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À Gerência de Gestão Processual e Arquivo, 

Encaminhamos a documentação em anexo Teferente à pretensa formalização de Termo de Colaboração 

- entre esta Secretaria e a Casa de lsmael para atendimento à Educação Infantil, para que seja autuada. 

Diante disso, colocamo-nos à disposição para qUaisquer esclarecimentos. 
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GOVERNO DO DI$tINTO FEDERAL 
Secretarjá de Estado de Educação 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
• EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL N2  02/2017 
LOCAL: SGMi 607, PROJEÇÃO "D" 
DATA DE PUBLICAÇÃO: 28/04/2017 ••--- -- 

1 Procec!16QÔ3&JiL2 1 
PROCESSO N9  460.000.036/2017 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
- 

SEEDF, toma público e de conhecjmentj dos interessados que, mediante o presente 
EDITAL DE CHAMADA PLICA n2. 02/2017, receberá documentação de 
Organizações da Sociedade Civil, credenciadas, regularmente constituídas e 
funcionando por, no mínimo, 2 (dois) anos com educação infantil, cujas unidades de 
atendimento estejam localizadas no Distrito Federal, que tenham interesse em se 
habilitar para firmar com a SEEDF, TERMO DE COLABORAçÃO para o 
atendimento em prédio próprio a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, na primeira 
etapa da Educação Básica, em período integral de 10 horas diárias, conforme critérios 
especificados a seguir: 

O instrumento convocat&io tem por princípios básicos a estrita observância da 
isonomia, da legalidade, da impessoa1jdJe da moralidade da igualdade da 
publicidade da probidade administrativa e4da transparência motivadores para as 
ações dos Agentes Públicos, regido pelos seguintes diplomas legais: 

• Constituição Federal, em especial pelo artigos 205 a 214 e 223; 
• Emenda Constitucionai n2  53 /06 que dá nova redação aós artigos 7,23,30,206, 

208, 211 e 212 da Constituição Federal p artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória5 
• Lei Orgânica do Distrito Federal; 
• Lei Federal flQ 

13.019/2014 e suas alterâções pela Lei n2  13.20412015; 
• Lei Federal n2  10.172/01, que institui o Plano Nacional de Educação e Define 

- Diretrizes e Metas Para a Educação Nacional; 
• Lei n2  5.499/2015 Plano DistriSl de Educação, de 14 de julho de 2015; 
• Lei Federal n2  11.274106, que altera a rejdação dos artigos 29, 30, 32, e 87 da Lei n2  9.394/96, dispondo sobre .a duração d, 9 anos para o ensino fundamental, com 

matrícula obrigatória a partir de 6 anos de idade; 
• Lei Federal n2  11.494, de 20 dé junho de' 2007 (FUNDEB). 
• Lei Distrital n2  4.049, de 04/12/2007, qud trata das subveições sociais; 
• Resolução CNE n.2  05/09, que institui asDfretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil; 
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• Resolução CNE nY 05/09, que institiâ as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 
• Resolução & 01/2012 

- Conselho de Educação do Distrito Federal— CEDF; • Decreto Distrital n2  37.120/2016, de 16 de fevereiro de 2016, publicado no Diário 
Oficia! do Distrito Federal de 17 de fevereiro de 2016. 

• Decreto Distrital n9  37.12112016, de 16 de fevereiro de 2016, publicado no 
Diário Oficial do Distrito Federal de 17 de fevereiro de 2016. 

• Decreto Distrital a2  37.843, de 13 de dezembro de 2016, publicado no Diário 
Oficia! do Distrito Federal de 14 de dezembro de 2016. 

1. OBJETO 

1.1 1.1 
Constitui objeto deste Edital o Çhamamento Público visando à seleção de 

Organização da Sociedade Civil 
- OSC interissada em celebrar Termo de Colaboração, 

com o Distrito Federal, por meio dá SecreSria de Estado de Educação, objetivando o 
atendimento gratuito a crianças de O (zcÍo) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da 
Educação Básica, em período integral de lQhoras diárias, emprédio próprio, por até 
54 (cinquenta e quatro meses), que podeirão ser prorrogados de acordo com a 
conveniência da Administração Pública, bem como com o previsto na Lei 

13.01912014, Lei 13.204/2015 e no Decreto n2  37.843/2016, desde que haja disponibilidade 
orçamentária e que sejam atendidas aíí condições mínimas de participação 
éstabelecidas neste instrumento 

1.1 As Organizações da Sociedade Civil que pleitearem parceria deverão ter por 
finalidade estatutária o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos fisico, 
piicológico intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

1.1.2 A educação deverá ser ofertada por neio de práticas pedagógicas cotidianas, 
intencional mente planejadas e sistematizadas no projeto político pedagógico 
construído com a participação da comunidade escolar e desenvolvida por profissionais 
habilitados. 

1.1.3 As Organizações da Sociedade Civil, a partir da assinatura do termo de 
colaboração, deverão oferecer igualdade de cóndições para permanência na escola e 
atendimento educacional gratuito a todos os seus estudantes, vedada a exigência de 
qualquer tipo de taxa, custeio de material didático ou qualquer outra cobrança. 

1,2 Serão oferecidas vagas a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, em período integral 
d4 10 horas diárias, segundo os critérios de Orientações Pedagógicas para as 
Instituições Educacionais Parceiras que ofertám Educação Infantil (Anexo VII) com 
Organizações da Sociedade Civil e os critérios jla Estratégia de Matrfcula (Anexo DC), 
conforme demanda da região onde encontra-se a Instituição Educacional, sendo o 
encaminhamento de responsabilidade da SEEDF 
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1.3 Integram este Edital, dele fazendo parte como sè transcritos em seu copo, os 
seguintes anexos: 

Anexo 1 - Ficha de Inscrição 
Anexo II 

- Proposta do Plano de TrabaJho; 
Anexo TU - Minuta de Termo de Colaboração; 
Anexo IV 

- Orientações de Execução AdministrativoFinancefra. 
Anexo V 

- Cronograma do &iitàl de Chamanento Público n° 02/2017; Anexo VI 
- Relatório Mensal de Frequência; 

Anexo VII - Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais Parceiras que 
ofertam Educação Infantil; 1 
Anexo VIII 

- Currículo da Educação Básica;  
Anexo IX 

- Estratégia de Matrícula; 
J 5 3 

Procesgr à601XXx.36)JQIJ 2. RECUÜSoS PÚBiJCoS 
......... 

2.1 O valor a ser repassado às Instituições Educacionais que vierem a celebrar 
Termo de Colaboração com a Administração Pública será de R$ 747,53 (setecentos e 
quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos) para cada criança de O (zero) a 5 
(cinco) anos, para atendimento mensàl e em périodo integral de 10 horas. 

2.2 O valor previsto para a realização do obj4to para  atendimento em prédios próprios 
é de R$52.140.21750 (cinquenta e dois milhões; cento e quarenta mil, duzentos e 
dezessete reais e cinquenta centavos) para o egundo semestré no exercício de 2017. O 
valor previsto para o repasse até 54 (cinquenta e quatro) meses é de R$ 469.261.957,50 
(quatrocentos e sessenta e nove milhões, duzentos e sessenta e um mil e novecentos e 
cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) para todas as parcerias firmadas, com 
base no mínimo de estudantes atendidos (11:625) nas parcerias com data de vigê até 29 de junho de 2017. ncia  

2.3 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária do Distrito Federal: 
Unidade Orçamentária 18101 
Programa de Trabalho: 12.365.622123884379 e 12.365.6221.238880 Natureza da Despesa: 335043 
Fonte de Recursos: 100, 101 e 103 

2.4 Nos termos da Lei Complemenr no 101/0b, artigo 16, 1— LRF, a presente despesa 
tem adequação orçament'ia e financeira como Plano PlurjarjijJ e a Lei de Diretrizes 
Orçamentária8  

2.5 Nos casos das parcerias com vigência 'plurianual ou firmadas em exercício 
financeiro seguinte ao da seleção, a previsão i4os créditos necessários para garantir a 
execução das parcerias será indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes. 
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2.6 O reajuste do valor per capita seiá Øiib[lièado em Portaria pela Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal sendo revisto anualmente para prever o 
impacto orçamentário e compensar questões inflácionárjas. 

Fc' 
REPASSES --------------------- 

L 
3.1 Os recursos serão repassados para a Instituição E ucacional Parceira conforme o 
cronograma de desembolso constante do plano de trabalho 

- aprovado pela Administração Pública. 

CONTRAnJtTmÁ 

4.1 Não haverá exigência de depósito de recu 
da contrapartida sos financeiros para fins de cumprimento 

- 
- 

INFANTIL 5. DA EX CUÇÃO DOS ATENDUwM'os NA EDUCAÇÃO 

£1 O Distrito Federal, representado pela SEEDF, com base na norma vigente, 
estabelecerá um Termo de Colaboração padrão, para ação conjunta com Entidades 
devidamente habilitadas, com vistas ao atendimento da Educação Infantil, 

5.2 O Termo de Colaboração a ser firmado estabelecerá obrigações recíprocas para a 
execução do atendimento da Educação Tnfantil, em Consonância com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 

- Nacional n 9.394/96, e com a Lei Federal n213.019/2014 e suas alterações na Lei n9  13.204/2015 e Decreto n2  37.84312016. 

5.3 A liberação de recursos obedecerá ao áronograma de desembolso e guardará 
consonância com as metas, fases ou etapas e metas da execução da parceria 
estabelecida no Plano de Trabalho, aprovado pela SEEDF. 

5.1 Ao responder ao presente Chamamento Público, pleiteando a habilitação para a 
celebração do Termo de Colaboração, cada Instituição interessada estará aderindo às 
condições estabelecidas pela SEEDF na instrumentalização das parcerias, 
demonstrando aceitá-las integralmente, conforme detalhado na Lei Federal n 
13.019/2014 e suas alterações na Lei ng 13.204/2015 e no Decreto n2  37.843/2016, no Currículo da Educação Básica (Anexo VIII), Estratégia de Matrícula 

- 2017 (Anexo 
DC), e Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais que ofertam 
Educação Infantil (Anexo VII), integrantes no presente Edital. 
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FASE DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

A fase de seleção da proposta observará as seguintes etapa, seguindo o Cronograma 
do Edital do Chamamento Público (Anexo V): 

6.1 Envio da Ficha de Inscrição ( Anexo 1 deste Edital) e da Proposta (Anexo II deste 
Edital) 

6.2 Serão analisadas as fichas de inscrições de acordo com os critérios de classificação 
(item 7) deste Edital, julgando a veracidade das informações de acordo com os dados no 

Sistema da Secretaria e documentos anexos à ficha de inscrição. 

6.3 Divulgação do resultado prõvisório de classificação das propostas, conforme data 
constante do Anexo V. 

6.4 Fase recursai quanto ao resultado pr&visório de classificação das propostas, até 
cinco dias após a divulgação. 

6.5 Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo da classificação 
das propostas. 

DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

7.1 A Comissão de seleção verificará se a proposta atende aos elementos mínimos 

previstos no Anexo II deste Edital e realiiará a classificação conforme os critérios 
estabelecidos abaixo: 

tem 

1 flempo de credenciamento no atendimento â Edubação Infantil aprovado pelo Conselho de 
- 

ducação do Distrito Federal. (01 ponto por ano) 
tendimento apenas à crianças de creche ( O a 3 anos), no ano letivo anterior à Chamada Pública, 

_comprovado pelo Censo Escolar. (01 ponto) 
tendimento apenas à crianças de pré-escola (4 a .5 anos), no ano letivo anterior à Chamada 

1 'Ública, comprovado pelo Censo Escolar. (01 ponto) 
tendimento a crianças de Educação Infantil de O a 5 anos, no ano letivo anterior à Chamada 

1 'ública comprovado pelo Censo Escolar. ( 02 pontos) 

7.2 A pontuação dos itens 2, 3e 4 não será cumulativa. 

7.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem aos elementos 

mínimos do item 1 do subitem 7.1 
. . 
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8. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

8.1 Será aplicado o seguinte critério de desempate: 

atem ontuação 

1 Tempo de credenciamento na Edúcação 
1 ponto por dia, à partir do segundo dia de 
credencíamento relativa à faixa etária do objeto, Infantil 

ediarte comprovação de credenciamento junto 
ao Consélho de Educação do Distrito Federal. 

8.2 Persistindo o empate será utilizado comocritérjo de desempate a maior pontuação 
obtida no item 4 da tabela do subitem 8.1. 

- 

(Ift\ 612b'2 9. DA COMISSÃO  DE: SELEÇÃO Proces JQ_fti. 
1JAL. 

9.1 A comissão de seleção do Chamamento Público será composta por 9 servidores 
efetivos das seguintes unidades Subsecretarja de Educação Básica; Subsecretarja de 
Planejamento, Acompanhamento e Avaliaçà6 e Subsecretai-ja de Administração Geral 
daSEEDF. 

9.2 O membro da Comissão de Seleção se declarará impedido de participar do processo 
quando: - 

a- tenha participado, nos últimos cinco anoà, como associado, cooperado, dirigente, 
conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil participante do 
chamamento público; ou 

sua atuação no processo de seleção configuSr conflito de interesse, entendido como 
a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa 
comprometer o interesse coletivo ou influenciàr, de maneira imprópria, o desempenho 
da função pública. 

9.2.1 O membro impedido deverá ser imedjatamente substituído, a fim de viabilizar a 
realização ou continuidade do processo de selêçao. 

9.3 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 
assessoramento técnico de especialista integrante dos quadros da administração 
pública ou terceiro contratado na forma da Lei Nacional n9  8.666/1993. 

o 
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9.4 A Comissão de Seleção poderá rea114r, a qualquer tempo, diligências para 
verificar a autenticidade das informações Ê1ãocâmentos apresentados pelas entidades 
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e orhissões: 

10. DA ENTREGA DO ENVELOPE 

10.1 Os representantes das Organizações da Sociedade Civil interessadas em atender 
ao Edital de Chamamento Público deverão cbmparecer à sessão pública para a entrega 
do envelope lacrado, contendo a proposta do plano de trabalho (anexo II) e a ficha de 
inscrição (anexo 1) à Comissão de Seleção do Chamamento Público, conforme data 
àonstante no Cronograma do Edital (Anexo V), das 9 horas às 12 horas e 13 horas às 
17 horas, impreterivelmente, no AILWITÓRIO - 30 andar - da Secretaria de Estado de 
Educação, situada no SGAN 607, PROJEÇAÕ "13" 

- CEP: 70850-070. 

r' 10.2 Ocorrendo decretação de feriado, ponto facultativo ou outro fato superveniente de 
caráter público que impeça a realização dete certame na data marcada, ficará ele 
automaticamente remarcado para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independente de nova comunicação, salvo aviso expresso da Comissão com designação 
de outra data. 

10.3 O presente Edital estará disponível aos interessados no sítio da Secretaria de 
Educação www.se.dígov.br, a partir da data da publicação do extrato no Diário Oficial 
do Distrito Federal e nos jornais de grande ciiculação no Distrito Federal. 

10.4 Após finalizado o Cronograma (Anexo V), os interessados poderão apresentar o 
envelope contendo a proposta de parceria e ficha de inscrição, em qualquer tempo, no 
mesmo local, para ser analisada pela Comissão de Seleção, com para fins de 
classificação e habilitação ao atendimento em prédio próprio, cientes que ingressarão 
na fase em que se encontrar o procedimento do Chamamento Público, sendo vedada a 

. participação nas fases anteriores. 

10.5 O envelope deverá conter a seguinte idertiflcação 

Nome da Instituição Comunitária, Confession l ou Filantrópica sem fins 
lucrativos: 

Envelope 1- Chamamento Público n9  02/2017 - 

Anexo 1 e Anexo II 

10.6 NÃO SERÃO ACEITOS "FAX" E OU E-MAIL DE NENHUM DOCUMENTO DE 
HABILITAÇÃO. 

nIf 
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11. FASE DE flABIÁTAÇÂo 

11,1 Convocação da organização selecionada para apresentar a dbcumentação de 
habilitação no prazo de 5 (cinco) dias, conforme abaixo: 

1 Cópia do estatuto registrado e suas alterações, 

2 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridièa 
- CNPJ emitida do sitio da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil que comprove mínimo de dois anos de cadastro auvo. 

3 Certidão negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da 
União ou positiva com efeitos de negativa 

4 1  Certidão negativa quanto à divida ativa do Ditrito Federal. 

......................... .Certifi de Regularidade do Fundo de Garantía do Tempo de Serviço CRFJFGTS. 

6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
- CNDT. 

7 
CóPia da ata de eleição do quadro dirigente atual ou documento equivalente. 

Relaçã nominal atuahzada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil, con 
endereço número e órgão expedidor da carteia de identidade e CPF. 

sentante 1 
incorrem em qualquer das- vedações previstas no art. 39 da Lei Nacional n 
13.01912014 no art. 8° do Decreto Distrital n° 32.751/2011 nem se enquadram n 
seguinte situação: existência de administrador,  dirigente ou associado da  organizaçac 
da sociedade civil com poder de direção que seja cônjuge companheiro ou parente 
em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de 
agente püblico. 

j
mrovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço declarado. 

FoIh 
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11 
Documentos que comprovem experiência com atividade idêntica ou similar ao objeto a 

parceria, que capacita a organizaçaõ.pj belebraçáo da parceria, podendo sc 
admitidos, sem prejuízo de outros: 

- instrumentos de parceria firmados com õrgãos e entidades daadministraço públicE 
organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil. 

.b- relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

.0 - pubticações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pel 
organização da sociedade civil ou a respeit'o dela; 

d- currículos profissionais da organização da sociedade civil, sejam dirigentes 
conselheiros associados, cooperados, empregados, entre outros; 

• e- declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento dc 
atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante 
emitidas por órgãos públicos, membros do Poder Judiciário, Defensoria Pública 01 
Ministério Público, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil 
movimentas sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões OL comitês de políticas públicas; 

• f - prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização 

12 ~.Prova da propriedade ou posse legítima do irnóeI cujas instalações serão necessárias 
execução da parceria, como escritura, matricula do 

- imóvel, contrato de locação, 
cornodato, outorga ou outro fipo de relação jurídica regular. 

t 

a de credenciamento da Instituição Educacional Parceira proponente emitida pela 
, por meio do Conselho de Educação do Distrito Federal. 

a de credenciamento da Instituição Educacional Parceira proponente emitida pela 
F, por meio do Conselho de Educação do Distrito Federal. 

.............................sta do Plano de Trabalho de acordo com oart.22 da Lei n° 13.019/2014 e art.28 do to Distrital fl°  37843/2016. 

11.2 Divulgação do resultado proviáório de habilitação, se houver decisão por inabilitação. 

11.3 Fase recursal quanto ao resultado provisório de habilitação, se houver decisão por 
inabilitação até cinco dias após a divulgação. 

11.4 Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo de habilitação.  

J 5 11.5 Homologação do resultado final da seleção. 

çc-n 4L&OttOQ?4/2oL1 
11.6 Indicação de dotação orçamentária. 

11.7 A organização da sociedade civil será cónvocada, via Ofício e e-mail, para, no 
prazo de 5 dias apresentar plano de trabalho ide acordo com o modelo disponibilizado 
por esta Pasta, com base nos seguintes critério: 
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descrição da realidade do objeto da parcria e o nexo com a atividade ou o projeto 
proposto; 

as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que 
aferirão o cumprimento das metas; 

e) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e 
d) o valor global. 

11.10 Análise e aprovação do pláno de trabal 
ajustes. 

ho, com possibilidade de realização de 

11.11 Emissão do parecer técnico. 

11.12 Designação do gestor da parceria e da cõmissâo de monitoramento e avaliação. 

11.13 Emissão de parecer jurídico. 

1114 Assjnat 'ira do instrumento de parceria 

11.15 A homologação não gera direito adquiido para a organização da sociedade civil 
à celebração de parceria. 

11.16 A Administração pública consultará oSIGGO e o CEPIM para verificar se há 
oãorrêncía impeditiva em relação à organização da sociedade civil selecionada. 

11.17 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos ou quando as certidões 
não estiverem disponíveis eletronicamente a

•  organização será notificada para 
rõgularizar a documentação em até cinco dias, sob pena de inabilitação. 

11.18 Em caso de omissão ou não atendilnento a requisito, haverá decisão de 
inabilitação e será convocada a próxima rganização, em ordem decrescente de ;\ classificação. 

12. DA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA P[OC! FQ2Q3Ú 
.............. 

12.1 A celebração do Termo de objetivando o atendimento à primeira 
etapa da Educação Básica, ficará condicionada à disponibilidade de recursos 
orçamentários e financeiros da administração pública. 

12.2 Para celebrar as parcerias as organizações da sociedade civil deverão ser regidas 
por normas de organização interna que prevejam; 

1- objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 
social; 

II- que, em caso de dissolução da entidade o respectivo patrimônio liquido seja 
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos deste 
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Edital e cujo objeto social seja, preferencjafrtente o mesmo da Jnstituiçãó Educacional 
Parceira extinta; 

III- escrituração de acordo com os princípioé fundamentais de contabilidade e com as 
Normas Brasileira de Contabilidade 
W- possuir: 

1 

a) no mínimo dois anos de existência, com adastro ativo, comprovados por meio de 
documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ, admitida a redução desses prazos por 
âto específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los. 
S) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 

atureza semelhante; 
é) condições materiais, capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
atividades previstas na parceria e o cumpriniinto das metas estabelecidas; 
d) serão dispensadas do atendimento ao diosto nos incisos 1 e III as organizações 
religiosas. 

12.3 O Termo de Colaboração serÁ celebradã conforme a meta pactuada prevista no 
Plano de Trabalho apresentado pela Orgaização da Sociedade Civil /Tnstituição 
Educacional Parceira, em consonância com o interesse público. 

12,4 A vigência do Termo de Colaboração será de até 54 (cinquenta e quatro) meses, de 
acordo com os créditos orçamentários dispiníveis em cada exercício financeiro e 
interesse da Administração Pública, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, 
mediante apresentação de justificativa consubstanciada. 

o 

12.5 Fica assegurada à SEEDF revisão, a qualquer tempo, das cláusulas do Termo de 
Colaboração, consjderandose o integral cumprimento da função do interesse público, 
bem como celebrar termos aditivos ao Termo de Colaboração, sendo vedado o 
aditamento que importe em alteração do objeio do Perto de Colaboração, sempre com 
divulgação às Organização da Sociedade CMI / Entidade, atendendo fielmente ao 

ç princípio da publicidade e moralidade adrjjinigtraiv a. 
11 

12.6 A SEEDF convocará, para firmar o Termo de Colaboração, as Instituições 
Educacionais que forem declaradaé habilitadas por meio do presente Edital de 
Chamamento Público, nos moldes do instruM 

Pública. 

ento de Termo de Colaboração que se 
insere no Anexo III, de acordo com a necasidade e interesse da Administração 

1.7 As despesas decorrentes do repasse de recursos financeiros dos termos de 
colaboração a serem firmados serão cobertas pelas Dotações Orçamentárjas vinculadas 
à SEEDF. 

12.8 As Instituições Educacionais dèclaradas habilitadas por meio do presente Edital 
de Chamamento Público deverão manter todas as condições de habilitação vigentes e 
atualizadas no momento em que forem donvocadas para firmar o Termo de 
Colaboração, bem como durante todo o período de sua execução. 

-- 

: 
Pror;r. 
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12.9 A celebração e a formalizao do Termo de Colaboração dependerá-da aprovação 
do Plano de Trabalho, a ser apresentadó i?6k termos da Lei n9  13019/2014 e suas alterações na Lei ri2  13.204/2015 e no Decretà & 37.843/2016. 

12.10 Para a celebração do Termo de Colaboração, a Instituição deverá abrir uma 
éonta bancária, obrigatoriamente no Banão de Brasília S/A, para recebimento e 
movimentação apenas dos recursos do Termo de Colaboração. 

13. DO IMPEDIMENTO PARA  CELEBBÀJt A PARCERIA 

13.1 Ficará impedida de celebraz qualquer fnodalidade de parceria a organização da 
sociedade civil que: 

13.1.1 Não esteja regularmente constituída &i, se estrangeira, não esteja autorizada a 
funcionar no território nacional; 

13.1.2 Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

13.1.3 Tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente 
de Órgão ou da administração pública da mesma esfera governamental

,  na qual será 
celebrado o Termo de Colaboração, estendenàose a vedação aos respectivos cônjuges 

ou companheiros bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau; 

13.1.4 Tenha tido as contas rejeitadas pelã administração pública nos últimos 5 
(cinco) anos, exceto se: 

for sanada a irregularidade que motivou.à rejeição e quitados os débitos que lhe 
foram eventualmenf intputados; 

for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 
suspensivo. 

13.1.5 Tenha sido punida com uma das segUintes sanções, pelo período que durar a 
penalidade: 

suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou co tratar com a administração pública; 

13.1.6 Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal 

ou Conselho de Contas de qualquer esfera daFederação, em decisão irrecorrivel, nos .............................................. 
últimos 8 (oito) anos; 

J-6a 
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13.1.7 Tenha entre seus dirigentes pessoas:. 
4 

cujas contas relativas a parcerias tenhamlido julgadas.frregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qulquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
õstabelecidos nos incisos 1. 11 e 111 do art. 12 da Lei 110 8429. de 2 de junho de 1992. 
13.1.8 Nas hipóteses dos itens anteriores, é igualmente vedada a transferência de 

novos recursos no âmbito de parcerias em excução, excetuando-se os casos de serviços 

essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, 
desde que precedida de expressa e fundamenrtada autorização do dirigente máximo do 

órgão da administração pública, sob pena de esponsabijdade solidária. 

13.1.9 Em qualquer das hipóteses previtas nos itens anteriores, persiste o 

impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao 

erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente. 

13.1.10 Para os fins do disposto na alínea a do item 13.1.4 e no item 13.1.9, não serão 

considerados débitos que decorram de arasos na liberação de repasses pela 

administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da 
sõciedade civil estiver em situação regular no parcelamento. 

13.2 A vedação prevista no item 13.1.3 não áe aplica à celebração de parcerias com 

entidades que, pela sua própria natureza, T sejam cojistituídas pelas autoridades 
referidas naquele item, sendo vedado que! a mesma pessoa figure no Termo de 
Colaboração, simultaneamente como diriúenteJ e administrador público 

18.2.1 Não são considerados membros de Podêr os integrantes de conselhos de direitos 
e de políticas públicas. 

13.3 É vedada a celebração da parceria prevista neste Edital com Instituições 

Educacionais que envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação das 

funções de regulação, de fiscalização, de execício do poder de polícia ou de outras 
atitdades exclusivas de Estado. 

14. RECURSOS 

14.1 A impugnação feita tempestivamente não impedirá nenhum interessado de 
participar do processo de Edital de Chamamento Público, até ultimar o julgamento da .................................................... 
decisão a ela pertinente. 

. 

. 
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14.2 Somente será admitido recurso cujo objeto trate exclusivamente da 
!desclassificação da organização da sociedade civil, e desde que essa seja a autora da 
contestação. 

14.8 As organizações da sociedade civil pderão interpor recurso no prazo de cinco 
dias, contados da data de publicação no sítioeletrônieo oficial dos seguintes atos: 

1- antes da homologação do resultado definitvo da seleção: 
resultado provisório da classificação das propostas; ou 
resultado provisório da habilitação. 

II- depois da homologação do resultado definiivo da seleção: 
decisão pela reprovação de plano de trabalho; ou 

b- decisão pela inviabilidade técnica ou jurídica de celebração da parceria, 
fundamentada no parecer técnico ou no parecer jurídico que precederiam a assinatura 
do instrumento 

14.4 O recurso deverá ser encaminhado ao Secretário de Estado da Educação, por 
intermédio da Comissão de Seleção, o qual joderá reconsiderar sua decisão no prazo 
de cinco dias ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devendo a decisão finas ser 
proferida no prazo de cinco dias, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, no 3° 
andar sala 309 

- da Secretaria de Estàdo de Educação, situada no SGAN 
607, PROJEÇÃO "13" 

- CE?: 70850-070.' 

15. PRAZO DE VÂLIDAJ)E DO RESULTADO 

151 Este edital tem caráter permanente até 54 meses, podendo ser prorrogável, para 
fluxo contínuo da celebração de parcerias qom as organizações da sociedade civil 
selecionadas, observado o disposto no ato normativo setorial a ser publicado pela 
Secretaria. 

18. DAIMPIJGNAÇÃO 

16.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugilar este Edital de Chamamento 
Público, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
o recebimento dos envelopes, devendo a Comissão de Seleção decidir sobre a 
impugnação no prazo de 48 horas, com possibilidade de recurso ao administrador 
público. 

• --- 
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17. DAS SANÇÕES Ah1%IINISTRATWAS 

17. 1 A execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com as normas 
desta Lei, do Manual de Orientação de Execução, das Orientações Pedagógicas para as 
instituições Educacionais que ofertam Educação Infantil ou da Lei Nacional n2  13.019, 
de 2014, pode ensejar a aplicação das seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 

Advertência. 

Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 
celebrar parceria ou contrato com 6rgãos e entidades da administração pública 
distrital, por prazo não superior a dois anos; ou 

e- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo. 
17.1.1 É facultada a defesa do interessado antes da aplicação da sanção, no prazo de 
10 (dez) dias a contar do recebimento de notificação com essa finalidade. 

17.1.2 A sanção de advertência tem caráter educativo e preventivo e será aplicada 
quando verificadas irregularidades que não, justifiquem a aplicação de penalidade 
mais severa. 

17.1.3 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 a 
natureza e a gravidade da infração, as peculiaridades do caso concreto, as 
circlmstãncias agravantes ou atenuantes e os danos. 

17.1.4 As sanções de suspensão temporária; de declaração de inidoneidade são de 
cómpetência exclusiva do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. 

17.1.5 A aplicação das sanções deve ser precedida de processo administrativo 
instaurado pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade da administração 
pública distrital responsável pela celebração da parceria. 

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

17.2.1 No caso da sanção de suspensão tempoMria e de declarção de inidoneidade, o 
recurso cabível é o pedido de reconsideração. 
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18. DAS DLSPosrçõtjs GERAIS 

18.1 O certame terá validade por 54 meses, podendo ser prorrogado, contados da 
assinatura do termo de colaboração. 

18.2 A revogação ou anulação do presente EDITAL 1iÊ CHAMAMEN'pO PÚBLICO não gera direito à indenização. 

18.3 A celebração do Termo de Colaboracào deve ocorrer durante a vigência do 
certame. 

Í8.4 Será facultado à Comissão de Seleção promover, dentro do prazo previsto neste 
EDITAL, diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
e a aferição dos critérios de habilitação de cada Organização da Sociedade Civil / 
Instituição Educacional, bem como solicitar aos órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fiindamentarà decisão da comissão. 

18.5 Os interessados em participar deste EDITAL ficam, desde já, cientes de que, uma 
vez celebrada a parceria, o repasse da verba por vaga/por mês, terá como pré-requisíto 
a prova do recolhimento dos encargos tributários, sociais e trabalhistas previstos na 
legislação em vigor. 

18.6 Estarão impedidas de celebrar parceria a Organização da Sociedade Civil 
1 

Instituição Educacional ou Organização de lnstituição Educacional de Assistência 
Social, ou seus representantes, que se enquadrarem no art. 39, 40 e 41 da Lei ri2  
13.019/2014, ou tenham qualquer outro impedimento legal para celebrar parceria com 
a Administração Pública. 

18.7 Qualquer alteração ou modificação que importe em dininuiçüo da capacidade 
operativa da Organização da Sociedade Civil /. Instituição Educacional Parceira poderá 
ensejar a revisão das condições estipuladas a critério da SEEDF, por meio de Termo 
Aditivo, e em caso, de inviabilidade operacionã!, a rescisão do instrumento proveniente 
deste edital. 

18.8 Constituem motivos para a rescisão ou 1enúncia do instrumento jurídico a ser 
firmado o não cumprimento de qualquer, de shas cláusulas e condições estabelecidas 
neste Edital e no respectivo instrumento de parceria, bem como na previsão da Lei n2  13.019/2014 e suas alterações na Lei ri2  13.204/2015 e no Decreto n° 37.843/2016. 

18.9 A habilitação da Instituição no presente Chamamento Público não implica relação 
de obrigatoriedade para formalização de parceria. 

