstanciadamente no Anexo IV,_que é parte integrante do
presente TERMO DE COLABORAÇÃO, vigorando a PERMISSÃO Op USO dos-referidos
bens, durante a vigência do presente TERMO DE COLABORAÇÃO, conforme disposto no
Decreto Municipal n" XXX/2019, que concedeu o imóvel à Organização da Sociedaàe Civil,
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Prefeitura Municipal de Ribeirão preto
Estado de São paulo

Secretaria Municipal da Administração

bem como no Decreto Municipal n' 4812017.

pmÁCn¡,FO PRIMEIRO: Os equipamentos necessários para a realização dos serviços
pactuados, incluindo-se aqueles que vierem a ser disponibilizados posteriormente pelo
MUNICÍPIO à ENTIDADE, deverão ser mantidos pela ENTIDADE em perfeitas
condições, salvo os desgastes naturais decorrentes do uso dos mesmos, sob pena de indenizar o
MUNICÍPIO dos danos causados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A ENTIDADE deverá administrar os bens móveis e imóveis
cujo uso lhe for permitido, até sua restituição ao Poder Público, garantindo, inclusive, a
manutenção preventiva e corretiva dos referidos bens.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A ENTIDADE deverá comunicar ao MUNICÍPIO todas as
aquisições de bens duráveis, desde que imprescindíveis e essenciais à execução do ajuste e
previstos no Plano de Trabalho, em consonância com o Regulamento de Compras aprovado e
mediante autoização expressa da Secretaria Municipal da Educação. As uqui.iç0"ì deverão
ser comunicadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento dos bens,'e deverá ser
providenciada a documentação necessária para o processo de patrimonialização das
aquisições, ocasião em que o Anexo IV deverá ser atualizado, medianie registro nos autos do
protocolo administrativo que trata do presente Termo de colaboração.

PARÁGRAFO QUARTO: Em caso de término da parceria ou desqualificação da
ENTIDADE, esta deverá entregar ao MUNICÍpro a documentação necessáiia ao processo
de patrimonialização dos bens adquiridos com recursos oriundos deste TERMO DE
COLABORAÇÃO, bem como os bens recebidos ou adquiridos mediante legados ou doações.

PARÁGRAFO QUINTO: As benfeitorias realizadas nas unidades próprias do MUNICÍpIO,
objetos deste TERMO DE COLABORAçÃO, serão incorporadas ao patrimônio municipal,
não importando sua naturezaou origem dosrecursos.

PARÁGRAFO SEXTO: Anualmente, ou quando solicitado pelo MUNICÍpIO, até o último
dia útil do mês de janeiro, a ENTIDADE deverá entregar à Secretaria Municipal da Educação
relatório atualizado do pahimônio da Escola Educação Infantil Eduardo Diniz Junqueira - sob
suapermissão.

CT'I]SITT OITTNT - Tì S ORRrG çÕT'S r'D S RF'SPONS RrrM NF'S N
RNTITIADF'

A ENTIDA.DE deverá executar a parceria com plena observância no Termo de Referência e
nas normativas estabelecidas pela Secretaria Municipal da Educação, da legislação referente
ao Sistema Educacional e dos diplomas legais que regem a presente contratação, cabendo
ainda:

| - Executar as atividades e serviços de educação especifìcados neste TERMO DE
COLABORAÇÃO e seus anexos, e nos exatos termôs da lègislação pertinente, especialmente
quanto à Lei Federal n" 9.39411996 e Resolução cNE/cEB no 05/2009;

ll - Manter durante toda a vigência do termo de colaboração o integral cumprimento de
todas as condições de habilitação fixadas noConvite;
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Prefeitura Municipal de Ribeirão preto
Estado de Sâo Paulo

Secretaria Municipal da Administração

lll - Garantir a laicidade na prestação dos serviços de educação infantil, com observância
das diretrizes da Secretaria Municipal da Educação, independentemente das convicções
religiosas da ENTIDADE;

lV - Garantir a gratuidade de atendimento às crianças, sendo vedada qualquer cobrança,
responsabilizando-se a ENTIDADE por cobrança indevida feita por ràu á.pr"gado ou
preposto;

V - Salvo as condições expressas no Termo de Colaboração e no Termo de Referência, a
ENTIDADE deverá garantir o atendimento dos alunos nas mesmas características, horários e
carga horária seguidos pelas demais escolas municipais, sendo os alunos dos segmentos de
creche (0 a 3 anos) atendidos em período integral e os alunos de segmento de pré--escola em
período parcial:

a) O atendimento em período parcial em creche poderá ser oferecido mediante
solicitação por escrito da família, ressalvado o direito da família de, a qualquer tempo, retornar
o aluno ao período integral;

b) O atendimento em período parcial de pré-escola, nas escolas em que houver, será
feito das 7 às 1l horas no turno damanhãe das 13 às 17 horas noturno datarde;

c) A ENTIDADE poderá ofertar período integral em pré-escola desde que
comprove, junto ao setor de Supervisão de Ensino da Secretaria Municipal da Educação, o
atendimento universal da demanda na ârea geográfica da unidade e capacidade ociosa de
atendimento;

d) Quando ofertado o atendimento em período integral nos segmentos de pré-escola,
seu horário de funcionamento será igual ao de atendimento dos segmentos de creche 0 (zero) a
3 (três) anos, ou seja, das 7 às lThoras;

e) A instituição de ensino, independente da oferta mínima de 200 dias letivos, deverá,
nos meses de julho e janeiro (excetuando-se as vésperas de Natal e de Ano Novo) manter o
efetivo atendimento às crianças, com professores habilitados, em atendimento ao Termo de
Ajustamento de Conduta celebrado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão preto com a
Defensoria Pública;

f) Os termos previstos no presente item deverão constar no Regimento Interno e no
projeto político pedagógico da escola.

Vl - Observar, effi respeito ao fomento público, os princípios da legalidade,
impessoalidade, publicidade, moralidade, efìciência, motivação, finaiidade, .uroulilidud",
proporcionalidade e submissão ao efetivo controle administrativo;

Vll - Responsabilizar-se pela reparação ou indenização em decorrência de dano, material
e/ou moral, por ação ou omissão, dolosa ou culposa praticadas por seus funcionários a serviço
destacontratação, aos usuários dos serviços ou a terceiros, sem prejuízo das demais
cominações legais e contratuais;

Vlll - Dispensar aos alunos, pais, responsáveis e demais cidadãos da comunidade
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São paulo

Secretaria Municipal da Administração

tratamento com dignidade, respeito, qualidade e igualdade;

lX - Destinar os gêneros alimentícios necessários à alimentação exclusiva das crianças
contempladas nesse ajuste, de acordo com os padrões e a sistemática estabelecida pela
Secretaria Municipal da Educação;

X - Enviar à supervisão da Secretaria Municipal da Educação para autorização e
credenciamento o projeto político pedagógico e demais atividades relacionadas, que deverão
passar por análise e aprovação anual;

Xl - Fornecer prontamente todas as informações e esclarecimentos porventura solicitados
pelo MUNICIPIO, por intermédio do órgão de Supervisão desta Secretaria, relativamente às
atividades, operações, conhatos, documentos e registros contábeis da ENTTDADE;

Xll - Observar fielmente a legislação trabalhista, bem como manter em dia o pagamento
dos salários e das obrigações tributiárias e previdenciárias, fornecendo certidões negativas e de
regularidade fiscal, sempre que solicitadas pelo MUNICÞIO;

Xlll - A qualquer tempo, mediante justificativa apresentada ao MUNICÍPIO, propor a
devolução de bens, cujo uso fora a elapermitido;

XIV - Observar a legislação disciplìnadora da educação nacional, a legislação municipal e
as noñnas e diretrizes técnicas doMUNICÞIO:

XV - Obrigar-se às alterações referentes às orientações técnicas para a, prestação dos
serviços, após a devida comunicação daalteração;

XVI - Configurada a hipótese do item anterior, o cumprimento das norrnas técnicas da
Administração Municipal somente gerarâ a revisão de metas estabelecidas e/ou revisão do
repasse de recursos, quando da demonstração documentada pela ENTIDADE de que as novas
norrnas estabelecidas gerem custos adicionais ou inferiores aos previstos no Programa de
Trabalho e da aprovação pelo MTINICÍPIO, o que deverá ser objetode Termo Aditivã, se caso
necessário a revisão;

XVll - Participar dos processos de integração entre os equipamentos de educação no
município, visando melhoria e maior eficiência na prestação ios serviços de educação pública,
de acordo com diretrizes a serem estabelecidas peloMIINfCÍpfO;

Xvlll - Participar de eventos para troca de experiências nas áreas de educação com as
demais Unidades Escolares daregião;

Xlx - Garantir a participação da equipe gestora em todas as reuniões de
assessoramento/formação realizadas e convocadas pela Secretaria Municipal da Educação;

XX - Permitir o acesso ao estabelecimento de educação por ela gerenciado aos servidores
indicados pelo MUNICÍPIO e aos membros das diferentes iomissões da Secretaria Municipal
da Educação devidamente identificados, observadas as regras de funcionamento da Escola de
Educação Infantil Eduardo Diniz Junqueira;

