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ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAgAO NO 266/2017

Estado de Sgo Paulo

ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAgAO QUE ENTRE

SI CELEBRAM O MUNICiPiO DE MIRASSOL E A

ASSOCIAgAO RENASCER - CENTRO DE REABILITAgAO E

INTEGRAgA0 - 0RGANIZAgA0 DA SOCIEDADE CIVIL '

dezembro de 2017. nos termos das cliusulas seguintes:

==::;::::: 1; ;1: :;11::1:B IE=! li il
SOCIEDADE CIVIL e anu6ncia do Sr. Chefe do Poder Executivo.

CLAUSULA PRIMEIRA -- O puzo de vig6ncia do presente termo de colaboragao fica

prorrogado pele periods de 12 (doze) mesesr contados a partir OI de janeiro de 2019 at6 31 de dezembro
de 2019.

quarenta reais) anual- /,c:12C...,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARlxMENTO DE NEG6clos aunioicos

"DR. MARIANO DE SIQUEIRA FILHO'l
Rua Capital Neves. 1 998 - Centro - Mirassol/SP - CEp: 1 51 30-000

@' PABX (1 7) 3253-9460 - CNPJ 46.612.032/0001 -49Estado de S8o Paulo

Janeiro/19

R$2820,00

Fevereiro/19 I Margo/19

R$2820,00 R$2820,00
Valor

Valor

Tota

Abril/19

R$2820,00

Maid/19

R$2820,00

Junho/19

Julho/19 Agosto/19

R$2820,00 I k$2i26;6i
Setemb©ii'T6iiii;i;®ii
R$2820,00 R$2820,00

Novembro/19

R$2820,00

Dezembro/19

R$2820,00

R$34.840,00

CLAUSULA TERCEIRA -- As despesas dente aditamento servo suportadas pda dotag3o
orgament6ria:

020702123610053.2.038 - 339039 - F:547 - 15% Educ.

CLAUSUIA QUARTA - As alterag6es contratuais foram celebradas nos termos do Artigo
42, inciso VI da Lei 13.019/2014 e Artigo 21 do Decreto Federal Ro 8.726/2016.

CI.AUSULA QUINTA -- Today as demais clgusulas do contrato ora aditado, nio afetadas
peso presente instrumento, permanecem em vigor e inalteradas.

Justas e acordadas, as pages assinam o presente instrumento de aditamento em cinco viag

de igual teor para o mesmo fim, perante dual testemunhas instrument6rias.

Mirassol/SP, 20,Jz6d- ibro de 2018

OR 10 PA S6eiibihi'Ei$ii.
President 'e
Aparecido Ira Pacheco

'sZb«''
Testemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matricula IO1.625-3

'estemq
lila dd Silva Costa Mouraa

8$8.;95-7 SSP/SP
061756a

Diretora D
Maria a
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Declarada de Utilidade POblica Municipal Lei 5455 de 1 1/02/94
Declarada de Utilidade POblica Estadual Lei Ro. 1 1 .399 de 04/07/03

Reconhecida Utilidade Publica Federal Decreto Publicado no DOU 1 7/1 0/97
Certificado de Entidade de Fins Filantr6pico -- Resolugab no. 252 de 06/1 2/00

CNPJ: 71 .744.007/0001-66

I !i: ::: UOAOOS tAoA$fRAi$1ll
1. Dados cadastrais da Entidade -

Municipio/Estado:Sao Jose do I CNPJ

Proponep!!!
71.744.007/0001-66

Rio Preto/SP

- Jardim Soraia

15075-220

13o Jose do Rio Preto iP - CEP

Telefone:

3213.9595

17 I Fax e-mail

Nada Conta Corrente: 151021-

5

N9 da Ag6ncia:0057-4

(
r l\ acionalidade: Brasileiro Estado Civil: Casado Cargo/Fungao:Presidente

CPF: 428.673.558-34 RG: 7.546.299-0 6rgao Data da Expedigao

expedidor:
SSP/SP

24/08/2015

15.061.751

;; (17) 99775-

3213.9595 1 7644

e-mail

ad min astra dor@ a ssocia ca oren

ascer.org.for

Unidade 2fgielgi@a:$9SlaSigfeeg:Sef:ea:bf Site:www.associacaorenascer or&br

r
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CENTRO DE RUBILlmcAo E iUTEGnACAo

Declarada de Utilidade POblica Municipal Lei 5455 de 1 1/02/94
Declarada de Utilidade Publica Estadual Lei Ro. 1 1.399 de 04/07/03

Reconhecida Utilidade Ptlblica Federal Decreto Publicado no DOU 17/10/97
Certificado de Entidade de Fins Filantr6pico -- ResoluQao Ro. 252 de 06/1 2/00

CNPJ: 71 .744.007/0001-66

PROJETO

1 - Descrigao da realidadd qUe seri objeto da parceria, devendo ser demonstrado o

nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metal a serem atingidas;
(

A Associag5o RenasCer atua desde 1993 na habilitagio e reabilitagio do
deficiente intelectual em programas nas areas de saOde, educagao, assist6ncia.

esporte, cultura e trabalho.

