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CONTRATO

n'

12412ÍJ17

TERMO DE PRORROGAçÃO E ALÍERAçÂO GONTRATUAL

PROCESSO DE INExIGIBILIDADE/DISPENSA DE GTIAMAMENTO n" OS|2O17

As partes abaixo-assinadas, de um lado o MUNICíPlO DE GUAPIAÇU,
com sede na Avenida Abraháo José de Lima - no 572 - centro, na cidade de
GuapiaÇu/SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob no
45728.326rcO01-78, neste ato representada pelo prefeito, Sr. CARLOS CÉSAR

ZAITUNE, brasileiro, casado, portador do RG n. 08.233.88í-4

e do CPF

n.

959.248.338-87, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro

lado

a

empresa

a

empresa

assoclaçÂo

RENASGER

-

CENTRO

DE

REABILITAçÃo E INTEGRAçÃo! inscrita no CNPJ sob no 71.744.00710001-66,
com sede na Av. Amélia Cury Gabriel

-

n.4701 - Jardim Soraya, CEP:15075-220,

em Sáo José do Rio Preto/SP, representada, de acordo com o seu âto constitutivo,

por seu presidente, Sr. APARECIDO FERREIRA PACHECO, brasilêiro, casado,
portador do RG n. 7.546.299-0 (SSP/SP) e do CPF n. 428.673.558-34, residente na
Rua Antônio de Jesus

-

n. 350

-

quadra 01, Condominio Dahma ll, na cidade de

São Jose do Rio Preto/SP, doravante denominada simplesmente
as disposiçóes da Lei Federal

n'

q§E,

observadas

13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei

federal n" 13.204, de í4 de dezembro de 2015, bêm como pelo Decreto Municipal n'

!,
Âv. Abrahâo José ne Lnna, ri" Sr: - C..tro - Cl,P l5ll0-000 - CuapiâçLr
licilacâo@gllâpiacu.sp.gov.br

'

SP-=

ax:1267 9100e-mail:

Eoverna unicipal da Êaa0iaca
1.959, de 06 de íevereiro de 2017, têm entre sijusto e contÍatado o presente Termo
de colaboração pelo presente instrumento, de comum acordo e com fundamento na

cláusula í 0.2 do contalo n. 12412017 , inciso ll do artigo 57, e parágrafo 2o do artigo
58 e § '1" do art. 65, todos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteraçÕes posteriores,
resolvem eBQEEEQ\B o referido contralo, mediante as cláusulas e condiçôes a
seguir expostâs:

CLÁUSULA PRIMEIRA

'l .'l

-

-

DO OBJETO

O presente Termo de Colaboração, decorrente da inexig

ibilid ade/d ispensa de

chamamento públlco n'05/2017 nos termos do inciso Vl do artigo 30 e inciso

ll

do artlgo 31, ambos da Lei Federal n" 13.019, de 31 de julho de 2014, tem

por objeto a transferência de recursos financeiros do município à OSC. para

prestar serviços na área de educação especial, notadamente
para min strar au as de língua portuguesa. matemática, ciênctas.
história e geografia, conhecimentos gerais, educaÇão Íísica
rnúsica, artes informática, teatro e outras, todas referentes ao

enslno Íundamenta e à educação especial, corn classes
especiais, para 21 educandos com deficiência intelectuâl e que
não possam ser atendldos pela rede regular de enstno, nurl
traba ho multidisclplinar, a nível escolar, social, cultural. de
capacltaÇão e treinamento para inserÇão no mercado de trabalho,
com integração de far.iliares e comun dade compreendendo
estimulação motora, sensorial,
terapia ocupaÇional.
fonoaudiologia, fis oterapia, psicologia e hidroterapia, nos termos

da Lei de Dlretrizes e Bases da Educação

Nacio nar

(Lei

n. y

lu!
t,/

,/

^v.

Abrahào José de Lina, D" 572 - Cenro - CEI, 15l 10-000 - cüâpiâçu
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e Lei n.

lllunÍcip , de Êüapiaça
11.27412006),

na Íorma estabelecida no

Prog rama de Traba lho.

1.2.

De acordo com o novo plano de trabalho, datado de O2lO1l2O20,
altera-se a quantidade de educandos para 21.