XXI - Respeitar as prerrogativas do gestor municipal, nos termos da legislação vigente, de

Ø
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s ecreta r, 

" 
tiliä'i,ïì'å iiiï m i n i st raçã o

realizar fiscalização, auditoria, avaliação, controle e normatização suplementar sobre a
execução do objeto deste ajuste;

XXll - Adotar todas as medidas necessárias para que as instâncias fiscalizadoras deste
termo de colaboração, indicados pelo MUNICÍPIO, acessem todas as informações de posse
da ENTIDADE resultantes da execução do objeto deste termo;

Xxlll - Disponibilizar todas as informações educacionais e financeiro-contábeis, de acordo
com critérios e periodicidade estabelecidos pelo MIINICþIO, e sempre que solicitadas para
a realização do acompanhamento, controle e avaliação das ações dos serviços acordados,
colaborando com a fiscalização no emprego de recursos públicos e no integral cumprimento
deste TERMO DE COLABORAÇÃ.O;

XXIV - A apresentação das informações nos prazos fixados pelo MUNICÍpIO não exime a
ENTIDADE de apresentar as informações requeridas pelos órgãos discriminados na Cláusula
Sétima (Da Fiscalização e do Acompan_hamento, Monitoramento e Avaliação) durante a
execução do TERMO DECOLABORAÇÃO.

XXV - Atualizar os dados dos sistemas de informação da Secretaria Municipal da
Educação e outras pertinentes à execução do TERMO DE COLABORAÇÃO, e os respàctivos
dados informados nos prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Educação, bem como
outros que vierem a ser exigidos pelo MUNrcÞro, e todos seus componentes;

XXVI- Atender todas as solicitações parc a implantação de novos sistemas de informação,
pela Secretaria Municipal da Educação. Em caso de geração de novos custos de aquisição,
implantação e manutenção destes, deverá a ENTIDADE apresentar documentação pertinente
e Programa de Trabalho, que serão avaliados pelo MUNICÍPIO, e poderá implicar em revisão
do repasse de recursos, mediante Termo Aditivo;

XXVII - Caso a implantação se dê às custas do MUNICÞIO, nenhum aditamento de valor
será devido à ENTIDADE;

XxVf ll - Cumprir com a oferta e disponibilização de vagas, exclusivamente aos usuários da
lista de espera da Secretaria Municipal da Educação do Município devidamente cadastrados no
Cadastro Geral Unificado - CGU, sendo todas as matrículas registradas no Sistema de
Administração Escolar (CODERP-SAE), ou outros sistemas adotados oficialmente pelo
MUNICÍPIO que venham a ser estabelecidos;

XXIX - lnformar mensalmente à Secretaria Municipal da Educação a frequência das
crianças matriculadas na Escola deEducação Infantil Eduardo Diniz Junqueira;

XXx - Manter atualizados, nos prazos estabelecidos pelo MUNICÍPIO, os dados do
sistema de prestação de contas do presente TERMO DE coLABoRAÇÃo;

XXXI - Manter, em local visível ao público em geral, placa indicativa do endereço e
telefone da Secretaria Municipal da Educação e respectivos órgãos de controle, incluindo
ouvidoria, a fim de que os usuários possam apresentar as reclamações e elogios relativos aos
serviços;

XXXII- Responsabilizar-se pela manutenção, guarda e arquivo de históricos e documentos da
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na Escola deEducação Infantil Eduardo Diniz Junqueira, objeto deste termo de colaboração,
observadas as normatizaçõesvigentes;

XXXIII - Notificar o MUNICÍPIO acerca de eventuais alterações em seus estatutos e/ou de
seus representantes, enviando-lhe, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do registro da
alteração, cópias autenticadas dos documentos com as respectivas mudanças;

XXXIV- Cumprir integralmente os dispositivos contidos nas Instruções, Aditamentos,
Resoluções e Comunicados vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

XXXV - Cumprir prioritariamente as ordens judiciais para matrícula de alunos, observado o
sistema de matrícula (CODERP-SAE);

XXXVI - Constituir um Conselho de Escola, nos moldes da legislação vigente de acordo
com o Termo de Referência;

XXXVII - Prestar à Secretaria Municipal da Educação todas as informações
referentes aos indicadores de resultados relevantes à avaliação da execução do objeto do
presente Termo de Colaboração;

XXXVlll - Regularizar as pendências apontadas pelos órgãos municipais no prazo
máximo de 10 (dez) dias ou no prazo estipulado em documento oficial;

XXXIX - Submeter-se à penalidade de retenção do repasse dos recursos públicos
alteração e/ou suspensão das parcelas subsequentes até sua regularização, quando constatadas
quaisquer irregularidades ou falhas, estando expressamente vedada a interrupção do
atendimento dos alunos vinculados ao presenteajuste;

xL - A ENTTDADE deverá devolver à municipalidade, quando da
extinção/finalizaçáo da parceria, eventuais saldos que não tenham sido utilizados ou que tenha
sido aplicado irregularmente;

XLI - A ENTIDADE obriga-se a doar ao Município de Ribeirão Preto os bens adquiridos
com os recursos públicos transferidos através do presente Termo de Colaboração;

XL - A ENTIDADE deverá divulgar, pela via eletrônica, suas atividades e resultados,
incluindo-se o estatuto social atualizado; termos de ajustes; planos de trabalho; relação
nominal dos dirigentes, valores repassados; lista de prestadores de serviços (pessoas físicas e
jurídicas) e os respectivos valores pagos; remuneração individualizada dos dirigentes e
empregados com os respectivos nomes, cargos ou funções; balanços e demonstrações
contábeis e os relatórios físico-financeiros de acompanhamentos, regulamento de compras e de
contratação de pessoal, conforme Comunicado SDG n" 01612018 do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ribeirão preto;

XLI - Ao término da parceria, a ENTIDADE deverá estar quite com todas as obrigações
financeiras resultantes da execução do presente Termo de Colaboração, não podendo deixar
restos a pagar, responsabilizando-se por qualquer débito vincendo sem ônus à Administração
Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os recursos humanos utilizados na execução das atividades
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decorrentes deste TERMO DE COLABORAçÃO nao terão qualquer vinculação trabalhista
em relação ao MUNICÍPIO, ficando a cargo exclusivo da ENTIDADE a integral
responsabilidade quanto às possíveis exigências de direitos, mormente no que se refere às de
natureza fiscal, trabalhista, tributária e previdenciâria, e ainda:

| - Deverâ conlratar sempre, por meio de processo seletivo simplificado, exceto na
hipótese sucessão trabalhista, com estrita observância da impessoalidade, todo o pessoal
necessário e suficiente para a execução das atividades previstas neste TERMO DE
COLABORAÇÃO;

ll - O processo de contratação de pessoal deve ser precedido de prévia divulgação que
garanta iguais condições de disputa aos interessados, com definição e publicização de
critérios objetivos de classificação;

lll - Os contratos de trabalho celebrados pela ENTIDADE serão regidos pela
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), não gerando vínculo empregatício com o
MUNICIPIO;

lV - A ENTIDADE deverá comunicar oficialmente ao MUNICÍPIO, enviando
mensalmente à Secretaria Municipal da Educação, a informação acerca das rescisões dos
contratos de trabalho que efetuar, juntamente à comprovação de quitação das respectivas
verbas rescisórias;

V - A ENTIDADE deverá responsabilizar-se pelo recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e financeiros resultantes da execução do objeto deste termo de
colaboração, devendo ainda nesse contexto, seguir as cláusulas presentes neste instrumento,

Vl - Os valores a serem percebidos pela equipe gestora (Diretor, vice-diretor e coordenador
pedagógico) da Escola não poderá ser superior à media salarial da categoria;

Vll - Nenhum funcionário da ENTIDADE, atuante no presente termo de colaboração e
remunerados com a verba oriunda deste, poderá perceber remuneração superior ao dos
membros da equipe gestora;

Vlll - Professores e auxiliares de classe deverão receber, no mínimo, o piso salarial previsto
na convenção Coletiva de Trabalho dos Professores da Educação Básica do SINpAE
(Sindicato dos Professores e Auxiliares de Administração Escolar) de Ribeirão Preto e Região
e respectivos benefícios;

lX - Deverá ser previsto semanalmente período reservado ao planejamento e formação
continuada de professores e demais profissionais escolares que não resultem em prejuízos aos
alunos em sua carga horária de permanência na escola;

X - A ENTIDADE responsabilizar-se-á, nas esferas civil, criminal e administrativa, por
danos causados aos usuários, a terceiros ou à Administração Pública, responsabilizando-se
ainda por eventuais indenizações por danos morais ou materiais de qualquer natureza;

Xl - A ENTIDADE deverá manter sistema de regi
"ponto britânico", de todos os profissionais em serviço
para eventual solicitação por parte do MUNICÍpIO;

,ff,
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Xll - A ENTIDADE deverâ apurar eventual falta funcional de seus empregados e demais
prestadores de serviços por ela contratados, na execução deste termo de colaboração, e
impor- lhes a sanção devida;