No Centro Educacional Renascer, voltado ao atendimento educacional em salas

de ensino especial e ensino fundamental de I ' i3' s6rie, os programas s3o aplicados
levando em consideragao os interesses, capacidades, caracterfsticas e necessidades de

aprendizagem de cada educando, tendo em vista as diferentes caracteristicas e
necessidadesdecadaaluno.

Por possufrem os deficientes intelectuais a necessidade de um servigo

especializado e diferenciado, atrav6s de atividades individuais ou em grupos, nossos

curriculos, m6todos, t6cnicas, recu.rsos educativos sio adaptadds e em conformidade

com a legislagao vigente, com foco no desenvolvimento de m61tiplas linguagens,

aplicados por uma equipe pedag6gica, administrativa e muitidisdpiinar especializada.

Nossa pedagogia 6 centrada no aluno, capaz de educar de forma integrada

todos, inclusive os que sofrem de defici6ncias graves.

Por sermos uma entidade com fins n3o econ6micos, com utilidade
pOblica e atendermos a todos os deficientes de forma gratuita, necessitamos de

parcerias com 6rg3os p6blicos para a manuteng3o da instituigio, seja na parte de
recursos humanos, custeio da estrutura e materials de consumo.

Desta forma, como atendemos a at6 06 municipes de Mirasso1, 6 necess6rio a
parceria com este municfpio para o repasse de verba referente ao custeio destes
atendimentos, o que seri aplicado no pagamento de recursos humanos e/ou custeio

e/ou materials de consumo que estejam atrelado ao objeto.

('

S5o Jose do Rio Preto/SP

Unidade 1 - Av. Am61ia Cury Gabriel, 4701 --Jardim Soraia 17 -- 3213.9s95
Unidade ll Rua Sebastiana Candle Pereira, 30 -- Jardim Maracan3 -- Tel: 17 -- 3216.9S95

Email:Site:www.associacaorenascer.org.for
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CENTRO DE REABIUrAGAO E INTEGRACAO

CNPJ: 71 .744.007/0001-66

ll -- Identificagao do objeto a ser executado;

Promover o atendimento educational, em ensino especial ou fundamental de

I' a 3' s6rie de at6 06 pessoas com defici6ncia intelectualdo municipio de Mirassoi

111 - A descrigao de metal a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem

executados;('

'il;;i akio pedag6gica
bimestral, proposta
pedag6gica anual, plano de
auras mensal, vista de
frequ6ncia dos alunos
mensal.

Metas
ctuais atendidos pelo

ensino e aprendizagem a melhora da independ6ncia,
autonomia, concentra(lio e atengao.

ao social e a cidadania efetiva.

(

('

familias e comunidade na vida do aluno.

Fotos, relat6rio do evento

<

EI n s n-!:=:lE==1==;



CENTRO OE nuBiLiTacxit iuTEonACAo

IV - a forma de execugao das atividades ou dos projetos e de cumprimentos das

intelectual etodologia em nosso sistema de ensino assegurar3 ao deficiente

ateurrer aos'u=lenoce sside=es. s' recursos educativos e organizaS:6es especificas, para
(

(.

das criangas e n5o o contr6rio. de estudos devem atender is necessidades individuals

Todos essen dispositivos possibilitam estabelecer e assegurar a igualdade de
oportunidades e a valorizag:ao da diversidade no processo educativo.

::£l : L! ] ] ::

Recursos e projetos de complementaS:3o pedag6gica, inclusos nas disciplinas da

(

e

e

e

e

Area motors, sensorial e cognitiva;
Atividades de Vida Di6ria:

Cozinha Pedag6gica;

Visitas / Interag5o: Passeios externos realizados com a finalidade d
temasabordadosem saba deaula; ' ''' ' - --vuucuc c

(plorar os

S5o Jose do Rio Preto/SP



CENTRO DE RUBILITACAO E

;;;#WW©h*
CNPJ: 71 .744.007/0001-66

A refer6ncia te6rica e de embasamento do trabalho tem enfoque no Modelo

Eco16gico Funcional (MEF) que percebe o aluno em interag6es ambientais, no Curriculo

Funcional Natural (CFN), para pessoas com necessidades educacionais especiais e nos
Parimetros Curriculares Nacional(PCNs).