1.3. Altera

se o valor da subvençáo social de RS 120.000,00 (cento e
vinte Ínil Reais) para o vaior de R$ 130.276,00 (cento e trinta mil,
duzentos e setenta e seis Reals), conforme ofÍcio n. 11612019,
datado de 09 de dezembro de 2019 e olano de trabalho

Parágrafo único

-O pano de trabalho

vigente

é parte integrante deste termo

obriga as partes independentemente de transcrição e poderá ser revisto para
alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo, respeitada a egislaçáo
vlgente e após proposta previamente justiÍicada pela OSC, acolhida por parecer
técnico favorável do órgâo competente e ratificado pelo PreÍeÍto, vedada a alteração
do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA _ VIGÊNCIA coNTRATUAL

2"í, As partes de comum acordo, nos termos do artigo 57, s 10, inciso lV, dâ Lei
Federal n. 8.666/93 para que dê continuidade ao objeto da presente prorrogaçáo,
prorrogam o contrato n. ó 00112017 por mais 12 (doze) meses a vigência contratual
inicialmente pactuâda, fixando-a de 02lO1t2O2O a O2lO1l2OZ1.
2.2, O yalú global da presente promogação de vigência contratual é de

R$ .130. 276,O0

(cento e trintâ mil, duzentos ê setenta e seis Rêais).
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CLÁUSULA TERCEIRA _ RECURSOS
3.1. As despesas decorrentes da presente prorrogação contratual correrão por conta

de recursos do orçamento vigente, a saber: -

A2

02.a5

PREFEITURA MUNICIPAL

Áss/srÉNciÁ soc/ÁL
ÁssisrENc/Á soc/ÁL
0B 241.0A05 Gestâo em Ágões Áss/sÍércla Socla/
02

05.00

08 244.0A05 2OO9 00AO MANUTENÇÁO DÁ ÁSS/SIÉNCtA SOCTAL
3 3 50.$.AA SUEyENÇÕES SOC/Á/S
O 01 ,OO 51O.OOO ASS/STENC/Á SOCIAL . GERAL

CLÁUSULA QUARTA _ DISPOSIÇOES GERAIS
4.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas contratuais.

E, por assim estarem justos e aditados, lavram o pÍesentê termo em
três vias de igual teor e íorma e na presenÇa das testemunhas abaixo qualiÍicadas.

GuaplaÇu/SP, 02 de ja

CENTRO DE

MUrlÍcÍpto óE GUAptAçu
CONTRATANTE
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EaveÍno lyraniçipal de Gaaüíaça
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
PREFE]ÍURA I\,lUNICIPAL DE GUAPIAÇU
CONTRATO

nÔ

'

SP

T24l2017

PROCESSO DE INEXIBIL DADE/D SPENSA DE CHAI\'1AI\4ENTO N"

OO5/2OT

7

CONTRATANTE: PREFE TURA DE GUAPIAÇU

CONTRATADO: ASSOCIAÇÁO RENASCER . CENÍRO DE REAB LITAÇÃO

E

INTEGRAÇÁO

(cNPJ 71 744 007/0001,66)
As pêrtes contratante e contratado. centes do encaminharaento de reíerdo
processo lictaÇão ao Trbuna de Contas do Estado de São Paulo parê fins de instrução e

lugamento. declararn êstarem CENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
tramtaÇâo pÍocessual ate lulgamento flna e sua pub caÇão. inclusve para exercer dlreito de defesâ,
aterpor recLfsos e adotêÍ demais medidas
Outrossim, declaram estarern c entes de que tôdos os despachos e dec sóes
ton'rados pelo Tribuna de Contas reatvamente ao PROCESSO

CHAI\rIAI\IENIO N" 005/2017 serão pub cados

DE NEXIBIL DADE/DISPENSA

no DiáÍio ôficia do Estado Caderno do

DE

Poder

atlvo parte do Tribuna de Contas do Estado de São Pauto de acordo com o artigo 90 da Le
Comp ementar n' 709 de l4delanero de 1993 e que a contêgem cje prazos processuars ncra-se
Leg s

da data da pubiicação.

Güapiaçu/SP 02/JANE RO/202

MUNJCIPIO OE GUÂPIAÇIJ

assoctaÇÃo

E REÁBIL'T

ÁPARECIDO FERRE

INTEGRAçÂO

CONTF{ÂTAOO

Av. Abrahào .losé d. l-i|ra.

f. 57t Cenlro CEpt5ll0-000

GuapjâçLr - Sp -

licitacao@guapiâcu.sp.eov hr
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