Xlll - As disposições do item anterior deverão ser cumpridas também sempre que
solicitado pelo MUNICÍPIO;

XIV - A ENTIDADE obriga-se ainda a rescindir o contrato de trabalho com o
funcionário que agir em desconformidade com suas funções trazendo prejuízos ou causando
dano aos usuários, à Administração Pública ou a terceiros, bem como aquele que venha a
causar embaraços à fiscalização por parte da Administração Pública e dos demais entes
competentes, quando tal rescisão for solicitada peloMUNtCÍffO;

XV - Não poderão ser contratadas, com recursos repassados pelo MUNICÞIO, pessoas
físicas ou jurídicas que estejam impedidas de contratar com a Administração Pública;

XVI - A ENTIDADE fica ciente de que é vedado ter como conselheiros, administradores
e dirigentes servidores públicos municipais, estaduais e federais mesmos que afastados de
suas funções públicas;

XVll - O horário de trabalho de todos os profissionais deve ser condizente com o horário de
funcionamento da UnidadeEducacional;

Xvlll - Não será permitida a contratação do mesmo profissional para o exercício de duas
funções distintas e nem a gratificação para o exercício de funções (acúmulo);

XIX - A ENTIDADE deverá manter em seu poder cadastro atualizado dos profìssionais
contratados, e conter, no mínimo:
a) Dados Pessoais;
b) Endereço Domiciliar e telefones paracontato;
c) Foto 3x4recente;
d) Cópia do Diploma de Formação de entidade reconhecida pelo MEC;
e) Cópia do Diploma de Especializaçáo para os cargos e/ou funções que exigem essa
formação;

- Esses registros deverão ser colocados à disposição de qualquer representante da Secretaria
Municipal da Educação, quando solicitado, a qualquer tempo na duração do TERMO DE
COLABORAÇÃO;

- Em nenhuma hipótese a ENTIDADE poderá contratar menores de 18 (dezoito) anos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No tocante à utilização de recursos financeiros, incluindo
contratações, aquisição de bens e serviços:

| - A ENTIDADE deverá providenciar a publicação na lmprensa Oficial do Município, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do presente Termo de
Colaboração, o Regulamento Próprio de aquisições para a contratação de obras e serviços,
bem como para contratação de pessoal e plano de cargos, salários e benefícios dos
empregados, devidamente aprovado pela Organização da Sociedade Civil e pelo MUNICÍpfO;

i¿*M
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ll - A comprovação da publicação do Regulamento mencionado no item anterior deverá ser
encaminhado pela ENTIDADE ao MUNICÞIO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a
publicação;

lll - As permissões e vedaç_ões quanto à aplicação dos recursos financeiros do presente
TERMO DE COLABORAÇÃO deverão respeitar estritamente o indicado no Termo de
Referência.

lV - A ENTIDADE deverá seguir as regras e procedimentos estabelecidos no
Regulamento de Aquisições para a Contratação de_Obras e Serviços, bem como para Compras
e Alienações, aprovado previamente pelo MUNICþIO;

V - Em hipótese nenhuma a ENTIDADE poderá contratar com terceiros os serviços
relacionados às atividades destaparceria;

Vl - A observância dos itens anteriores.deverá, a qualquer tempo, ser comprovada pela
ENTIDADE, por solicitação do MUNICIPIO, sob a pena de glosa dos recursos a serem
pagos.

PARAGRAFO TERCEIRO: No que diz respeito a comunicação interna e externa:

| - A ENTIDADE obriga-se, na prestação dos serviços objeto deste Termo de
Colaboração, a úilizar os logotipos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Educação,
observar as diretrizes definidas pelo MUNICÞIO e em cumprimento ao dispãsto no artigo 37,
$ 1o, da Constituição Federal;

ll - A ENTIDADE deverá afixar aviso, em local visível, de sua condição de Instituição
qualificada como Organização da Sociedade Civil de Educação, e de gratuidade dos serviços
prestados nessa condição;

lll - A ENTIDADE deverá sempre informar ao MUNICÞIO quando fornecer
informações aos meios de comunicação acerca da prestação de serviços objeto deste TERMO
DE COLABORAÇÃO.

O MI-INICÍPIO, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitui
Anexo II indicado no preâmbulo, cabe:

| - Disponibilizar à ENTIDADE os meios necessários à execução do objeto, conforme
previsto neste TERMO DECOLABORAÇÃO;

ll - Garantir o fornecimento de kit de material, uniformes e alimentação escolar para uso
e consumo exclusivo dos alunos da unidade escolar;

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

lll - Garantir os recursos financeiros para a execução do objeto deste
coLABoRAÇÃo, fazendo o repasse mensal à ENTTDADE, nos termos do
termo de colaboração e conforme as disponibilidades orçamentárias;
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lV - Programar no orçamento do Município, para o presente e os exercícios subsequentes
ao da assinatura do presente TERMO DE COLABORAçÃO, os recursos necessários para a
execução do objeto contratual;

V - Definir anualmente, com a ENTIDADE, o atendimento educacional, agrupamento e
período de atendimento a serprestado;

Vl - Permitir o uso dos bens móveis e imóveis especificados no Anexo IV, nos temos
da legislação municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO: O MTINICÍPIO realizarâ a administração deste TERMO DE
COLABORAÇÃO, especialmente com vistas a:

| - Elaborar os instrumentos para o monitoramento e avaliação daparceria;

ll - Acompanhar e avaliar os indicadores de qualidade e as prestações de contas da
ENTIDADE;

lll - Elaborar e executar o Sistema de Pagamento com pedidos de reserva, empenho e
liquidação;

fV - Fazer cumprir as deliberações emanadas dos órgãos de acompanhamento, avaliação
e controle, bem como de regulação de acesso, indicados no presente TERMO DE
coLABORAÇÃO;

V - Indicar os órgãos da Secretaria Municipal da Educação, assim como os representantes
para compor as Comissões mencionadas para atuar junto à ENTIDADE;

Vf - Efetuar, com a utilização dos indicadores relacionados no Termo de Referência, ao
final de cada exercício, análise objetiva da capacidade técnica e das condições da prestação de
serviços efetuadas pela ENTIDAI)E, com vistas à eventual continuidade da execução do
objeto da parceria pela mesma;

Vll - Acompanhar, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, a execução das
metas previstas no Programa de Trabalho apresentado pela ENTIDADE, bem como a
inserção da frequência mensal das crianças matriculadas e efetivamente atendidas no Sistema
de Administração Escolar (CODERP-SAE) e no Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo,
PRODESP/SED (Secretaria Escolar Digital);
Vlll - Orientar, supervisionar e propor atividades de formação, por intermédio da
Secrétaria Municipal da Educação, com vistas ao aperfeiçoamento e atualização dos
profissionais pagos com o recurso desteajuste;

lX - Orientar e acompanhar, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, o
processo de inclusão da criança comdeficiência;

X - Elaborar relatório governamental sobre a execução do objeto contratado contendo
comparativo entre as metas propostas no projeto político pedagógico e os resultados
alcançados, bem como o número de crianças/alunosatendidos;

,þ
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Xl - Emitir parecer conclusivo elaborado nos termos do artigo 200 das disposições
específicas das Instruçõesno 0112020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

Xll - Emitir relatório conclusivo da análise da execução do Termo de Colaboração,
elaborado pela Comissão de Avaliação, contendo inclusive demonstração da economicidade
auferida pela Administração durante o período emanálise.

MONITORAMRNTO E AV 
^ LIACÃO

O MUNICÍPIO exercerá. a fiscahzação das ativ.idades pactuadas por intermédio do gestor
designado para o TERMO DE COLABORAÇÃO, pela Supervisão de Ensino e por uma
Comissão de Monitoramento e Avaliação a ser instituída, de modo a assegurar o efetivo
cumprimento das obrigações ajustadas.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A fiscalização poderá, sem prejuízo da competência atribuída à
Secretaria Municipal da Educação, ser executada pelo Conselho Municipal da Educação,
Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Acompanhamento e Controlè Social do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FLINDEB, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Ribeirão Preto, no âmbito
de suas competências.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os responsáveis pela fiscalização, encontrando irregularidade
ou ilegalidade quanto à utilização de recursos ou bens de origem pública pela ENTIDADE,
deverão informar ao Secretário Municipal da Educação e ao Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, sob pena de responsabilidade solidaria e funcional, quando for o caso.

PARÁGRAF"O TERCEIRO: O acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução
do presente TERMO DE COLABORAÇÃO serão realizados pelo(a):

| - GESTOR DESIGNADO do MUNICÞIO - Tem por atribuição acompanhar o dia a dia
do curnprimento do pactuado no TERMO DE COLABORAÇÃO, reportando para os demais
entes e órgãos eventuais inegularidades de suas competências, conforme artigo 2o,YI; artigo
8o, III; e artigo 61 da Lei Federal n"13.019/2014. Gestor designado através da Portaria no 16,
de 05 de julho de 2019: Cristiano Luis de Brito, CPF n' ll7.962.628-ll.

ll - SUPERVISÃO oE ENSINO do MUNICÍpIO - Tem por atribuição frscalizar o
cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas e especialmente o adequado funcionamento
da unidade escolar;

lll - COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃo - A comissão de avatiação
deve ser composta por, no mínimo, 05 (cinco) membros, servidores públicos efetivos de
adequada qualifìcação, indicados pelo Secretário Municipal da Educação, que poderá convidar
membros de outras Secretarias para compor a Comissão quando pertinente, com atribuições
previstas no Parágrafo Quarto.