Curriculo Funcional Natural(CFN)

Esse modelo fundamenta-se numa filosofia de educagao que determina a

as suas potencialidades, habilidades e compet6ncias e nio as dificuldades.

V -- a definig5o dos parametros a serem utilizados para a aferig5o do cumprimento

das metal;

Na area pedag6gica: Avaliag3o pedag6gica bimestral, proposta pedag6gica

anual, plano de aulas mensal, lista de frequ6ncia dos alunos mensal.

No gerd ha ainda o relat6rio de atividades anual da instituigao e fotos. I '

('

(

\

[

": = ,.. - - ". "«'-.; ..i::J:: !;':::;:=,==;!:==!=:H ';



CENTRO DE nmBiLiTaGAo E INTEGRACAO

Declarada de Utilidade Publica Municipal Lei 5455 de 1 1/02/94
Declarada de Utilidade Publica Estadual Lei Ro. 1 1 .399 de 04/07/03

Reconhecida Utilidade Publica Federal Decreto Publicado no DOU 1 7/1 0/97

Certificado de Entidade de Fins Filantr6pico - Resolugao na. 252 de 06/1 2/00
CNPJ: 71 .744.007/0001-66

VI -- os elementos que demonstrem a compatibilidade dos custom com os pregos
praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir

elementos indicativos da mensurag5o desses custos, tais homo: cotag6es, tabelas de

pregos de associag6es profissionais, publicag6es especializadas ou quaisquer outras
fontes de informag5o disponiveis ao pablico;

O valor de per capita de cada aluno 6 de R$470,00 (quatrocentos e setenta
reals) menial, valor de praticado com todas as outras parcerias de cidades da regiao,

como Guapiagu, Mirassolancia, Neves Paulista, Nova Alianga, Uchoa, Urup6s e que
comporta o atendimento educacional em bala de aura de at6 15 alunos, 02 refeig6es
por aluno (lanche e almogo), materials de consumo pedag6gico (como sulfate, tanta,

pinc6is), atendimento clinico a pacientes com necessidades levantadas por avaliagao
de equipe e demais custeio da estrutura fisica.

(

\

Vll - Valor global para a execug5o do objeto

At6 R$34.840,00 (Trinta e quatro mil e oitocentos e quarenta reais) anual

Valor per capita de R$470,00 por aluno x at6 06 atendidos/mensal

(

Mats R$1000,00 (um mil reals) de materials de consumo (pedag6gicos e/ou

materiais de limpeza e/ou g6neros alimenticios e/ou materials de escrit6rio) em
Junho/2019.

Vlll Cronograma de desembolso;

CONCEDENTE

Julho/19 Agosto/19

Valor 13$2a20,00 I n$282ti,dti

Sio Jas6 do Rio Preto/SP
Unidade 1- Av. Am61ia Cury Gabriel, 4701-- Jardim Soraia -- Tel: 17 -- 3213.959s

Unidade 11- Rua Sebastiana Cindio Pereira, 30 -Jardim Maracan3 - Tel: 17 -- 3216.959s

Email:Site:www.associacaarenascer.org.for



EEWIIDE RaBILITAGAO E INTEGRACAO

Declarada de Utilidade Publica Municipal Lei 5455 de 1 1/02/94
Declarada de Utilidade PObllca Estadua\ Lei Ro. 1 1 .399 de 04/07/03

Reconhecida Utilidade POblica Federal Decreto Publicado no DOU 17/10/97

Certificado de Entidade de Fins Filantr6pico - Resolugao no. 252 de 06/12/00
CNPJ: 71 .744.007/0001-66

PROPONENTE

!Billy!!!!a+Pn iiuaKainznenHHFllRilHBI
R$0,00R$0,00R$0,00

Abril/19
R$0,00

IHFltilBN=nnniinz I
R$0,00R$0,00

(

Julho/19

R$0,00

Agosto/19

R$0,00

Setembro/ loutuoro/iINovembro
/19919
R$0,00R$0,00R$0,00

Dezembro/I
9

R$0,00

R$0,00
Valor
Total

eral

IX -- a previsao de duragao da execug5o da parceria;

De Janeiro a Dezembro de 2019

(

/'

\
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