18;10 Os termos de colaboração a serem assinados serão publicados, por extrato, no 
Diário Oficial do Distrito Federal e no sítio da SEEDF, as expensas da SEEDF. 

Fftn 
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18.11 A Organização da Sociedade Civil / Instituição Educacional Parceira quà vier a 
firmar parceria com esta SEEDF fica obrigad•a apresentar as Prestações de Contas, 
nos termos da legislação em vigor, nomeadamente a Lei n° 13019/2014 e suas 
alterações na Lei & 13.20412015 e no Decreto n9  37.843/2016, sujeitando-se, ainda, se 
constatada irregularidade ou inadimplência, a suspensão da liberação e/ou devolução 
de recursos. 

1812 Caso a Organização da Sociedade dlvii / ..stituição Educacional que tenha 
apresentado melhores condições para habilitação se recuse ou desista de assinar a 
parceria ou esteja impedida por irregularidade jurídica e/ou fiscal, ou por qualquer 
outro motivo, será considerada desistente é chamada a próxima habilitada para a 
assinatura da parceria, respeitada a ordem de classificação, não ficando a SEEDF 
responsável por quaisquer ônus ou obrigaçhõ da Administração Distrital em restituir 
eventuais perdas decorrentes da desistência, fecusa ou•impedimento. 

-- 18.13 Os casos omissos e excepcionais serão analisados e decididos pelo Secretário de 
Estado de Educação do Distrito Federal. 

18.14 A cada 06 (seis) meses será disponibiljzado no sítio da SEEDF o resultado das 
Instituições Educacionais classificadas e habilitadas no Chamamento Público. 

18.15 Na hipótese de o dirigente ter sido;.conrjenado na esfera cível, apresentar 
certidão de inteiro teor para que o setor cómpetente da SEEDF possa analisar se 
existe algum comprometimento de idonèjdade do dirigente para participar do presente 
certame. 

18.16 Em caso de qualquer dõclaração inverídica, o subscritor ficará sujeito às penas 
do art. 299 do Código Penal Brasileiro. 

18.17 O resujtado da seleção será divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal, bem 
como no sítio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
wWw.se,df.gov.br.  

18.18 As instituições educacionais classifica4as e habilitadas serão convocadas de 
acordo com a necessidade da SEEDF. 

18,19 Fica eleito o foro de Brasflia/DF para dirimir quaisquer questões ou 
controvérsias oriundas da execução deste Edital de Chamamento Público, com 
renúncia de qualquer outro. 

Brasilia - DF, 
______ de _______________de 2017.  
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ANEXOv 

4v 

itt ATIVIDADE PRAZO PERÍODO 

Publicidade 
Entrega da Proposta do 

30 dias 28(04 a 27/05 

Plano de Trebalho/ 
•1 2/05 a 30/05 

Ficha de lnsorfço 
 

Análise da Proposta do 05 dias 31/05 a 06/06 
Plano de TiabahoI 

Classificaflo - 

Publlcaçao de resultado oi dia 07/06 
provisório de 

Classificação 
Recurno -._________________ 

0
51 

dias 
__________________ 

07/06 a 13/06 Analise do recurEo 01 da 

Resultado Definitivo 
_______________ 

— 01 dia 
14/05 
16/05 

da_Classificação 

____________________ Entrega da 
19/06 a 23/06 

DOCUMENTAÇÃO 05 diad 
26106a30/06 

Análise da 05 dias 
Documentaçq 

Ha
l
biIiaço 

Divugaçaodo o
_

i 
_

d
_

ia
_ 

_

03/07 

órj.resultado provls  

de Ita Habiiço 

 

Recurso 05 dias- 03/07 a 07/07 

Análise do recurso Cli dia 10/07 

Publicação do resultado 11/07 
final 

E±f 



lenha rr°.Q____ 

À . 5ectetariadeBstadodeEdt?ão/PrOeeso noÇv/2n 

• Assessora Jurídico-Legislativa 

IRÚMW-1—~ClI9 -J
2_~ PROCESSO N°: 0460000036/2017 

- INTERESSADO: SIJPLAV 
ASSUNTO: Edital de Chamamento Público r .... 

Senhora Chefe . 
1 r' . 

1- Relatório M]28.96 

A Subsecretaja de Administsação Geral remeteu os autos a esta Assessoria 
Jurídico-Legislativa, com vistas à análise jurídica do Edital de Chamamento Público que tem por 
objeto selecionar a Organinção da Sociedade Civil 

- OSC interessada em celebrar Termo de 
Colaboração, com o Distrito Federal, por meio da SEDF, objetivando o atendimento gratuito a 
crianças de O a 5 anos, primeiro etapa da Educção Básica, em perfodo integral de 10 horas diárias, 
pelo prazo de até 54 meses. 

A SUPLAV apresentou justificativas para a publicação do edital e 
seus anexos, -/ conforme fis. 01/06. 

A Diretoria de Execução ê Conirole 6rçamerttjo e Financeiro informou a 
disponibilidade orçamentária de R$ 52.140.217.50, o que deverá ser ratificado pelo ordenador de 
despesa. 

A SUAG apresentou a estimativa de impacto 

É o breve relatório, 

li—Análise Jurídica 

Da minuta do edital 

Partindo para a minuta do Edital, verifica-se que o setor técnico competente pretende conferir caráter permanente ao edital gté o prazo de 54 meses. 

A minuta de edital apresenha o cronograrna inicial do certame e no item 10.4 
estabelece as regras para as entidades que desejarem habilitas-se após finalizado os prazos previstos 
no 

anexo V, contudo, entende-se que resta esclarecer corno será realizada a classificação dessas 
entidades e a convocação para a formalização do Tetmo. 

b) Da minuta do termo de cõlaboração 

De início, observa-se que a!umas regras previstas na minuta-padrão (Decreto 
Distrital n° 37.843/2016) não foram adoSdas na minuta acostada aos autos, visto que na Cláusula 
Quarta—da liberação dos recursos, foi suprimida a regra prevista no item 4.2 da minuta-padrão. 

Na Cláusula Sexta— das despsas, foram suprimidas as regras nos itens 6.26.1 e 6.2.6.2 da minuta-padrão.. 

Além disso, observa-se que furam ineluídas previsães nos itens 6.2.8.1 e 6.2.14, 
os quais não encontram correspondência na ninuta padrão. Logo, solicita-se que a d. PGDF manifeste-se sobre a possibilidade de se manter tais regras. 

ASSESSORIA JURÍDICO-LEQISLAI1VA 
SBN-. QO 02- a 17- fli. r - Ed. Pheriicja 14° Andar 

Telefone: 39013252 - aII.sedfgmailcm 



GOVERNO DE BRASÍLIA 
Secretaria de Estado de Educaçio 
Assessoria Jurídico-Legislativa 

Na Cláusula Oitava da alteaçüo do plano de trabalho, item 8.2.2.2, entende-se 
que o item diverge das regras constantes no Decreto Distrital 37843/2016, vez que o normativo 
determina que as alterações do valor global sgjam efetivadas por meio de temrn aditivo e não por 
apostilamento. Logo, questiona-se à d. PGD sobre a viabilidade de se manter a previsão da 
alteração por apostilamento. - 

Ainda quanto ao item 8.2.2.2, observa-se que foi suprimido do edital e da minuta 
do termo de colaboração a hipótese de reajuste pelo. IPCA. 

Nesse ponto, conforme justificativa apresentada à fi. 5/6, o setor técnico optou 
por substituir a previsão do reajuste (IPCA) pela atualizaçao do valor per capita mediante portaria, 
tendo em vista que o Decreto Distrital 37.843/2016, no art. 11, inciso V, estabelece que o valor de 
referência ou de teto estimado para a realização do objeto, poderá observar parâmetros fixados em 
ato normativo setorial. 

Sendo assim, ao invés de ealizar o reuste anualmente em cada processo, 
preferiu-se fixar o valor per capita por portariA, o qual será reajustado periodicamente, conforme 
interesse. 

A Cláusula Nona - do gestor:da parceria não segue o padrão do Decreto, visto que 
não consta as informaçio concementes ao gestdr titular e suplente. 

ID - Conclusão 

Assim, após breve exame da minuta de edital e seus anexos, percebe-se que foram 
realizadas diversas alterações na minuta padronizada pela d. PGDF, ante as especificidades do 
objeto. 

Nesse viés, vak registarquõ o art. IS, do Decreto Distrital 37.843/2016, 
determina que as minutas de edital e de termo de colaboração que apresentem texto específico, 
adequados à singularidade do caso concreto, deverão ser submetidos à aprovação da d. PGDF. 

Portanto, diante de todo o exposto e considerando a regra do art. IS, do Decreto 
Distrital 37843/2016, recomenda-se que os autos sejam remetidos à d. PGDF para análise da minuta 
do edital e seus anexos. 

É o entendimento sob exame 

Brasília, 11 de abril de 2017. i4i1  
TATIANA REZENIJLRODRIGIJES ZAPELINI . 

Matrícüia.219840-1 

APROVO o despacho retro r0r suas razões. Ptøcsso r114-0- 

Ao Gabinete para conhecinehto e remessa à d. PGDF. Ma2;, .3S-9 

Erasíli 1deabrilde017. 

IIELLEN AO DE CARV O 
Chefe da Ass ssotia Jurídico-Le si iva 

ASSESSORIA JURIDICo-LEGISLA11VA 
SN - Qà 02-1.I 17- SI. t - Ed. Phenlcia- 14° Andar 

Telefone: 3901-3252 -ajLsedfgmaiP.com  
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1 à GOVERNO DODISTRITOflDERAIaúbM 6UJ9 fofl PROCURÀDORTAtERALÕO DIsfltFtE*AL_:nPGDF 

PARECER N°: 340212017 1  PRCON/PGDF 
PROCESSO N°: 0460-000036/2017 
INTERESSADO: Secrétaria de Estado de Educação 
ASSUNTO: Edital de Chamamento Público para atendimento 

escolar, em prédio próprio, de crianças de O a 5 anos 

EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO 
EDUCAÇÃO FÚBLICA OBRiGATÓRIA. PRÉ-ESCOLAS. 
AUSENCIA DE:IAGAS NA REDE PÚBLICA. CHAMAMENTO 
PÚBLICO PPRA CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE 
COLABORAÇÃO. ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, 
ATENDIMENTO: EM PRÉDIO PRÓPRIO, DE CRIANÇAS DE O 
A 5 ANOS NA RfMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 
LEI 13019/2014 DECRETO DISTRITAL N° 37843/2016. 
- Recomendaçâii para que a consulente afira a regularidade de 
se transferir à inibiativa privada, mesmo que sem fins lucrativos, 
a oferta de ensirjo da primeira etapa da educação básica, em 
detrimento da prestação direta pública, desses serviços; 
- Possibilidade, condicionada ao cumprimento de todas as 
considerações feitas no corpo do parecer, de se prosseguir 
com o Chamamento Público em análise. 

À Procuradora-Chefe da Procuràdoria Especial da Atividade Consultiva, 

1- Relatório . 

Versam os autos sobre o Chamamento Público de Organizações da 
Sociedade Civil que tenham intõresse em atender, em prédio prõprio, 
crianças de zero a cinco anos, ria primeira etapa da educação básica, 
em período integral (10 horas) e ao valor mensal de R$ 747,53 
(setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos) para 
cada criança de zero a cinco anos. 

FoU1ar&4LLLla 
Formando os autos, constam: ProckIssó 

Ruhri J 

Í)MMR . 
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Justificalivas quanto à necessidade de formalização das parcehas 
-fis. 01-02; 04-06; 

- Minuta do Edital de Chamamento Público 
- fis. 07-23, mais 

anexos até fi. 131, estando aMinuta do Termo de Colaboração às fis. 
37-52; 

- Cópia da Portaria n° 11Q de 22de março de 2017, que instituiu a 
Comissão Permanente de Seleção ff132; 

- Informação de disponibilidade orçamentária e de estimativa de 
impacto 

- fis. 136-137; 
- Manifestação da Assesoria Jurídica da consulente sobre a 

regularidade doprocedimento :-fls. 138-139. 

Com essa formação vêmps autos à Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal para manifestar-se quanto à regularidade do Edital de 
Chamamento Público epigrafado 

II- Fundamerdação 

Desde logo informa-se que: esta não é primeira vez que se analisa 
um edital de chamamento com os mesmos propósitos deste em tela, 
sendo de extrema relevâncial reproduzir recomendação exarada no 
Parecer n033/2015 

- PROCAD/PGDF que ora se reforça: 

2.2. Do risco de terceirização do serviço público. 
Esta Casa posui entendimento consolidado no sentido da 
juridicidade da .e/ebração de convênio entre o Distrito Federal 
e entidades sërn fins lucrativos para o desenvolvimento de 
atividades de dinho educacionaL 
Trata-se de uma decormncia lógica, e necessária, do 
rompimento da ideia obsoleta e perigosa de que o Estado monopolizaria o interesse público. Ao contrário, a adequada 
gestão estatal pressupõe sua abertura à pluralidade advinda da 
sociedade civi4 permitindo não apenas uma abertura da 
formulação da vontade estatal como, também, uma maior 
eficiência na prêtação dos serviços públicos. 
Contudo, essa atuação cooperativa tem limites. A saúde e a 
educação sãot serviços cuja titularidade é do Estado, 
conjuntamente com a iniciativa privada (artigos 199 e 209, CF). 
Assim em relação à parcela do serviço público de prestação 
obrigatóha, o Øcder público deve se desincumbfr diretamente 
de seu mister, havendo uma série de limites à sua atuação 
cooperativa como particular. 
Assim, se a fi,estação de serviços públicos na área de educação pode, e deve, ser feita também por meio de 

DMIR - 

nullldrjluaoe 

:: 1 ( 



Jcafl 

_ 
Processo 

____ 

• r_____ 
convénio, essa co6eração com o parSlartiepedesigu7ccfl 
a transferência de seu exercício. 
A indevida terceirízação - que, nô caso, é mais ampla que a 
simples terceirização de mão-de-obra, pois diversas 
funções necesdárias à prestação da educação infantil 
estão sendo trahs feridas ao particular - pode ter diversos 
reflekos negativõs: falta de especialização na prestação do 
serviço; risco à sua continuidade; burla ao concurso 
público; difIculdade de cõntrole dos gastos públicos, bem 
como da próprip atividade em si; violação às normas de 
direito do trabalho, etc. 
A conclusão acerca dessa indevida terceirização somente pode 
se dar à luk do cso concreto. No caso em tela, há a previsão 
da celebração de 12 (doze) novos convênios, considerando 
que já existem o'utros negócios jurídicos celebrados com esse 
objetivo. E, principalmente, como atestado pela própria 
consulente, a escolha da prestação do serviço na modalidade 
"convênio" se dá em razão de limitações orçamentárias 
advindas da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impediriam o 
Distrito Federal dé realizar concursos públicos. 
A principio, pdrtanto, a amplitude da transferência do 
serviço públicóao particular pode sinalizar uma indevida 
transferência «e obrigações. Não por acaso:  no presente 
processo, mostrbu-se extremarnénte difícil a formulação do 
preço a ser pagã ao particular; o estabelecimento de critérios 
para a seleçã& da entidade convenente; das normas que 
disciplinam a reiàção com a pessoa jurídica de direito privado, 
etc. 
Não há dúvidas por outro lado, do fen6meno mundial 
enfrentado pela, Administração de perda da capacidade 
financeira, dificultando, sobremaneira, a prestação dos seiviços 
públicos diretamente pelo Estado. Nesse sentido, afirma 
Habermas: 

'A mobilidade do capital acelerada dificulta a intervenção 
estatal nos lucros e nas fortunas, e o acirramento da 
concorrência por posiçâo conduz à redução dos ganhos 
fiscais (. -) A palavra do ordem Estado enxuto não deriva 
tanto da cr((ica correta a uma administração letárgica que 
deve adqu)1r novas competências administrativas, mas, 
antes da pressão fiscal que a globalização econômica 
éxerceu sbbre os recursos do Estado passíveis de 
taxa ção" 

Buscando compatibilizar ambos problemas, tendo como 
objetivo, sempre, a prestação do serviço público ao cidadão, 
sugiro à consu!ette: 
1. Avaliar se, de fato, a extensão dos convênios vêm 
representando uma indevida transferência do dever do 
Estado de prestar, diretamente, a educação infantil à 
população 

3 
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2, Em caso posvo, que não celebre mais convên/os dessa 
natureza, bem àomo estabeleça um plano para que o DF 
retome para si o exercício dessa atividade, ao menos em 
relação a um núMero considerável de CEPls. Ressa/te-se que, 
nesse caso, essa medida impactará, necessariamente, no 
prazo dos convêhios ora celebrados. 
Além de todos os1flscos já apresentados, deve-se observar que 
um dos prãblemps enfrentados pela saúde nesta Unidade 
Federativa está, 'êxatamente, em sua transferência indevida ao 
particular - conlo já analisado mais de uma vez por esta 
Procuradoria. Além do constante risco à continuidade do 
serviço público, a licitude de diversos contratos está sendó 
questionada, sitúação criada pela crescente dependência de 
empresas na gestão de serviços em que o Estado deveria 
prestar diretamente." - grifei 

Sobre o ponto, cumpre consignar queâ fl. 06 a consulente exphcita 
ter conhecimento dessa preocu$ação ao informar que será adotado um 
plano para que o Distrito Federa!retome para si essa atividade. 

Delineados esses prévios apontamentos, advirta-se que a presente 
análise se limita aos aspectós jurídico-formais do edital, sob a 
perspectiva da legislação que dicipIina as parcerias com organizações 
da sociedade civil (Lei n° 1301 /2O14 e Decreto Distrital n° 37.543/16). 
Não se emitirá no parecer nenhUm juízo de valor acerca do mérito do 
ato administrativo, cuja aferição e responsabilidade estão adstritas ao 
gestor público, a quem compete avaliar a melhor solução para atender 
ao interesse público do qual é curador. 

A ideia desenvolvida pela consulente é a de que o parceiro privadô 
preste os serviços educacionaisem prédio próprio, que deve estar em 
plena conformação com os  requisitos mínimos delineados nas 
Orientações Pedagógicas de fls. (74-126. 

11 
A importância do ambiente escolar, contudo, exige que as 

exigências quanto àadequaçãodo imóvel sejam melhor dehrnitadas e 
especificadas, configurando su cumprimento, inclusive, requisito 
indispensável de qualificação da»ntidade. 

Desta feita, imperioso que a consulente elabore documento mais 
detalhado, explicitando o quantitativo mínimo de salas, sanitários, áreas 
de lazer e demais ambientes, discorrendo qualitativamente sobre cada 
um deles. O mesmo deve se dar quanto ao mobiliário imprescindível à 
execução do serviço que não será adquirido com recursos da parceria. 



Pnxssa 

No que tange ao custo dos serviços, 
valores estabeíecidos no Processo ri" 46000027012013, reajustado 
conforme IPCA, mas propõe a existência de um valor único, 
independentemente da idade da &ança (fL 05). 

Esse valor corresponde àquele definido na Portaria - SEEDE no 
316, de 29 de setembro de 2016 para crianças de 0-3 anos- Com efeito, 
ali, analisandose os custos pará o atendimento de crianças de O a 5 
anos, no âmbito da primeira etapa da educação básica, definiu-se o 
valor mensal individual de R$ 74753 (setecentos e quarenta e sete reais 
e cinquenta e três centavos) pará as crianças de 0-3 anos e R$ 640,74 
(seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos): para as de 
quatro e cinco anos. Argumentando a consulente, contudo, que não há 
razões para o diferenciamento (fi. 05), propõe a equiparação, devendo o 
valor por criança ser definido pôr meio de ato normativo setorial da 
consulente. Tal ato seria revisto antalmente para compensar questões 
inflacionárias. Registre-se que aixta não há nenhum ato normativo que 
iguale tais valores. 

Como os Termos de Colaboração a serem firmados (um para cada 
escola) dependerão do Piano de Jrabalho específico que será aprovado 
no bojo do procedimento de seldção tem-se que, à exceção do que já 
se adiantou quanto ao imóv& e: móveis de propriedade ou posse da 
entidade parceira, as definiões do Anexo IX - Orieritações 
Pedagôgicas - são suficientes pára orientar e subsidiar o Chamamento 
em questão. Se verËtica necessário, não obstante, fazer-se urna previsã7 
do quantitativo de alunos possíveis de serem atendidos em cada escola, 
bem como do número de entidades que serão s&ecionadas, na medida 
em que a única informação sobre o tema conítante nos autos é a d 
que os termos de colabõração atuais, que expirarão em 29 de junho de 
20171  atendem. 15146 crianças. 

Após a escolha das entidades, deverá a Adminstração atestar aI 
adequação dos Planos de Trabalho que serão impementados ao 
estipulado nas Orientacões Peda,96g1cas e ao disposto no ari. 22 da Lei 
13.019/14. Ainda, caberá á consuiente cumpriras determ&iações do art. 
35 da Lei 13.01912014. 

A disponibilidade orçamentária para atendimento de 11.625 
crianças no segundo semestre de 2017 restou evidenciada na 
documento de tE 135, constando ali, ainda, internação de que a 
TDMMR 
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despesa é compatível com o PA 2010-2019 e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias no 5-69512016. Já à fi. 137, encontra-se declaração 
quanto à estimativa do impacto .9rç8mentâr10 das despesas nos anS de 
2017 2018 e 2019. 

Ainda sobre a questãõ orçamentária, iniDeriosa a observância do 7 
Decreto n° 37.121/2016 que definiu regras de restrição de custos, em 
especial a prevista em seu art, 7&  W. 

Passando-se, à análise ds rnnutas de edfta de Chamamento 
Público e do Termo de Colaboração, verifica-se que os mesmos foram 
elaborados em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 
13.019/2014 e no Decreto Distrital no 37.843/2016, cabendo, ainda, tecer 
algumas pontuais considerações: 

No Edital 

no item 7.1, os atéilos de dassificação2  referem-se 
exclusivamente àexperiênda dd entidade, o que merece ser justificado, 
na medida em que o ad. 27 da Lei 13019114 credita real importância ao 
grau de adequação da Øropostaaos otjetivos específicos da parceria, o 
que é diferente de simples demõhstração de experiência; 

- definir outro critério de deempate para o caso do previsto no item 
8.1 não ser suficiente; 

- recomenda-se exigir, na fase de habiIftação observância a 
requisitos mínimos (a serem especificados pela consulente) dê 
quantidade/qualidade relativos aos imóveis e móveis próprios da 
entidade; 

- justificar o prazo estatuíclo no item11.1.13, uma vez que não se 
afigura salutar iniciar-se uma parceria tat com entidade cujo espaço de 
atuação não se encontre adequado à prestação dos serviços pactuados; 

compatibilizar os prazos dê vigência do edital consignados no item 
15eno181; 

1 "Nt. 70  Fica vedada aos ôttãs da ad)vüiítmçëo deta, 4s autarquias e fundsções públicas e às 
empresas dependentes a assunção de compromissos que impliquem gostos com as seguintes 
despesas(..) 
VI- celebração ou pmrmgaçáo de convânios que impliquem em despesas para o Dist,ito Federal, em 
montante superior a R$ 1000.000.00 por ano e por convênio; a serem caso a caso,  
excepcionalizadasy' 

Recomenda-se a consulsnte que dedique especial ateiwção aos crftéios de classificaçãb, 
demonstrando sua obetividade e ruas correiaço com o objeto da parceúa, de forma que 
efetivamente evidendiern, em crdem decrescerftE, as entidades que apresentarem os melhores 
projetos a serem custeados com recursos çúllicos. 

6 
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- trazer no corpo do edÍta a forma de 
poderá ser definido sempre em Portaria. 

No Termo de Colaboração (igência de 54 meses, prorrogáveis) 

- incluir na descrição do objeto (Cláusula Primeira) que os serviços 
serão prestados em imóvel próprio da entidade convenente; 

a redação do item 42 encQntra-se confusa, merecendo reparos; 
- incluir no item. 62, informação de que a Organização da 

Sociedade Civil executará o objeto da parceria em prédio próprio, ali 
devidamente especificado; 

- no item 8_2.22, incluir que o reajuste, se conveniente e oportuno, 
deverá, também, adequarse à lei fl°  1019212001 devendo-se, desde 
já, prever o índice à ser aplicado (IPCA, em conformidade com o 
Decreto n° 37121/16). A alteraçk do valor em razão do reajuste deverá 
se dar por meio de. Termo Aditivo e, não, simples apostilamento, nos 
termos do §60  do art. 44 do Dec!eto ri0  37.843/2016 

111- Conclusão 

isto posto, é o parecer no sentido de que o Chamamento Público 
em epígrafe encontra-se, em sUa maioria, em conformidade com a 
legislação de regência, podehdo seguir andamento desde que 
observadas as recomendaçôbs invocadas no opinativo, cujo 
cumprimento poderá 

. ser atéstado . pela assessona jurídica da 
consulente. 

1 

À consideração àupetior. 
Brasília, iBde abril de 2017 

Danu"M.Ram 
........Procuradora do Distrito Federal 
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L GOVERNO DO DISTRITO FIC»ERAL 
PROCURADORiA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
Gabinete da Procuraora-Gera1 
Procuradoria Especial da AtividacíeConsijitiva POCURADORIA.GERAL 

DC) DISTRITO FDEpA,. 

PROCLSSO N°: 460000036/2017 
INTERESSADO SUPLAV 
ASSUNTO: Edital Convocação 

MATÈRIA: Administrativa 
o 

RvIrWilJ ÈwN,~em:I _ÈE78R 

APROVO O PARECER N° 034212017. - PRCON/PGDF, exarado pela 

ilustre Procuradora do Distrito Federal Danuza M. Ramos. 

Ressalto que a autoridadp administrativa deverá zelar pela correta 

condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira 

responsabilidade a observância às normas legais de regência e às recomendações 

constantes do opinativo. 

Considerando, ainda, o teor dos pronunciamentos desta Procuradoria, 

recomendo que, após a implementação das observações apontadas, haja 

manifestação da respectiva assessoriá jurídica, em despacho no qual deva versar, 

exclusivamente, sobre o atendimento 'aos apontamentos apresentados por esta 

Casa, ressalvando, em todo caso, a possibilidade de nova análise deste órgão 

central do Sistema Jurídico da Distrito Federal, caso subsista dúvida jurídica 

específica. 

Em LO/ /2017. 

JANAINA CARLA DOS SANTOS MENDONÇA 
Procuradora-Chefe 

Procuradoria EspeciM da Atividade Consultiva 

NEV - 
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GOVERNO DE BRASILIA 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÂ 

ASSESSORJAJJRJDICOLEGISLAW/A 

INFORMAÇÃO JURÍDICA N°: 182/2017 —AJL/SE 
PROCESSO N.°: 0460-000036/2017 ,. 

INTERESSÀJ)A: SUPLAV 

ASSUNTO: Edital de Chamamento Públicb n.° 0/201.7 - Atendimento 

ipepia /12 
Proc., %o..000%jc 

• EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO MIMJTA 
DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 
02/2017. CENTROS DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA 

• INFÂNÇIA - CEPIs. PARECER N.° 342/2017 - 
PRCON/PGDF. RECOMENDAÇÕES A SEREM 

) OBSERVADAS. 

Senhora Chefe da Assessria JudicoLegiativa, 

1 - Relatório 

Trata-se de minuta de EdiS de Chamamento Público de Organizações da 

Sociedade Civil que tenham interesse em atebder, em prédio próprio, crianças de O (zero) a 5 
(cinco) anos, primeira etapa da educação básica, em período integral (10 horas). 

Os presentes autos foram eiieaminhados a d. Procuradoria-Geral do Distrito 

Federal, para análise da minuta de Edital e se!s respectivos anexos. 

Por sua vez, a 4. PGDF s maxüfstou através do Parecer ri.0  342/2017 
PRCON/PGDF, elencando algumas recomei1daçôes a• serem ateiididas, relativas à minuta de 

Edital e à minuta do Termo de Colaboaçao, bem como indicou a necessidade de 

complementação de elementos da instruçao pocessual. 

Na sequência, esta Assessojia encaminhou os autos aos setores técnicos 

competentes, para fins de adoçao das providências sugeridas por aquela Casa Jurídica. 

ASSES$QRIAJURjDlcLEGrsTIvA 
SBN - Qd. 02- Lt. 17- ar, c - Edifício Phenlcia .- 14° Andar 

Tejefone: 3901-3252 - ajl.sedf@gmaiicory, 

Página 1 de 4 



3 GOVNO DE BRASÍLIA 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

ASSESSOPJ1CJIJRIDICOLEGISLAVA 

Após a realização das adequações pela SUPLAM o presente processo foi 

restituído a esta Assessoria, para finus de verificação quanto ao atendimento das 

recomendações propostas no Parecer n.°  342/2017— PRCON/PGDF. 

..... 

II - Análise Jurídica 

Inicialmente, cumpre esdiarecer que a presente manifestação se limitará à 

verificação dos requisitos constantes do Pirecer 11.0 342/2017 - PRCON/pGDF que analisou 

a minuta de Edital e seus respectivos antxos, e ã legalidade, não adentrando nos aspectos 

técnicos do pretenso Chamifine
11  

nto Públici 

Nesse sentido, passa-se a análise do cumprimento das recomendações 

oferecidas pela d. Procuradoriageral do Distrito Federal, no opinativo supracitado: 

Dg instrução processual: 

- Elaboração de documento mais detalhado, explicitando o quantitativo 
mínimo de salas, sanitários áreas de lazer e demais ambientes, discorrendo j

1 V qualitativamente sobre cgda um deles. O mesmo deve se dar quanto ao J mobiliário imprescinclívetã execução do serviço que não será adquirido com 2 
recursos da parceria. 
NAO ATENDIDO 

- PrevisAo do quantitativo de alunos possíveis de serem atendidos em cada 
escola, bem como do número de entidades que serão selecionadas, na 
medida em que a única informaçào sobre o tema constante nos autos é a de 

-- que os teimos de colaboração atuais, que expirarão em 29 de junho de 2017, 
atendem 15.746 crianças. 
NÃO ATENDIDO. 

- Expedição de ato nonnatho setorial, para a equiparação dos valores por criança; 
ATENDIDO. 

(consta no autos, a cópia da Penaria n.° 183, de 23 de 
abril de 2017) 

- Verificao por parte dos 'setoS técnicos quanto à adequação do Plano de 
Trabalho a ser apresentadC pelas Organizaçôes da Sociedade Civil, com o 
estipulado nas Orientaçõe~edagógj 5  e ao disposto no artigos 22, da Lei n.° 13.019/2014 

A SER ATENDIDO EM MOMENTO OPORTUNO. 
L. 

AS8 ESSOR IA JUR IDICO LE GIS LATI VÃ 
SBN - Qd. 02— Li 17— 01. C 

- Edifício Phenícja - 14°Nidar 
teFefone: 3901-3252 —ajlsedf©gmajl com 
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Flábrica 

- Adoção das providêhcias elencadas no artigo 35, da Lei n.°  
13.019/2014, antes das formalização do Termo de Colaboração; 

A SER ATENDIDO EM MOMENTO OPORTUNO. 

- Submissão dos autos à GovernançaiDF, a fim de que delibere sobre a Z 
possibilidade de excepcidnalizar a vedação  contida 
Decreto n.° 37.121/2016. 

[" NÃO ATENDIDO 
2o ocoü% Jw1 

Ai Minuta de Edital ifis. i53/168) 

-Justificar a previsão de ppntuação exclusivamentTqhto à experiência da 
entidade, na medida em que o art. 27, da Lei n.° 13,019/14, credita real 
importância ao grau de adquãçào da proposta aos objetivos específicos da 
parceria,o quéé diferente de simples demonstração de experiência; 
JUSTIFICATIVA APRESENTAJA PELA SUPLAV EM DESPACHO 
DE FLS. 169/170. 

- Definir outro critério de desempate para o caso do previsto no item 9.1 não 
ser suficiente; - 

ATENDIDO. Verifica-se ainclusão do item 8.2 na minuta de Edital. 

- Edgir, na fase de habilitdção, observância a requisitos mínimos (a serem 
especificados pela consúlente) de quantidade/qualidade relativos aos 
imóveis e móveis próprioá da entidade; 
NÃO ATENDIDO. 