PARÁGRAFO QUARTO: compete à comissão de Monitoramento e Avaliação:

I - O acompanhamento, análise e avaliação da proposta de trabalho-pedagógica,
administrativa e frnanceira;
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ll - Análise dos relatórios quadrimestrais e anuais da do gestor responsável pelo Termo de
Colaboração, podendo solicitar à Secretaria Municipal da Educação ou à Organizaçáo da
Sociedade Civil os esclarecimentos que se fizerem necessários àrealizaçãode suasatividades;

lll - Encaminhar ao gestor responsável pelo Termo de Colaboraçáo, até, o mês de março de
cada ano, relatório conclusivo sobre a análise procedida, com os apontamentos e
recomendações que entender pertinentes.

A transferência de recursos referentes às despesas do presente termo de colaboração será
realizada sob as seguintes condições:

| - A ENTIDADE deverá possuir conta corrente única, específica e exclusiva para o
Termo de Colaboração, constando como titular a ENTIDADE, em instituição financeira
pública, para as movimentações bancarias referentes aos repasses de recursos;

ll - Havendo mais de um TERMO DE COLABORAçÃO e independentemenre da
existência de conta bancária já cadastrada para recebimento dos valores repassados pelo
MTINICÍPIO' a ENTIDADE deverá providenciar a abertura de nova conta bancá ria para
transferir os valores oriundos de cada ajuste, a fim de que perrnaneçam separados para todos os
fi ns, inclusive verificação contábil;

lll - A ENTIDADE deverá apresentar mensalmente, quadrimestralmente e anualmente
sua prestação de contas, conforme especificado no TERMO DE coLABoRAÇÃo;

lV - A ENTIDADE deverâ realtzar a Prestação de Contas através do sistema de Prestação
de Contas do tvtUNICÍptO;

V - A ENTIDAI)E deverá disponibilizar permanentemente ao MUNICÍPIO, responsável
pelo acompanhamento e avaliação do TERMO DE COLABORAÇÃO, todas as infórmações
relacionadas aos recursos pagos, demonstrativos gerenciais e extratos bancários.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pela execução das atividades e serviços de educação objeto
deste TERMO DE COLABORAÇÃO, o MTINICÍPIO pagará à ENTIDADE os valores
definidos no Plano de Trabalho, parte integrante deste TERMO DE coLABoRAÇ.Ã.o, no
prazo e condições nele estabelecidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: o MUNICÍPIO, por meio da Secretaria Municipal da
Educação, fará o repasse oriundo da dotação orçamentária correspondente a cada exercício.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os recursos previstos nesta cláusula serão repassados
mensalmente, condicionado à comprovação dos recolhimentos de todos os 

"naurgo. 
sociais

dos empregados que atuam na execução deste termo de colaboração.

PARÁGRAFO QUARTO: Os repasses financeiros serão utilizados exclusivamente para o
pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho e cronograma de desembolso
financeiro, sendo EXPRESSAMENTE vedada sua redistribuição e aplicação em f,rnalidade
diversa.
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pmÁCn¡FO QUINTO: A programação orçamentária que autoriza e fundamenta a
celebração do termo de colaboração está inicialmente cadastrada sob a dotação a seguir
indicada, sendo permitidas alterações, caso necessário, e desde que admitidas pela legislaçao
vigente:

o 02.07 .35.12.365.10101.2.01 09.01 .210.0000.3.3.50.39 - Resum ida 2BU202l
o 02.01 .35.12.365.10101 .2.0109.01 .210.0000.4.4.50.39 - Resumida 282t202r

PARÁGRAFO sExro: o valor do TERMO DE coLABoRAÇÃo para o ano de 2021 é
de até R$ 1.093.920,00 (um milhão e noventa e três mil novecentos e vinte reais), na forma e
condições estabelecidas nesta avença.

Educação Atendimento Per Capita Total
Infantil

(de 0 a 03 anos de idade)
129 alunos R$ 1.060,00 1.093.920,00

PARÁGRAFO SÉTIMO: O valor per capita deste termo de colaboração será reajustado no
mesmo período e nas mesmas condições que o valor per capita pago na subvenção das escolas
conveniadas com a Secretaria Municipal da Educação.

PARÁGRAFO OITAVO: Durante a vigência do Termo de Colaboração, eventuais saldos de
recursos poderão ser acumulados à(s) parcela(s) subsequente(s) para a execução do objeto.

PARÁGRAF"O NONO: O valor destinado ao cumprimento dos objetivos deste Termo de
Colaboração pela ENTIDADE compreende a inclusão de todas as despesas referentes a
salários, encargos sociais, trabalhistas, tributários e previdenciários, bem como aquisição de
materiais de consumo, material didático e demais despesas necessárias à execução do objeto.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Deverá ser aprovado a cada período de 12 (doze) meses, novo
Projeto Pedagógico e novo Plano de Aplicação Financeiro, com as devidas justificativas,
observado o valor inicialmente previsto para a parceria.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Os recursos pagos à ENTIDADE, enquanto não
utilizados, deverão obrigatoriamente ser aplicados em cadernetas de poupança se a previsão de
seu uso for igual ou superior a I (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo
ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a sua utilização
for prevista para prazos menores do que I (um) mês, eximindo o MUNICÍPIO dos riscos
assumidos nestas aplicações.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A ENTIDADE deverá, nesta conta aplicação,
manter os recursos financeiros destinados ao provisionamento das despesas a serem efetuadas
com o 13o salário, o terço de férias e a média dos reajustes estabelecida pelos dissídios
coletivos das categorias dos funcionários contratados para a execução dos serviços objeto do
presente TERMO DE COLABORAÇÃO.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: A conta de aplicação deverá ser específica
vinculada à conta do TERMO DE COLABORAÇÃO.
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plnÁCrunO nÉCfVfO QUARTO: Os rendimentos das aplicações financeiras devem ser
aplicados, exclusivamente, no objeto deste TERMO DE COLAeOnaçÃO.

plnÁCnnfO nÉCfVfO QUINTO: As despesas deverão observar as previsões constantes
no Plano de Trabalho, observado o Plano de Aplicação Financeiro, bem como, as orientações
contidas no Termo de Referência.

PARÁGRAFO DECIMO SEXTO: Os repasses financeiros destinam-se à aplicação
exclusiva na execução do objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉrwro: o repasse de recursos referentes às despesas
decorrentes da parceria será realizado da seguinte forma:

| - O MUNICÍPIO, por meio da Secretaria Municipal da Educação, farâ o repasse
mensal, conforme Plano de Trabalho, parte integrante deste TERMO DE COLABORAÇÃO,
sendo o primeiro no início da vigência e os demais até o quinto dia útil do mês subsequente;

ll - O pagamento estará condicionado:

a) À correta prestação de contas, livre de inconsistências, conforme critérios
estabelecidos pela Secretaria Municipal da Educação, bem como ao envio tempestivo da
documentação completa;

b) Ao cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho.

DA EXECUCAO

O acompanhamento e fiscalização da execução financeira e contábil será realizado mediante a
prestação de contas mensais, quadrimestrais e anuais.

| - A Prestação de Contas a ser apresentada pela Organizaçáo da Sociedade Civil deverá
obedecer às Instruções Normativas vigentes expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, bem como as orientações contidas no Termo de Referência;
ll - As informações da execução financeira e contábil do presente termo de colaboração
deverão ser disponibilizadas mensalmente pela ENTIDADE, através da inserção e digitação
no sistema de prestação de contas;
lll - No prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do presente TERMO DE
COLABORAÇ,ÄO a ENTIDADE deverá indicar de forma 

""p.esrà, 
mediante ofício ao

Departamento Adminishativo da Secretaria Municipal da Educação, representantes que serão
responsáveis pela alimentação dos dados no sistema de Prestaçãode contas;
lV - O ofício de indicação dos representantes deve ser firmado pelo representante legal da
ENTIDADE e conter no mínimo o nome completo do representante indicado, CPF e função
que exerce naOrganização da SociedadeCivil;

V - Os representantes indicados deverão comparecer ao Departamento Administrativo da
Secretaria Municipal da Educação, no prazo 3 (três) dias úteis após a formal indicação, a fim
de promoverem o cadastramento e capacitação para utilizar o sistema de Prestação áe Contas,
assim como a existência do suporte àdistância;
Vl -Aindicaçãodo não dispensa a responsabilidade do representante legal

M
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da Otganização da Sociedade Civil, no tocante à prestação de contas financeira e contábil do
presente termo de colaboração;
Vll - Poderão ser glosadas pelo MUNICÍPIO as despesas que não se enquadrarem no
objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO, além daquelas que não estiverem previstas e
aprovadas no Plano de Trabalho pactuado com a ENTIDADE e, ainda, as despesas que não
estejam em conformidade com o regramento descrito no Termo de Referência, parte
integrante do presente ajuste.

