HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA FASE DE SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
001/2018 - Serviço de atenção a Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla ou Deficiência
Intelectual associada a outra deficiência e transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessitam
de apoio pervasivo permanente, e sua família.
O Prefeito Municipal de Dirce Reis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por
lei e, conforme disposto no item 6.11 do Edital de Chamamento Público nº 001/2018 – Processo
nº 001/2018 – Serviço de atenção a Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla ou Deficiência
Intelectual associada a outra deficiência e transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessitam
de apoio pervasivo permanente, e sua família e,
CONSIDERANDO que não houve interposição de recurso na forma preconizada pelo item 6.9 e
seguintes do Edital de Chamamento Público nº 01/2018,
RESOLVE:
Art. 1º. Tornar pública a homologação do resultado final da fase de Seleção de
organização da sociedade civil classificada e selecionada, em obediência ao item 6.11 do Edital
de Chamamento Público nº 001/2018 - Serviço de atenção a Pessoa com Deficiência Intelectual e
Múltipla ou Deficiência Intelectual associada a outra deficiência e transtorno do Espectro Autista
(TEA), que necessitam de apoio pervasivo permanente, e sua família, conforme tabela abaixo:
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Art. 2º. Considerando o disposto no artigo antecedente, o montante de recursos públicos a
serem repassados à organização da sociedade civil classificada e selecionada, dar-se-á conforme
a tabela abaixo:
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ORGANIZAÇÃO
CNPJ
Prazo de
Fonte de
2018
2019
TOTAL
DA SOCIEDADE
Execução
Recurso
Maio a
Janeiro a
da
CIVIL/CNPJ
Dezembro
Abril
Parceria
Associação de Pais e 45.125.150/
12 meses
Municipal 11.448,00 5.724,00 17.172,00
Amigos dos
Excepcionais de
Jales-APAE,

0001-60

Parágrafo único. Mantendo-se a vigência 12 (doze) meses, os meses acima relacionados
no cronograma de desembolso poderão sofrer alteração, a depender da data de assinatura do
Termo de Fomento e início da vigência da parceria.

Art. 3º A organização da sociedade civil classificada e selecionada deverá, nas
contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com recursos da
parceria, observar o instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o disposto nos
incisos XIX e XX do art. 42, arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 57 e 58 do
Decreto nº 1.463/2018, de 03 de janeiro de 2018. É recomendável a leitura integral dessa
legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja
para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis.
Dirce Reis, SP, em 26 de abril de 2018.
EUCLIDES SCRIBONI BENINI
Prefeito Municipal