- Justificar o prazo estãtufo no item 11.1.13, uma vez que não se afigura 
salutar iniciar-se uma parceHa tal com entidade cujo espaço de atuação não 
se encontre adequado à prestação dos serviços pactuados;  
NÃO ATENDIDO. O setoa4  técnico reproduziu no item 11.1.13 a redação 
do item 11.1.14 e suprimiva redação anterior. Sugere-se adequação. 

- Contoatibiflizar os prazos de vigência do edital consignados no item 15 e 
no item 18.1; 
ATENDIDO PARCIaMENTE. 
Sugere-se a revisão da jrnrte final do item 18.1, não parecendo 
adequado utilizar como márco inicial da contagem do prazo de validade 
do certame, a data da assinatura dos Termos de Colaboração. 

- Trazer no corpo do edital i forma de reajustedos valores, que poderá ser 
definido sempre em portaria! 
ATENDIDO. Verifica-se a Giclusão do item 2.6 na minuta de Edital. £ 

ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA 
SBN - Qd, O2— Lt, 17— SI. O — Edijíejo Phenlcia - 140 Mdar 

Telefone: 3901-3252 - aji.sedf@gmaij.com  
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• Da MMuta do Termo de (iõlaboracâp 

- Incluir na descriçãõ do 'objeto (Cláusula !ri mefra)  que os serviços serão 
prestados em imóvel própí:io da entidâde cbni'enente; 
ATENDIDO. 

- A redação do item 4.2, ehcoitrá-se confusa, merecendo reparos. 
ATENDIDO. 

- Incluir no item 6.2, informaç.o de que a Organização da Sociedade Civil 
executará o objeto da parceria em prédio próprio, ali devidamerite 
espccifiëado; 

ÀYÁUNDIDO. 2U- 

- No item 8.2.2.2, iiicluir Íve o réajuste, se conveniente e oportuno, deverá, 
também, adequar-se á Lei n° 10.192/2001, devendo-se, desde já, prever o 
índice a sei aplicado (IPCA, em conformidade com o Decreto n° 
37.121/2016), H 
ATENDIDO. 

Ante o exposto, considerando as orientações ofertadas no Parecer 342/2017-

PRCON/PGDF, entende-se pela viabilidadç.jurídica de publicação do edital de Chamamento 

Público n.° 02/2017, desde que sejam átendidas todas as recomendações elencadas no 

presente opinativo. 

É entendimento, que submeto à elevada consideração de Vossa Senhoria. 

Brasilia, 27 de abril 2017 

VIEIRÀ -
. a 

Matricula n. 220.687-0 - 

" 

¶ , r AOoÜQ%/D 

AS SES SO R LA JU DIC 0-LEO IS LATI VA 
SON - Qd. 02— Lt. 17— BL C - Edificio Pbenicia - 14DMdar 

Telefone: 3901-3252 - ajl.sedf@gmail.com  
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/j GOVERNO DÕ DISTRITO FEDERAL 
- 

SECRETARIA DE EADO DEEflu;AçA 
PwessØno003z{ / 

INFORMAÇÃO JURÍDICA N°:. - AJL/SEDF •1 REFERENCIA- PROCESSO N° 046O.9Õ0oj/q— 
INTERESSAflO (A): SUPLAV 
ASSUNTa . EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2017 

Senhora Chefe da Assessor-ia JurÍdico-Legislativa, 

Coaduno com o entendimento veiitilado no despacho da lavra do (a) Assessor (a) Dia. 

Cláudia Rodrigues Vieira, a quaL ao analisar a presente demanda, valeu-se das legislações vigentes 

que versam sobre os procedimentos adequados para a realização do que se pretende na minuta do 

Edital de Chamamento Público n° 02/2017 apresentada, inclusive do Parecer n° 342/2017 - 

PRCON/PGDF, e pontuou sistematicamente cada alteração e/ou revisão que deverá ser observada 

pelos seÉorcs técnicos na redação da referida mhiuta. 

Posto isso; ratifico o inteiro teor da Informação Jurídica no 182/2017 - AJL/SE com a 

recomendação de que o pleito seja encahilnhaddàsupL,Ay para ciência e providências cabíveis. 

À superior consideração. 

De acordo. 

Brasilia, 27de abril de 2017. 

JUL1At$ ARAÚJO SOUSA 
Assessora Tébico Jurídico-Legislativa 

Matrícula n.° 30.682-7 

9%8'D 

Aprovo o despacho supra por suas próprias razões. 

À SUPLAV para conhecimento ïds informações prestadas por esta Assessoria e 

providências subsequentes. 

Brasília, 27 de abril d 2017. 

-a 

HELLENF CÂOD RVALHO 
Chefe da As ssor6 Jur di -Legislativa 

LogJ_.Jft is 

MX 
ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA 

SBN - Qd. 2 - Lt. 17— BI. C - Edificio Phenícia - 14 Andar 
TeIofone 3901-3252 - ajl.sedgmaj1.corn 



SECRETARIA DE ESTADÕ EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

I 

GOVERNO PC DISTRITO FEDERAL 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° /2017 
PARCERIA QtE ENTRË SI CELÉBRfl4 O 
DISTRITO FEDERAL; REPREENtA5O PELA 
SECRETARIÀ DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO 
bISTRITO FEDERAL 

- SEEDF E A 
ÔRGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (NOME DA 

PROCESSO: 000.030.000/2017 

Pelo presente instrumento, de um lado o bistrito Federal, por 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SEEDF inscrita no CNPJ n°. 0000r0000, com sede em Brasilia/DF, Setor 

Bancário Norte, Quadra 02, Bloco O, Lote 17, Ed. Phenícja, doravante 
denominada ADMINISTRAÇÃO POBLICA, neste ato representado por xxxraaoac, 
na qualidade de Secretário de Educação do Distrito Federal, brasileiro, 
residente e domiciliado em Brasilia/DF, portador da CI n° 0003000 

- SSP/SP, CPF n° 0000000, nomeado plo Decreto de F de janeiro de 2015, 
publicado no DODF n° 1, de 01/0172015, página 12, e a 
doravante denominada ORG7INIZAÇÀOI DA SOCIEDADE CIVIL, com sede no 
endereço xxxxxxxx<, CE?: xxxxxxx; Telefone: (61) xxxxxx, inscrita no 
CNPJ/NF n°  xxxxxxx, representada or xxxxxx, na qualidade de Presidente, 
residente e domiciliado na xxxxxxx/rjp, portador do RG n°  xxxxx, CPF n° 
xxxxxxxx, resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração, regendo-se 
pelo disposto na Lei Nacional Complementar n° 101, de 4 de maio de 2300, 
nas Leis Orçamentária5 do DistritoFederal na Lei Nacional n°  13.019, de 
31 de julho de 2014, na Lei n° 13.204,de 15 de dezembro de 2015 e no 
Decreto n°. 37.843, de 13 de dezembro de 2016, respectivos regulamentos e 
demais atos normativos aplicáveis, mediante as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente Termo tem por objeIo ação conjuriLa entre a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA e a ORGANIZAflO DA SOCIEDADE CIVIL para o atendimento a crianças 
de O zero) a 5 (cinco) anos de idade, primeira etapa da Educação Básica, 
em período integral de 10 horas diárias, em prédio próprio da 
instituiçâo, 

podendo ser form1izado a partir da data de sua 
habilitação, conforme interesse da Administração Pública, com vistas ao 
desenvolvimento em seus aspectos 

- físicos, emocionais, afetivos, 
cognitivos, linguísticos e sociais, conforme meta pactuada, estabelecida 
no Plano de Trabalho, apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 
acostado às fis. 

- 
a e aprovado pela Comissão de Análise de Planos 

de Trabalhos à fl. 

Havendo rrcgularjdades nsre instrunlento eatro elo contato Com a Oiivldoila de Combate à 
Cornipço Do Ieione OO-€449Q6O (I)ecivto 34.031)2012) 

1 



- GOVERNaDO DISTRITO FEDERAL 

À 
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

2 1.2 - Integra este -Termo o Plano de Trabalho aprovado, as Orientações 
Pedagógicas para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam 0 

- a 
Educaçao Infantil e as Orientações de. Execuçeo Administrativo 

- I?- jFinancejra para a parceria entra a 2%DMIIISTRAçÃo PÚBLICA e -a ORGANIZAÇÃO PSJpz 
SOCIEDADE CIVIL para a oertada Educação Infantil. 

CLAÚSULA SEGUNDA 
- DO VALOR TOTAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO 

1 
i2.1 - Este instrumento envolve transferência de recursos financeiros da 

: 1 1 ADMINISTRAÇÃo PÚBLICA para ORGNIIZAÇÀO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme 
L Jcronograma de Desembolso previsto no Plano de Trabalho. 

2.2 - O valor global dos recursos públicos da parceria é de 
R$XXXXXXXxXxX(xxxxxxxxxxxxx 

, 
- tem por base o valor per capit/mês para cada criança de O a 5 aros, 

conforme quadro abaixo: 
Valor Per Capita Faixa Etária N° Atendimento Valor Total R$ 747,53 O a 5 anos - 

2.3 - A despesa ocorrerá à conta da seguinte Dotação  Orçamentária:Unidade 

E12.3,65.6221.2388 - 4 

ma de Trb 

3

Natureza de
Orçamentàrj Fonte  de 

a 
Despesa Recursos 

6221.238 
18101 

3.50.43 

 

100, 101 e 103 
2.4 

- O valor empenhado é de xxxxxxxxx>ç 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) conforme Nota(s) de Etripenho -no 
xxxxxx/Ano Xxxxxxx/Ôrgão xxxxxxxxxxxxxx 
sob o evento n° 

emitida(s) em  
xxxxxxxxx na modalidade xxxxxxxxx,<, x.  

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA 

3.1 Este instrumento terá vigência a partir da data de sua assinatura 
até //, 

que Corresponderá a 54 (cinquenta e quatro) meses, 
podendo ser prorrogavel conforme 6 inciso VI, do art. 30, do Decreto n° 37.843, de 13/12/2016 - 

3.2 A Vigência poderá ser altéada mediante termo aditivo, conforme 
consenso entre os participes, não devendo o periodo de prorrogação ser 
superior a 54 (cinquenta e quatro) meses. 

3.3 A vigncja poderá ser alterÁda por prorrogação de oficio, quando a 
ADMIMISTRAÇÀO PÚSLICA der causa a atraso na execução do objeto, limitada ao período do atraso. A prorrogação de oficio será formalizada nos autos mediante termo de apostilamento, com Comunicação à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. 

Havendo IrrngI1!arfdades oesI iOStfll000to, eotr 
Contato com a 

Orliclorja de Combate à COrmpço, no telefone On0.6449cE0 
Wecreto .'4031120t2) 



GOVERNO £0 DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO.  EDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERM 

3.4 A eficácia deste ínstrumento fica condicÍonada à publicação do seu 
extrato no Diário Oficial d6 Distrito Federal, á ser próvidenojada pela 
J4DMINISTRAçÃo PÚBLICA até 20 (vinte) dias após a asihatura. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

4.1 O repasse de recuros obedàcerà ao cronograma de desembolso, em 
consonância com o cronograma i, de execução da parceria; ficaüdo 
condicionado à disponibilidade fibanceira do Govrho doDistríto Federal 
-GOF. 

4.2 Nas parcerias cuja düração eiceda um ano, a liberação das parcelas 
está condicionada á apresentaçâo da prestação de contas ao término de 
cada exercício. 

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRAPARTIDA 

Não será exigida contrapartida da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, em 
conformidade com o Decreto N°  37.843, de 13 de dezerrbro de 2016. 

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS RESPONSABXLIDZi.DES 

6.1 DA ADMINISTRAçÃo PÚBLICA: 

51.1 - acompanhar a execução daparcerja e zílar pelo cumprimento do 

disposto neste instrumetito, na Lei taciona1 n° 13.019/2014 e suas 
alterações, no Decreto Distrital i° 37.843, de 13 de dezembro de 2016, 

nas Orientações Pedagágicas para ás Instituições Educacionais Parceiras 
que ofertam Educaçâo Infantil e nas Orientações de Execuçâo 
Administrativo 

- Financeira; 
5.1.2 

- transferir à ORGANIzAçÃo DA SOCIEDADE CIVIL os recursos 
financeiros da parceria, de acordo com o cronograma de desembolso 
constante do Plano de Trabalho; 
5.1.2.1 - emitir oficio ao Banco de Brasília 3/A 

- BRB Solicitando a 
abertura de conta bancária, isenta de tarifa, conforme art. 51 da Lei no  13.019/2014, para o recebimento do& recursos; - 

5.1.2.2 - nas parcerias cuja duaçào exceda um ano, condicionar a 
liberação das parcelas à apresentaço da prestação de contas anual; 
5.1.2.3 - consultar o Sistema Integrado de Gestão Govenamental 

- SIOGO, 
o Cadastro de Entidades Privadas sem fins Lucrativos Impedidas 

- CEPIM, para verificar se há ocorrência 1
,ímpeditiva, e realizar consulta aos 

sítios eletrônicos de verificação 4e regularidade fiscal, trabalhista e 
previdenciária, antes da liberação de cada parcela; 
5.1.3 - assumir ou transferir a terceiro a responsabilidade pela execução 
do objeto da parceria, no caso da paralisação, de modo a evitar sua 
descontjnuidade; 

Havendo rltgularhhdes resto iuszmoieoro. entre em cornaLo com a Ouidoxa de Cocabate ã comipção, uo tele(one OBUO-6449060 (Decreto 34.031/2012) 
- 



GOVERNOFFJO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO EDtJCAÇÃÕ DO DISTRITO FEDERAL 

; .1.4 - divulgar o objeto da preria nos termos da legislação e orientar 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sobre como fazê-lo, mediante 

0 
procedimentos definidos conforme seu juízo, de co'±rveniência e 
portunidade; 

- apreciar, as solicit&ções apresentadas pela ORGANIZAÇÃO DA 
¶i 1 

kCIEDADE CIVIL no curso da execução da parceira. 

L

b

1.6 - orientar a ORGANIZAÇÃO DÃ SOCIEDADE CIVIL quanto à prestação de 
ontas apresentadas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; 
.1.7 - analisar e julgar as Õohtas apresentadas pela ORGANIZAÇÃO DA 
CIEDADE CIVIL. 

- realizar a classificaçàd e oencaminhamento de crianças, dentro 
dos critérios estabelecidos por esta ADMINISTpaçÃo PÚBLICA, para ocupar 
as vagas conforme previsto no Plàno de Trabalho; 
5.1.9 

- orientar e acompanhar o' processo de inclusão das crianças com 
deficiência, altas habilidades é. transtornos globais de desenvolvimento 
na ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
5.110 

- realizar vistoria no'imóvel e nos bens móveis quando da 
formalização 'e extinção 'da parceria; 

6.2 - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE ' CIVIL 

6.2.1 - executar o objeto da parceria de acordo com o Plano de Trabalho, 
observado o disposto neste instrumento, na Lei Nacional no 13.019/2014 o 
Decreto Distrital n° 37.043, 16/1?/2016, nas Orientações Pedagôgicas para 
as Instituições Educacionais Pa±cjras que ofertam Educação Irifantil,aem 
prédio prõprio, nas Orientações de Execuão Administrativo 

- Financeira, e 'TWd'- 
 em"rjormativo setorial em comlernentaçao aos demais, a ser 

publicado pela SEEDF; 
6.2.1.1 - 

com exceção dos comromissos assumidos pela ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA neste instrumento resposabilizat_se por todas as providências 
necessárias à adequbda execução da objeto da parceria; 
6.2.3 

- apresentar à ADMINISTRAÇLQ PÚBLIcA o comprovante de abertura da 
conta bancária especifica no Banco de  
bancária, destinada excl Brasilia S/A, isenta de tarifa 

usivamente a receber e movimentar os recursos da 
parceria. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá disponibilizar consulta 
por meio do Bankwet BRB; 
6.2.4 

- responsabilizar_se exclusivamente pelo gerencjame 0  
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz 
respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, confome 
estabelecido no Plano de Trabalho;' 
6.2.5 - 

na realização de compras ç contratação de bens e serviços, adotar 
métodos usualmente utilizados 

' pela sÃtor privado, zelando pela 
observância dos principio5 da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da eonomicidade e da eficiência, conforme 
disposto nas Orientações de Execuão Administrativo 

- Financeira; 

Haveodo intgol idades nesle iostnjmenln. enhit em coemho com a Ou,idoris d Combahe 
4 Corrupção. 00 eleíone 0800-64490€0 (Decrttc 3403112012) 
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- 

6.2.6 - realizar a movimentação de recursos da parceria mediante 
transferência eletrônica sujeita a identificação do beneficiário final e 
realizar pagamentos por erédito? na conta bancária dos fornecedores e 
prestadores de serviços, com uso de boleto bancário ou cheque nominal; 
6.2.6.1 - utilizar o regime de rembolso como medida excepcional, a ser 
adotada mediante autorização em decisão motivada do administrador 
público, desde que esteja comprovado o crédito na conta bancária dos 
fornecedores ou prestadores de serviços. 
62.7 - solicitar à ADMINISTRAÇÃQ PÚBLICA, casb seja do seu interesse, 

remanejamento de recursos e o uso dos rendimentos de ativos financeiros 
no objeto da parceria, indicandZ a consequente alteraço no Plano de 
Trabalho, desde que ainda vigenteeste instrumento; 
6.2.8 - responsabilizarse, exclusivamente, pelo regular pagamento de 
todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
relacionados à execução do cbjeto'da parceria; 
6.2.8.1. - observar - a sitemática de provisionamento de verbas 
rescisórias, caso seja ekigida pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 
6.2.9 - prestar contas conforme Orientações de Execução Administrativo 

- 

Financeira, e ainda, em normativo etoria1 a ser publicado pela SEEDF; 
6.2.10 - realizar devolução de recursos quando receber notificação da 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA com essa determinação; 
6.2.11 - devolver à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA os saldos financeiros 
existentes após o término da parceria, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas de aplicações financeiras, no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas 
especial; - 

6.2.12 - permitir o livre acesso dos agentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, do 
Controle Interno e do Tribunal deOontas aos processos, aos documentos e 
às informações relacionadas à ekecuçao desta •parceria, bem como aos 
locais de execução do objeto; 
6.2.13 - manter a guarda dos documèntos originais relativos à execução da 
parceria pelo prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da 
apresentação da prestação de contas; 

- 

6.2.14 - divulgar o objeto da pakceria nos termos da legislação e no 
sitio da ORGAnIZAÇÃO DA SOCIEDDE CIVIL, mural acessível e na placa de 
identificação da parceria a ser fbada na área externa; 

CLÁUSULA SÉTI - DAS DESPESAS 

7.1 - poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes despesas: 
7.1.1 

- remuneração da equipe encarregada da execução do plano de 
trabalho, compreendendo as desSesas com pagamentos de impostos, 
contribuições sociais, Fundo de Grantia por Tempo de Serviço 

- FGTS, 
férias, décimo terceiro salárj:o, salários proporcionais, verbas 
rescisórias e demais encatgcs sociais e trabalhistas, alusivas ao período 
de vigência da parceria, conforme revisto no plano e trabalho; 

Havcdo 'itgulniidades oeste stnjmenco entxe m conlato com a OlMõoria de Cómbate à Cormpço. no lelefone 00-64490e0 (Douto, 34031/2012) / 
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.... 
-ri 

oE, 7.1.2 - 

Os custos e bens a serem adquiridos estao ciescritos e 5,  , discriminados em rol taxativo no Plano de Trabalho 
, nas Orientações 

Pedagógicas para as Instituiçbes Educacionais Parceiras que ofertam 
O Educação Infantil e nas Orientações de Execução Ainistratjvo 

- Financeira; 

.2  - O pagamento de despesas crn equipes de trabalho sdmente poderá ser 
utorizado quando demonstrado que tais valores: 

- correspondem às atividades e aos valores constantes do plano de 
rabalho, observada a qualificação técnica adequada à execução da função 

; ser desempenhada. 
.2.2 - são compatíveis com o yalor de mercado da região onde atua a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e lâo ultrapassem o teto de remuneração do 
Poder Executivo Distrital, de aordo com o plano de trabalho aprovad 
pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; J. 
7.2.3 - 

sâo proporcionais ao tSpo de trabalho efetivamente dedicado á 
parceria, devendo haver menõrja de cálculo do rateio nos casos em que a 
remuneração for paga parcialmente com recursos da parceria, vedadá a 
duplicidade ou a sobreposição dé fontes de recursos no custeio de üma 
mesma parcela da despesa; 
7.2.4 - 

no estão sendo utiiizadós para rerLunerar cônjuge, companheiro ou 
parente, em linha reta ou colatêral, por consanguinidade ou afinidade, 
até o terceiro grau, de: 
- administrador,  dirigente OUi associado com poder de direção da 
organização da instituição celebrante da parceria; 
- agente público com cargo em coffdssão ou função 

de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela execução da parceira no órgão ou entidade pública, ou 
- agente público cuja poSiçàè no árgão 

OU entidade pública distrital seja hierarquicamente superior à chefja da unidade responsável pele execução da parceria. 1
, 

- 

7.2.5 
- custos indiretos necessrios à -execução do objeto, tais como 

internet, transporte telefone, taxas e tarifas, consumo de água e 
energia elétrica, conforme especificado no Plano de Trabalho; 
7.2.6 

— 

aquisição de equipamn05 e materiais permanentes essenciais 
à 

consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que 
necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais, conforme 
o disposto no plano de trabalho af&ovado; 

7.27 
- contratação de serviçõs de terceiros, tais como limpeza, 

manutenção, segurança de instalações físicas, capacitação e treinamento, 
informática design gráfico, 

desevo1vimento de softwares, contabilidade 
auditoria e assessoria jurídica; 

- 

7.3 
- Não poderão ser 

despesas: pagas co recursos da parceria as seguintes 
- 

7.3.1 
- despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria; 

2. 

Hsvciidrj eguIandfi4aÇ oeste instnzmerne enut n 
Conifito CD1 a Ouvjd,jfla dE combate à COxrupço, ao teIefon OOO.6449Q€o (DEcreto 34M3112012) 
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7.3.2 - pagamento, a qualquer titulo, de, servIdor ou empregado público 
salvo nas hipóteses previstas emlei especifica 6u na lei de diretrize 
orçamentária5; 

 

7.3.3 - pagamento de juros, rr,ult& - e correção m0 -jetária, incflxsive 
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, salvo quando as 
despesas tiverem sido causadas por atraso da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA na 
liberação de tecursos 
7.3.4 - despesas com publicidade;.' 
7.3.5 - pagamento de despesa cub fato gerador tiver ocorrido em data 
anterior ao inicio da vigência da parceria. 
7.3.6 - pagamento de despesa em data posterior ao término da parceria, 
salvo quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante a vigência 
do termo de colaboração. 

- 

CLÁUSULA OITAVA 
- DA ALTERAÇÃO DO PLMqO DE TRABALHO 

8,1. 
- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA podeá propor ou autorizar a alteração do 

Plano de Trabalho desde 'que presrvado o objeto, mediante justificativa 
prévia, por meio de termo aditivo ou termo de apostilamento. 

8.2 - Será celebrado termo aditivt, nas hipóteses de alteração do valor 
global da parceria e em outras situações em que a alteração 

for 
indispensável para o aendiTento do interesse público. 
8.2.1 - A AD141N15TRaÇÂo PÚBLICA p4ovidenciará a publicação do extrato do 
termo aditivo no Diário Oficial do Distrito Federal. 

• 8.2.2 - Caso haja necessidade de termo aditivo com alteração do valor 
• global da parceria, sua proposta deve ser realizada com antecedência 

mínima de trinta dias, devendo os acréscimos ou supressões atingirem no 
máximo vinte e cinco por cento do valor global. 
8.2.2.1 - O percentual poderá ser superior caso se configure situação 
excepcional em que o administradr público, ateste que a alteração 4 
indispensável para o alcance d& interesse público na execução da 
parceria. 

' 

8.2.2.2 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.IporJerá de acordo com a oportunidade e 
conveniência, atualizar o valor da per capita por meio de portaria,o 
registro dar-se--á por apostilamento. 

8.2.2.2 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá de acordo com a oportunidade e 
conveniência, atualizar ou reajustár o valor da per capita, seguindo as 
normas da Lei n°. 1O.192/?2001, ' ut±lizando índice' do IPCA, de acordo o 
Decreto no. 37,121/16. O registro dar-se-á por meio de Termo Aditivo, 
conforme § 6°. Do Art. 44 do Decreto n°. 37.843/2016. 

8.3 - Será editado termo de apcsii1amento pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
quando necessária à indicação decrédito orçamentário de exercícios 

futuros e quando a organização da instituição solicitar remanejamento de 
recursos ou alteração de itens do ptano de trabalho. 

5" Havendn irmgu]ridades neste ifismimerno, entie em contato com a Ouvmora de Combate à Cornpço, DO telefone 0800-6449060 (Dccreto 34.031/2012) 
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.3.1 O remanejamento de pequeno valor e a aplicação de rendÏment de 
e Jativos financeiros poderão ser ;falizados pela organização da sociedade 

10 
ivil no curso da parceria, co posterior comunicação à administraçao 
púb1±ca, desde que em benfjcíb da execução do objeto, observados os 
procedimentos e limites etabelecjdos PelaADMINIsppçÂo PÚBLICA no ato 
normativo Setorial. 

J

CLÁUSULA NONA 
- DO GESTOR DA PARèERIA 

J Os agentes públicos respo1sávejs pela gestão da parceria de que 
trata este instrumento, com poderes de controle, fiscalização e 
acompanhamento serão designados em ato público no Diário Oficial do 
Distrito Federal. 

ClÁUSULA DÉCIMA 
- MONITOfl.J4ENTO .E AVI%LIAÇÂO - 

10 - As ações de monitoramento •e avaliação poderão utilizar ferramentas 
tecnológicas, tais como redes sõciais na internet, aplicativos e outros 
mecanismos que permitam verificar' os resultados da parceria. 
10.1. - A Comissão de Monitoamento e .  Avaliação, designada em ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, atuará em caráter 
preventivo e saneador, visando' o aprimoramento dos procedimentos, a 
padronização e a priorização do controle de resultados. 
10.2 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA áeverá realizar Visita técnica in loco 
para subsidiar o monitoramento da parceria, 

podendo notificar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -;com antecedência em relação á data da visita; 

10.3 - 
A Comissão de Monitoramento e Availação homologará até a data a ser estipulada a ato normativo interno o relatório técnico de 

monitoramento e avaliação emitid6 pelo gestor da parceria, que conterá: 
- 

descrição sumária do objeto e análise das atividades realizadas, com 
foco no cumprimento das metas e no beneficio 
objeto; social da execução do 

- 

valores transferidos pela adminstraçào pública distrital; 
seção sobre análise 

de prestaço de contas anual, caso a execução da 
parceria ultrapasse um ano e ás ações de monitoramento 

já tiverem 
permitido a verifiação de que hóuve descumprimento injustificado quanto ao objeto; e 

- 

seção sobre achados de auditorj e respectivas medidas saneadoras, caso 
haja auditorias pelos órg~os de controle interno ou externo 

voltadas a esta parceria 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIZ.EIBÂ 
i. 

- ATUAÇÂÓ EM REDE 

Não será possível a execução da parceria pela sistemática de 
atuação em rede prevista na Lei n° 13.019/2014 

F{avedo 1rItgIJIaIidOd nesle nstnjuleolo, ernjr em contato com a Otfvidnda de Combate comipçAo 
no IeIefon 0OOO-64490 (DECMO 34.031/2012) 
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ClÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PBSS4AÇÃO DE CONTAS 

12.1 - A prestação de dontas erá um procedimento de acompanhinento 
sistemático da parceria; voltado à demonstração e verificação do 
cumprimento de metas e- resultados, que obsekvará o disposto na Lei 
13.019/2014, no Decreto Distrital no  37.843 de 16/12/2016, nas 
Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais Parceiras que 
ofertam Educação Infantil e em nàrmativo setorial a ser publicado pela 
SEEDF. 

- - 

12.2 - A prestação de conts final consistirá na apresentação pela 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL do relatório de execução do objeto, no 
prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigõncia da parceria, 
prorrogável por até 30 (trinta) dias mediante solicitação justificada. 

12.2.1 - O relatório de execução do objeto deverá conter: 
1 - descrição das ações desenvolvÍdas para o cumprimento do objeto, para 
demonstrar o alcance das metas e dbs resultados esperados; 

II - comprovação do cumprimento d'& objeto, por documentos como listas de 
presença, fotos, depoinentos, vidos e outros suportes;e 

III - documentos sobre-  o grau de atisfação do público alvo, que poderão 
consistir em resultado de pesquia de satisfação realizada no curso da 
parceria ou outros documentos, tas como declaração de entidade pública 
ou privada local, ou manifestação o conselho setorial. 
12.3 - O parecer técnico da ADt4It4ISTRAçAo PÚBLICA sobre o relatório de 
execução do objeto, considerando o teor do relatório técnico de 
monitoramento e avaliação, 

na verificação do cumprimento do 
objeto, podendo o gestor da parceria; 

- concluir que houve cumprimento integral do objeto ou cumprimento 
parcial com justificativa suficiente quanto às metas não alcançadas; ou 

- concluir que o objeto não foi cumprido e que não há justificativa 
suficiente para que as metas não tenham sido alcançadas, o que implicará 
emissão de parecer técnico preliminar indicando glosa dos valores 
relacionados a metas descumpridas sem justificativa suficiente. 

12.3.1 - Caso haja a conclusão deque o objeto não foi cumprido ou caso 
haja indicio5 de irregularidades üe possam ter gerado dano ao erário, a 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL será notificada para apresentar em até 90 (noventa) dias relatório de execução financeira, que Conterá: 
- relação das despesas e receitias realizadas, inclusive rendimentos 
financeiros, que possibilitem a dômprovação da observância do Plano de Trabalho; 

- relação de bens adquiridos, prodizidos ou transformados, quando houver; 

- comprovante de devolução do saldo remanescente da conta bancária 
especifica, quando houver, salvo quando já disponível na plataforma 
eletrônica de processamento da parceria; 

Havoadn rIguIalidades neste ioscnimento, enct em contato coni a 0uv140çia de Combate Corn'pçu, no t&efoe 
0000-&449%0 (Decmto 34.031/2012) 

• 1 
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extrato da conta bancária especifica, salvo quando já disponível na o o 1ataforma eletrônica de procesáamento da parceria; O 1 ° 1 cópia simples das notas e dás comprovantes 
3ata, valor, dados da ORGANIzA fiscais ou recibos, com 

Âo DA SOCIEDADE CIVIL e do fornecedor, 
114m da indicação do produto ouserviço; e 

Ao memorla de calculo do rateio das despesas, nos casos em que algum item 
Plano de Trabalho for pago prporcjcnalmente com recursos da 

parceria, 
para demonstrar que não houve duplicidade ou sobreposição de fontes de g 

- ecursos no custeio de um mesmo itera. cc, 

- 

2.3.2 - Com fins de diagnóstico, para que a ADMINISTçAo PUBLICA 
onheça a realidade COútempjada pela parceria, o parecer técnico abordará 

os impactos econômicos ou sociais das ações, o grau de satisfação do 
público-alvo e a possibilidade de SUstentabjljdade das ações. 
12.4 - 

Caso tenha havido notificação para apresentação de relatório de 
execução financeira, sua análise será realizada mediante parecer técnico 
que examinará a conformidade das despesas constantes na relação de 
pagamentos com as previstas no Plano de Trabalho, conideranuo a análise 
da execução do objeto; e verifiáará a Conciliação bancária, por meio da 
correlação entre as despesas da.- relação de pagamentos e os débitos na conta. 

12.5 - 
A análise da prestação de, contas final ocorrerá no prazo de 150 

(cento e cinquenta) dias, contad61  da data de apresentação: 
- 

do relatório de execução do objeto, quando não for necessária a 
apresentação de relatório de exedúção financeira; ou 
- 

do relatório de execução finanãejra, quando houver. 
12.5.1 

- 

O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante 
decisão motivada. 