PAIL{GRr{FO PRIMEIRO: A Organização da Sociedade Civil deverá encaminhar
mensalmente à Secretaria Municipal da Educação, em consonância com o artigo 58 do
Decreto Municipal n" 4812017, os documentos relativos à prestação de contas mensal,
conforme os prazos previamente estabelecidos, os documentos originais e cópias, para
conferência das prestações de contas inseridas no sistema de Prestação de Contas e demais
documentos abaixo relacionados:

| - Relatório de Prestação de Contas, do sistema de Prestação de Contas, devidamente
assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil ou representante legal de acordo
com o estatuto social;

ll - Certidões de regularidade fiscal vigente da Organização da Sociedade
conforme do item 26 doTermo deReferência;

Civil,

ilt
recursos;

Extrato Bancário Mensal da conta corrente específica para movimentação dos

IV
Investimento;

Extrato Bancário mensal da conta de Aplicação Financeira e da conta de

V - Conciliação Bancária devidamente assinada pelo presidente da Organizaçáo da
Sociedade Civil ou representante legal de acordo com o estatuto social;

Vl - Documentos de comprovação das despesas, tais como: holerites, notas fiscais
eletrônicas, faturas, entre outros, conforme item 26.1 do Termo de Referência.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A ENTIDADE deverá apresentar quadrimestralmente à
Secretaria Municipal da Educação, em consonância com o artigo 59 do Decreto Municipal no
4812017, as seguintes informações:

| - Relatório quadrimestral de execução financeira com o demonstrativo das receitas e
despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos no
período, aplicadas no objeto da parceria, conforme modelo previsto nas Instruções do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
ll - Relatório quadrimestral sobre a execução do objeto da parceria, apresentando
comparativo específico das metas propostas com os resultados quantitativos e qualitativos
alcançados, contendo no mínimo:

a. Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, para
demonstrar oalcance das metas e dos resultados esperados no período de que trata aprestação
de contas;
b. Documentos de comprovação do cumprimento do objeto, tais como listas de

^(bLY'
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presença, fotos, depoimentos, vídeos e outrossuportes;
c. Documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida,quando houver;
d. Documentos sobre o grau de satisfação do público-alvo, quando houver.

lll - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa da União.

PARAGRAFO TERCEIRO: A ENTIDADE
MUNICþIO as seguintes informações:

deverá apresentar anualmente ao

| - comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancâria
quando houver;

específica,

ll - Extrato da conta bancária específica onde os recursos foram movimentados;

lll - Conciliação bancária final da conta de movimentação dos recursos, e da conta
aplicação se houver;

lV - Cópia do Balanço Patrimonial (BP), da Demonstração do Resultado do Exercício
(DRE) e do Balancete Analítico cumulado da Organização da Sociedade Civil referente ao
exercício encerrado, identificando separadamente a contabilização dos recursos recebidos,
assinados pelo contador responsável;

V - Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando
a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;

Vl - Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos,
prova da rcalização do respectivo registrocontábil;

Vll 'Certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da OSC, forma de
remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela
administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração;

Vlll - Certidão referente à regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas no
período de execução daparceria;

lX - Relatório Final do Exercício acerca da execução financeira, com o demonstrativo
das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos
gastos no período, aplicadas no objeto da parceria, conforme modelo previsto nas Instruções
do Tribunal de Contas do Estado de SãoPaulo;

X - Relatório Final do Exercício, apresentando comparativo específico das metas
propostas com os resultados quantitativos e qualitativos alcançados;

Xl - Atualização das declarações previstas no artigo 21 do Decreto Municipal no 4812017,
constantes como requisito dehabilitação.

PARÁGRAFO QUARTO: O descumprimento dos prazos para a prestação de contas ou o
não atendimento às notificações da Secretaria Municipal da Educação ou da Auditoria lnterna
da Secretaria da Municipal da Fazenda implicarão na interrupção do recebimento dos

i'a
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recursos, cobrança administrativa, inscrição em dívida ativa no município e cobrança judicial.

pnnÁCnAFO QUINTO: A prestação de contas deverá ser efetuada conforme orientação
fornecida pela Secretaria Municipal da Educação durante o exercício, sendo que todos os
relatórios - mensais, quadrimestrais e anuais - deverão ser publicados, em até 30 (trinta) dias
após seu recebimento, no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Ribeirão preto.

PARÁGRAFO SEXTO: Os relatórios produzidos pela Comissão de Monitoramento e
Avaliação deverão ser disponibilizados, em até 15 (quinze) dias de sua conclusão, no portal de
Transparência da Prefeitura Municipal de RibeirãoPreto.

cr 'Iisrlr nFCII{ - M NtrrFNC'O F aPRI'SFNTAC-O nOS DOCITMT,NTOS
FTSCATS F' CONTÁREIS.

A ENTIDADE deverá manter em perfeita ordem todos os documentos fiscais e contábeis,
especialmente os respectivos livros e os comprovantes de todas as despesas, devendo
apresentá-los sempre que requerido pelos órgãos fiscalizadores competentes e pela Secretaria
Municipal da Educação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os comprovantes fiscais deverão ser emitidos em nome
da

ENTIDADB e seus originais ficarão sob sua guarda e à disposição dos órgãos fiscalizadores.

PARÁGRAFO SEGTINDO: A ENTIDADE deverá manter a guarda dos documentos
originais relativos à execução do presente TERMO DE COLABORAÇAO pelo prazo de dez
anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas.

PARÁGR{F'O TERCEIRO: A Entidade deverá indicar, no corpo dos documentos fiscais
originais que comprovem as despesas, inclusive nota fiscal eletrônica, o número do ajuste e
identificação do órgão ou entidade público (a) a que se referem, além de apresentar a
especificação detalhada do servigo prestado, e o local onde o serviço foi prestado.

PARÁGRAFO QUARTO: A Entidade deverá efetuar os pagamentos a fornecedores e
funcionários exclusivamente por meio de transferência eletrônica.

PARÁGRAFO QUINTO: As notas fiscais e demais documentos de despesas deverão estar
devidamente quitadas e com seus respectivos comprovantes de pagamento, contendo aposição
de carimbo identificador da ENTIDADE.

PARAGRAFO SEXTO: Somente serão aceitos os recibos e as notas fiscais quando forem
emitidos com datas posteriores à assinatura e anteriores ao vencimento do TERMO DE
COLABORAçÄO e de seus respectivos TERMOS ADITIVOS e de acordo com o plano de
Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira, e conforme o regramento descrito no Termo de
Referência parte integrante do presente termo de colaboração.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O balanço patrimonial da ENTIDADE deve, necessariamente, ser
publicados no Diário Oficial do Município.
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CI 'ITSITT NÉCIMA PRIMF R _ P R^MF'TROS P R TR NSF'F'RÊNCT NF'
RECT]RSOS

Os parâmetros para transferência dos recursos fìnanceiros seguirão os critérios estabelecidos
neste instrumento e no Plano de Trabalho, parte integrante deste termo de colaboração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A transferência dos recursos financeiros à ENTIDADE será
efetivada mediante a liberação de parcelas mensais, sendo que o repasse mensal deverá ser
baseado na quantidade de alunos atendidos no mês devidamente cadastrado no sistema
CODERP-SAE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os repasses
temporariamente ou cancelados quando:

dos recursos poderão ser suspensos

I - Verificadas inexatidões no cumprimento do objeto do presente termo de
colaboração pela ENTIDADE;
U - Descumprido o estabelecido no Plano de Trabalho aprovado, pela ENTIDADE;
UI - Não respeitadas as orientações do Termo de Referência e demais instruções do
MUNICIPIO;
IV - Não apresentadaa prestação de contas no prazoprevisto;
V - As contas apresentadas forem rejeitadas;
VI - Utilizados os recursos em desacordo com os critérios estabelecidos pelo Termo de
Colaboração e Termo deReferência;
VII - Retidos recursos (descontos em folha de pagamento), sem o comprovante de
repasse aos órgãos competentes;
VIII - Não apresentados e/ou mantida a regularidade fiscal exigida na formalização desta
parceria.

PARAGRAFO TERCEIRO: A suspensão dos repasses pelos motivos elencados no
parágrafo anterior não deverão ensejar a interrupção do atendimento aos alunos vinculados
ao presente termo de colaboração.

PARÁGRAFO QUARTO: Na eventualidade do relatório da Comissão de Monitoramenro e
Avaliação apontar irregularidades na execução do objeto pactuado, ou em caso de falta ou
incorreção nos comprovantes de quitação dos encargos sociais, o prazo para repasse se dará
em até 7 (sete) dias úteis da respectiva regularização.