12.5.2 
- 

O transcurso do prazo sm que as contas tenham sido apreciadas 
não .mpede que a ORGANIZAçÃO DA SOCIEDADE CIVIL participe de chamamentos 
públicos ou celebre novas parcerias, nem implica impossibilidade de sua 
apreciação em data posterior Ou vedação a que se adotem medidas 
saneadoras punitivas ou de5tinads ao ressarcimento do erário. 
12.6 - 

O julgamento final das contas, realizado pela autoridade que 
celebrou a parceria ou agente público a ela diretamente subordinado, 
considerará o conjunto de documertos sobre a execução e o monitoramento 
da parceria, bem como o parecer técnico conclusivo. 
12.7 - 

A decisão final -de julgarento das contas será de aprovação das 
contas, aprovação das contas comressalvas ou rejeição das contas, com 
instauração da tomada de contas especial. 

12.7.1 
- 

A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando,  
cumpridos os objetivos e metas de apesar de 

parceria, for constatada impropriedade 
ou qualquer outra falta que não résulte em dano ao erário. 
127.2 - 

A rejeição das contas ocorrerá quando comprovada omissão no 
dever de prestar contas; descuprimento injustjfi0 do objeto a 
parceria; dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou 
antieconômico; OU desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

Iavendo Irregularidades neste in5rumento enhI em 
contato com a OuvWoria de Combre à Cornpço no telefone OSOO-64490&) (Decreto 34.031)2012) 

- in 
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12.8 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá apresentar recurso 
administrativo no prazo de 15 (quinze) dias após sua notificação quanto à 
decisão final de julgamento das contas. 

12.8.1 - O recurso será dirigido & autoridade que proferiu a decisão, a 
qual, se não a reconsiderar no prAzo de 5 (cinco) dias, encaminhará O 
recurso à autoridade superior. - 

12.9 - Exaurida a fase ±ècursal,i no caso de aprovação com ressalvas, a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA providenciará o registro na plataforma eletrônica 
das causas das ressalvas, que terá caráter educativo e preventivo, 
podendo ser considerado na eventual aplicação de sanções. 
12.10 - Exaurida a fase recursa, no caso de rejeição das contas, a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deverá notificar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
para que: 

devolva os recursos de forma ilftegral ou parcelada, nos termos da Lei 
Distrital Complementar n° 833/2011, sob pena de instauração de tomada de 
contas especial e registro no Sistema Integrado de Gestão Governamental 

- 

SIGGC e em plataforma eletrônica, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da rejeição; ou 

- solicite o ressarcimento ao erátio por meio de ações compensatórias de 
relevante interesse social, mediánte a apresentação de novo Plano de 
Trabalho com prazo não superior a inetade do prazo original de execução da 
parceria, desde que a decisão fina1 não tenha sido pela devolução 
integral dos recursos e que não tenha sido apontada a existência de dolo 
ou fraude; 

- 
- 

12.11 - Os débitos serão apuràdos mediante atualização monetária, 
observado o Índice Racional de Preços ao Consumidor Amplo 

- IPCA, 
calculado pela Fundação Instituto brasileiro de Geografia e Estatística - 
ISGE, acrescidos de juros de mora calculados nos termos do Código Civil; 
12.11.1 - Nos casos em que fo comprovado dolo da ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL ou de seus prepos€os, OS juros serão calculados a partir 
das datas de liberação dos recursos, sem subtraçào de eventual período de 
inércia da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quanto ao prazo de análise de contas; 
12.11.2 - Nos demais casos, os juros serão calculados a partir da data de 
término da parceria, com subtração de eventual período de inércia da 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quanto ao prizo de análisedas contas; 
12.12 - Caso a execução da parceria ultrapasse um ano, a ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL providenciará prstação de contas anual por meio da 
apresentação de relatório parcial e execução do objeto, que observará o 
disposto na Lei n°  13.019/2014,. em seu regulamento e as seguintes exigências do ato üormatjvo. setoriÁa. a sér publidado 
12.12.1 - Caso haja a conclusão de' que o objetonão foi cumprido quanto 
ao que se esperava no período de que trata o relatório ou caso haja 
indícios de irregularidades que ossam ter gerado dano ao erário, a 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se±à notificada para apresentar relatório 
parcial de execução financeira; 

}Ivruido nvuIai1dades nIe i3tnjwento, eUt e contato com a Ouviopria de Combate àCorn'pço no t&eíone O800-&44%SQ 
(Decreto 34031/2012) 

i1
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12.12.2 - A análise da prestaçã decontas anu1 srá realizada conforme e procedimentos definidos no Décreto Distrital n° 37,843/2016 e ato 
-' normativo setorjal a ser publiaãdo. 

CLÁUSULA DÉÕIMA TERCEIRA 
- DAS SANÇÔES 

13.1 - A execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, com 
este instrumento, com o disposto na Lei Nacional n° 13.019/2014, no í 

Decreto Distrital n° 37.843, 16/12/2016 e nas Orientações Pedagõgicas 
para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação 
Infantil e nas Orientações de ExecuçAo Administrativo 

- Financeira pode 
ensejar aplicação à ORGANIzAçÂo DA SOCIEDADE CIVIL, garantida prévia 
defesa, das seguintes sanções: 

- advertência; 
II - Suspensão temporária da participação em chamamento público 
impedimento de celebrar parceria ou contrato com árgãos e entidades da 
esfera de governo da administrçào pública sancionadora, por prazo não 
superior a dois anos; ou 
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público 
ou celebrar parceria ou contratio com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo. 

i. 
13.2 - É facultada a defesa do ibteressado antes da aplicação da sanção, 

no prazo de dez dias a contar do recebimento de notificação com essa 
finalidade. 
14.3 - A sanção de advertência tm caráCer educativo e preventivo e será 
aplicada quando Verificadas irregularidades que não justifiquem a 
aplicação de penalidade mais severa. 
13.4 - 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 imposição da penalidade 
mais severa, considerando a natureza e a gravidade da infração, as 
peculiaridade5 do caso 00n0ret0, as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes e os danos. 
13.5 - As sanções de suspensão temporária e de declaração de 
inidoneidade são de competência ekclusivj da ADMIMISTRAÇÀO PÚBLICA. 13.6 

- Da decisão adrainis'trativa sancionadora cabe recurso 

administrativo, no prazo de dez dias, contado da data de ciência da 
decisão, podendo a eabi1itaçao ser requerida após dois anos da 
aplicação da penalidade. 
13.6.1 - No caso da sanção de suspensão temporária ou de declaração 

• de inidoneidade, o recurso cabível é o pedido de reconsideraço 
13.7 - Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou ule 
declaração de inidoneidade, o impedimento da ORGANIZAçÀO DA SOCIEDADE 
CIVIL deverá ser lançado no Sistera de Getâo Governamental 

- SIGGO. 13.8 - 

A situação de impedimento permanecerá enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até 

- que seja providenciada a 
reabilitação perante a ADMINISTPACJO PÚBLICA, devendo ser concedida 
quando houver ressarcimento dos Idanos, desde que decorrido o prazo de dois anos 

Havendo irlvgffladda4s flesie Instwinento enlit en conIao com Otvido'a de Combale à Carrupçn, uo telefone. 0200-6449060 (Oecro 34.031/2012) 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO E  DENÚNCIA - 

14.1 - Este instrumento poderá ser rescindido, caso ocorra o 
inadimplemento de qi2aisquer das cláu ulas pactuadas, bem como denund'iado 
por conveniência das partes, ou aind pela superveniência de norma legal 

ou administrativa que impeça sua cntinuidade, bastando para tanto, a 
observância do prazo minimo de 60 Çsessenta dias para pr&-aviso. 
14.1.1 - A rescisão do Termo de Coiaboração poderá, ainda, ocorrer err 
face do inadimplemento das clàusdlaá pactuadas, particularmente, quandc 
da constatação, entre outras, das'se4uintés situações: 
- utilização dos recursos em desacor4o com o Plano de Trabalho; 
- aplicação dos recursos no mercaEo financeiro, em desacordo com o Plano 
de Trabalho; - 

$ 

- não apresentação das- prestaõesde contas paiciajs e final, nos prazos 
estabelecidos; 

- 

- condições pedagógicas em desacordo com o Plano de Trabalho e com o 

documento de diretrizes denominado Orientações Pedagógicas do Termo de 
Colaboração. 
14.2 - Os participes são responsáveis pelas obrigações do período em que 
efetivamente vigorou a parceria. 
14.3 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá rescindir unilateralmente este 
instrumento quando houver inexecução do objeto ou o descumprimento do 

disposto na Lei no 13.019/2014, ben como no Decreto Distrital n° 37.843, 
16/12/2016 que implicar prejuízo ao interesse público, garantida à 
ORGANIZAÇÃo DA SOCIEDADE CIVIL a oportunidade de defesa. 
14.4 - A rescisão enseja a imediata adoção das medidas cabiveis ao caso, 
tais como a aplicação 

- de sanões previstas neste instrumento, a 
notificação para devolução de recursos e a instauraçào de sindicância ou 
de processo administrativo disciiinar, confoime a peculiaridade dos 
fatos que causarem a ncessidade d rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUItqTA 
- ?fltularjddde de Bens 

15.1 - Os bens permarientes adquiidos, produzidos OU transformados em 
decorrência da execução da parceria serão de titularidade da 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
15.1.1 - Não se consideram bens permanenteá aqueles que se destinam ao 
consumo. 

- 

15.2 - Os bens permanentes não poderão ser alienados, ressalvadas as 
previsões específicas deste instr-uilento sobre os bens inserviveis e sobre 
as situações posteriores ao términ6 da parceria. 
15,3 - Sobre os bens permanenjs de titularidade da ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: - 

15.3.1 - caso os bens da ADMINISTRAÇÃO PÚBLIcA se tornem inserviveis 
antes do término da parceria, a ORGPaflIzAÇÀo DA SOCIEDADE CIVIL solicitará 
orientação sobre quais providências deve tomar, tendo em vista a 
legislação de administração patrimopial de bens públicos. 

Havendo IrTegularidades neIe ioMnjmeoto, entre em contato com a Ouvdoiia de Combata à Corrupço no telefone 000-6449O6Q (Derreto 34.031/2012) ) 
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rr 'r--153.2  - Após o término da parcria, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA decidirá por 
3 a fama das seguintes hipóteses: 
t, _7 

5.3.2.1 - a manutenção dos bens em sua propriedade, permanecendo a 
4custódia sob responsabilidade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL até a 
etirada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, que deverá ocorrer no prazo de 90 

1 (noventa) dias após o término da parceria; 
15.3.2.2 - a doação dos bens á ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, caso não 
sejam necessários para assegure a continuidade do objeto pactuado por 
execução direta ou por.celebraçao de nova parceria com outra ORGANIZAÇÃO 

9 
A SOCIEDADE CIVIL, permanecendo a custódia sob responsabilidade da 
RGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; d,u 

115323 a doação dos bens -•a terceiros, desde que para fins de 
interesse social, permanecendo a çustódia sob responsabilidade d 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL paaceira até sua retirada, que deverà 
ocorrer até 60 (sessenta) dias após a edição do ato da doação. 

CLÁUSULA DÉCIMa SEXTA 
- DIREITOSZ&TELECTUAIS 

16.1 - A ORGANIZAÂO DA SOCIEDJÓE CIVIL declara, mediante a assinatura 
deste instrumento, que se respoi-isabiljza integralmente por providenciar 
desde já, independente de solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, todas as 
autorizações necessárias para que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem ônus, 
durante o prazo de proteção dos direitos incidentes, em território 
nacional e estrangeiro, em ca±áter não exclusivo, utilize, frua e 
disponha dos bens submetidos a-  regime de propriedade intelectual que 
eventualmente decorrerem da execução desta parceria, da seguinte forma: 
16.1.1 - Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional n° 9279/1996, 
pelo uso de produto objeto de patente, processo ou produto obtido 
diretamente por processo Patenteado, desenho industrial, indicação 
geográfica e marcas; 

- 

16.1.2 
- Quanto aos direitos de ue trata a Lei Nacional a° 9610/1998, pelas seguintes modalidades: 

1 - a reprodução parcial ou intelral; 

II - a adaptação; 

III - a tradução para qualquer idioma; 
IV - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 
'/ - a distribuição, inclusive para oferta de obras ou produções mediante 
cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita 
ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um 
tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e Ics 
casos em que o acesso às obras ou. produções se faça por qualquer sistema 
que importe em pagamento pelo usuário; 

VI - 

a comunicação ao público, mediante iepresentaçãc, recitação ou 
declamação; execução musical, inclusive mediante emprego de alto-falante 
ou de sistemas análogos; radiodifusão sonora ou televisiva; captação de 
transmissão de radiodifusão em lodais de frequência coletiva; sonorização 
ambiental; exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo 
assemelhado; exposição de obras dp artes plásticas e figurativas; 

Ha,endo inguLaddades ueste instmmenlo eLr em Conlato com a Ouvidoda de Combate 
à Cormpçào no telefone 0800-6449060 (Docreí 34.03U2012) 

IA 
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VII - a inclusão em base de dádos, o armazenamento em computador, a 
microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero; 

- 

16.1.3 
- Quanto aos direitos de i.que trata a Lei Nacional n° 9.456/1997, 

pela utilização da cultivar. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CUMpRIMETO AO DECRETO DISTRITAL n°  34.031/2012 

havendo irregularidades nesije instrumento, entre em contato com a 
Ouvidoria de Combate & corrupçãd, no telefone 0800,6449360 (Decreto n C 

34.031/2012). 

CLÁUSULA SCIMA OITAVA 
- DO FORO 

Nos casos em que não fr possivel solução administrativa em 
negociaçâo de que participe o õrgào de assessoramento juridico da 
administração pública, fica elei€S o Foro de Brasilia/Distrito Federal, 
para dirimir quaisquer d&iidas ouconflitos decorrentés da parceria. 

E para firmeza e validade do que ficou pactuado lavrou-se o 
presente instrumento em 02 (duasi vias de igual teor e forma, para um 
único efeito legal, que lido e achado conforme, vai assinado pelos 
parceiros e testemunhas abaixo: 

Brasílja, 
_______ 

-de 
- de 2017. 

Pela IDHINISTRAçÀo PÚBLiCA 

XXXfl XXX XXXXflXXJCX]tjcxxyjaxxx 

Secretário de Educaâo do Distrito Federal 

Pela ORGMflZAÇÀO DA SOCIEDADE CIVIL: 

Testemunhas: 
1 ) Nome:  

CPF: 

XXXx,xxXxx,oac 

Preidente 

2) Nome: 

Folha 

Processo 

[3: , kiftils: 45,203 3 

Havendo irregolmidades inste instrumento, eolrt ew contato com a OuvioN de Combale à Ccrnpço, no tefooe O-6449OO (Dcteto 34.031I2012) 
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SÃ. 03.2IO.94 -99. PAT 93i. 2017. lsp,do Médto nailido jscla Assodaflo das Pieneiro Au. 1' Ramalaiu*, ani pfejfll4o dos *ios anletíetmenlc Rrltkndos.  o ProcedrneptEo de 
Sociais que é um SeMço Social Autenomo, .csn 1w1 jcrnhvog, ue eM utcn o SUS. 

o dtspøslo no r do Àfti90 C de otçnta 34024)2012. Ofi) uiilreiud*) teta crniquri,odn 
siMicl,icM n 13/2016, do tis .Ia tltdtoçlo o 232. pubuendu no DO"; e, 21(11</lo P6, 
rein-RaI8flda da últijit Vez Nh Itttns$o n' 67. puhld, ao DODE de 22/03/2017, 

1,11 do 30 (olislal dias, contado da ciência, W. recorrer da pftecnw dacislo, scm Ait 2 Esbbtkc de 30 (Inaial dEs, 1 contar da pub kaçlo desit InsLzuço, para 
çoockSo dos uhaIhos. efeito sipeniko reiblinhl Adrnirn!tflbsv de  Rtcij,,os Fiscais - TARF ronfoum o 

dilpo5lo no alt OB di' Decido 1? 33.269/2011. EI li&tjçic ct em 
O 
b lala dc sua p'àIicnço. 

CARL OS CR U Z  REC1J1ÃL0O LIMA DE JESUS 

DESPAChO DE INDEIiLRIME)UT3 N 7 DE 26 DE ARlL DE 2017 INSTRUÇÃO N 06 DE 26 DE ABRIL DE 2017 
O DIREIDROERAL DA TRANSPORTI URBANO DO DISTRIR) FEDERAL, no uso de 

lsenço do PVkrkXL- Li o 7.43 I/l95 e Lei u 4727/101! 
O (tER1tNfl DA AGENCIA DE ATENOIMENIO DA RECEITA DO GAMA DA C0 

wos atribuiç Ib e remIcffiatL ciii epeckl o artigo 7'. do Regititeniti lncert,o desta 
Direto 

ORDEZNAÇÂO DE XII3NDIML'NII) AO CONVRIBUINW, DA SUBSECRETÁRIA DA 
0119p1u. çmvalo pelo 

1 Pztnslatuar, sem nrciulzo 
ri' 21 &WI. de 24 de janeiro de 206. RESOLVE: 
do, atos nnittlaniscnle pupticados. o Ptort4so Adml 

RECEITA, DA SECRETARiA DE £S'UALX) DE FAZENDA CO DISTRI1O I'EDERAL,  lo sInLtma Disçt$inar - riO N' 07/2015 dc qut I. e Insirudo o' 07, de 0* dc 'unho de 
das amhtaiç&s rrg4niaitsk pivistas no Decreto t 33365, de 35*16/2014,  e o uso da 

Ordem de Seiviço SUREC d, do 04/I2'201 5. 
'5 oro gda pela úldma vez pela tnstn'flo C 4i1. publiclLb lo D)Dr de 
l '020 7, dakgaçAo de oeniperaic'n colifaida nela uf 

obstivada a Ordem rio Snviço COAtE/SUREC Ç 21. dc 01/07/20W, alterada pela ()rdm 
de Serviço COJE/SIIREC o? 33. de 1911211014. e ram Fundmtcigo ao 1_ti n 7,431 de 

M 1' E,taheletct o ítao de 00 QItenI*) dias, a onjitur da publiraçti' desta ristiuçlo, lura 
a conclusão dos nbatbos. 

7/I21985. eta Lei o? 4.727, de 2R'I 3/20'. elpeesda pda Lei o? 5,593 de 2S/I2'2OZ 5, bem 
tomo no DardIo Ii 344)24'20 2, decide: INDEFERIR ci podido de ises4ia ti lnulçto sobre 
o Pmrrcda* de Wlculca Aulemctcwa - PVA pn $5) nicialofr) .b.ixo relsetonado(s) um 

A. ? Esta IuiidriJçAo extras em ao dela de tEla iiçpçàn. 
-EI CARLOS CRgZ 

sewine ordem- PROCESSO. INTERESSADO,  CPt PLACA. EXERCIdO SI. MOIIVO  
DO INflEFERIXIENTO: 041.00l.413/2017. SANDOVAL SOARES DE SMTrANA, 
373.Sl.076-* OVS 7327, 20l, reiucrcxilc no cadasiro o dcIo oItaIcsonaALU-  

la de ioal dam, e. inda. o que condra no processo 

M de 2016 ilt 3' de ±zembro de, 2023., Escola 
MS Financial Sntcy Ltt4íE  e In'ctitLao de  Edu' 

nt sede no 510 Qoadr, t Lote 2223. Pane I Bras15a- 

(1Iíes da educoc~ incluindo a morri, cor 

de 2IE0O/20I, pOS a vtottr Lom a sc1taiiiw 

do do Profissionais e Acounomihamento de Ci 

prirlicar Os Seguintes a 

da Icgislnço vigente: 

PORTARIA N' 152, DE 1 DE ABRIL DE 10(7. 
9 SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTR[m FEDERAL, no lIso das 
otriuiçõe oue B.  c,rere e artigo 72, inciso XXVII do Reimenio ljxten,t, dciii Pasta, 
pxovmIo polo Decreto o' 31.1 95. de II de &embr., dc 2 e lendo em viu'1 dttflslo 

A. Paretet n 89/2017'CEDF. dc 19& abril dc 2012, do Conselho dc F.duetço do Distnto 
Federal, aprovado cm S.  PIca&, do igual dai,, e. o que cexiata no proa'ito 0 
014 Utm 077/2014, RESOLVE 
.Art. {' R,oTçdenoiar comar de IS de ngclo de0l4 'sÓ 51 dc julho dc 2024. o Colégio 
Ideal nas uE, eudo: Uoidst I..111m4a na QND 30, Loto 2' 'luaIiog2 - DV. Unidade II 
tinindo na QNO 9,'L.ota 1 e QNO II, LoteI - tigunliuga - DI', mMtidns ptIoCok.i!detiI 
I.tdj., e ljntdgjk III, sxtimt na Áai Especial rt 211. Setor O Nole - TaguntLI(a - Distrito 
Fõdetal: mentida pelo ColOgio Ideal Fundmuent4 Lida. 
Au. r Aprovai • Proposta Pcda$pc; da m'ütiaçgc' caciotel, iui(luiuóa amu'üta 
ricoloeta que  oang,tpesn  os sinos i e II do citado pmvcet 
-Alt, 3 Pala Poceiro etln cm vfgor na data dç a ,ublicec. 
- 101_lO OREGORlO 31mb 

pcb 
cdii-

ais-
a5 

Ou 

opcional de 40 (quarenta) Iu'ta, scmmmis de itaballm, 

TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 

NTItl UÂO N' lilt DE '6 DF, ABRIL DE 20' 

Sutis atnhulçõcs itg.ts e .rcemrttt,ltals, cm especial o artigo r. do xegflatttti Intetim di 
Atilmtrqx'ís, aprovado pcio Detrolti o? 374i0, de 24 de,~ de 2007. RESOLVE, 

L* x!c)swno rolsr r vrritkxalo no mrcço St&IkO bIrnv,wjartst,bkJ1i* 
pelo cMgb5tl1OI7Olfl)WlI 

Fola n,° 3G - 

ProcetO C0s0009q 2À14R2 

.tt 

valor pir capita aias diversas porçrriai cm 

titendem trraiiças de O a 3 anos e de 1 e 3 trios réus 
csnvomtçAo çnktj vi I. 1 rabulho; 

cer lan vskw úuict, tio per apita, qsto q ir codas a 
flhiliie,lte por lo tons vui isooscin O niesluo mime o 

ançn ,lc 4 e 5 anos quc panou ai ser obalBalódo a 

a Jier Lepra em uni 

Documento asaloado digiialmcztc conforma MP o 2,200-2 de 24I0S/20ol. que institui 
/lnfiaafrnaa de Clvas Públicas Brasileira . ICP-Brasil. 

Fo/ha 

prsso 

45.203- 3 
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SEÇÃO iv 

D sECRETARtAi6 EóbEáA4l 

O1`11A1.1 DEF 1 N IJl O D( ) 5LI.SAt4EN O O I II .kI LITAÇÃO 

DO CIA M.M ENro PJBLICO N 02.-2017 

C) SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRJIO FEDERAL, no ulo  dIs 
dc coE ,s,i,,,i do Dov.flo 31 N43 de 1111.le, c:c o itaíe 14.4, ttq,ituk 14 

do 3d ,iil Noremi lur;, o I,ai0PmÇTItO P bico ir 02'11}I7 o.jo objtta é o cndioicnu, 

c,aneas de II 5 anos, prancha etapa de L4,acaAo Bâsici. em pcaIo inteEràl dc 

Ilorla ;I, Li co, j cd W Enprin, contou ica e mm, $bl co aI intcrcuado -  o rcsollado 
LII goil Ie recTr,a apre tr lados pelai Orariiznçõcs da Sxicdaefr Civil - OSC, que 

ii n a ric,I,o, ,uihj lii LSdL,S ii;) R Lindo Prov isórs{l, Je'uigsdo lo 00°F N' 125, de 

03 11,2I1 7 Adm rn,ãlise d d'netitaço ap'nrada pvlaa O,nuta$n da Sw:;*344e 

tini. ri lorv,,tc dl procce iii o' 04i 0.036,2O 7, ajo, ,mico e d o] go o segoizltc RoL' Liado 
Deliju C l\GII I AÇÃO IRMÃS OBlATAS DO MENINO JESUS: 2- (ENTR( 

& NT 'NITARIO 'rIA ANGEI INA 3. CEXFRO COMUNIrÂRIO SÃO LOCAS. 4 - cO-

MUNIDADL EVÃNGÉUÇA lUTERANA DE BRASILIA: 05- SOCIEDADE SÃO VI 

CE3N 1 DE [\Lii -t E- CRECHE FREDERICI (IZANAM; ES, INsrrnno FAZ VIDA: 

EIRAS DAS FlUIAS DO AMOR DE JESUS CRlTO 08- ORRAS ASSISTENCIAIS 

'ORE NATALE BATTEZZI CENTRO DE (XJNVIVNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL 

SAGRAf)- FAMiLIA, '9-ObRAS ASISTRNCIAIS PAorn' NATALE BATITJ2I CEN-

TRW EL CONVIVÊNCIA E EOIXAÇÂO INFANYIL MARIA DA MÃE DA PROVI-

DÊNCIA lo- OBRAS ASSISD±NCLAIS PADRE NATALE 3411EZZI CENTRO DE 

CONVIV L3NCIA E l!IRrAçÀO INFANTIL JÚSSA SENI ORA DO CARMO, iAS-

SUCIAÇ'Ào MORADORES l'RUJLIO LÜCID COSTA: 2- Ai3C PRODEIN - CRECIII! 

SÃO JOSË OPERÁRIO. [3- INSTITUTO NAIR ALADARES 14- CENTRO CANTINHO 

kSSIS7ÚNcA ÇADANutjLÀNDIA- IS- LAR DAS CIOANÇAS LUZ IERMANI: I-

('ASA DA MAl- PRETA DO EVIASIL, FtIIOTUZINI111 SÃO VICENTE DE PAULO: 

E - 1 li-A IMA 'nt. ('RERLI PEREIRA, 194IDECHE PIONFJRA DA VELA PLA- 

NACIO: 20-ÇItLCIIE SÃO \iCENiE DE MuLo: 21-SOCiEDADE CRUZ DE MACIA 

NOSSA SENhORA DE FILERMO; 22- SOCIEDADE CRLQ DE MALTA SÃO ,OÃO 

au SiA DE Jl.RUS ALfM; 231ÇÃO St ECIAL E\L'LA F1ASSINEflI; 24 -ASSOCIA-

ÇÃO Nt  SSA SI \Il3llA %IÀF1 DflS FIOM ENS: 25-LAR ASSISTENCIAL MARIA NA-

LAR .2l.ASSIKIAÇÃI IIL3NEFICENTL RVANUILtCA.pASJOR FRANCISCO MI-

ANDA 27 
NsrrnjIt, Vil IA R(iI, 'ARA O I)ESENV( ILVIMENIO hUMANO 

-SOE -I 1.1 ADI LsrfltI IA AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO; 2- 5(1Cm 

bADE DO ,Udtik EM AÇ ÃO-ESCOL,NHA RElIA FLOR: 30- oÁsis: 11. CENTRO 
1)1 I( AI 1' ENA[. DE lNTEIJGtNt IA. cto dMdn'e,tte IIADIIITADAS dirn,tc de ilie 

DIÁRIO OFICIAL 
1)0 I)ISTRjT() -FEDERAL 

R esL.uçio À li mil '1 r:içao: 

Ii, l':ilât-i.i olo I4urití. Sola III Itrrtai_ 
(tEPt 7075,1E01, Ili--juíli-a - 1* 
1 -lefoica:1 0 X X# I 13% 1.45a2. _ki)ô 1450.5 
Ithilu.-acao 1, itht1itt'-,d,p: lrihpheiva '-acion.l  

x'sttw[n de ôbioo (egol que juitíliqoc a rrmhsulc.wo do rttpcd.rpcino das Iitsi4Euiç-Acs, após 

curaç.iei,, Ii uvagi de toda do icota'çdo ni;dn Lia (a trcvrM'i. 01* o mos ,Io EdhtAl. 

ATO conhinuo com (bIco, no mcioo 1 do ao. 5 da Poismia o' 121, dc 2 março de 200'), 

o Susbcerg14aio de Aa,,inialraçlo Ocral, da-se-á a homologação e adju.liçaçlo do FCuLILa.IQ 

final da %-1110 Rc,çalto que a Orgooinçâi da Sociedade Civil - OSC, std coas nada 'ia 

(ludo e e-mail, paI' ao pia,» de 5 dias, a coar. da hoinolognçk. a aptncrilar IIai,o de 

Ii *ollrn de acordo cosi o ,nodsio d'9,on uI indo por e'a Paira. Ira 1 ,:vo] lO de julho de 

201 '.Júho GredHo Filho, Sccrurkio de &tado de EOucoçioL do DIMJ,lo Federal. 

rn:SuiTAOO DEFINITIVO DO JULOAMENTO DE F]AI3ILITAÇÁT) 

lX ChAMAMENTO lÚbrico N 0312017 

O sIxaElÃRIO DE EStADO DE EDUCAÇAO DO DIsrkrro FEDERAL, ivj uo dar 

atdbujç4c con,laj,tes do Dcacto S. 37X43,  de I3flV:old. etc t albik,,, IA. ci;ilolo IS 

do l-d±tal Notmeavo pa o Clrammaejsio Pàblica n 03(2017, cujo ohjcio e ,, atei,dnucnio 

g,tiiha e cnanç.  de O (zero) a 5 cinco) ano', na primeira ciapo da Facada búçRt em 

potiodo maçal dc li) horas Ma esIo doe Canunu de Edoaaeio de Priltiçial IiiI2iicie 

(P11, i,munitn e io,,,a pàblic» au, nlcttsaados o rcaeltaA, do jolgomeali' doc nursot 

rpitsc ntndos p21a Or8aaiaçc; de Soe cubde CI%ij - OSC, que ivira ei 5eLL registos 

nsbiIiladi, no Rnultado Pavi,,&io dMigadc no DODF N' 125 de OIA)720 7 Após 

anMise do doc,imaua* a,rcscivad. wlar Ottarllaaçües da Sodedade Civil. tulerejite A 

processo ir 04110.000.037-201 7. con,un;t, e divuEo ,p scguinre ResulLado Deijitiovo, 1-

ASSOCIAÇÃO CRLIZ DE MALTA c 2- NUIIIIIII PAZ  E.  VIDA. cttão dtido,ncok 

1 AItILI1AOAS, diante dc oesitttri. de abica Ie»al jue justifique a flui0taeL,cO do 

iatpcIspctw das titio lOiçcs - al]&O cunlprireln a eiiiTcn, dc mia doeu, ncniaço cxi gid. na 

rase avoorsa 1 no, teria es do [d'ia' - Aio continuo com li; tio no i auto 11, ri - 5 da Pierni 

ir 21, la 2-1 de março de, 2009 o "'Ied eIIo dc A*o,n a lr;iço (ia tI dar-se-á a 
ltnoologaç.it, e adjmbcElo do ntj11ado EERM da adcçdo, Re,aallo qI lia 

híitüç-&, Edwoctwiais, Itabililadas e eSNII as.to,nic1 publicação do bODE IV 
25. de I}3'07120 LI. pãgii,a 43. estão coavocod-a teu ................ pira ._,,,e do 

CE-Pi. no diu 11 de 5o!bo de 2017, M Id  hor. piEi AudiIório T&reu J. [alma0 Phcn(cia. 

SBN - Qnd'a 02 SIna, 'C'. Lote '7. Seerciada do Eslado de Edoca5o lo Oisirito Federal. 