PARÁGRAFO QUINTO: Os repasses poderão ser reduzidos, em razão de despesas glosadas
pelo Departamento Administrativo da Secretaria Municipal da Educação, quando da utilização
dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução, comprovada por
análise documental ou supervisão, ou quando houver diminuição da quantida¿è ¿e alunos
atendidos.

cr'IrsITr nÉcrM sF,cIrNp -D CoMIINTC C-O

A ENTIDADE deverá comunicar imediatamente a Secretaria Municipal da Educação toda e
qualquer intercorrência pertinente à execução do objeto, tal como paralisação das atividades,
inclusive com alunos, devendo relatar tais fatos às famílias, quando cabível.

PARÁGRAFO ÚNICO: A comunicação de ocorrências registradas no livro de ocorrências

¿þ
\
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da ENTIDADE deverá ser realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, por escrito, mediante
protocolo na sede da Secretaria Municipal da Educação ou através do e-mail
supervisão@educacao.pmrp.sp.gov.br e/ou outros que vierem a ser estabelecidos pela
Secretaria Municipal da Educação.

CI ,IISTTLA 
DFCIMA TERCFTR - DAS SANCÕFS NMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento do presente TERMO DE coLABoRAÇÃo, a ENTTDADE será
responsabilizada e sujeitar-se-á às seguintes sanções previstas no Decreto Municipal no

4812017:

| - advertência;

ll - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de
celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública
municipal, por prazo não superior a dois anos; ou

lll - declaração de inidoneidade para participar de chamamento publico ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É facultada a defesa do interessado antes da aplicação da
sanção, no prazo de dez dias a contar do recebimento de notificação com essa finalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A sanção de advertência tem caríúer educativo e preventivo e
será aplicada quando verificadas irregularidades que nãojustifìquem a aplicação de penalidade
mais severa.

PARAGRAFO TERCEIRO: A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos
casos em que verificada fraude na celebração, na execução ou na prestação de contas da
parceria, quando não se justificar a imposição da penalidade mais severa, considerando a
natureza e a gravidade da infração, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias
agravantes ou atenuantes e os danos.

PARÁGRAFO QUARTO: As sanções de suspensão temporária e de declaração de
inidoneidade são de competência exclusiva do Secretário Municipal da Casa Civil.

PARÁGRAFO QUINTO: Da decisão administrativa sancionadora cabe recurso
administrativo, no prazo de dez dias, contado da data de ciência da decisão, podendo a
reabilitação ser requerida após dois anos da aplicação da penalidade.

PARÁGRAFO SEXTO: No caso da sanção de suspensão temporária e de declaração de
inidoneidade, o recurso cabível é o pedido de reconsideração.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de
declaração de inidoneidade, o impedimento da organização da sociedade civil deverá ser
informado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PARAGRAFO OITAVO: A situação de impedimento perrnanecerá enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja providenciada a reabilitação perante a
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autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando houver ressarcimento dos
danos, desde que decorrido o prazo de dois anos.

PARÁGRAFO NONO: A ENTIDADE não poderá suspender o atendimento dos alunos
durante a suspensão do termo de colaboração, salvo se determinado pelo MUNICÍPIO para
assegurar-lhes a segurança, a dignidade e a qualidade do ensino;

pAn'iCnaFO DÉCIMO: Para a retomada da parceria, a ENTIDADB deverá comprovar
que corrigiu as irregularidades apontadas e, caso estas digam respeito ao uso incorreto da
verba recebida, deverá efetuar a devolução do valor indevidamente aplicado ao erário
corrigido monetariamente até a data da efetiva devolução;

PARÁGRAFO DÉcIMo PRIMEIRO: Caso não ocorra a devolução dos recursos, a
ENTIDADE será inscrita na dívida ativa do município e os valores serão cobrados mediante
procedimento judicial próprio e o MUNICÍPIO oficiará o Ministério Público e o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo para que adotem as providências cabíveis.

ENCF'RRAMII.NTO DO TERMO

O TERMO DE COLABORAÇÃO poderá ser rescindido em razão do descumprimento do
pactuado no presente instrumento e anexos, e demais legislações acerca da matéria, garantido
o contraditório e ampla defesa.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Verificada qualquer das hipóteses ensejadoras de rescisão do
TERMO DE COLABORAÇÃO, o Poder Executivo providenciará a revogação dos Termos
de Permissão de Uso dos bens públicos, não cabendo à ENTIDADE direito a indenização sob
qualquer forma, salvo alguma prevista em lei.

PARÁGRAFO SEGTINDO: A rescisão contratual se dará por ato da Secretaria Municipal da
Educação, após manifestação da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em processo
administrativo no qual será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa da
ENTIDADE.

PARAGRAFO TERCEIRO: Em caso de rescisão unilateral por parte do MUNICÍPIO que
não decorra de má gestão, culpa ou dolo da BNTIDADE, o MUNICÍpIO efetuará os repasses
de recursos devidos pela execução do termo de colaboração até a datada rescisão, de acordo
com o cronograma de desembolso. O custo da desmobilização será pago num prazo de até 180
(cento e oitenta) dias, incluindo aquele relativo à dispensa do pessoal e terceiros contratados
pela ENTTDADE para execução do objeto desre TERMO DE coLABoRAÇÃo.

PARÁGRAFO QUARTO: A inexecução rotal ou parcial do TERMO DE COLABORAÇÃO
ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas no artigo 73 d,a Lei
Federal n" 13.019/2014 e outras aplicadas à espécie.

PARÁGRAFO QUINTO: Ao final de cada exercício, a ENTIDADE apresentará relatório de
execução do TERMO DECOLABORAÇÃO.

PARÁGRAFO SEXTO: No caso de término do prazo de vigência e após novo chamamento
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publico ou dispensa de chamamento público, por ocasião de continuidade da prestação dos
serviços com a mesma ENTIDADE, não caberâ a realização de repasse de recursos
financeiros destinados à rescisão de contratos detrabalho.

cr'rrstrr nÉcrM otrr¡¡r -n prmr rc c-or rR' NSp^RÊNCI

O MUNICÍPIO providenciará a publicação do presente TERMO DE COLABORAÇÃO e
demais informações, conforme artigos '70 e 71do Decreto Municipal no 4812017, na Imprensa
Oficial do Município e no site da Prefeitura Municipal de Ribeirão lreto
(www.ribeiraopreto.sp.gov.br), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data
de sua assinatura.

cr Áusuu nÉcnvrl snxr¡. - uo roRo:

Fica eleito o foro da COMARCA DE zuBEIRÁO PRETO, para dirimir quaisquer questões
decorrentes do presente ajuste, ressalvada a obrigatoriedade de prévia tentativa de solução
administrativa' com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico da
Admini stração Pública Municipal.

CLÁttSttLA Df CrMr SÉTIMI - nlS Drsp0srcÕRs nrNArs

Fica ajustado, ainda, que:

I - Consideram-se partes integrantes do presente TERMO DE COLABORAÇÃO, como se
nele estivessem transcritos:

a)

b)

c)

d)

e)

O Anexo I
A proposta apresentada peIaENTIDADE;
O Anexo II do TERMO DE COLABORAÇÃO - Termo de Referência;
O Anexo IV - Inventário dos benspúblicos.
O Termo de Permissão de Uso de Bens Público, em anexo.

I - Aplicam-se às omissões deste TERMO DE COLABORAÇÃO as disposições normativas
indicadas no preâmbulo deste TERMO DE COLABORAÇÃO e demais disposições
regulamentares pertinentes.

pUU(6n¡FO PRIMEIRO: É vedada a celebração de contratos, convênios ou instrumentos
equivalentes pela BNTIDADE com pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com
poder de direção que seja agente político ou vereador, bem como parentes consanguíneos ou
afins até o terceiro grau do Prefeito e Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários, Diretores da
Administração Direta, Autarquias ou Fundações.

PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada a cessão total ou parcial do presente TERMO DE
COLABORAÇÃO pela ENTIDADE.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para atender
COLABORAçÃO, a

ENTIDADE declara que:

ao disposto neste TERMO DE

| - Dispõe de suficiente nível técnico, capacidade e condições de prestação de serviços que
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permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados conforme a especialidade e
características da demanda, _especificados no Programa de Trabalho, parte integrante deste
TERMO DE COLABORAÇÃO;

ll - Não está sujeita a qualquer tipo de restrição legal que a incapacite ou ao seu
representante legal para firmar este TERMO DE COLABORAÇÃO;

Assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela ENTIDADE e pelo
MUNICÍPIO, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presença
das testemunhas abaixo identificadas.

Ribeirão Preto, I I de maio de 2021

Elias
Secretário

no de Brito
Gestor da -CPF n' I17.962.628-l I

4--:*^
Mariângela

.r4l:

t. Anna paura^m dos santos Daiane Errera da silva
Departamento de Administração 6nrþ¡paftanento dt Admini*f¡çå¡ Qeral

pa
Unificação Kardecista de Ribeirão Preto

Çhefc Divi¡åo dc 0ç¡tås do esnFatos

2. Garbelini
Administração Geral
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO

Fica permitido o uso dos bens públicos
discriminados e autuados no Processos Administrativos no PMRP/2021/101184,
PMRP/202IlI0lI77 e PMRP/20211101151, de acordo com cada termo de
colaboração, assim como os bens que lhes guarnecem, ressalvado que a permissão de
uso de imóvel público deve ser formalizada mediante decreto do Prefeito Municipal de
Ribeirão Preto.

| - A permissão de uso dos bens inventariados no ato da assinatura do termo de
colaboração vigorará durante a vigência do presente termo de colaboração.

2 - Quaisquer construções ou benfeitorias realizadas no imóvel, bem como, a
instalação de bens móveis ou imobilizados nos equipamentos objeto da permissão de
uso, serão incorporadas ao patrimônio municipal, sem direito à retenção.

3 - Os equipamentos e instrumental necessários para a rcalização dos serviços
deverão ser mantidos pela entidade em perfeitas condições, adequadas à sua
destinação, sendo que em caso de avaria dos bens públicos por negligência e/ou
descuido, a entidade se obriga a reposição por bem igual ou superior, salvo os
desgastes naturais decorrentes do uso dos mesmos.

4 - Os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes que por ventura
venham a ser adquiridos ou substituídos com recursos oriundos do termo de
cooperação, serão incorporados ao patrimônio do Município de Ribeirão Preto - SP,
devendo ser gravados com cláusula de inalienabilidade e forrnalizada promessa de
transferência da propriedade à Administração Pública, na hipótese de extinção da
parceria.

5 - Os custos das reformas e ampliações necessários à adequada prestação de
serviços da unidade educacional sob gerenciamento da entidade com verbas públicas
ou com verbas de particulares, devem ser previamente submetidos à aprovação da
Secretaria Municipal da Educação, que poderá solicitar novos orçamentos ou
justificativas.

6 - Os bens recebidos ou adquiridos mediante legados ou doações que forem
destinados à entidade para o objeto do termo de colaboração, bem como, as
benfeitorias, bens móveis e imobilizados instalados nos equipamentos educacionais
cujo uso foi permitido pelo termo de colaboração, serão incorporados ao patrimônio
municipal.

7 - Ficará assegurado o acesso dos servidores municipais vinculados à área técnica
da Secreta¡ia Municipal da Educação às dependências da unidade educacional.

8 - Não poderá ser permitido a terceiro a utrlizaçáo do bem público cedido sem
prévia autorização, nem poderá ser autorizado o uso do bem público cedido em
atividade distinta da prevista no termo de colaboração.

9 - Em caso de término do termo de colaboração, a entidade deverá entregar à
Secretaria Municipal da Educação a documentação necessária ao processo de

\,
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incorporação dos bens adquiridos com recursos oriundos deste Termo de Colaboração,
bem como os bens recebidos ou adquiridos mediante legados ou doações.

10 - A entidade deverá se responsabilizar por todo e qualquer ato que possa resultar
em responsabilidade civil ou criminal decorrente do uso dos equipamentos cedidos.

11 - Havendo extinção do presente Termo de Colaboração, os bens deverão ser
restituídos à Secretaria Municipal da Educação nas mesmas condições em que foram
cedidos, ressalvada a depreciação natural pelo uso normal.

12 - A Secretaria Municipal da Educação poderâ realizar vistorias a seu critério
quanto ao uso e estado dos equipamentos cedidos para constatar o correto
cumprimento das obrigações deste Termo.

13 - Assim, por estarem as partes Justas e acertadas, assinam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor na presença de duas testemunhas para que surtam seus
efeitos jurídicos e regulares.

Preto, i 1 de maio de 2021

Elias el
Secretário Educação

rito
Gestor da Parceria - CPF n' I 17.962.628-l I

,4??'""*-,
Mariângela

L Anna Paula oorurffi, Santos

<244.

Unificação Kardecista de Ribeirão Preto

2

Departamento de Administração

Daiane Errera da Silva

6 u,þpaftanento de Administraçåo 0eral

Chefe Divisåo de Geståo de Contratos

Garbelini
de inistração Geral
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TERMO NN CTNN E NOTIFIc,qcÃo

Orgão Público: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Organização da Sociedade Civil: Unificacao Kardecista de Ribeirao Preto.
Termo n' l9l202l - Colaboração - Processo Administrativo n" 20211101184.
Objeto: execução de atendimento de alunos na Educação Infantil, primeira etapa da
educação básica, na Unidade: Escola de Educação Infantil Eduardo Diniz Junqueira - Parque
dos Pinus.
Valor do Repasse: R$ 1.093.920,00. Exercício: 2021

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução n" 0ll20l1 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo? serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo , parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS pâra:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Ribeirão Preto, I I de maio de 2021

ADE GAO

Nome: Antônio Duarte Nogueira Junior
Cargo: Prefeito
CPF:048.048.818-59

AUTORIDADE MAXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRTA:

Nome: Mariangela Papa Guimarães
Cargo: Presidente.

\Departamento de Administração Geral - Gerenciamento de convênios e Locações
Rua Jacira. 50 - Jardim Macedo - Fone: (t6) 3977_gg33 e){
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de Säo Paulo

Secretaria da Administração

CPF: 186.482.048-95.

Resnonsáveis oue assinaram o aiuste e/ou P Conclusivo:

PELO ÓNCÃO PÚNT,TCO PARCEIRO:
Nome: Felipe Elias Miguel.
Cargo: Secretário Municipal da Ed
CPF:298.202.098-03

Assinatura:

Responsáveis que assinaram o aiuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome: Mariangela Papa Guimarães.
Cargo: Presidente.
CPF: 186.482.048-95.

Assinatura:

\

e
Departamento de Administração Geral - Gerenciamento de convênios e Locações

Rua Jacira- 50 - Jardim Macedo - Fone: ( l6) 3977_gg33



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

EXTRATO

Termo n' 1912021 - Colaboração - Proc. Digital no 20211101184.
Órgão Público Parceiro: Prefeitura Municipál de Ribeirão preto.
OSC Parceira: Unificação Kardecista de Ribeirão Preto.
Valor: R$ 1.093 .920,00.
Objeto: execução de atendimento de alunos na Educação Infantil, primeira
etapa da educação básica, na Unidade: Escola de Educação Infantil Eduardo
DinizJunqueira - Parque dos Pinus.

ia e das : vigência no período de 1710512021 a
3U121202r.
Recursos: Dotação Orçamentária no
02.07 .35.12.365.10101 .2.0109.01 .210.0000.3.3.50.39 - Resumi da 28112021 e
02.07 .3s .12.36s.10101 .2.0109.01 .210.00 .4.4.50.39 - Resumida 28212021 .

Publique-se

An da Silva
Diretor do Departamen to de Administração Geral

Departamento de Administração Geral- Gerenciamento de convênios e Locações
Rua Jacira, 50 - Jardim Macedo - Fone: (16) 3977-8333



Diário
RIBEIRAO

Oficial
Quirrta-feÌra, 13 de [r]aio de 2021PRETO - SP

ilcrrAç0Hs E C0NTRAT$S
Administração
Secretaria Municipal cla Admin;straçào

EXTRATO
TERMO DE RESCISÃO COTTNNTO

DE LOCAçÃO tr¡n oo4t2olo
PROCESSO ADMtNtST. Ne 02.201 0.032352-5

Locatária: Prefeitura Municipal de Bibeirão Preto.
Locadora: Companhia Habitacional Regional de Ribeiráo
Preto - COHAB-RP.
Objeto: Locação de imóvel da Rua Guilherme Bertolucci. na
255 cadastros '1 58.464: 1 59.556 e 241 .186 - Destinado à Se-
cretaria Municipal da EducaÇäo.
Flegcindir o respectivo instrumenlo contratual. retroagindo
os efeitos desde 221A32020. em razaa da transferência de
titularidade da propriedade dos imóveis com cadaslros mu-
nicipaìs nq 158.464, I59.556 e 241 .186 para a Prefeilura Mu-
nicipal de Ribeirão Preto, conforme documentos acostados
nos autos.

EXTRATO DO QUINTO TERMO
DE RERRATTFTCAçÃO

PROCESSO DE COMPRAS N9 082612016
PREGÃO PRESENCIAL N9 027312016

Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeiräo Preto.
Contralada: NGS Suporte em lnformática Ltda-ME.
Objetol Locaçao de sisterna de atendimento pré-hospitalar
com capacidade para atender a Central de Regulação do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU de Ri-
beirâo Preto, através do fornecimento de software, equipa-
mentos e capacitaçoes necessários para a recepção das
ligações e aplicativo para transmissão de chamados via
dados.
Preço Original: R$ 360.000,00.
Preco Atualizado: R$ 397.535,47.
Prazo Original: 12 (doze) meses.
Prazo Prorrogado: 12 (doze) rneses.
Garantia Original: R$ 18.000,00.
Garantia Atualizada: R$ 1 9.876,77.
Suporte Financeiro: As despesas correrão por conta da nova
dotaÇão orçamentária nr 02.09.70. 1 0.302. I 01 0b.2.0002.3.3.
90.39.05.302. 1 4.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO
DE RERRATTFTCAçÃO

PROCESSO DE COMPRAS N9 0118/2018
PREGÃO ELETRONICO N9 04212018

Contratante: Prefeitura lVunicipal de Ribeirão Preto.