çoastanies ao Cronograui:i do EdLtai Nott,mrivo. conlmne relaçijo ?iTeseIita(t] no liso da 

escolha, obedecendo a cedem de daniücaçiio p0. Refl.isL de £nii,m. 'endu que cada 

insimtaiço tó socler etcolhcr mIa oni4ade par vez. A4,ós toJa as Iiioitoiçis e,seo(ltecsitt e. 

se caso. coaswan Moda 'anidadas di aNeis na rctuçi, retorõeternos pare a pipoicira 

,ttsÉituiço classificada nudhct e —de, soecaiivatp e. A cmiii ricaça,, e a tsu ilha ilo, 

CLII a sero de— por Regional de Ensiixs_ ulé que bijis as maldades sejarri Cun lenip ladas - 

Eis segoido, a uipnitsçSv da Sociedade Civil - OSC. serd vonv omia. XI1 Ofiei. a e-mail. 

pat ,io praot de 5 dias, a conbr da hion.to»aço, a aprcsen-ar ri,, n a de batia Ilv' te aa,r,lo 
Coa, o moddo diipoiíbhlízada xi, esta Pasta. h8raulliWl*, lO de julho de 20 1 7iú1io C;reÓrio 

- 

1H [)RIUÍ) RO_LEMF.11jRC 
(,p' ciliudrir- 

RILNAIO SAN) ANA 
icv-(,os e nadar 

R(jlõ 4\\ IlA  It IR El RAS Eh A LI EI 
Setrçiirio de F,Idn Ii 1':,s,, Cisil_ 

Rd çt:s 1 ngi Ii idotiak,5t cio is 

.._,, iJctuadnte assinado digal.lmcrie toolorine ME de 14-'0h111)0I, pie institui a pc]; a'ubi Sol 120171171100002 
infreitrolur,, do Chover N'bIcas Sras,Ievi - ILE-IlinirI. 

r-----, 
J Fo!ha;f 3-  

Processo 
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— 



PAGINA 52 Diário Oficial do Distrito Federal N' 133, quinta-feira 13 de julI'ode 2027 

J 

COMPANHIA DO METROPOLITANO 2)0 DISTRITO FEDERAL 

RESULTADO DE JbJLUA .IFN1O 
R̀FOÂO ELE 1 RONIÇO N _Z'10 1') - UASO L>L>I 

O Pr&,t'i o cnnl un ca o resislrndo de ju!gmcnto 1 Ii eg.o CTO ;1Irulo A ej\IÇ2O de A,tnkrjo. 4c Aço ti R fl, e 

DI 
em., ic, tirnd. 11 do iL do 

ternprtsaç( DAiEDL 
1fj{ 

4L kRiqi' & 
I'AMEt lOS I(KELI MC, purao ele 02,', vIo, de R .14 C. aupedivo riatido 
cftrw,inL-,ç c 1 iiu cnd: .,i ç letrenico ,. ii dt . zç,I,r Ir \ Q'iti! 

Pale ,i7 
'aJ3AUI - - 

RIÍSULT.&DO 11€ ii) LCA.Mi:1C (O 
PREOA() ELETQICO W 2V20 17-11111.1 11 ql0 

tu o ni'rni cii o resilbdo k olg.Itcnw do itt tltfl-011r ,:J e. o o, tini .....olo 
ali 'O(IIVILLIOS vI or de' empn c e T. COm  4 e r1nea eii.e 
alUmio,, fomiato AS k 9.449. (L e 1 ICanflei 'te fli Ça 1) A) Ciu dl- 

citaltteh,tu LL,nnelo Ai RS Ir tio flU diudiosdo, 11  LI(I tAL Lmraclo M.E.  VIÇÇLS um'.! - EPP - li 9a2w4 (WI lfl, e e.oO1> d: iDcàa CO'U Iotiiso  á. 
V

,
I
t
I
nol

1
,
1 e 000ricpto forne A4, ao gIy LI k a djiidiedt, 

,)YFIÇC $hItVtCE LQUIPAMIiN [OS Ir SERVICOS rALk .SCRI Li,  
'72 57 5 ft OIWI 1- 7, (5 e pctno reMibIo cn'onm,  e disp iwe E tjereo, CL CifllIl!O l . ov,br e ww .t UtpStiV rrtOr.W i , .111 h ('cavr,c o '197 OrlO  

DIEGO NTDNO]NI fl. 

DEPARTAMENTO DE ESNAD&S DE RODAGEM DO DIS1RITO FEOERALr 
Si,IISRDTENDLNCLA ADMIIIS'rt;ÇIVA P:N,N(. fIlIA 

DIRETORIA D MAl ERJAIS 1' SU :r"Iç Os 

AVISO DE AD!AMr,i 
- lkaAo ELfl}IONICO N' 

0h1& te, AqII,LÇ,LÍ, di. Matni Peritubi_,uç. - 0

,

1oim, ......1 ,',ty. l.n ci i lo Ioti e 
d rtrrtores O NSS. cnn e e,pec p 1 ,e ,' id ir ri Pra es.cr e 1 O 1497/2015. Dea hL)rarlo Li e.ccbiunvnto da lrr:.r-. LII rflrr, i do II ill 2 dc 

ulite de 1017. eup valor citoujo de RS 07,0 3.14. 
tls 'rrrçt+ti. cd tal derja tc,  e ri 'redes exc] ei '; I,rLIr lLfl cl& rçou trflo 
w w ,det.dí,ov hr e wr w 1 Ç 1 coei-e coo, Dcn,,ik ri fll '.iÇa no prT,r,O tN0 ird. 
'elntnt'Jrrn,s itt, iflti.•rcMudlfl que ulru Idi ida 'EI Nt, Di lC , nI,crnrtlr &, r'Lcyro lei OLI, 

Em Ide pulh(t3u 2011, 
CÉLiA MARIA SI)UEIRA LF,AL. 

D+rttore 

AVISO OU RF5tJUIApO DE 11t11 ro 
PREGÃO EI.IETRONU OI4 

'[on'j'nlLiv PLII,Iico o nesLdtailo 1(L) iu}giine,,to tr E'etu rLr..otudo w<r'',", 1,1 OI 1 5:21'  I Ioipte,n vtiicedor.i' ilGUMA CQN (I,IUi(, lt LiP½Mh4 lI) LI RELI 
V'4o1 (imbui pare o Lote 01. 'Le R 42,4,0iI 1IIIr.LnLni'.ir]'!ii,i e qtl!iriLCILIoÇ 

Em 2 dc 'uDa> de 20 
OUJIERTO kWF,S \:p . 

Ncoei,o 

ScREtAÃldCÉeESTÀSnE E4UÂÇÃÕjJ 
- 

RI?TIflCACÃC 
Cd tal II II 21117. de W de iic iço ik 2011 IL Sectet >LriLi kt,idrr } :d acac 

II) EX)DF C 12 de 41 de. mnretri' de roh.1'.rimt 1 r fl'Ifl SE Lii.''.. Reiita 
tki nrnrt 1ix ,, • LEA-S 5. l&eitata CmimnrI, t,'x ci 

-_ &X)MISSÂO DI: SEU cÁ', DE CIIMI.-\Mi ,<r{j pfffll 'CO 

RESULTADO DEFINI ri VI 3D rI,I 1 \C' Ao 
Cirrn,,,Liric,w P00IEcI> ii' O2IlI 7 

A sI'r:REl'Agv, DE ESTADO DE LOUÍ'AC.ÃO DO D1141 RITO h 1ilt4 L ilr'lililij 
C CISIISSAO ILRMANENTr DE SELEÇÃO DE OIA\l ;M 1:511 I'L'ttl .RM dada N,r 

a da Paria C1 lo, ik 22 dc no, da 2017. rcpiik 4. )CDi e j, 11 c' 
Jwlo de 2017, pnu 25. pure a&ItLI r :I pTo; id,ucl,\ r,:c>O, La'ÍL ,rxcc iça., lo f. lia 
ourme,itil Pubho, tojirobjesi tejade 3ftndliucntç, loru ,''.LLI? J' L : 01tti4. iflIfl 

lupa dc E JLPcÇ3Lu B,uee. em penodo mcgr 1 de ] O tu', Li' Iria . t,r, riio talóp ' ' e 
mel., e t!I dov Cc,iW)s k r tiw LtÇ5O de Pr,n Cl LI .1 r' k . ( l. mfllLii flOS 
iolerc, do, q o anSl.t da docoiacnução apretre. ILI>,  cl - 1 ir ..ç:Lçner da Stoalide 

ii j ii g,ilwolo dos rtcwso prrx tio o'  (I4MI iíLIj 0-20! :,'bk ....os 
reLilLado': E- c!!slgo DE EDUCÃ(.AO INFANTIl. lI'; NAIR AIDARL 1; 02- (11W-
Tl?t) DE EDIJCACAO INFANTIl, tIA t'AIR L'jID ')i E. 0. c-txio CUMIJNI' 
1A1L10 DA C'RiAMÇA: 04' (NTRr) CO1IJNITAPJ(I 05-. 

Eec drt,miu,,(o ter %o,il'urLM'ir 1111 oideeç-> *irà,Ldr uton ,er 415'lr .aixh1*nt 
prio od,ir 5tY}I?Oh707l30I52 

CR'-NÇA - (:EI,UI.A II; 06 - itNAÇÕLS - CRECI E 
'RI'CHE RI*'ANT() FELIZ: OX- AS5XYIAÇÃO BEJE-
1(1 00. ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ. lo 50. 
AÇÃO DO MENOR SIlMENT1i DE LUZ, II' PROJETO 

Sono EDIEATiVO SANTA I,ILZIA: lI- LAR DA CRIANÇA PADRi! CÍCISRO SONHO 
DE CILiAN( AI. 7-LAR»' CRIANÇA PADRE CICIIRO  MODREVE CR/ANÇA li; 14-
CASA TRANSITÓRIA DE UPASIIÂA' (5- CASA 'rnANsIWRIA DE I4RASÊLIA CAN' 
TINIU) DA \Z ii; 6- CASA'rRANs!TÕRIA DE BRASILR CAN1INIIO DA PAZ Ili 
17- Er:CULA CASINHA DO APRENDER: 11' PRÓ-VIDA CENTRO DE EDUCAÇÃO 
nrANr,L 19' INSflTifl'fl SOCIAL, PÃX: 20' ASSOCIAÇÃO INDIORAL SOCIAl. 
BRASII,JA-SOI!RiSO DE MARIA: '1 URJiCliE RENASCER - TIO PEDRO: 22' CRE-
OlE COMLrlÃgIA DA Oh 3g  00 GUARÃ; 23- INSTIT)MO £)k APOIO AO DE' 
SFNVOL\LIMF,NTO HLMANT) - ÜEN; 24- CRECHE IRMÃ ELVIRA; 25. CONCmE-
CIAÇ:3 O SÃO JoÃo sxrr9TA I>11 VI rt, EDIICACIONAL SÃO JUDAS TADEU: 26. 
CASA DE) ?EQULNo rr'LI:riAt 2.-1 111 DA CRIANÇA DO pÃo DE S. AN-
TÕNOO- 2X' CASA DE (SML-LAR DA CRiANÇA; 29- CASA EX) CANDANCO; 30-
ACÃO SerIAl, ('OMIJNII ARLI,im, 3!- CItECIlE MAGIA DOS SONHOS 3200N' 
CikEt;CÀl) IRMÃS OuLrAs 1)0 MENINO JESUS: 33- CENTRO COMUNITÁRIO 
lIA ANGEI,INA: 34-CENTR1) COMCNrrkalO SÃO LOCAS 35 COMUNIDADE 
LVANCIÉI.iL:A LLITERÀNA F'I BRASILIA- CANTINIIO IX) GIRASSOL; 36-SOCO!- 
DA DC dAD 11i DE RUJ 1,0- CREC:H E FRIIDCRICO OZANAM 31- iNS'flTUTO 
PAZ 1 VIDA: 31' lURAS 111  Foi IAS DO AMOR DE JESUS CIUSI!), 39' (lERAS 
ASSIX(Erc'IAIS PADRE NATALE OXrflrZZl CENTRO Dii CONVIVÊMIA E FOI]' 
CAÇÃO iNmatmL SA 0A MITJA, 10- OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NA- 
TALIf IIATItZZi CENTRO ro l'O%'I\'b4CIA E E000AÇÂ1 ftJFANTiL M&RIA DA 
MÂE DA PROVIDÉNÇI \' OREAS ,AS'rISTCNCIAIS PADRE N Ar, LE BAV[EZZI 
CENTRO Di: GoNvrvNch\ e: I>DI CAÇÃO iNF'T'iL NOSSA SENhORA DO CAR-
MD: 12' ASSO('IACÃO Marc - IRSS plcflJtclO LÚCIO GOSTA; 43-A EC PRODEIN 
CRI!cI'Ili SÃO JOSÊ Ol'Eluj,IUO 44- NSTITUTO NAIS VALAOARES 45' CENTRO 
CANEINIJO ASSISTQN(IA À CMmÂNGOUNDIA 6- LAR DAS CRIANÇAS LUIZ 
iiEIOIANi 47. CASA DA SIS1 I'RE IA DO HRASIL, 48-  HO1E1L2INDIU SÃO VI-
CENTE DE PAULO 49 :0101,0 I'RA"ERNIDADE CICERO PEREIRA- ESCOLA DI-
FANTI. PADRE ('IrrRo 5Ii,CR PC; 112 PIONEIRA DA VILA PLANAI O 1- SO_ 
CIEDADE CRUZ Dl. ,MAt IA NOSSA SEN (ORA DE FILIiRMO 52-SOCIE111DE 
CRUZ OS MALL SÃO .IOÁ3 BATISTA DI! Jt!RUS&LÉJiI. 53-AÇÃO SOCIAL PAULA 
'RÃS 10 NITU 54 -ASSOC]CAO NOSSA SENhORA MÃE DOS I IOMEP; 5N- LAR 

ÃSSISI'ENCIÃ[, MARtA NALAaL. ¶E-AkSOCI,AÇÃO IlENEFICENTE I!VAN(jlLiLA-
PASTOR VEANCISCO MIRAILA 7 DÇTITum VITORIA RÉGIA PARA O DE 
sIwvoLvrMENroIujMA'o . '.IICIEOADE EsrIRITA AMPAROAO MENOR CA-
SA ri) CAMIN! lo; iLL  SCC'riD; OU lxi AMOR EM AÇÀO.rSCOLrNft1 BEUA 
FLOR. (to- OÁSIS; 61. CEA DIO I31 CACIONAL DE INTELIGÊNCIA: ÓM'RECFIE 
SÃO :CENTB DI! PAULO. euEo VI'IIIIÇ hABILITADAS 

Lei 2 ile julho da 2017, 
ANTI ,YRI!A DA FONSECA 

C:ni'lCAÇÃO 
Oha,u,anr':LIrO P,)h!reo o' 03i2017 

No reuItath 6inal de h *ii ilu $0 do Ciu,rnan, mIo 0)/2017 ti SccrcLmiia de. Estudo de 
EdIIclr4àa di, D'um,., I'ç',IL'r>I. rirlhUe;iLil, LII I,},ájio Oficial do Elisinio Federal ir 132 de 12 
de julho & 2017, pina 31.,.,iLlc k.' 1.7,S,\OU 1 &rnRADINI,O. Ica-,t SAGUI OM-
ZL'HDIA, 

SOBSECRET/(RIA oa ADMINISTRAÇÀO GERAL 

11'il\di-'c'IMr2 ri) DE DIVIDAS 
Proti'c': ( U-Ol00(,Zí'O 14, Co.;i flilco ruir artigo. 30 e 56 do Ocereto n 32,5911/2010 e 

1 cru Cct, e çmis,uaj,e 1 iii (i rtia;õ,-  aniriaibda. nua autor do pflW5io co, epi8rnfr 
33rr..:137133& RL€'O\'l ILÇO A DJVID&L  ALflORIZO reatinç,i da de'peuo e 

DETI :RM IND .1 tivüsd,, de NOILI tI' L,ntiI, oo nhor total tie RI *1,129,40 (Otiento e 
qualti, iii. ucicceul Oh o, e IIIN rç.'1. Li t qclarcnit cerflovosh co, Ir'or Ii emprtu Bloco 
Parlki»ç&-, toobiliu LIDA, L2 P1 e' 09 39 495410023. tvftrcncc aro Contraiu f 
5 Ii20i 4 A &lcia correri 4 aula da I'rr!nh,rn dc 'flaMIbo I 2,365.621 13171.'J355. Fonte 
lO). Na.iuren dc Dccr a 1 4 111,12 , '.cr'aIor o, diawisirivu da Lei dc El i'vvfrcç (ir' 
çui et. iiãd e 1 69121I '5 e. flilEol ei 1,; ei 1' lt 2016-21110). Lei Oiun,crdánn A n au] C 
5h01 11,15, SAIAS AI'ARtL ':1)0 DA eILVe - S,ibccre*i., 

5 ISE.no21114,11 4, ('rei folero wn wl oç 30 e 26 de Dttrero it 32 59*12111(1 o 
Lcreç , - vinioaeie à LI, rlim,aç&, uprcniiwda, i,r N. do procesto em rptwuíe 

II. 10EIL'!tECONitI!;o A D(VrDA AUTORIZO rcuIIac&, da dinpci e DE' 
lEIa.IINr) o n,tiirco dc N'r'ia' 1":, pci, Ii» - no INIT letal dc R$ 1 3.573 tl (treze mil, 
OiitlCciilOi e nelerib e ciro 11 EitL'flitLn eunta'orj. ,n Favor da mprcn Ati8Io Conu- 
tfltç&, LrDA ' El'I ISP 1 no 2 7 MS 7'?2 '0001_I3. rofeiu,tt ao Co,,crsin o" 61/21114. A 
IeI,t(i coIm,i à conte do I>rLr-'nnla do (relielM 12.365.6121.1211,9355. Fi'nlc 103.  Na-
lura o' de Despeça 1 4,9002 e1r n rirlr,ç os di pos it ou da Lei de Direid,e, Clrirmcv L&ran 
1? S1IS 2LEIS e :uoier,pbdl ar 1PM 2Ui6-20I, L. t)rçan'eittjr!e Aauitl o"  56021015. 
ISA iA Ai'ARECIDO DA Si I,L:A . .S,'L'a icidrio, 

Drt:eir Leia., aninLLdrr diíIo: me. e co Erese Mi' o 1,200-2 de 21 02Lï3 1. que institui ri 
Inriur,, tIa Ora ei 1 'õ'oi,< a }lr1 olrero - EC P-Brai ii. 

( ILIRO  
tU- 

= 

Fo!ha  

Processo n° 

, Rubrica:' 



GOVERNO DQ DlSkRlTo FEDERAL 
Secreiariã de Estado de Educação do Distrito Federal 
Subsecetaria de A&iiinistração Geral 

Referência: Processo n10460.000036/2017 

Assunto: Chamamento Público n0 02/2017 

Interessado: Secretaria de Estado de Educação do DF PtcSsø 

RubdjrJatk 20a343- 

À biretoria de Contratos, Termos, Convêrios e Parcerias 
- DICOT/COFIC, 

A Subsecretària de Admiistração Geral, em análise perfunotória dos auto, 

verificou que estes tratam do Chamamento Público n0 02/2017 publicado no DODF n°81 de 28 

de abril de 2017, o cujo objetivo é verificar a existência de interesse de Organizações da 

Sociedade Civil - OSC em se habilitar para firmar com a SEEDF TERMO DE COLABORAÇÃO 

atendimento gratuito a crianças de O a5 anos, na primeira etapa de Educação Básica, em 
- 

período integral de 10horas diárias, em prédio próprio. 

Destarte, verificou também, que o presente Chamamento Público, fo 

devidamente instruído por meio dos procedimentos adotados pela Comissão Permanente de 

Chamamento, criada por torça da Portaria n° 110, de 22 de março de 2017, republicada no 
DODF n0 106, de 05 de junho de 2017, que por meio do 000F n0 133 de 13 de julho de 2017, 
fez público o Resultado Defiiiitivd de HtbiIitação das Organizações da Sociedade Civil, que 

participaram do reteridp chamamento e (oram habilitadas após decisão em sede de recursos 

apresentados ao Secretáit de Estado de, Educação do Distrfto Federal, nos termos do Decreto 
n°  37843/2016 e do Edital Normativo o certame, assim foram habilitadas as seguintes 
Instituições: 

TUÇAO CNPJ/MF 
NA 02.290.5/0001 -48 

01.716.711/0001-20 ~COMUNITARIO 
0.656.600/0004-43 
03.656.600/0002-81  OS .0878/0001-71 no 01 .718.816/0001-18 

SOCIEDADE ESPÍRITA DE EDUGAÇAO DO MENOR SEMENTE 
07 DE LUZ . 01.717.776/0001-90 
08 PROJETO SOCIO EDUCATIVO SANTA LUZIA 
09 LAR D

R 
A  

CASAT
C
ANSTÓRIA DE BRASILA 

 184958/0000

.

6
444  0 5 20001-551 / lO 

.003
5
6  .467/00045 
6 7/003 

ESO CAINA DO APRENDER 
12 PRÓ VIDA CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL 03.635091-0001-20 13 

SOC 
ANST

TUT
OTAA 

1  
l09.322  lnflfli

T 
73 SS   OCIAÇÃO INEGRALS A SOD 

 

 00.413.468/0001-08 

sub.reaha de Administração Geral 
SOAN 607. Prajção O, Sala 204- CER: 70.630-304 - Orasília - DF 

Telefone: (61) 3901-2404 
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it GOVERNO DO blsTITo FEDERAL •  
Secretaria de Estado'de Educação do Disirito Federal 
Subsecretaria de Administração Geral 

MARIA 
15 CRECHE RENASCER -TIO PEDRO 09441 .600/0001-60 
16 CRECHE COMUNITARIA DA DE 38DO GUARÁ 37.117.363/0001-1 1 

17 
INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO - 
ÉDEN 26.44495010001-07 

18 CRECHE IRMA ELVIRA 
. 00.065.06010001 -92 

19 
CONGREGAÇAO SAO JOAO BATISTA INSTITUTO 
EDUCACIONAL SÃO JUDAS TADEU 17.257.510/0005-75 

20 CASA DO PEQUENO POLEGAR 00.094114/0001-06 
21 CASA DA CRIANÇA DO PÃO DE SA$1T0 ANTONIO 00.093716/0001-80 
22 CASA DE ISMAEL 00.077.255/0001-52 
23 CASA DO CANDANGO 00.077.552/0001-06 
24 AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA - AFMA 

- 
00.574.756/0002-2 

25 CRECHE MAGIA DOS SONHOS 04.917.891/0001-04 
26 CONGREGAÇAO IRMAS OBLATAS DO MENINO JESUS 00456.393/0001-06 
27 CENTRO COMUNITARIO SAO LUCÍAtS 00318329/0001-03 
26 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA DE BRASILIA 00.097790/0002-56 

29 
SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO - CRECHE FREDERICO 
OZANAM ' 00573550/0001-08 

30 INSTITUTO PAZ E VIDA 05.074.363/0001-95 
31 OBRAS DAS FILHAS DO AMOR DE' CRISTO 07805.765/0092-29 
32 OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI 33523.945/0001-47 
33 ASSOCIAÇAO DOS MORADORES PROJETO LÚCIO COSTA 03.637.121/0001-37 
34 ABC PRODEIN - CRECHE SAO JOSÉ OPERÁRIO 06.309.646/0001-31 
35 INSTITUTO NAIR VALADARES 

. 04192.012/0001-16 
36 CENTRO CANTINHO ASSISTÊNCIA CANDANGOLÂNDIA 01.973.494/0001-53 
37 LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI  00.086.383!0001-62 

- 

38 CASA DA MÃE PRETA DO BRASIL, 00.432.65810001-72 
39 

- 
HOTELZINHO SAO VICENTE DE PAULO 08.938.465/0001-08 

40 GRUPOFRATERNIDADECICEROREREIRA . 00.328.112/0001-76 
41 CRECHE PIONEIRA DA VILA PLAN4LTO 37.174.869/0001-62 
42 SOCIEDADE CRUZ DE MALTA NOSSA SENHORA DE FILERMO 00.436.790-0001-52 
43 AÇAO SOCIAL PAULA FRASSINETTI 03M58.515/0011-43 

- 

44 ASSOCIAÇAO NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS 01054214/0001-03 
45 LAR ASSISTENCIAL MARIA NAZARÉ 01.181.400/0001-03 

46 
ASSOCIAÇAO BENEFICENTE EVANTGÉLICA - PASTOR 
FRANCISCO MIRANDA 1_ 00574806/0001-93 

47 
INSTITUTO VITORIA RÉGIA PARA a DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 01634237/0001-97 

46 
SOCIEDADE ESPIRITA AMPARO AC MENOR CASA DO 
CAMINHO 03.604'00-85 

49 SOCIEDADE DO AMOR EM AÇAO - ESCOLINHA BEIJA FLOR 02.572733/0001-26 
50 OASIS 37160.546/0001-10 
l 1 CENTRO EDUCACIONAL DE INTELIGENCIA 24581.808/0001-78 

52 1 CRECHE SAO VICENTE DEPAULO 37.116746/0001-75 

Diante do expostq e no üsoUas competências previstas na Portaria n° 121!  de 

24 de junho de 2009, no Art. 70  da Lei n.° 163/2003, ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado 

do Chamamento Público no 02/2017: conf&me foi apresentado pela Comissão Permanente de 

Chamamento Público de que trata a Portajt n0 110, de 22 de março de 2017, republicada no 

DODF no 106, de 05 de junho de 2017. 

Subsecretara de Administração Geral 
SGAN 601, Projeção O Sala 204— CEP: 70.830-304 - Orasilpa - OF 

Telefone: 61)  39012404 
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GOVERNO DO DIStRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
Subsecretaria de Adihistração Geral 

Em ato continuo, encaminho os autos à DICOTICOFIC para providênciasno 
. 

sentido de instruir e determinar a autúação de processos administrativos individualizados, 

visando à formalização dos Termos de Colaboração com as Entidades (Organizações de 

Sociedade Civil), ora habilitadas. Após, 'deverá remeter os autos a DICOFICOFIG, para que 7 
seja informada a disponibilidade orçamenffiria, conforme os Planos de Trabalhps 

apresentados. - 

Por fim, a DlCOFICOFlC deverá após instrução no âmbito de sua competêncí, 

retornar os processos de formalização 4a DICOTICOFIC para confecção das minutas dos 

Termo de Colaboração que deverão ser ubmetidas ao crivo da Assessoria Jurídico-Legislaíva 

—AJL 

Brasília14 de julho de 2017, 

s 
ã7

Subsc4
de 0

dmn 
DODF n°083 de mai

i
o  2 

Foiharf: 13 o.L'4 

Prosso fl° D6/C20fl- 

~r IcrÉir. 206,84M 

Folha 

Processo 

RLbrea:_giffist2O$.912í  

L 
Subseoretaria de AdminLst,açâo Geral 

SOAN 607, Proteção D, Sala 204— CEP: 70.830-304 - flrasilia - DF 
Telefone: (61) 3901 -2404 



GOVERNO DÔ b]STkTTO FEDERAL 

À 
Secrètriade Etado de Educação 

Subser etaria de Planej&mento, Acornpaihamento 
e AIiação 

ANEXO 1 - 

FICHA DE INSCR1ÇÃO* 
3ba 

1- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

NOME: Casa de Ismae1 - Lar da Criança 
CNPJ: 00077.255/0001-52 
ENDEREÇO: SGAN 913, Avenida W5,:Asa Norte 
CIDADE: Brasília 1W: L'F 
CEP: 70790-130 TELEFONE: (61) 3272-4731 / (61) 3347-8601 
E-MAIL:adrncasadeisrnaeI.org / financeirocasadeisrnaetorg 
CREDENCIAMENTO: Portaria n°406, de 05 de dezembro de 2016 
PUBLICAÇAO NO DODF: N°229, pág.34 de•07 de dezembro de 2016. 
VALIDADE DO CREDENCIAMENTO: 10  dejaneiro de 2016 até31/12/2025 

II- REPRESENTANTE LEGAL: 

NOME: Valdemar Martins da Silva 
CPF: 018.187.911-53 
RG: 1.676.995 ORGAO EXPEDIDOR: SSP/DF 
CARGO: Presidente FUNÇÃO: Diretiva. 
ENDEREÇO: SFIIN QI 04, Conjunto 09, Casa 04— Lago Norte 
CIDADE: Brasília UF: DE 
CEP: 71.510-290 TELEFONE: (61) 3328 —0700 / (61) 99988-3200 
PERIODO DE MANDATO DA DIRETORIA: 01/04/2017 a 31/03/2020 

111- UNIDADE DE ATENDIMENTO: 

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: Escola Infantil Casa de Ismae1 
ENDEREÇO: SGAN 913, Avenida W5, Asa Norte 
CIDADE: Brasília UF: DF 
CEP: 70790-130 TELEFONE: (61) 3272-4731 / (61) 3347-8601 
E-MAIL:admcasadeismaeLorg / flnanceirocasadeismae1.org  
CREDENCIAMENTO: Portaria n°406, de 05 de dezembro de 2016 
PuBLICAçÂqo DODF: N°229, pág. 34 de 07 de dezembro de 2016. 
VALIDADE D REDENCIAMENTO: 1° de janeiro de 2016 até 31/12/2025 
NÚMERO DLqÇØNTA CORRENTE: 026948-3: 
BANCO: BRJJ 1 \ 
AGÊNCIA: SMA J- 
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ESTATUTO DA CASA DE ISMAEL 
- 

Lacça 

'tk t4& L3R - a1 CAPITULO 1
--------------- Ii 

:----:— 
LIJU t;» Lurïu iLc;tr jj 

DA INSTITUIÇÃO, SEDE, FORO, 

DURAÇÃO E FINS 
12/1.212003 

Art. 1 - A Casa de lsmael - Lar da Criança, também designada 
pela sigla Casei, constituída em 23 de outubro de 1964, sob a 
frma de associação civil de assistência social, é pessoa jurídica 
de Direito Privado sem fins lucrativos, com prazo de duração 
indeterminado, situada na Avenida W-5, no Setor de Grandes 
Areas Norte SOAN, Quadra 913, Conjunto G, CEP 70.790-140 - 
Brasília - DISTRITO FEDERAL, tem por finalidade; 

L admitir, em regime de abrigo, crianças órfãs e/ou com seus 

direitos violados a partir de 2 (dois) anos de idade que poderão 

permanecer abrigados até completarem 18 (dezoito) anos, 

proporcionando-lhes assistência, educação, orientação 

profissional, cívica, moral e religiosa; 

I1 admitir e abrigar, em caráter emergencial, crianças e 

adolescentes cujos lares estejam desorganizados, a ponto de 

seus responsáveis não lhes oferecerem apoio moral e material, 

observadas as limitações previstas no inciso precedente; 

lii. assistir e orientar as famílias das crianças e adolescentes 

admitidos, desde que estejam em estado de pobreza ei ou 

desorganização, visando seu fortalecimento, com vistas à 

manutenção elou reintegração do menor no meio familiar; 

IV. acolher e amparar em regime socio!ducativo crianças a 

P:artir de 2 (dois) anos de idaØe, fI$h de pessoas carentes, 

1 

OGADOOAB.ÕF 10.824 
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necessitem de ação complementar na fãap$te r  

permanecer até aos 16 (dezesseis) anos, se a 

exigir, oferecendõ-lhes assistência, educà6 01  orie9tp 

profissional, cívica, moral e religiosa. 
12/12/2003 

§: 10. A Casei presta seus serviços de  

permanente aos usuários da assistência social, sem qualquer 

discriminação de clientela, de forma planejada, diária e 

sistemática, não se restringindo apenas à distribuição de bens, 

benefícios eventuais e a encaminhamentos e: 

1. não constitui patrimônio de Indivíduo ou de sociedade sem 

caráter beneficente de assistência social; 

não remune!a, nem concede vantagens ou benefícios por 

qüalquer forma ou título a seus diretores, sócios, conselheiros, 

• instituidores, benfeitores ou equivalentes; 

não distribui resultados, dividendos, bonificações, 

participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma 

• ou pretexto; 

aplica as subvençôes e doações recebidas nas finalidades a 

que estejam vinculadas; 

aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual 

resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos 

objetivos institucionais no território nacional. 

§ 20- Para assegurar o registro e a exatidão das operações 

realizadas será mantida regular escrituração contábil de suas 

receitas e despesas. 

§ 3° - Para manutenção de suas atividades, a Associação 

contará com as seguintes fontes de recurso: 

1. contribuições financeiras de associados; 

II. doações de bens novos e usados que poderão /er 

coiwertidos em espécie se prescindíveis ao uso institucion4 
2  

tyéc!a 'Uas /3crge5 
,/nVOGfl,OOAbDF 10224 
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• ii. doações financeiras eventuais;. 

promoções e eventos com objetivo de arrecadação 

financeira; 

rendas de seu patrimônio; 

resultados auferidos pelos seus Departamentos criados nal 

formado Artigo 13 , Inciso III; 

serviços gratuitos oferecidos voluntariamente por 

profissionais e pessoas da comunidade do Distritp !ederal; 

subvenções e convênios públicos e privados. 

§ 40 - Para auxiliar no atingimento de suas finalidades, a 

Casei poderá ainda: 

1. contratar pessoal especializado; 

Ii. firmar convênios com entidades públicas e particulares, 

nacionais e internacionais; 

III. promover palestras, reuniões e intercâmbio com entidades: 

congêneres; 

1V. filiar-se a órgãos representativós; 

desenvolver atividades produtivas que resultem em 

recursos para o atendimento de suS necessidades; e 

organizar-se em departamentos de prestação de serviços, 

quantos se fizerem necessários, os quais se regerão pelo 

Regimento Interno aludido no Art. 13, inciso ii. 

CAPÍTULO II PiTJCE3&Sø 

2-1 

DOS ASCIADOSI  SUAS CATEGORIAS, 

DEVERE 

3 
Ve écø f3079es 
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Att. 20 - 
A Casei é constituída por número ilimitado de 

associados, distribuídos nas seguintes catégorias, sem 

vantagens especiais: 

1. FUNDADORES 

São aqueles que assinaram a ata de fundação da 

Casei; 

II. EFE11VOS 

São aqueles que participam sistematicamente com o 

seu trabalho para manutenção das atividades e 

desenvolvimento da Casei e, como tal, 
 

reconhecidos pelo Conselho Diretor; 
Puoc&sso 

ID. CONTRBUINTES 

São aqueles que contribuem mensalmente para o 

funcionamento da Casei com importância financeira; 

IV. HONOR RIOS - 

São associados honorários, o Presidente da República do 

Brasil, o Governador do Distrito Federal e os que prestarem 

relevantes serviços a Casei, no sentido de sua estabilidade e 

desenvolvimento. 

- Art. 30 
- São direitos dos associados quites com suas 

responsabilidades sociais: 

1. propor ao Conselho Diretor a admissão de novos: 

associados; 

II. sugõrir ao Conselho Diretor \?or  escrito, quaisquer 

medidas que interessem à Case\,\ 

v.0 iscrges 
À OGAOOOAB.OP '0224 LA 



111-comunicar ao Conselho biretor, por escrito,qúalSr 

irreguiaridade que constatar na Casei ou dela tiver 
conhecimento  citando, neste caso, a fonte informativa; 

freqüentar a Casei em dias e nos horários fixados no 

Regimento Interno, nas festas e comemorações; 

votar e servotado para cargos eletivos; 

Vi. participar das Assembléias Gerais; 

VII. recorrer da decisão do Órgão que decretar sua exclusão 

do quadro de associado por justa causa. O recurso será 

interposto, sempre, à Assembléia Geral convocada para 

esse fim; e 

Viii. exercer função que lhes tenha sido conferida 

legitimamente, a não ser nos casos de exclusão por justa 

causa ou falta grave. 

Art. 40 - São deveres dos associados: 

1. cumprir e ajudar no cumprimento das disposições deste 

Estatuto; 

ii. acatar as decisões da Administração da Casei; 

M. participar à Secretaria seu novo endereço; 

exercer com zelo os cargos que lhe forem confiados; 

manter suas contribuições financeiras atualizadas e 

prestar seus serviços com responsabilidade social. 

§ 1° Os associados não respondem, nem mesmo 

subsídiariamente, pelos negócios da Associação, salvo se, 

na função de Diretor, agir com abuso da personalidade 

jurídica da Casei, causando desvio de sua finalidade por 

prática de ato ou negócio diferentes dos obJetivo\ y 
declinados no Estatuto ou, com evidente intenção de de,  xa\ \ 

de  

5 Ve 7i'øiao fSorn 
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de responder por negócios, compromissos ou obrigações 

assumidas pela Associação, transferir bens desta para outra 

Instituição OU para si, objetivando deixar a Casel sem 

patrimônio, para não ter como responder por seus débitos 

ou prejuízos causados. 

§ 20  Ocorrendo qualquer das hipóteses de que trata o § 10  a 

responsabilidade alcançará os bens 'pa,ticulares dos 

Administradores se o patrimônio da Associação tornar-se 

insuficiente para cumprir os contratos assumidos ou para 

indenizar os prejuízos causados a terceiros , sem prejuízo 

de suas responsabilidades perante a Casei. 

CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇAO. 

Art.5° - A Casei será administrada por: 

1. Assembléia Geral; 

Ii. Conselho Diretor; 

III. Conselho Fiscal. 

CAPITULO IV 

Procesu 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

Art. 60 A• Assembléia Geral, é o árgão soberano de 

deliberação da Casei e será constituída de. associado 

fundadores, efetivos e contribuintes em dia com su SÇ 

6 tTj 
11é111-1AS--OF 
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responsabilidades sociais e se unio 

extraordinariamente. rrcü'iARMEIO.00 IMA. MICROTILI sos 
O HÓ4CtOt 

Art,  70 As Assembléias Gerais serão 4nvocadJ1 

i Presidente da Casei, pelo Conselho issa1--tI__ 

requerimento ao Presidente da Casei de lIS (um quinto) dos 

associados com direito de promovê-Las. 

§ ÚNICO - as convocações serão por editais publicados em 

jornal de propriedade da Casei e ou em outros de maior 
circulação no Distrito Federal, com 8(oito) dias de 
antecedência. 

Art. 80- A Assembléia Geral somente poderá instalar-se, em 

primeira convocação, com a metade mais um de seus 

associados e, nas convocações seguintes, com intervalo de 

uma hora entre elas, com mais de 1/3 (um terço) dos seus 

membros, exigindo-se ô voto concorde de 213(dois terços) 

dos presentes à assembléia especialmente convocada para 

deliberar sobre: 

- destituição de administradores;. h:o ir  05O 

-11  alteração do estatuto da Entidade; PrQco 

III - exclusão de associados. 
6.912-1 

§ 10- Para deliberar sobre os assuntos adiante descritos, a 

Assembléia Geral instalar-se-á, em primeira. .cõnvocação, 

com a maioria absoluta dos seus associados e, na segunda, 

convocação, meia hora depois da primeira, com qualquer 

número de Seu k~membros, e decidirá coma metade mais 

um dos presente 

3orges 
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1 eleição de administradores e 4 

Diretores; FTJ ARIWiDA COPIA 1ÜCROFIIYIÇ 

II. aprovação das contas (Balanço e Dem$stração d4»497 

Resultados) e Relàtório anual das ativiç4 -
institucionais. 

§ 21. - os trabalhos das Assembléias Gerais serão dirigidos 

pelo Presidente da CaseI ou por um membro eleito pela 

Assembléia, o qual designará dentre os associados 

presentes, um para secretariar as atividades. 

§ 30• 
- as deliberações da Assembléia Geral serão por 

votação a ser feita por aclamação ou escrutínio secreto, 

quando necessário, e não será permitidá voto por 

procuração. - 

ljr\  

Art.90. - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á 

anualmente, até a primeira quinzdna de março, para tratar 

de matérias associativas programadâs, competindo-lhe: 

1. eleger de 3 em 3 anos o Conselho Diretor, o Conselho 

Fiscal e respectivos súplentes, dando posse aos 

efetivoé; 

II. analisar e aprovar o Balanço Geral, a Demonstração de 

Resultado e o Relatório Anual das Atividades da 

Associação; e 

111. examinar eecidir sobre os assuntos que lhe forem 

aPresentado%\

\

Q 

8 ecio ias /Bcrges 
t%oG.no.oÂe-oP 10.824 



FoIhi  

Piocessa 

Rubrk' ah L MsL 2Q6Mi2.i 



• §1° - A Assembléia Geral extraordinária r'Iinir=' 

datas não programadas para tratal2 NIãJ3 E&íS Y.fúICk3 
C5 9NA A i LDA 97/01) - IÃvM Sul) 

circurtstanciaiS. TeU H5f r;22-66QZ - 8nsiIi-C 

o 

§ r - Os mandatos do Conselho Diret4 e do  CoffiM 

Fiscal deverão coincidir quanto ao inicio e ao término2/tv2oo 

CAPÍTULO V 
FrÀtia n°  

DO CONSELHO DIRETOR E SUA Processa 

COMPETÊNCIA 

Ait 10 - O Conselho Diretor será constituído por 

Presidência, Diretoria Administrativa, Diretoria Financeira, 

Diretoria de Produção e Profissionalização, Diretoria de 

Infância e Juventude,. Diretoria de Recursos Materiais e 

Diretoria de Assistência e Promoção Social. 

Ali. 11 - O Conselho Diretor será eleito para mandato de três 

anos, permitida a reeleição. 

Art. 12 - Dar-se-á vacância dos cargos do Conselho Diretor 

nas seguintes hipóteses: 

1. por falecimento; 

II. por renúncia; 

III por não cumprimento das obrigaçôes assumidas; 

1V, por faltas injustificadas a 3 reuniões consecutivas ou $ 

intercaladas, durante um período de 12eses; 

V. por cõnduta moral e social incor4atíveis com os 

princípios cristãos adotados pela case(tj Q,k , 

9 1 
ao 16 las /Scr9e 

- 

À GAOO-OABQF Io.2' 
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VI. por impedimento. 

A $-'' 'r? •, P 

I 11UU E Ji ft F_StIS Ji1UU 
ICS 5QA,BL A. LOMk O7/Q - 

te1 22-45O8!fl%Z225662 - 

cflii ARPU1VA CR&FiLNDA SO 

§ 1 - No caso de vacância, o Conselho Di cem reunuao 
- 

especialmente convocada para tal fim, esqolhera den 

suplentes eleitos em Assembléia Geral, utpara 

restante do mandato, salvo o Presidente, cuja vacância será 

sempre submetida à Assembléia Geral convocada para esse 

fim em nova eleição. 

Ad. 13— COMPETE AO CONSELHO DIRETOR: 

1. administrar a Casei, por intermédio do seu Presidente; 

li. elaborar o Regimento Interno; 

111. criar os Departamentos necessários, baixando normas 

para o seu funcionamento; 

cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento 

Interno, bem como as normas estábelecidas; 

aprovar ou rejeitar propostas de candÍdatos a 

associados, cancelar inscrições de associados e 

classificar as respectivas categorias; 

VI, autorizar a aquisição ou alienação de-bens móveis S 

imóveis, desde que resulte em benefícios para a CaseI; 

conferir títulos de benemerência ou hofloríficos; 

apresentar à Assembléia Geral, anualmente, o balanço 

financeiro e patrimonial, bem como o relatório de suas 

atividades; 

decidir sobre os casos de dúvidas e os não previstos 

neste Estatuto e no Regimento Interno; 

autorizar 4eiebração dó contratos, distratos, acordos e 

convênios\J\»q\ 

lo f30r9e! 
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Xl. representar a Casei em todos os seus 

extras judiciais, em juízo ou fora dele, 

seu Presidente; %OÜ122i9 
conceder licença ou afastamento, Øor períod 12?  

superior a 90 dias, a membros da Dh-toiir1rtft5s 

Departamentos; e 

analisar e aprovar o Planejamento Estratégico, 

Orçamento e Planos de Trabalho Anual, apresentados 

pelo Diretor Administrativo nas reuniões ordinárias dos 

meses de novembro. 

CAPITULO VI 

Folha no5 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROSDO 
2L1 

CONSELHO DIRETOR 

Art 14— AO PRESIDENTE COMPETE: 

1. representar a Instituição em todos os seus atos jurídicos 

ou extra judiciais, em juízo ou fora deÍe, delegandõ 

poderes a terceiros, quando for o caso; 

nomear, com aprovação do Conselho Diretor, os 

membros para os Departamentos, superintendendo-lhes 

o funcionamento; 

autorizar a contratação e dispensa de empregados, 

fixando-lhes o salário, mediante autorização do Conselho 

Diretor; 

tornar providências ou resolver sobre assuntos de 

caráter urgenteN mediante posterior comunicação ao 

Conselho Direto\ 

11 eoC/' jo 
10.824 
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convocar e dirigir as reuniões do 

dando o voto de desempate, quando for pi, 

assinar jUntamente com o Diretor Fin oufr 

Administrativo os cheques, recibos, balanceteè diensais 
12/12/2N3 

e o balanço anual da Casei; e 

Vil, praticar todos os atos Indispensáveis ao bom andamento 

dos trabalhos, respeitar e fazer cumprir o Estatuto e o 

Regimento Interno. 

Art. 15— COMPETE AO DIRETOR ADMINISTRATIVO: 

1. substituir o Presidente nas suas ausências ou 

impedimentos; 

II. assumir em caráter provisório o cargo-de Presidente, no 

caso de vacância do mesmo; 

III, supervisionar e orientar o Administrador da Casei no 

desempenho de suas funções; 

receber, até o segundo sábado de cada mês, relatórios 

de atividades das outras diretorias para, juntamente com 

o da sua área, elaborar relatório mensal da Instituição 

que será submetido à apreciação do Conselho Diretor em 

reunião ordinária do segundo mês subseqüente ao da 

competência; 

supervisionar toda correspondência recebida e expedida 

pela Casei, Inclusive contratos e convênlos, fazendo o 

acompanhamento da sua tramitação nas repartições 

respectivas, tomando as providências - que se fizerem - 

necessárias; 

supervisionar os serviços executados pela secretar!ã 
- - 

redigir e ler as atas das reuniões do Conselho Diretr - 

- 1 

\)\ 
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viii. supervisionar a quantidade e 
O HWRe: 

oferecida; 1 )22?9 
IX, assinar cheques e outros documentoS de 003  

financeirã, na ausência ou impedimànto do Pres1dMêõff 

Diretor Financeiro, sempre em conjunto com aquele que 

estiver presente; 

X. selecionar, acompanhar a contratação e realizar o 

treinamento de empregados e servidores voluntários da 

Casei; 

Xi. organizar cursos, reuniões e palestras que: visem à 

melhoria dos servidores voluntários e empregados da 

Casei; 

cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento 

Interno, bõm corno as demais normas estabelecidas pelo 

Conselho Diretor; 

planejar, organizar, dirigir e controlar os trabalhos de suas 

área de competência; 

realizar reuniões periódicas com as famílias substitutas,. 

visando estimular relacionamento natural e efetivo entre 

as crianças, adolescentes e os pais substitutos; 

propiciar condições para que as crianças e adolescentes 

abrigados desfrutem de boa alimentação, vestuário e 

higiene, que deverão ser StendidaS.às respectivas 

famílias, quando necessário. 

Art 16— COMPETE AO DIRETOR FINANCEIRO: 

1. organizar e manter atualizados todos ;Õs serviço\da 

Tesouraria e formular a previsão orçamentária da Case\\ 

13 as 
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ter e manter atualjzados, sõb 

responsabilidade, todos os valores e tti IJ

Ce  SOB 

Casei; C*k221 

assinar, juntamente com o Presidente, chques, otdê42__ 

pagamento, recibos e títulos de natureza financeira, bem 

como contratos relativos a empreendimentos ou compras 

de bens patrimoniais, aprovados pelo Conselho Diretor, 

inclusive dos Departamentos da Casei; 

apresentar ao Conselho Fiscal, após tê-lõ feito em reunião 

do Conselho Diretor, o balancete mensal para, o devido 

parecer; 

manter atualizada a escrituração da tesouraria, fornecendo 

os dados e informaçõÕs que lhe forem solicitados; 

apresentar anualmente ao Conselho Fiscal, para o devido 

exame e encaminham!nto à AssembléiaGeral, o balanço 

financeiro da Casei, encerado no dia 31 de dezembro do 

ano anterior; 

Vil, depositar em estabelecimentos bancários oficiais ou 

particulares os recursos financeiros da CaseI;, 

manter sob sua exclusiva responéabllidade quantias em 

espécie não superiores a três salários mínimos vigentes; 

pagar todas as contas e autorizar as despesas sempre 

com o vistõ do Presidente; 

apresentar mensalmente o balancete ao Conselho Diretor e 

trimestrainiente ao Conselho Fiscal para exame e parecer; 

XL planejar, organizar, dirigir e controlar os trabalhos de sua 

área de competência, elaborar orçamento anual para 

entrega ao Diretor Administrativo no mês de outubro de 

cada ano, bem como relatório mensal de suas atividad4 

14 
1O.B24 

/ 



PIDC;C$SQ 
j
o 

20S912-1 



ÜF1CO ÜE RES 1 FESS J1E1VER1,1  
- 

ICRSQk8L A,LQ3 O?/O8-(Av.Wflí )  

fl para entrega a mesma Diretoa ate o gundíábada - 

subseqüente ao mês de compet6ncia; FICOU Rk3IVOA  OPtA MICDF1L'1DA SCB 

Xli. cumprir e fazer cumprir este Estatutoj e o 

Interno, bem como as demais normas ektabeiecidas'iPb 

Conselho Diretor. 

XIII. manter, ampliar e acompanhar o quadro social da Casei; 

Art. 17 - COMPETE AO DIRETOR DE PRODUÇÃO E 

PROFISSIONALIZAÇÃO: 

1. solicitar o pagamento das despesas e aquisições da área 

de produção, e profissionalização; 

administrar os recursos humanos de sua área, 

selecionando, em conjunto com o Diretor Administrativo, 

os profissionais para preenchimento dos postos de 

serviços e propordispensas; 

cuidar da seleção dos alunos que integrarão os cursos 

profissionalizantes; 

gestionar junto aos órgãos governamentais e sociedade 

civil buscando ações que promovam a ampliação, 

melhoria, abertura e reconhecimento dos cursos 

profissionalizantes; 

gestionar para a colocação dos adolescentes no mercado 

de trabalho; 

conferir, em conjunto com o Presidente, os certificados de 

conclusão dos cursos; 

estabelecer a política de fixação de preços e 

comerdalização dos serviços e produtos vendidos pela 

Casei, cuidando para que sejam superavÊtários; 

planejar, organizar, dirigir e controlar os trabalhos de sua 

área e apresentar ao Diretor Administrativo,TatórIk\ 
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subseqüente ao mes de competencla e rru 223-'isøfi/F;x: 4602 - 

IX. cumprir e fazer cumprir este Estatuto ero kRo~flenFILhOA SOE 

Interno, bem como as demais normas e4abelecida7 

Conselho Diretor. 

Art 18—COMPETE AO DIRETOR DE INFÂNCIA E JUVENTUDE: 

1. estimular a integração da criança e do adolescente nas 

diversas atividades da Casei; 

ii. promover acesso à informação, esporte, lazer, cultura, 

diversões e espetáculos, observada a .çlassificação por 

faixa etária; 

assegurar o acesso à educação, religião e saúde; 

conscientizar para a necessidade do trabalho, sem 

prejudicar a obrigação de estudar; 
- 

V. promover palestras educativas; 

Vi. integrar a criança e o adolescente na sociedade; 

Vil. preparar as crianças e os adolescentes para o 

desligamento da Casei; 

promover encontros das çriànaS:e adolescentes 

Casei com os de outras Instituições; 

cuidar para que as crianças e adolescentes não 

executem qualquer tipo de trabalho, a não ser em regime 

de aprendizado; 

planejar, organizar, dirigir e acompanhar os trabalhos de 

sua área e apresentar ao Diretor Administrativo até o 

segundo sábado subseqüente ao és de competência, 

relatório mensal de suas atividad4JÇf'\k 
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Xi. coordenar trabalho de identificação e 
C5 P. LOJA CflíCt - 14çç3 SL!) 

ou responsáveis com pãtadeÍro detøVth#doR2 dá 

crianças e adolescentes da Casei; F!C'J *RPUIVOA OPI iRUFILADQ ac 
lo tÚNEO 

A 
i
fl • 

M.  cumprir e fazer cumprir este Estatut4 e o Re%fl$O 

Interno, bem como as demais normas stabeiecidsjj34P 

Conselho Diretor; 

XIII. proporcionar a assistência médica, odontológica, 

psicológica, social, educacional e religiosa as crianças e 

adolescéntes abrigados e suas reipectivas famíli* 

funcionários é demais moradores da Casei; 

Art. 19— COMPETE AO DIRETOR DE RECURSOS MATERIAIS: 

1. propor a aquisiço ou alienação de bens móveis e 

imóveis, desde que resulte em benelidos para a Casei; 

Ii. manter atualizada a relação dos bens existentes na Casei 

e o registro de todas as entradas de doações; 

III. identificar e propor a compra de máquinas; 

equipamentos, materiais diversos e obras de interesse da 

Casei; 

W. planejar, organizar, dirigir e acompanhar os trabalhos de 

sua área e apresentar ao Diretor Administrativo até o 

segundo sábado subseqüente ao da competência, 

relatório mensal de suas atividades; 

V. cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento 

intõrno, bem como as demais.normas estabelecidas pelo 

Conselho Diretor; e 

Vi. cuidar dá manutenção, nservação e construção dos 

bens patrimoniais da  Cas 

ia ias L3crgs 17 
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COMPETE AO DIRETOR DE PtSSEENSIS& - rasi1irOFi 

PROMOÇÃO SOCIAL: 
IFICOURPuIVb ÜFI RCROFILtiAD4 903 

1. promover e organizar eventos ou ampanhaOOk22I 

resultem em recursos financÕiros para 

planejar e executar o calendário cívicó e social da Casei; 

cumprir e fazer cumprir este Estatuto e Regimento 

Interno, bem corno as demais normas estabelecidas pelo 

Conselho Diretor; 
planejar, organizar, dirigir e acompanhar os trabalhos de 

sua área e apresentar ao Diretor Administrativo até o 

segundo sábado subseqüente ao mês de competência, 

relatório mensal de suas atividades; 

planeja!, organizar e dirigir, perlodicameflte, os bazares 

itinerantes de bens novos e usados nas regiões carentes 

do Distrito Federal, bem como acompanhar a loja do 

bazar permanente e, nos meses de dezembro, cuidar do 

planejamento, organização e direção do bazar natalino; 

planejar, organizar e dirigir as atividades religiosas. 

CAPÍTULO VII 

DO CONSELHO FISCAL 

Forha 

Pvocesso 

URtiMea: M a t. 210 6. 9 j112-1 

Art. 21 - O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador da géstão 

financeira e econômica da CaseI, óonstituído de 3 màmbros 

efetivos e 2 suplentes, escolhidos dentre os sócios 

fundadores e efetivos, competindo-lhe: 

1. reunir-se ordinariamente a cada 3 meses para exame dos 

livros e balancetes, comunicando aâ Conlho(.9ktor o 

resultadodos estudos e análises reaIizado; ç.r\-v 
18 \J J3crge 
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encaminhamento à Assembléia Geral Odtr --------- ----- 1 tILUU RrÇtW1VA cPI NICRF1LMDA SOB 

apresentar sugestões ao Conselho 

aperfeiçoamento da organização contabil e financeir, da 

Casei; 
 

examinar, quando julgar necessário os livros e 

documentos da tesouraria; 

convocar a Assembléia Geral Extraordinária, após 

comprovàr irregularidades graves que comprometam a 

situação patrimonial e financeira da organização; 

vi. colaborar com o Conselho Direto!, na, organização e 

iançamento'de campanhas financeiras. 

Art. 22 Os cargos do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal 

serão exercidos gratuitamente, sem exceção, não havendo 

distribuição de bonificações OU dividendos seja a que título 

for. 

1 Foiha n°  

CAPITULO VIII L - 

j
i-'roc%so r!°dVjL& 

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS Mt. 206 917.1 

FINANCEIROS 

Art. 23 - 
O patrimônio da Casei será constituído pelos bens 

móveis e imóveis que já possui, além dos bens de direito 

que a qualquer título vier a adquirir ou que lhes forem 

doados. 

Art. 24 - Constituem recurs financeiros da Casei: 

1, contribuições socíai\f\

\ 
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subvençoes; CRS 504a A LOJA 07103 - (00 &d) 
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doações em espécie; FICOU LRU1VADA IA MUROFILiWA SB 
rendas de seu patrimônio; ln MÚMERU: 

resultados de campanhas financeiras; e 

VI, os resultados auferidos no disposto ddAiaÁWL_-. 

V. 

Ad. 25 - O exercício social coincidirá com o ano civil. 

Folha 
CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
í

"

procr,sso 

ubrica:4Maf?oj 

Ad. 26 - 
O presente Estatuto só poderá ser modificado em 

Assembléia Geral especialmente convocada para esse fim é 

por deliberação da maioria absoluta dos associados em 

primeira convocação, com voto acorde de 2/3 (dois terços) 

dos presentes. Em segunda convocação, ou noutras 

subseqüentes, se a situação assim se configurar, com a 

presença de, no mínimo 1/3 (um terço) dos associados e, 

também com voto acorde de 2/3 -(dois terços) dos que 

comparecerem à Assembléia convocada para essa 

finalidade. 

Ad. 27 - A dissolução da Casei somente poderá ser realizada em 

Assembléia Geral especialmente convocada para essa 

finalidade, mediante deliberação da maioria absoluta dos 

associados e com voto acorde de 2/3 (dois terços) dos 

presentes e em condições de votarem. 

§ Único - No caso de dissolução da Casei; de acordo com 

os critérios estabelecidos pela Assembléia Geral, se 

patrimônio e seus recursos serão distribuídos à obra 

20 'O20 
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obras corigêneres, situadas no Distrito Federal, 

devidamente registradas no Cõnsélho Nacional do Serviço 

Social. 

Art. 28 - O presente Estatuto entrará em vigor após seu registro 

no Cartório competente, ficando cancelado o Estatuto 

anterior, com todas as suas cláusulas e condições. 

r------ ------- i 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO ANO DE 2017. 
Folha 

CASA - 

CNPJ 00.077.255/0001-52 
Processo noOOms4Qj[ofl 

Aos onze dias do mês de março de 2017, às 09h30, em segunda diamada, reuniram-se em Assembleia 

Geral Ordinária, as 140 (cento e quarenta) pessoas presentes, conforme lista de assinatura em livro 

próprio, no auditório da sede da Entidade, localizado no SGAN 913, Conjunto 6, Asa Norte, nesta Capital, 

para apreciar e deHberar sobre a pauta constante do Edital de Convocação publicado no Jornal de 

Brasilia, edição do dia 08.02.2017, com cópia enviada pelos Correios a todos os associados- Por 

unanimidade, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Valdemar Martins da Silva e como secretário, 

eu Francisco Luii Ferreira Neto. Ao dar inicio aos trabalhos, o Presidente fez uma breve explicação sobre 

as normas que regem uma Assembleia de Associados, à luz do Estatuto Social da Entidade. Em seguida, 

como de costume, convidou a Senhora Regina de Fátima Rodrigues de Souza para fazer uma breve 

prece, que o fez antes de abrir os trabalhos. Em momento seguinte, convidou uma colaboradora 

presente para fazer a leitura do Edital com a seguinte ordem do dia, o qual foi lido em voz alta: a) 

Aprovação das contas (Balanço Patrimonial e DemonstraçâO de Resultado) e Relatório Final das 

Atividades Institucionais de 2016, b) Eleição e posse do novo Conselho Diretor e do Conselho Fiscal para 

o período de 01 de abril de 2017 a 31 de março de 2020. c) Exame e decisão de assuntos gerais de 

interesse da Entidade. Cumprida esta formalidade, o Presidente ressaltou que os resultados que ora 

serão apresentados são fwtos de um trabalho em equipe, enfatizando que a Casa de lsmael - Lar da 

Criança, é a soma dos esforços de todos o que tomou posstvel atingir números tão expressivos em 2016, 

concluindo com um agradecimento especial aos trabalhadores e colaboradores. Depois, convidou as 

Coordenadoras dos diversos serviços prestados pela Entidade, momento em que cada uma delas, 

falando por sua área de atuação, traçou resumidamente e, em linha gerais, o trabalho realizado e os 

resultados alcançados, na seguinte ordem: - ASSISTÊNCIA SOCIAL: Serviço de Acolhimento em Casas 

Lares e Serviço de Apoio Familiar e aos Egressos a cargo da Equipe PsicosociaI; Serviço de Convivência 

em Idade de 6 a 17 anos; Serviço de Formaço e Qualificação Socioprofissional - EDUCAÇÃO: Serviço de 

creche e escola de educação básica em duas equipes: a escola que fica localizada na Asa Norte e a que 

fica localizada em Sobradinho, denominada CEPI Flor de Lis. - AIVIDADES MEIO: O Presidente resumiu os 

serviços de apoio administrativo, financeiro, recursos humanos, associados, bazar, sebo literário; e 

centro espírita. os resultados apresentados pelas equipes estão detalhados no relatório de atividades do 

ano de 2016, que em síntese traduzIu nos seguintes números: Serviços prestados em assistência social e 

em educação para 658 crianças e adolescentes, educação sociopofissionai para 390, assistência 

psicossocial a 316 famílias carentes, apoio financeiro e psicossocial a 25 egressos, e apoio a cumprimento 

de pena alternativa para 07 cidad$os, totalizando 1070 pessoas beneficiadas e 316 famflias assistidas 

diretamente com os serviços da Casa de lsmael, com 100% de gratuidade. Em seguida, apresentou, por 

área de atuação, o número de empregados num total de 133 e mais 27 trabalhadores voluntários 

permanentes, totalizando 160 colaboradores, além dos voluntários temporários. A seguir, demonstrou 

um quadro com o número de pessoas beneficiadas por área de atuação, os recursos captados, 

classificados por fonte de financiamento, as subvenções e isenções públicas recebidas e o volume de 
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g=s no custeio e manutenção de cada serviço, registrando, por fim, que apesar dos bons resultados 

çados, foi um ano muito dificil do ponto de vista de alocaçâo de recursos. Falando da importância 

da geraçk de recursos diretos pela Entidade, o Presidente destacou o desempenho do Bazar e o serviço 

de captação junto aos associados. A Sra. Regina, coordenadora do Centro Espírita «O Consolador e 

Diretora de Ação Social, informou as áreas de atuação do Centro Espírita, o trabalho de evangelização, o 

atendimento ao público e os estudos da doutrina espírita e fez um agradecimento aos colaboradores. 