Contratada: lVara Silvia Pezinato-EPP
Objeto: Limpeza, asseio e corrservação predial para os pré-
dios que compõem a Secretaria lVunicipal da Cuìtura.
Prazo Original: 12 (doze) meses.
Prazo Prorrogado: 12 (doze) meses.
Preço Original: Rg 396.000,00.
Preço Atualizado: Rg 457.586,65.
Garantia Original: R$ 19.800,00.
Garantia Atualizada: R$ 22.879.33.
Suporte Financeìro: As despesas correrão por conta da nova
dotaçåo orçamentária na 02.08.10.-13.392.10j08.2.0002.
3.3.90.39.01 .1 10.0000 - Reduzida 1 167.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO
DE RERRATTFTCAçÃO

PROCESSO DE COMPRAS NS O298I2O2O
TOMADA DE PREÇOS Ne 0011t2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Contratada: Meslre Prateiro EIRELI-ME.
Objeto: Reslauro e manutenção de monumentos históricos
lombados de Ribeirão PretoiSP.
Prazo Orlginal: de 06 (seis) meses.
Prazo Prorrogado: 60 (sessenta) dias.
Preço Original: Rg 224.966,00.
Suporle Financeiro: As despesas correrão por conta da mes-
ma dotaÇao orçamentária na 02.08.10.13.392.10 j 08.2.00.1 1 .

4.4.90.51.01.1 1 0.0000.

EXTRATO DO QUARTO TERMO
DE RERRATTFTCAÇÃO

PROCESSO DE COMPRAS N9 O312I2O2O
coNVtTE DE PREÇOS Ne 013t2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Prelo.
Contratada: Classe A Máquinas e Serviços EIRELI-Epp.
Objelo: Serviços de readequaçâo das irrstalações elétricas
na Escola Municipal EMEI Dona lria Junqueira, Bonfim pau-
lista-Ribeirão PretoiSP.
Prazo Original: 65 (sessenta e cinco) dias.
Prazo Prorrogado: 90 (noventa) dias.
Preço Original: R$ 14.720.48.
Suporte Financeiro: Correrão por conta da nova dotação or-
çamentária n, 02.07.35.12.365.1 01 01.2.0001.4.4.90.S1.
05.220.0001 - Reduzida 251.

EXTRATO
TERMO Ns 19/2021 - COLABORAçÃO
PROCESSO DtctTAL Ne 2021l101184

Órgão Público Parceiro: Prefeitura Municipal de Ribeirão preto.
OSC Parceira: Unificaçao Kardecista de Ribeirao Preto.

; Valor: R$ 1.093.920,00.
r Objeto: Execuçãode alendinrentodealunos naEducação ln-

fantil, primeira etapa da educaÇão básica. na Unídade: Esco-
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Quinta{eira, 13 de Maio de 2021
Diário Oficial

RtBEtRÃo pRETo - sp
la de
Pinu

Educação lnfantil Eduardo Diniz Junqueira - parque dos
S.

Da Vigência e das Prorrogaçoes: Vigência no período de 17l
0512021 a3111212021.
Recursos: Dotaçao Orçamentária nq 02.07.35.12.365.
101 01.2,0109.01.210.0000.3.3.S0.39 - Resumida ZB1 tZO21
e 02.07.35.12.365.10101 .2.01 09.01 .2i 0.0000.4.4.b0.89 - Re-
surnida 28212021 .

EXTRATO
TERMO Ne 20t2021 - coLABOHAÇÃO
PROCESSO DtctTAL Ns 2021/101177

Órgão Público Parceiro: Prefeitura Municipal de Ribeirão preto.
OSC Parceira: Casa de Emmanuel Bençäo de paz.
Valor: R$ 1.748.960,00.
Objeto: Execução de atendimento de alunos na Educação ln-
fantil, primeira etapa da educação básica, na Unidade: Esco-
la de Educação lnfantil Nagibe Ël Khouri Lian - lpiranga.
Da Vìgência e das Prorrogaçoes: Vigência no periodo de 17l
0512021 a 3111212021.
Recursos: Dotação Orçamentária n, 02.07.35.1 2.365..1 01 01 .

2.0109.01 .210.0000.3.3.50.39 - Resumida 281 12021 e02.07.
35.12.365.10101.2.0109.01.210.0000.4.4.50.39 - Resumi-
da 28212021.

ffi#Kprffiffi#ffi#ffis

EXTRATO
Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirâo preto.
Contratada: Telefonica Brasil S.A.
Processo de Gompras ne 011212021 .

Pregão Eletrônico ne 07112021 .

Objeto: Serviços de telefonia móvel com disponibilização de
chip de voz e dados-SIMCARD e minimodem em regime de
comodato para atendimento da comunidade escolar da Rede
Municipal de Ensino de Ribeirão Preto.
Valor: R$ 970.856,10.
Prazo: 06 (seis) meses.
Recurso - Dotaçóes Orçamentárias:
N' 02.07.35 I 12.361.10101 .2.0002/ 3.3.90.39 / 05.220.0001
- Reduzida 213.
Ns 02.07.35 I 12.361.10101 .2.0002/ 3.3.90.39 / O1 .220.0000
- Reduzida 211.

ANDRÉ LUIS DA SILVA
Diretor do Departamento da Administranto 
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EDTTAL DE ADJUDTCAçÃO
Pregrão Eletrônico ne 046212020

Processo de Compras ne 0871/2020
Objelo: Contrataçäo de empresa especializada para locação
de impressoras monocromáticas, conforme Edìtal e seus
anexos, para Secretaria Municipal da Saúde.
Jhonatan Josmar de Oliveira, Pregoeiro, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, ADJUDICA, ao licitante
abaixo o objeto constante no bojo do certame licitatório, con-
forme especificado:
LOTE ITEM OTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITARIO DO LOTE
4 7 1,0000 sERVtco 822.528,0000 822.528,00
4 I .1 ,0000 sERVtco 5.1s.424.0000 515.424,00
VALOR EMPRESA R$ 1.337.952,00
COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS RE.
PROGRÁFICOS LTDA.
CNPJ nq: 068.282.995/0001-64 lnscriçáo Estadual: I 13,5i 0.879.1 16.
RUA ANTERO MENDËS LEITË, 76.
Bairro: ACLIMAÇÃO.
CEP: 4108-O2O - SÃO PAULO - SP,
LOTE |TEM OTDE. MARCA VAL9R TOTAL

UNITARIO DO LOTE
1 r 1,0000 sERVtco 353.590,2700 353.590,27
1 2 1,0000 sERVtco 446.400,0000 446.400,00
2 3 1,0000 sERVlco 353.590,2700 353,590,27
2 4 1,0000 sERVtco 446.400,0000 446.400,00
3 5 1,0000 sERVtco s03.594,5000 503.594,50
3 6 1,0000 sERVtco 446.400.0000 446.400,00
5 9 1.0000 SERVICO 296.587,8700 296587,87
5 10 1.0000 sERVtco 353.400,0000 353.400,00
6 1 1 1 ,0000 sERVtco 309.391,4900 309.391,49
6 12 1,0000 sERVtco 390.600,0000 390.600,00
VALOR EMPRESA Rg 3.899.954,40
GOMAO MÁOUINAS PARA ESCHITÓRIOS ITON.
CNPJ nq: 061 .457.941 10001 -43 lnscriçáo Estadual: 1 05.826.803. 1 1 6.
AV, DOS BANDEIRANTES, Nq 988.
Bairro: BROOKLIN.
CEP:4553.001 - SÃO PAULO - SP.

Ribeirão Preto, 05 de maio de 20p1
JHONATAN JOSMAR DE OLIVEIRA

Pregoeiro

EDTTAL DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico ne 046212020

Processo de Compras ne 0BZ1/2020
Objeto: ContrataÇäo de empresa especializada para locaçäo
de impressoras monocromáticas, conforme Edilal e sèus
anexos, para Secretaria Municipal da Saúde.
André Almeida Morais, Secretário Municipal da Administra-
.ç1o., 1o uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Senhor piegoei-
ro no bojo do certame licitatório, conforme especificado no
Edìtal de Adjudicação.

Ribeirão Preto, 0S de maio de 2021
ANDRÉ ALMEIDA MORAIS

Secretário Municipal da Administraçao

AVTSO DE L|C|TAçÃO
Tomada de Preços ne 00112021

Processo de Compras ne 14512021
Objeto: Contrataçäo de empresa especializada para elabo-
ração de projeto executivo pararealização de obra de refor-
ma e adequação da Casa da Cultura "Juscelino Kubitschek"
e paisagismo do Conjunto Cultural "Antonio Palocci", confor-
me descrito em Edital e seus anexos.
Valor Estimativo: Rg 413.126,00 (quatrocentos e treze mil,
cento e vinte e seis reais)
Prazo Limite para Entrega dos Envelopes: Dia 31/05/2021 às
08:30 horas.
Abertura: Dia3110512021 a partir das 09:00 horas.
Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Ma-
teriais e Licitaçoes - Divisão de Compras - Rua Jacira, na 50
- Jardim Macedo, das th às 17h (a custo zero - gratuito); ou