Concluídas as apresentaçôes e tendo sido demonstrados os números das metas sociais e dos resultados 

alcançados, o volume de recursos empregados, o Presidente indagou aos participantes se havia 

necessidade de esclarecimentos adicionais sobre o Balanço Social de atividades do ano findo. Como nâo 

houve manifestação, colocou em votação o relatório de atMdades para o qual obteve aprovação por 

unanimidade. Dando continuidade ao iten, ida pauta, o Sr. Vergfllo Franco de Uma, Conselheiro Fiscal, 

fez a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, opinando pela aprovação das Demonstrações Financeiras de 

J/ 3112.2016. Em seguida, uma voluntária fez a leitura do Parecer da Auditoria Independente, que atestou 

a regularidade dos registros contábeis e a exatidão das contas e das demonstraçaes financeiras da 

Entidade e indicou para aprovação, sem ressalvas. Em seguida, fez uso da palavra o Sr. Roberto Gomide 

Castanheira, Diretor Financeiro, para apresentar os balanços econômico e de resultado do exercido, 

apurados em 31.12.2016, tecendo explicaç8es sobre as receitas e despesas, sobre contas de ativos, de 

passivos e de resultado, fazendo comparativos com o ano anterior. Esclareceu que, o resultado negativo 

apurado e apresentado nas demonstrações financeiras se deve ao fato de ter havido, no ano de 2016, 

moditicaç5o na forma do registro contábll das receitas de convênlos e contratos para o regime de caixa, 

diferentemente do que ocorria nos anos anteriores. Essa mudança de metodologia se deu 
- 

por 

normatlzaçâo - antes inexistente - sobre a forma de escrituração dos valores a receber no curto prazo, 

na data do fechamento dos balanços. Além disso, explicou que ocorreu, pela primeira vez, o registro da 

depreciação sobre os ativos ImoblliárIos, após uma reavaliação de bens da Entidade em 2015 - antes 

registrados pelo valor histórico. Apresentou um quadro para explicar o assunto onde ficou evidenciado 

que, caso fosse mantida a metodologia dos anos anteriores para registro de receitas a receber, o 

resultado seria positivo, fato que constará em Nota Explicativa própria a ser publicada juntamente com 

os Balanços. Por fim destacou a excepcional saúde financeira da Entidade, a qualidade e a transparência 

na gestk dos recursos, além da tempestividade em se ter as contas fechadas e conciliadas para 

aprovação da Assembleia Geral Ordinária, prevista no Estatuto para ser realizada a cada ano, até o dia 15 

de março. Feitas as considerações finais, o Presidente indagou aos presentes se havia a necessidade de 

algum esclarecimento complementar. Depois de certificar que ninguém se manifestou, colocou em 

votação as demonstrações financeiras e de resultado, tendo sido aprovadas por unanimidade, sem 

nenhum registro de discordância. Passando para o Item "ti' da pauta, o Presidente indagou à assembleia 

se havia formação de chapas para concornrem aos cargos para o Conselho Diretor, titulares e suplentes 

e para os cargos do Conselho Fiscal, titulares e suplentes. Foi ent& apresentada uma chapa única para 

os dois Consethos, que submetida à Assembleia, foi votada e eleita sem nenhum voto contrário. Assim, a 

Diretoria eleita, que toma posse em ato continuo, para um mandato que vigorará até o dia 31.03.2020, 

ficou assim composta: CONSELHO DIRETOR - TITULARES: Diretor Presidente: Valdemar Martins da Silva, 

brasileiro, advogado, CPF: 018.187.911-53, RG 1.676.995 SSP—DF, nascido em 22/01/1944; Diretor 

Administrativo: l4ubimaeir Cantuária Santiago, brasileiro, administrador, CPF 076.295.321-72, RG 

185294, expedida pelo MJ, nascido em 20.11.1955; Diretor Financeiro: Roberto Gornide Castanheira, 

2 
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brasileiro, empresário, CPF: 223.206.101-97, RG 451.393 SSP-DF, nascido em 12.04.1961; Diretor da 

lnf'anda e Juventude: Antônio Braz de Almeida, brasileiro, advogado, CPF: 009.216.531-15, RG 101.841 

SSP—DF, nascido em 27.06.1946; Diretor de Pmdudo e ProfissionaIizao: Andersor, Pereira Nunes, 

brasileiro, contador, CPF 046.196,876-26, RG MG-10.533.032, SSP-MG, nascido em 24.12.1980; Diretora 

de Assistência é Promoco Social: Regina de Fátima Rodrigues de Souza, brasileira, professora 

universitária, CPF 144.052.451-34, RG 505.767 SSP-DF; Diretor de Recursos Materiais: Jo5o Donadon, 

brasileiro, aposentado)  CPF 334,479.698-49, RG 5.048.887 SSP-SP, nascido em 28.10.1947 SUPLENTES: 

Alderedo Dias Alves, brasileiro, aposentado, CPF 206.283.748-87, RG 873.189 SSP-DF, nascido em 

04.12.1949, biciana Evangelista Gobbi, brasileira, enfermeira, CPF 050.803.486-82, RG 11.471.732 PC-

MG, nascido em 29.05.1982, Maria Helena Bastas Cunha, brasileira, psicóloga, CPF 066.231.662-40, RG 

218619 SSP-DF, nascida em 29.09.1949, Wagner Mota Júnior, brasileiro, aposentado, CPF 524.987.006-

68, RG 2.997.480 SSP-DF, nascido em 19.01.1966, CONSELHO FISCAL - TITULARES: Vergiiio Franco de 

Lima, brasileiro, corretor de imóveis, CPF 191.335.10849, RG 646.609 SSP—DF, nascido em 19.06.1945; 

Francisco Luiz Ferreiro Neto, brasileiro, aposentado?  CPF 077.377.501-34, RG 428,948 SSP-DF, nascido 

em 27.09.1956 e Antônio Mvaldo Bezerra Dantas, brasileiro, aposentado, CPF 336.560.374-34, RG 

469.826 SSP-RN, nascido em 27.04.1962; SUPLENTES: André Luiz Telxeira Abreu, brasileiro, milftar, CPF 
985.272.407-00, RG 5.990.885 SSP-GO, nascido em 24.08.1968 e Leila Sewts, brasileira, analista 

ambiental, CPF 597.756.297-72, RG 038.798.047 lEP-Ri, nascida em 01.08.1959. Em seguida o Presidente 

indagou aorticipantes se havia algum assunto de natureza geral de interesse a ser discutido. Como 

não 1 outros ntos a serem tratados, foi encerrada a Assembleia, tendo eu 

______ _ lavrado a presente ata que vai assinada pelo Presidente. 

lide rnarçó de 2017. 

VALDEMAR MARTINJ6\ SILVA 2 IiFICD) ri D P$59h9 JUatCÃ: 
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PRESIDENTE Dnsilit'DF - L1 61 3214-5900 
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LISTA DOS MEMBROS DA ATUAL DIRETORIA (mandato 01/04/2017 a 31/03(2020): 

Dendrpinação / Nome da entidade: Casa de lsmael - Lar da Criança 

Nome Fantasia: Casa de lsniael - Lar da Criança 

CNPJ 00077.255/0001-52 

Cargo: Diretor Presidente 
CPF?.018187.911-53 RG1.676.995 SSPIDF Mandato: 01/04/2017 a 3110312020 

proSsao: Advogado 
Nacionalidade: Brasileira Estado civil: Casado 
Endereço residencial: SHIN QI 04, Conjunto 09, Casa 04— Lago Norte Brasilia-DE. 
Tejetõnes para contato: 3328-0700/99988-3200 E-mail: adm©casadeismaeLorg 

Jonie: Regina de Fátima Rodrigues de Souza 
Cargo Diretora de Assistência e Promoção Social 
CPE: 144.052451-34 RO: 505.767 SSP/DF Mandato: 01/0412017 a 31103/2020 
prnFtan 

Nacibnalidade: Brasileira Estado civil: Solteira 
Endereço residencial: QE 28 conjunto C casa 16 Guarã li Brasília-DF 
Teleboes para contato: 61 3568-5358 / 61 98119-2677 E-mail: 

Nome: Antônio Braz de Almeida 
Cargo: Diretor da Infância e da Juventude 
CPF: 009.216.531-I5 RG: 101841 SSP/DF Mandato: 01/04/20 a 31/03/2020 

Profissao: Advogado 
Nacioralidade: Brasileira Estado civil: Casado 
Endéeço residencial: SHCGN 712, Bloco K, casa 13—Asa Norte, Br llia-DF 

r Telefones para contato: 61 3340-8451 / 61 99975-3527 E-mail: ant iobraza eid hot 

Declaro que são verdadeiras as informações acima. 

Brasilia - DF, 19 de junho de 2017. 

do rpresentante legal 

Folha ntGL....,.. 
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Nome: Anderson Pereira Nunes 
Cargo: Diretor de Produção e Profissionalização 
CPF: 046196876-26 RG: 10.533.032 SSP/DF Mandato: 01/04/2017 a 31/03/2020 
Profissão: Contador 
Nacionalidade: Brasileira Estado civil: Casado 
Endereço residencial: CSB 07, Lote 04, Ed, Maison Esmeralda, apt. 1001 - Taguatinga Sul, Brasflia-DF 
Telefone para contato: 61 3561-6064/61 98125-0004 E-mail: anderson@sindiatacadista.com.br  

Nome: Roberto Gomnide Castanheira 
Cargo: Diretor Financeiro 
CPF: 223206101-97 RG: 491393 SSP/DF Mandato: 01104/2017 a 31/0312020 
Profissão: Contador e Empresário 
Nacionalidade: Brasileira Estado civil: Separado Judicialmente 
Endereço residencial: CA Samambaia Chácara 95 Lote 21 - Taguatinga Brasilia-DF 
Telefone para contato: 61 2107-8800/61 99973-1975 E-maihgomide©condorbrasil.com.br  

Nome: HubimaierCantuária Santiago 
Cargo: Diretor Administrativo 
CPF: 076295.321-72 RG: 185.294 SSP/DF Mandato: 01/04/2017 a 31/03/2020 
Profissão: Administrador 
Nacionalidade: Brasileira Estado civil: Solteiro 
Endereço residencial: SMPW QD 10 CONJ. 01 LT. 05 CS F - PARK WAY 
Telefone para contato: 61 99983-0911 / 3386-7443 E-mail: hubicantuaria@gmail.com  

Nome: João Donadon 
Cargo: Diretor de Recursos Materiais 
CPF: 334479698-49 RG: 5048889 SSP/SP Mandato: 01/04/2017 a 31/03/2020 
Profissão: Aposentado 
Nacionalidade: Brasileira Estado civil: Casado 
Endereço residencial: SQN 311 BL, G Apt. 607—Asa Norte 

Telefone para contato: 6199184-2148/3274-0804 E-mail: joao ãonadon@g 

Declaro que são verdadeiras as Informações acima. 

Brasília - DF, 19 de junho de 2017. 
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Ir 

Gomprovardo de Inscrição o de Situação Cadasfral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

I 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOAJURIDICA 

NÚMERODEINSCRIÇÃO 

00.077.255/0001 -52 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 

IDATADEMaRruRA 
I16/os/1969 
1 

INOMEEMPRESÊRIAL 

CASA DE ISMAEL . LAR DA CRIANCA 

1 TTTULO DOESTBaECIMENT0(NOMEOE F»1TASIP 

1- 
IGOE DESCRIÇÂODAATIVIDDE ECc.ICAPRNCIL 

.00-6-00 - Sorviços de assistência social sem alojamento 

ICQDlOOE DESCRIÇAOD/*SATMDAOES ECONÓMICAS SECUNDMIAS 
18541.4-00. Educação profissional de nível técnico 
18511.2.00 - Educação infantil * creche 
185.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola 

ICIGOE DESCRÇÂODA NATUREZAJURIDICA 

1 399-9 - Associação Privada 

WQRAOOURO i NÚMERO 1 i COMFIIMENTO 
SGAN,QDRA. 1 19 1 ICONJUNTO'G 

i CP 

1 
1 BAjRRoInIsTRro i 1 MUNICIPIO i i UF 

170.790-140 ASA NORTE 1 1 BRASILIA DF 

ENDFREÇO EL.ETRÕNOO TELEFONE 

1 ENTE FEDERATIVO RESPDNMVEL (EFR) 

1- 
1 
1 

i SITUAÇÃO CADASTRAL 

IA1WA 
1 DATA DA SITUAÇÃO CADASTftAL 

22/0212003 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAI. 

1 SITUAÇÃO ESPOAi. IDATADASITUAÇÃOESP€CLN. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1634, de 06 de maio de 2016. 

EmiUdo no dia 1610512017 às 16:18:19 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

Folha 
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Rubca:4_Mat.2O6.9í2: 
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DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
SUBSECRETARIA DA RECEITA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

CERTIDÃO N° 195-0073046312017 
NOME CASA DE ISMAEL - LAR DACRIANCA 
ENDEREÇO STR GRANDES AREAS NORTE 0913 CONJUNTO O 
CIDADE ASA NORTE 
CPF 
CNPJ 00,077.25510001-52 
CFIDF :0732866100140-ATIVA 

.ALIDADE :JUNTOAOGDF 

CERTIFICAMOS QUE_____ 

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os 
relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos 

que venham a ser apurados. 

Certidàu expedida conforme Decreto Distrito] ,?23.873 de 04/0 7/2003,grataitamente. 

ida até 17 de Setembro de 2017. 

Brasília, 19deJunh0de2017. 

Certidão emitida via internet às 15:47:56 e deve ser validada no endereço www.fazenda.dfaov.br  

http:/Mww,fazea,&goV.br/8PtICaQ06S/Cd6te_0001  

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

CERTiDÃO NEGATiVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÁO 

Nome: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA 
CNPJ: 00.077.25510001-52 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFa) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todas os ôrgáos e fundos públicas da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contilbuições sociais previstas 

nas alíneas a' ad' do parágrafo único do ad, 11 da Lei n2  5.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttp:/twww.receita.fazenda.goV.br> ou .chttp://wv.pgfn.faZendagov.br>. 

Certidão emitida gratuitarnente com base na Portada Conjunta RFB/PGFN flQ 1.751. de 02/10/2014. 
Emitida às 14:20:29 do dia 0710412017 chora e data de Brasilia>. 
Válida até 04/10/2017. 
Código de controle da certidão: 4A05.B098.C12E.A7FE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

oII'ia n°j' 
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1 
PODER ÜUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIACA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 00.077.255/0001-52 

Certidão n°: 128839873/2017 
Expedição: 15/05/2017, às 15:18:05 
Validade: 10/11/2017 - 

180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA 

(MATRIZ E FXLIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n 

00.071.255/0001-52, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n°• 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa fl °  1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.iusbr ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO INPORTA}TFE 

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

íFolha ri'3 
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DECLARAÇÃO 

1 '--' 

A Casa de lsmael — Lar da Criança declara que a Instituição e seus 

dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no ad. 39 da Lei 

Nacional n0 13.019/2014, no art. 80  do Decreto Distrital n°32.751/2011, nem se 

enquadram na seguinte situação: existência de administrador, dirigente ou 

associado da Organização da Sociedade Civil com poder de direção que seja 

cônjuge, companheiro, ou parente, em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de agente público. 

19 de junho de 2017. 

Presidente 

Processo 
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PAGrNA 34 Diário OficIal do Distrito Federal 
• Na 229, quina-feira. ide dezembro de 2016 

e) Processo n Ifl.000.107/2010. Ts.ito ICMS (Coniareioao) ED 010/2015. Emb.rptta E 
COMERCIO DE ROUPAS LTDA, - ME, Mvopdo C.eloa Eduardo Ponioun dos Sinto' 

l.cinío e/ou, Emb ido Pleno do TARF R.prncisaj. da Fizeisda Procuradora Julho,  
Tavore, Almeida, Re ator Coneelhe tio Cicio. o., siiktNa 

SO
rOoeo it I27.012.272014 Tribuo ICMS benMo) lçan. UV  0032016, R CON- 

S
o

eRCIO HP-lTA, Advpdo hcquea Veloso io dou Requetida ubd  da 
Receita Reiptor Conselheiro Adalbato Pinto de Barro, Neto. 
g) Ptoesso . 040.007.77W1014, Tributo ICMS (I.cnçâo), RJV 059/2016 Reenftento AUTO 
VIAÇÃO MAICKAL LIDA.. Recordda Subicerolana 4. Receita. cIator Cooselheiro 
Adalbeilo Pinto de Barcos Web. 

Rcprncntaate da Fazenda na .aüo: Procurador Márcio Wanderity de Anvedo 
B,,sllia/DF em 0 de dezembro de 2016 

CÊL? M. T. CURADO 
oelonte/GESAPIrA$F 

ACÓRDÃ O O DO TRIBUNAL PLEN 
Processe n 040.001.330)2007 Rectine ExünxInário n 020)2015, Reeomt.te MMC AU-
TOMOTORES DO BRASIL LTDA., Advogado: Julio Cenur Sou.. e/ot R00 0xTida: 1.' 
Cman do TARP.  Rtpr*,entante da Fazendz Procurador MtTcio W.ndabey de Aievedo 
o/ou. Relator: Conselheiro leme, Alberto Vitorino da Soia.. Deim dG hilgamento: 21 de 
outubro de 1016, 

Sala dc Seesle,. 8 sllisfflP, 23 de novembro do 2016 
,OS HABLE Preaideute 

IAMES ALBERTO VITORJNO DE SOUSA Redator 

P CÂMARA 

r CMtkM 

cn. 
PORTARIA N' 279, DE 1' DE DEZEMBRO 2016. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no exerçicio das 
.ib,iiç4 que lhe confere o inciso X. do .rtgo 44, do Regimento Interno da Secrttatii de 
S.44o, aprovado pelo Decreto ir 34.213, do 14 de fllMço dc 2013, publicado no DODIr n 
54, do IS de de 2013, RESOLVE: 
MI. r Toruer acm efeito a Portaüa ir 27', de no 25 de vembro do 2016, public.d. ao  DODF 
ii' 223 de  2 de  itovembio da  2016, em rido da deoiao judicial cxaad. no, sub, do 
processo n 201601.1.116141-5. 
Alt. 2. Esi. Poinri. enfl ccii vigor 01 dita de sua publicação. 

HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA 

PUNDAÇAO HEMOCENTRO DE BRASILIA 

INSTRUçÃo N' 253. DE 06 DE DEZEMBRO DE 201,. 
A DIRETORA PRESIDENTE DA FLTNDAÇÂO HEMOCENTRO DE BRASILIA, no uso 
da. .biboiçaes que 0w confere * liuciso XI, do sitiso 21. do Estaiuno aptodo polo Decreto 
n 34.539. de 31 de julho de 2013, RESOLVE: 
M. r Scbresi.r os processos: 0300hi e ii' 063.000.1912016, objeto, da na-
nbae. xi' 399, de 13 de setembro de 2016, publicada no 000F fl*  76, de ló de ,etnbro 
de 2016 e IÇ 142. de 13 de junho de 2016. publicada no DODP a' II]. de IS de. no período 
de lO de deztitbro da 2016 a 01 de jnoeiro de 1017. 
Are. 2  Esta In.uuçãp entra em vigor ti, data de eu. publicaç2o. 

MIRIAM DAIS? CALMON SCAOOION 

INSTRUÇÀO N' 254, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 
A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇAO HEMOCENTRO DE BRASILIA no ijso 
da, atrib.iiçes que lhe coittere o inciso XI, do migo II, do Estatuto .provado pelo Decreto 
n 34.539, de 31 de julho de 2013, RESOLVE; 
Ai?. Prorrogar por 30 (t#nt.) dia,, • paclir de lO de dezembro de 2016, o prazo pico 
apurado do. Moe constantes no processo n• co 063.000.2' 6/2016. efomie Insin±çso if '63, 
da OS de julho de 2016, poblicida no DODF ir 33, de 13 de julho de 2016, pág. 06. 
Alt. 2' Rata nstjtçb ema a. vigor ae  dai,  dC sul. pubiic.çÊo. 

MIRIAM DAIS? CALMON SCAGOION 

PORTARIA R. 405, DE 05 D DEZEMBRO DE 2016. 
O SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no M. das 
atrihuiçk, que lhe confere o .rtigo 172, incilo XXVII do Rcgimcnto Interno desta Pasi., 
aprovado pelo Deerein ir 31.195, de 21 da dezembro de 2009. e tendo aol i.ta o dleposto 
no P.recer iu•  199/2016-CEDF, do 22 de novembro de 2016, do Conselho dc Cduc.çso do 
Di.ito Federal, aprovado co, Se.sae Plesti, de igual data, e. Modo, o que consta no 
Processo ii' 054.000324)2013. RESOLVE: 
Art 1 Recredenciar a coni.r de 27 de .gosto de 2013 .t6 31 de julho dc 2023. o Colégio 
Jesus M.ro  losá, s!tu.do em dos, 'edo,. a saber: Sede 1: QNG 40, Área Especial SE. 
Ts.u.thu. - Disirito Federal e Sede II: ONO 46, Ares Eapeci.l E Taguntinga - DistMto 
Fedenil. amba, niantid.s pela A.soci.çio Religiosa e Beiteficonte Jesus Maria loeé, com 
sede xi' Menida Adolfo Pinheizo, 593, Sinto Muito - São Piulo. 
Art. 2. Apronr a Proposta Pedag6ica de amb.s se sede, de COJÓ&o leiva Maria José, 
incluindo as mltnzes eumcul.re, que couisuluiem os inciDa 1,11 do citado p.tecer 
Aiu. 3' Esta Pon.n. taba cm ULr

I 
 na d

O 
 au. 

F
blicçio. 

O ORRIOLHO 

PORTARIA N' 406 DE OS DE DEZEMBRO DE 2016. 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE tDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 
.bibuiçea que lhe contre o migo 72, inch do R o XXVII egimento Interno desta Pasta, 
•prov.do pelo Decreto n• 31 [OS de ai de a—~dc 200', e tendo ccli viera o disposto 
no Pino., xi' 200)2016-CEDF. Is 22 da novembro de 2016, do Conso3lio dc Educaçlo do 
Di,ito Federal, aprovado em Sn'Io Pia,m dc Seneal data, e, ainda, o que consta no 
Processo n• 054.000282/2015, RESOLVE 
An. l• Rtçredençs.x, • coa, dc de Janeiro de 2016 .té 31 do d,iemhro de 202$, • Escola 
Inf.nül Ci.. de IsmacI. •nuda xi. SOAX 913. Conjunto O, Avenida W5. Brasilia - Distrito 
Pedonl, mantida paI. Cai. de jn,acl - Lar da Crua, com seda no mesmo endereço. Alt. 2' Aprov.r • Proposta Pedagógica da acenUth educacional. 
Art. 3 En Podada ofin cm vigor na dai, de aia. publicação, 

JULIO GREGÓRIO PILHO 

PORTARIA N' 407 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016, 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL no uso das 
.t,buiçes que lhe confino artigo 72, inciso XXVII do Regimento Interno deita Pasta, 
.pmndo polo Doctcto ii' 31. 9$. de 21 de dezembro do 200. e tendu ciii vista o disposto 
no Pareces xÇ 201/2016-CEDE dc 32 de novembro dc 2016, do Conselho de Educaçlo do 
Disiaito Pederil, .peova4o em Sento Plcuti. de igual dii., e, .md., que consta no 
Processo o' 084.00065112013. RESOLVE: 
Ad. 1' Recre*oci.r, • partir de 27 de •costo de 2013 até 31 de julho do 2023. o Aivenie 
Ccnwo Educacloaal loc.lado no SOAR 914, Conjunto F Módulo e, Brasilia - Disvito 
Federal, mantido pelo instituto de Educação e Cultut, Heloisa M.rinho SC/Ltda. com  sede 
'o mesmo endea.ço. 
Ad. 

!
2' Aprov a P ro posta P dagó gç  da  in s itid o  duc.cjo n, inclundo a ttnz cur ro eo,iwio
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EDIFÍCIO PIONEIRAS SOCIAIS - LOJAS 5 E 6- TÊRREO - FONES: 23-2710-23-2810-23-276ô :BRAsrLIA - DISTRITO FEDERAL 

CERTIDÃO ESCRTUJRA PÚBLICA DE 1 WAÇC) DE DVt. QJE A (fl4PANHTA UR - 

txvro N9 086 BANIZADOBA DA r,UJA CAPrWL LO BPAS UrNaVACAP faz a CASA DE 

FOUR NV 55v IS?L(1èR DE CRIANÇAS OWÃS) nÁ fonna.abaixo:,.-.-.'-.-.--. 
W 04389 

S?UB?JM quantos esta iíbUca escrituxa de doação vina, que 

aos trinta e hunt(31) dias do ms de janeiro do ano de bum mil novecentos e 

sessenta e nove (1969) nesta adade de Brasília, Capital da  Repablio,  rdera-
Uva dD &asil, em Cartório perante mim, Escrevente Juranientada , upereceram 
parte entre si, justas e crnfratadas, a saber: de uru lado, an (litorgante 

Etadora, a a1PNqHIA URRPNIZJflDPA DA WVA CIPTWL W BPASfl-N3CAP, erresa 

p5b)ica, ar gede nesta Capital Federal, localizada no Setor Bancário Norte, 
EdilSolo "CVAC1P", rep.resertada lrr seu Superintendente, Dattor SYLVIO QUt-
LOS PIM&TA JAGtIb.PIBE, brasileiro, casaac, engenheiro, residente e nic ii ia 
do eu Brasilia, Distrito Pderal, assistido çelo prccurador, trutor FRANCXS-
O) DE ASSIS CAS'1, brasilefrD, casado, advogado, residente e daniciiado  11  
tauMa nesta Capital, que conferiu a presente e a aciru de acôrdo; e, de ou-
tro lado, arc Outorgada IX,natSria, CASA DE ISM1iJEL (12W DE CRIAJÇAS ORS) 
de car5±er sacia], e filaitrópioD, aDm sde nesta Capital, cu seus Estatus 
&c5a1s, devidanante registrados it Cartório do 29 Oficio de Pessôas Juridi-
cas, -desta Capital, Oficial ?mc*IO JOSE DE MELIO, no Livro AF-Ol, às f is. 
155, sÊ o nQ 107, de ordem, e representada neste ato pelo Diretor Z%ssitefl - 
te, Senhor P,DflM) ALVES DAS NEVES, brasileiro, soltein, inalar, funcioiírio' 
publico, residentee &zuiciiab nesta capital, todos os presente são pessoas 
minhas conheóidas e das duas testenunhas adiante nwieadas e assinadas / de tu 
dó o que dou fé. E, então, perante as referidas testamjnlias pela Outorgante' 

Doadora, foi ne dito, que é seitra e legitima possuidora a justo titulo e 
Ita fL em mansa e pacLifica posse do xrdu10 G, da Qndra 93 (novecentos e 

t±eza) do Setor de Grandes keas Dbroeste (saac) ar a à= de 15. 000rn2 (quin 
ze mil metros quadrados) tendo de diaiensoés 50,00m (cinquenta netros) pela'' 

frente e fundo e 300,00 (trezentos metros) pelas laterais esquerda e direita, 

e limitant-se cnn o lote F, da meua quadra e A, da quadra 914 (novecentos e 

quatorze). O lote descrito wnsta da planta e meroriais devidanenta inscri -. 

tos no Cartório do igistro de Deveis desta Capital, em 25/094962; s f is. 

286, do Livro 8, sob o nt5rnero 31, de ardeu; que, pela presente,di, que pe-

la Outorgante Doadora foi ne dito ainda que, devidanente autorizada pelo Con 

seflD de Pfrdnistxação da Novacap, ctnforne Atas das 517a sessão de 07/08/6 8 

re-ratificada pela Ata da 521a sessão, de 04/094968, que Into1ogou a dcci - 

so da Diretoria, Ata da 623a sessão, de 05/07/1968, com aprovação da Assan-

bléia Geral &traordinria daCxztçanhia realizada eu 17 de setembro de 1968, 

neste ato, e via desta escritura van doar, wno de fato e na verdade doado" 
4pr, a flrf-n,-ry rflnM-ri • n rrtÇ-liln de t-pri-piv, 3esrr4 1-n. trnsfprtndo-Lhn 
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GOVERNO DO DISTRITo FEDERA# / SECRETfARP, DA CRANÇA E ASSSTÉNCIA SOCAL /" 

Primeiro Termo Ativo ao Convênio n°14/98, que entr€ 
si ceFebram o Distrito Federa], através da Secretaria 
da Criança e Assistênda Social e a CASA DE ISMAEL 
(Processo n° 030.010463/97) 

O DSTPÇTO FEDERAL, através da SECRETAR!p. DA CRANÇA E 
ASS:STÉNCA SOCAL-5ECRAs reprsentada por •  Maria José Vieira Féres, CPF 
117.007.696-34 na quaIidade de Secretátia e a entidade CASA DE ISMAEL, inscrita no 
CCG!MF ri0  00.077.255/000i52 com sede na SCAN Quadra 914 Cordunto"C' represenLada 
WALDEMAR MARTINS DA SILVA, na qusudade de Frsidente, resolvem ce;ebrar o presente 
Convênio com base na Lei N.° 8.666, de 210693]  no que couber e, em especial nos att 25 
"Caput" e 116, nos seguintes ermos: 

CLÁUSULA PPdMERA 
- Do Objeto 

O presente Termo Aditivo tem por finIidade prorrogar o prazo de vigência do 
Convénio n° 14198 conforme soHcitado a ti. 194 dos autos e o previsto no referido Termo 
de Convênio, 

CLÁUSULA SECUNDA - DO íXECUTOR tÉCNICO 

A Entidade deverá indHcr u Executci-  para o presente Convênio a quem 
caberã as aLribuições preVstas na potariaC91/93, de 08 de setembro de 1995, que aprova 
as normas de para celebraço execuç;'o e ava!iação de convênios no âmbito da 
SECRASÍFAS-DF. 

CLÁUSULA TERCER- DA VGÊNCA 

O presente Convênio terá vência até 31/12/99, a contar da data de sua 
ss!natura, podando ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, desde que haja manifestação 

da parte interessada com a, iecocência rn[nima de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA QUARTA DA PUBUC.4ÇÃo E REGiSTRO 

A eficacia do AdtJvo fica cccionada à pub!icaço resumida deste 
instrumento, na Imprensa OfdaF, nb prazo, na forma e para os fins da lei,.\ após ser 
providercdc seu respectivo registro pela P;ocuradoria Geral do Distrito FederaI\ \  

(rrccesso rI0 . 

J 



CLÁUSULA QUINTA— DAS DSPOSÕSãERAs 
- 

Ficam mantidas e ratificadas, as demais cláusulas e condições do Convênio 
original, não expressarnente alteradas por este instrumento. 

Brasíha 31 de dezembro de 1998 

P&o Distrito Federa 
- 

Peia Entklade 
Social 

WAWEÃAR MARTINS D4SILVA 
Prsdente 

Testemurtas: 

1 
NOME; ALDEN'A cDE40 DE CARVALHO 
C°F579 823 

NOME: MANOEL LUIZ CÂMILU DE MORAES ANTUNES 
CPF: 221.564291-20 

Prow:s.o 

Ruhr1caLlc
10  

eIJ.1at. 2O6911j 
Ii. 

- 



vrnÉs1Mo SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONIO.NO 
 14/98, QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISI'RJTO FEDERn,, POR MEIO DA SECRtTMn 

1W 'ESTADO DE DESENVOLVIINTO SOCIAL E 
TRANSFERÊNCIA DE RENDA
FEDERALISEDEST DO DISTRiTO 

E A ENTIDADE CASA DE 
ISMXEL, NA FORMA ABAIXO: 
PROCESSO No  030 010 463/97 

O DISTRITO FEDERAL, 
. por meio da SECRETAPIA DE ESTADO DE DESENVOLVTJNTO SOCIAL E da 

DE RENDAJSEDEST com sede no anexo do Palácio do Buriti, 40 andar, Brasilia - Distiito Pedem!, inscrita no CNPJ/Mp sob o n° 
00.394,734/0001.00 representada por RUrFHER JACQUES SANFJLWPØ brasijeji-o, resideij e domiciliado nesta capita!, portador do R.U. 0 482.214-SSp/Dp e do CPF n° 108,00656100 na qualidade de SubseeretÈjo Chefe da Unidade de Administsaça, Geral da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Tmnsfrêncja  de Renda/8EDE5T com delegação de competência prevista na Portaria n° 196, de 15 de outubro de 2007 e a 

entidade CASA DE ISMAEL, inscrita no CNPJ/Mp sob o no 
00.0772551000152 doravante denominada CONWNRJq4-  situada na SGAN Q. 913,.Conjunto •G -.Avenjdaws 

- 
B'n;flia/Di-trito Fedejj, rcPrwentada por VALDEMAR MARTINS DA SILVA, brasileiro casado, advogado portador do 1W n° 1.696,995 SSP/DF e do CPF n°018 187.911.53, na qualidade de President; resolvem celebrar o presente 

- 

Termo Aditivo, mediante as segixintes cláusulas e condiç&s: 

CLÁUSULA Objeto 
. :. . 

froha n°O 
Por este instrumento ca ~o o Convêniojf 

14/1998, obJetivan4ó, a) Prorrogar o prazo da vigência de 01.01.2009 até 15.02.2009 
" b) Alterar o Piano da Àplicaço, conftrme consta dos autos; 

MOr 
, 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- Da üotaçflo Orçamentária 

As despesas com a refejida prorrogação correrão à conta da dotação constante da Lei Orçamentária Anual/2 009. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
O valor correspondente à pmrrogação será .reMssado em uma única parcela. 

CLÁUSULA QUARTA 
- Da Vigência 

O presente Termo terá vigôncia de 10 dejaueima li de fevereiro de 2009. 
CLÁUSULA QUINTA 

- Da Publicação e do Registró 
A eticácia do Termo fica condicionada à publicaçAo resumida do instrumento pela Administaçã)  no Diáo Oficial do Dw Federal até o quinto dia útil do mês seintc ao de sua assSb, para owner 

no pnzo de vinte dias daquela data, após o que será pravidcnrjado o  tegistro do instrumento pela SEDEST, 
CLÁUSULA SEXTA 

- Da Ratificação 
Ficam niantidas e rati8cadas as demais cláusulas e condições b

dw 

onvênio, expressajnente alteradas por este instrumento, 

fuffi ?Yde xn de2ø 8

P/Djstrito Federal: 
- 

Chefe 

EI Convenente: 

Testemunhas 

2.L1 4A(/ÀLK • 1011  

CPF nb[.2 
CPFn° 

000.s, 6(J-o 



2017-6-27 PtoI da Transparénca - Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas rr  narneICNPJCPF 

UN7IDADES f'RXfl'AS SEM FINS LUCRATIVOS IMPEDIDAS POR NOME/CNP)/CPF - 

Ceso queire outre dassiíIcaço, dique no tFtulo da coluna correspondente 

0ç4o,. r rv,do 

Não foram encontrados registros que atendam o seguinte critério de busca: 00077255000152. 

Pesqu,sar O7725(X1O 152 

Página 1/1 
Primeira 1 1 Anterior 1 Próxima  1  Última • 1 Página: rr $na 

177  Cirque aqui para bai,ar dados do portai 

(  tIcit,11 nr si,'.ali;ar r-, ILi2I7ó 

ATrNçAo 
Os registros consta ntes do CEPIM tem como base as inrormaçóes inseridas no SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO El NANCEIRA - 5 L fl pelos órgãos e 
entidades de administraço pübilca rederal concedentes de recursos, 

São consideradas impedidas as entidades privadas sem fins lucretEvos que possuem registros em NADIMPLENCIA EFETIVAS ou 11b111o~ Assim, eventuais 
escierecimentos ou solicitações para a correção das informações do CEPIM deverão ser requeridas aos órgãos e entidades retro mencionados. 
Os dados publiçados no CEPIM são atuahzados diariamente 

44 / q /rf 
narra GovBr 

U[Folha 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Lista Transferência 
Inadimplente Não 

Espécie Transferência Concedente Beneficiado Número Original Espécie SIAFI Transferência SIAFI A.Beneficiada Setor Resp. 

1 002200 110901-11901 00077255000152 03 O 000000 

1 002521 180902-18902 00077255000152 49/99 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 002546 180902-18902 00077255000152 13/95 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 004953 180902-18902 00017255000152 34/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 005011 160903-16903 00077255000152 34/2009-SEDF O 000000 

1 005142 180902-18902 00077255000152 18/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

005143 180902-18902 00077255000152 42/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 005393 160101-00001 00077255000152 34/2009-SEDF O 000000 

1 005604 160101-00001 00077255000152 0912010-SEDF O 000000 

1 005731 180902-16902 0007725500012 33/2010 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 005732 180902-16902 00077255000151 3212010 O 000000 SOCIAL SUAG 

007048 160101-00001 00077255000152 09/2013 O 000000 

1 007785 160101-00001 00077255000152 08/2014 O 000000 

1 011008 180902-16902 00077255000152 37/2016 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 011099 180902-18902 00077255000152 36/2016 O 000000 SOCIAL SUAG 

4 004774 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 005212 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 007000 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 007002 110901-11901 00077255000152 5/14 * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 007601 110901-11901 00077255000152 SIN O 000000 

4 008647 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 011042 110901-11901 00071255000152 21/2016 O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 004773 110901-11901 00077255000152 5/14 * O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 006999 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 

5 007001 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 

5 007602 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 

5 008795 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 SOCIAL UNGEF 

9 012053 160101-00001 00077255000152 009/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 012096 160101-00001 00077255000152 48/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

Página: 1 Emitido em: 27/06)2017 ii:54:3 
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Is 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL & Secretaria de Estado de Educação 

5 ubsecretaria de Planejamento, AcompanharneftO e Aval iaço 

1 
PROPOSTA DE ENTURMAÇÃO PÁRA 02° SEMESTRE DE 207 

CRE:bk)ENAÇAO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO DATA: 01/08/2017 

INSTITUIÇÃO: ESCOLA INFANTIL CASA DE ISMAEL TELEPONE: 3273-2268/ 3272-4731 

UNIDADE DEATENDIMENTO/CEPI: SCAN 913 AV W5 CNJ O 
REPRESENTANTE DA UNIPLAT: ELAINE DOS SANTOS DIAS JACOB 
REPRESENTANIE DA IJNIEB: LUCIANE DE OLIVEIRA UMA COUTINI4O 
REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PARCEIRA: JUCIENE MEDEIROS DO NASCIMENTO 

ORIENTAÇÕES 
1-0 quadro abaixo deve ser preenchido pelo(a)rcpresentante da Instituição, sendo um para cada unidade de atendimento, e 

apresentado à Coordenação Regional de Ensino. 

2-0 Plano de Traballio/201 7 deverá ser preenchido, somente, após aprovação da enturmaço para 2017. 

3- Após aprovaço da proposta, providenciar 5 cópias da proposta para 2017, sendo: uma para LNIPLAT, uma para a GECONV, 

uma para a UNIEB, uma para a DIINF e outra para a Instituição. 

QUADRO SINTESE 
IN urtiero ae LriartçdsI LII IIiI -  hVI 

1 ALUNOS REDUZIDOS 

1017 1' SEMESI RE 2017-2' SEMESTRE 

MATRiCULA 
[rIAÇA FAIXA ETÁRIA ________ 

N'DE NDE N'DE N'DE 
CRIANÇAS TULMAS CRIANÇAS TURMAS 

Berçório 1 4 meses DLI a completar até 31 de março do ano da matrícula O O O O 

Berçãrio II 1 ano completo DLI a completar até 3' de março do ano da matricula O O 0 

h1aiernal 1 2 anos completos 011 a completar até SI da março do ano da 20 01 20 01 

niaitricula  

Malerlia! li 3 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da 40 02 40 02 

matrícula  

ItperJodo 4 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da 60 02 60 02 

matricula  

TPcrodo 5 anos eolliplctos ou a completar até 31 de março do alio da 60 02 60 02 

nmtricuLa  

TOTAL 180 07 180 07 2 

Observações: 
A cntLIrniaIço dcveré estar de acordo com o previsto las CIUENTAÇÕI3S I'EDAGOG ICAS, (podendo utilizar o acréscimo previsto na estratégia de 

matrícula ANTES DA FORMALIZAÇAO DO AJUSTE, mediante autorização (lo representante da UNIPLAT e representante da tiNIER) 

''ara j-cd uflo de turmas consultar a Estratégia de Matriculas 2017. lenil,rando que para reduzir o tiümcro de crianças na turma ë necessário 

laudo médico comprobatório de dc ílciência da criança que íazjus à reduçio. 

Eni se tratando dos TERMOS Dli COLABORAÇÃO para gcsto de  CEPI a eattlrtnaç.lo é pré definida havendo apenas a possibilidade de 

reduço, em caso de crianças coni detieiëncia, somente tias tLlnllas de primeiro e segundo período conlonne descrito lia Estratégia de Matrículas, tinia 

vez que lias turmas de berçÁrio e maternal o número já é reduzido. 

NOME DA CRIANÇA DEFICIÊNCIA TURMA REDUÇÃO 

Pedro Lucas Santos Dias 

CID O 80,0- Paralisia Cerebral - 

Tetroplegia Espast ica e Cl D O 40,9 - 

Epilepsi a 

MII 
2 

André Rocha Lisboa 

CD Z93 - Portador de 
iraqucostom ia Cl D J3 8 — e~ 

glética e ClD Q90 — Síndrome de 
Do wa 

1° P 2 

'flrri 11-AN1I 1S 111- ISIM 
1014: 

Á)r ar 40s 1i& CNPJ: 

C.—rc3Ç Chefr da' ,',i-CRE F; 

n rn, renIrA OTC fl A i ÍKITPP P p]'RpsI\JT.A;Xp DA IINII'I. Ali - I(bIcILr 1 AEWJ l:JLL-IInal4Afl'nu 

e carimbo) - (asslna{ura e carImbo) 
SGAN 913, conMl' trfbyrasíliDF. Fone: (61) ' Y41Y31. wwcasadeisn,ael.org  • contato@casadeismaelorg 

EL 
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Plano de Trabalho Para PRÉDIO PRÓPRIO 
Vigência: 0910812017 a 08/02/2022 

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO 

1 - O presente Plano de Trabalho está vinculado ao cimprimento da Lei rei 3.019, de 31 de pilho de 2014 e ao Decreto n 37.843 de 13 de dezembro da 2016, - 

A Instituição Educacional Parceira deverá abrir orna no Banco de Brasília - BRB, específice e exclusiva da Unidade de Atendimento, para toda e qualquer movimentação da recursos recebidos; 

Preencher Plano de Trabalho proposto pela Seçretar'a de Estado de Educação na intefira, obrigatorianierite em Plonilho Eletrônica MS EXCEL; 

4 - Preencher todos os espaços sonibreados: - 

5-No item VIII. indicar o quantitativo de profissionais de contratação obrigatória. Nas linhas disponíveis indicar quais e quantos são os profissionais de contratação facultativa o serem contratos, de acordo coili o previsto nas Orientações Pedagógicas. 

- Considera.se  pagamento de serviços de reperoJrrlanLtenção de equipamentos e da imóvel eletricista, pintor, bombeiro bidráulico,elelrotócnico, serralheiro, vidraceiro, chaveiro marceneiro pedreiro, técnica em informática, conlralados para realizar reparos/manutenção. com  

justificativa; 

7 , O recurso disponibilizado para o transporte de crians deverá ser utriansar salienta oorn rins pedagógicos e/ou culturais, Os documentos tais como Certidões de Regularidade FissÇSeguros ao adequado registro na ANTI', devem ser anexados aos atos da contratação; 

- Quanto ao detalhamanto dos Benef'icros, a institçao Educacional Parceira deverá apresentar documento Com memória de cálculos das respectivos Benefícios. subfraidos da contra pedida a ou contribuição do funcionário 

o - Quanto ao detalhamento das despesas, a Instituição Educacional Parceira poderá acrescentar, para análise, nas linhas disponheis. os tens não contemplados (Niexol), 

10- Todas as folhas referentes ao Plano de Trabalho devem ser nihicadas (comcan.ta de tinta aztil} pelo Dirigente da Instituição ou seu procurador: 

ii - Para gaslos com cornbustivel e lubrificante aulomotivo, a veiculo deve ser de propriedade da Instituição Educacional Parceira. lmpraterivalni.nta coei documentação regularizada; 

Para pagamento de taturas de celular, a linha telefónica deverá ser de propriedade da Instituição Educacional Parceira; 

Na prestação de contas, a Instituição deverá apresentar para cada guia de recolhimento; ccnlribuição, taxa, imposto ou beneficio, a listagem de funcionários, com a descrição de seus respectivos valores constilutivos, 

14' para toda o qualquer o-,.-realizada, a Instituição Educacional Parceira deverá, inipraterivelmente, apresentar 02 (três) orçamentos quando da aquisição de bens e serviços, sendo dispensada a apresentação de Certidão de Regularidade F 

SGAN 913, Conj. G • 70790-140!Brasília-DF • Fono:(61) 3272,4731 • wwv.casadeismael.org  • contato@casadoismaol,org 

-. 
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- DADOS CADASTRAIS 

PODER PÚBUCO 

~SeaelaM de Estadode Eduo do Dio Fede,.f ICNPJ:CO394.676/000107 
ndereço:SON Quadra 02 mo C - Le li- Ed1do Phefllda 
dado: O,nIa UFDF Ttlolout;3901 3185/3901 2592 
epmentamo L.gat .JÜo C~ FO,o 

MANTENEDORA 

CASA DE ISMAEL LAR DA CRIANÇA - ICNPJ: 100077255/000142 

ndenço: SGN 913, CONflifO G, AVENIDA M.  ASA NORTE 
BRASIlIA- OF 1 CCP: 170.790-13 ITelefon.: - 61) 3272-473I /(61)3347-0501 

-(Tiail; admta,adefl1aSa ff,a - - - 

redonclamente: 1 - Po.1as46 de 05/12)2016 Pvbllc.çfto no 000F: Póq34 de 07/12)161 Validade: 31/12)2025 - - 

Número da Conta Cornnl.: - 1 Banco: BRU - A6ncIa: 150 - 
Reptescntnite LesI; VALDEMAR I4ART1NS DASII.VA  CPF: 018187911-53 
RG/óçgho E*psldoc 1.676.995 SSPIDF 1 C.ro: IPRESIDENTE - 

- 
Funç&ot DIRETIVA 

ndroço ISHIN 0104. CONJUNTO 09. CASA 04- LAGO NORIE 
- 

CEP: 71510-200 - - 
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tlümero da Cofla Conrifl; 1 1 Banco: JBRB  

UNTDADE DE ATENDIMENTO 

In,tltulçio do Educaçio Infantil:  

Endueço: - 1- -- - ICIdad. 1W; DF IcP: 

Citdínclarnento; .. Publicaçio no DODE: 1 1 VaIid*d.: . - - 

Número da Cor,,. Con.nw: 1 - 1 Banco; 1 1 Anencla: 1 

UNIDADE DE ATENDIMENTO m 
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Data do Inicio: 1 9/8/2017 Data do Fim: I8022 

III- IDENTIFICAÇAO DO OBJETO: 

Oferta gratuita de Educação Infantil, em parceria com a SEEDF, a crianças de - 2 - a anos de idade, 

por meio de prédio próprio, em jornada de tempo integral, de 10 (dez) horas diárias, das - 07:30 ás 17f30 horas. 

de segunda à sexta-feira, para atendimento à demanda de ensino no Distrito Federal, a fim de promover o desenvolvimento integral das coanças em seus 

aspectos fisico, psicológico, liguistico, intelectual e social 

IV - DESCRIÇÃO DA REALIDADE: 

O Plano Distrital de Educação - PDE. regulamentado pela Lei Distrital t 4262015. instui como meta 01 para a Educação Infantil a universaiizaçào da Pré-Escola (4 es 
anos) até 2016 a. ampliação progressiva de Creche (0. 3 anos) até o final do Decênio, Isto posto, considerando a demanda reprimida existente, a presente Insrnuição 
Educaconal parceira se propõe a fomialar a parceria para atendimento a crianças de O a 5 anos . se comprometendo com a educação e crians nesta faixa etária, em 
atenção ao eixo integrador do Cuniculo de Educação Infantil, qual seja, o educar, o cuidar e o brincar e interagir. 

V- ENTURMAÇÃO PROPOSTA 

Distribuição de quantitativo de crianças por turma, de acordo com a faixa etária, respetando a enturmação apresentada nos documentos "Orientaçães Pedagógica ara 
as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantir' e "Estratégia de MatrTcula li 1 

SOAN 913, Conj. 3 • 70790-140/Brasília-DF • Fone:(61) 3272.4731 • ~casadeisirriailiOrg • contato@casadeismaol.org  
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Justificativa da kenumeraç3o da(s) peças(s) 

de'j : 
a(s) irregularidade(s) :uuu9 Á,4. - 

AssiL-  jURA MATRICULA 

Lí.wav. ,J.Jan)I;n!uEzt 
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IJNIDADEI 

ATENDIMENTO FAIXA ETAR NALINOS elljeMs N•,.oÇsCqt P•SCC 

1 4 meses qulos ou a ~ até 31 de rw do afio da mticsa O -- - - -. - - O O 
Oeççtrlo II ano comØetoou a até 31 de TWW do afio da ma1,I O O O 
Aa1emSi 2 anos C0çT15 OU A rtar Até 31 de mAv do ano da mati1a 20 1 1 3 

MMernai II 3 ar rn* ou a WT1at até 31 de nw do ano da rnatl 4o 2 2 4 
lWeilodo 4 anos ooml Oca ctar até 31 de matço do ano da maTIa GO 2 - 4 
r Pedodo 5 anoe WTiØetOS ou a oorØ até 31 de iww do ano d malrlcufta 80 21 -- 2 4 

TcaI  1801  71 7 IS 

UNIDADE II 

ATENDIMENTO FAIXA ETÂRLA Mfl.POl N•TUWS SS0t WdTO* 

DatçSb 1 4 mesn cømos i a offlØaf até 31 de rtO da ano da mmtlo4a o - 

Beçtb II ano n1Øato ai a Até 31 de mOTÇO do ano da niatriajia - O - - O 
Mmern 1 anos ape Macon~31de meiçado ano da matricula O 

E 

- O 
Maieni II anos ou a cornpË até 31 de Tmf do ano da matilaila - O O 
Vpetlodo anos Ocmr OU a C0flPW até 31 de amfço do ano da mahloila - O 
r Pe4odo anos Coms Ou. fl*W até SI de rnarça do ano da rnatilaila - O O 

Toq O O 

UNIDADE III 

ATENDIMENTO FAIXA ETÁRIA e .updos - n*MAS pe onnot o*co 

1 4 meses VT ou a c...4raté 31 de ITW do ano da rnau1 - - -- 0 O O 
Berçádo II 1 ano cor'Øeto ou o wnØatar 6 31 de matw do da mnIa - O O O 
MW~ 1 2 E OcITISOu a nar até 31 de marw do ano da mairlaja o O - O O 
Mme.nM II 3 anos wn*ms ou a wnpêdar até 31 de rTwço do eno da rnati1aj - - o o - 

1Pe.lodo 4.~.  ou a nØetar até 31 de rw do orlo da eTwtrlcIM - O O - O O 
? Pedodo 5 anos mjttos Ou oomØelnr até 31 de mafw do ano da matdoi O O O o 

TalÁ  o o o o 

TOTALIZAÇÃO QUADRO DE ENTURMAÇÃO 

ATENDIMENTO FAIXA ETÁRIA N•ALUh wnsa W•flOftfloflt MO•ffTO 

Oerçáilo 1 4 meses comØetos ou ampIa. até 31 de rTWIO do sio do rntic%da o o o o 
9eçbtI lanowmØeouaw'j&la alé3ldemaYwdoanodanatrloJla O O O O 
Malernat 1 2 anos ou a caii até 31 de rça do anoda maldafl 20 1 1 3 
Malem II 3 Anos mØos oua ãt até SI de malw do anoda matlaja 40 2 f\ 2 4 
lpeilodo 4ano,tnJacri sté31dentafwdoanodamat1 60 2 2 4 
? Perlodo 5 anos mOs OU é catlfl até 31 de TÇO do ano da matl 80 2 2 4 

f̂ 180 ~7 111111117 - - 
ii, 

Ob.t-nçlo:os O&os de Em'srçSo podeçto 'e abalizados abOO. m do.ionto do w,4ade a sar Ítoqdida a c,,.quenda. 
0515 Plano do T,.bfl.o pod..â w .ahndo p nojo - Termo pdSo 

1 
11h 

22 
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do  VI. HORÁ3GÉNCIA E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA Dos PROFESSORES 

Regência —120h 1'' 'x I 'rI40h 

Pedagógica 

Carga Humor.: 

Observação: Ressafte-se que oborário de Coordenação Pedagógica, previsto o Termo Adivo da Convenção Coletiva de Trabalho 2016 a 2018— CLÁUSULA QUARTA - 
CLÁUSULA NORA - JORNADA DE TRABALHO - SINPROEP, esclarece: .. as coordenações devem ser realizadas era uma noite ou aos sabados, sendo vedada a 
coordenação no contra turno." 

VII - METAS 

1-Ofertar vagas para atendimento a crianças de Educação Infantil, em jornada de tempo integral de 10 (dez) horas diárias, visando o desenvolvimento dos aspectos 
lisico, psicológico, linguislico, intelectual e social; 

2- Oferecer 100% de gratuidade as educando do serviço objeto desse Termo de Colaboração; 

3 - Oferecer a 100% das crianças urna educação de qualidade objetivando seu desenvolvimento integral; 

4 - Contempar os principios éticos, estéticos e políticos no que se refere à formação da 011ança para o exercicio progressivo da autonomia, da responsabilidade, da 

Desenvolver a proposta pedagógica da instituição em consonãncia com o Curriculo de Educação Bâsica, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e as 
entações Pedagógicas para Instituições Educacionais Parcoiras que ofertam Educação Infantil, visando a formalização de Parceria para atendimento á Educação 

Escolar especIfico elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito rederal para as Instituições Educacionais 
(Prédio Próprio e CEPIs); 

- Criar oportunidades de intefiração com a família e comunidade escolar ampliando a troca de expenências e informações entre os envolvidos e a aquisição de 
,nhecimentos relativos ao processo de desenvolvimento das crianças; 

(cinco) refeições diãas variadas e adequadas ás faixas etárias, compreendendo café da manbà, lanche matinal, almoço, lanche vespertino ejantar; 

100% do número de vagas disponiveis com atendimento a crianças da Educação Infantil, de acordo com a 

,ra 100% das orientações da SEEDF no que coriceme aos aspectos pedagógicos e flsico financeiros; 

SGAN 913, Conj. G • 70790-140/Brasulia-DF • Fone:(61) 3272.4131\. ww.casadeismaeI.org  • contalo@casadeismaelorg 
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1. ali 

VIU. RECURSOS NECESSÁRiOS AO ALCANCE DAS METAS. CRONOGRMAA DE EXECUÇÃO: 

1. Recursos Humanos: 

As despesas com recuTso, humanos deverâo segt* 0disp0o m .'ligo 41 do Deato n 87.64312016. 

Esp.clllc.çlo Cronoonm. 6 Encuçlo 

'.3 Plo(es.ot{a)20h - O 
IA Prdn,a(.)30h - 7 
'.5 Przsa(.) 4Gb O 

1J S.aeà1c4a) ES' 1 
1.5 
19 

1.11 $4ÇvOerCOUTÇ -. 

1.13 C3&d lis DeDaltrslóaepioW  - 

o 

o 

121 XXX - * 

um 
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Maeral Didáo Pedaôgico 
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Uniloíme das crianças 

2.15 Puisião de colclnetes 
2.16 Livros lécniwsl literlura irifantíl/nâo iffbilizáveis  
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1 
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E 

3• Serviços de Terceiros PJPF 

E.peç,flc.çâo Quantidade 
cronograrTia de Eiacuçàõ 

Início Ei,,, 

3,1 
Transporte de onanças com fins pedag0005 91 
fajlturais 

N- 
3.1 Pagamento serv. reperos/manut. equlp e do móvel 
3 8 Pagamento de ÁguaJEsoto 
3 4 Pagamento de Lui 
3 5 Pagamento de Telefone rixo/intsmeuIuIar 
3.6 Seriiios de Contabilidade 
37 MSnC( Aprndii 
3.5 ente de Segurança Patrimonial! Vigia  

O d.t.ih.nwnto da, d.spn.s rvtev.nte$ a Ilat.ilal de consun,o, Mat.,lai Dld&Uco P..gágico .S.,1qos da Ter.irs.nçont.e no nxo 0, part. intaurante dnt. Plano de Trabalho. 

IX VALOR DE REPASSE 

1 

ICdeAJtinos 1 
Atendimento 1 Per Capita Mês 1 Valor Mensal valorA,ival Repasso Total (54 ITioses) 

REPASSE 1 
1 Atendidos 1 

1 
1 
1 0910812017a 

Creche 60 1 747.53 1 44851.80 538.221.60 2.421 99720 
0B/0212022 

Pré-escola 120 t 74763 1 89.70360 1 1076.44320 1 4043.994.40 

Total 180 1 13455540 1 1 614.66480 1 7.265.991.60 

vaçso;Esje quadro deverá ser preenchido levando-se em conta o 0  de alunos infomiado no Quadro de Enturmação. Ressalte-se que tanto o n de alunos ate di s poderá 

aLterações no decorrer da parceria, em função da demanda da comunidade a ser atendida, bem como valordo por capita, o qual sofrerá realuste. a cada 12 m r com base 

'2- 
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DE IS e- cjt 

X $O FINANCEIRA —0817017• 0212022 
o 

1 - RECURSOS HUqAnOS 

E -- — • — — V—eJ 

A EXECUTAR 

II ttI} •' RIS jfl6.42 o 415.71 5l. 114,32 1 11309 - 17,00 •00 1443$ 433.04 207,M R16707.35 4S,I5 .100,0S 
'2 C r_L_i_L_lø '-RI 3900.58 0 312.08 3909 85,90 - Io7n 1700 500 100$, 325.71 S5&34 RI S,71 00 s3a, znies,n 

o t Pr002Oh RI 0.00 0 0.00 000 000 0 0.00 0,00 0.00 0.00 P1000 0.00 0,00 
1 .,- c.ao RI 2.iflfl OW 173.91 J. 47, 151.46 - 1700 8,00 00,35 1.1.1 ve. RI 20455,65 24510764 1.104 005,21 

o is (s)40 RI 0.00 000 0,00 0.00 000 0.00' 0,00 000 000 0.00 RI 0,00 0,00 0.00 
RI l.2S 0 152.74 19.00 42,00 145,51 17.00 • 8,00 53 3 '5910 70,37 RI 38.74762 404 071,48 2..371.M 

7 s.atcilE' RI 1.900.07 1*85 M. 4306 142.45 17,00 8,00 £5,50 108,5* ltfl R32.091.24 32294,Ç 14S 
- 'a 4 R$2.S23.14 0 233,85 2023 04,31 85,35 hp 8,00 01,20 343  1193 3000 45043.21 10534.43 

* 'o pn*. w RI 00 0 0.00 0.00 000 000 -' 0 0,00 0.00 0,00 0,00 RI 0 000 0.00 
1w . R1125334 00 101,07 1263 7771 184)0 - 170 8,00 35,00 12, 50,13 RI308 43315,53 i#4,oflat 
li t0rC4.k,. . RI l.2Ã0 000 1,08 12.54 2624 . 113.fl —'1700 1.00 35I bOM 5134 RI 540430 05.931,51 200692,15 

RI,• 785,04 12,00 47.85 lan! I557 ,a,n 39675 101.40 RIO *54 73855.30 332.348,79 
In 4.ms*tte.o RI 1,001,51 00 121.12 10.02 35,23 -' 165,70 - 3.00 444 133 04,00 R3a2I 2650410 1*0538,45 
1.14 aatn .. RI 1253,54 101,07 12.63 z7.a.'- 104,20 ILCO •0 35, 105.30 50,53 R1L084 21.059 97.466,50 

_0 - .15 W i RI 0,00 0 0. 0.00 0.00 - op 00 - 0 t 0, 0,00 RI 0, 0.00 
O - 1,15 W - RI 0.00 o0 0. 0.00 000 0,00 - 0.00 ded 000 de 0.00 RI O. Q. 
O *17 fl P1000 . em 0. 0.00 000 .. 0,00 .. 000 0 O O 0,00 RI 000 

0,00 0,00 -- 0.00 O 0 0, 0,00 RIO 00 
0, O, 

0

O. 0.00 RI 0,00 
. -. RdD 000 0 

0

0.00 0 0 0.00 RI 0,00 

0

rj  

- - RÔO  Ø o 
0

000 Ø 0,00 000 RI 00 
t00 000 OX a__._000 

0

0. —000 000 0.00 0 Ri%00 0 
123 És — Ip,..Ifl., 

obs.m4.fl: 1- 0 nn — clal..,, • 1. $rst dtn,1. a., n I.c e,_.. calIl n,i,t 4 at.l.. .'.cbd.i ..,ekm kICvth 1•w1 c4e •l .ya.nh dnn.is. .- p.i•ø d• l.,csràil.. A i..qii4, da c8tu 8401 b.T.$4II . pana 
- 

bn.na a, Pbio Tnb.l,. 

Tabela de Encar9os Social, - 

t 
- 

Eacargøs Y. 

FGTS 8,00% 

FOIS - RESO 4.00% 
REAJ1JS11 I.SIV. 

0.21% 
0.00% 

TOTAL 15.20% 
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0.11
44  

2 -MATERIALDECONSUMOE DIDÁTICO PEDAGÓGICO 

A EXECUTAR 
EpedIicaçAo 

VALOR MENSAL VALOR MatAi. VALOR 51 MESES 

22 RG.Ça mMn,,awto 

21 Aodogt/t'a 
2.4 M3te de ItTIpeza em 

2,5 MtdeE,pe*s*e 

26 Ma!I segniça tlçlabs.o 

2.7 M po / napço / eqanwao 
Mal eS pn vp.& mniençSo da uSdade de 

2 Noçimero 25.565.53 306.78836 1.380.538,82 
21 Uen&bcspnzkta 
1.10 CootntIv grIe ol4ao1Jvo 

2.11 
7.12 hsc,Pedagtg, 

2.IS MaIedMn1 de o1a 
114 IflOÇme da, alanças 
2.15 Aq'jslçio de a-tn 1' 

- 
2.10 Uvios I6os/ Itnin Wrul 

flj r.cunõ 2 ) 25.MS,5J 305.11636 1.3Z0.538,62 

3 -  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 

A EXECUTAR 
E$pedflceo 

VALOR MENSAL VALOR N&LAL VALOR 54 MESES 

3.1 Ícae.ln ariçsMns psagoçlcos e al!w, .. - - 

32 Pag say narw1enço ii,õtWn6v 

3e3 
______________ 

Poç.deàgu&çcto 
__________________________________________________ 

e - 
• 

- 
. - 34 PagnmontodoIt 

12.23727 148,847.24 660.812.5S 
3.5 Pag ei fbçneUcttr 

3.6 Sebiços Cadlde 2 

3,7 M.efArwld • e 

7.8 Vo .  

12.237.21 146.B47,24 600.812.5 

Total Ger.I Perfodo =17 s0112022 (recursos 1 12 1 31 1 34.55540 1.614.614Õ1  

- 
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Xl - CRONOGRÃMA DE DESEMBOLSO 

Referência MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 1 MÊS 05 MÊS 06 1 MÊS 07 1 MÊS OS 1 MÊS 09 1 MÊS 10 1 MÊS 11 1 MÊS 12 

Valor Desembolso 13455540 134565,40 134555,40 13455540 1 134.555,40 13455540 1 134.55540 1 134.555,40 1 134555,40 13455540 1 134.555,40 1 134.555,40 

Referência MÊS 13 MÊS 14 1 MÊS 15 1 MÊS 16 1 MÊS 17 MÊS 18 1 MÊS 19 1 MÊS 20 24 
3

ÊS

5
S 

Valor Desembolso 134555,40 134555,40 134.555,40 134.555,40 134555,40 13455540 134.555,40 134.5554 

MÊ

5 

 21 

 34.5

S

5,4  1 M 5 

~23 
1

M 

4.5540 

Referência MÊS 25 MÊS 26 MÊS 27 MÊS 28 MÊS 29 MÊS 30 MÊS 31 MÊS 32 MÊS 33 MÊS 34 MÊS 35 MÊS 36 

Valor Desembolso 134.555,40 1 134.555,40 134.555,40 1 134.555,40 134.555.40 134.55540 134.555,40 134.55540 134.555,40 134.55540 134.555,40 134.555,40 

Referência MÊS 37 MÊS 38 MÊS 39 MÊS 40 MÊS 41 MÊS 42 MÊS 43 MÊS 44 MÊS 45 MÊS 46 MÊS 47 MÊS 48 

Valor Desembolso 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.55540 134.555,40 134.555,40 134.55540 134.55540 1 134.555,40 1 134.55540 

Referência MÊS 49 MES 50 MÊS 51 MÊS 52 M

.555

ÊS 53

40 

M 

134. 

 ÊS 54 SOMATÓRIO DE DESEMBOLSOS MESES 

Valor Desembolso 134.55540 134.55540 134.55540 134.55540 134, 555,40 7.265.921,80 

XII - ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NA PARCERIA 

1 - Desenvolvimento do currículo de Educação Infantil, cumprimento do calendário estabelecido pela SEEDE e demais documentos norteadores da 
SEEDF; 

2 - Contratação de profissionais em conformidade com as Crientações Pedagôgicas para lnstituiçães Educacionais Parceiras que ofedam Educação 
Infantil 

3 - Aquisição de gêneros arirnenticios, 

4-Aquisição de material de higiene e de limpeza. 

5 - Aquisição de material expediente; 

6-Aquisição de material e brinquedos pedagóoicos; 

7-Aquisição de livros técnicos e infantis não mobilizaveis; 
8 - Transpode de crianças com fins pedaqóqicos e/ou culturais 

SGAN 913, Conj. 6 • 70790-140/Brasília-OF • Fone:(61) 3272.4731 • vw.casadeismaeI.org  • contato@casadeismael.org  
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monitoramento do ajuste será de responsabilidade da Comissão de Monitorarnento e Avaliação, do Gestor Pedagógico e Gestor 
rinanceiro, por meio de acompanhamento 'in oco" orientações, reuniões, análise de documentos.e demais açães que contribuam para o 
,om desempenho da parceria. 

NSTITUIQÃO EDUCACIONAL PARCEIRA 

monitoramento e avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho se dará através de reuniões periódicas e pesquisas de opinião 
0m as crianças, os pais, professores e direçào, tendo como documentos norteadores a Orientação Pedagógica e a Proposta Pedagógica. 

XVI - DECLARAÇÃO 

~

Na qualidade de representante da tnstituição Educacional Parceira, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal, sob as pena da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência como Tesouro do Distrito 
Federal ou qualquer órflo ou entidade da Administração Púlica do Distrito Federal, que impeça o estabelecimento do Termo de 
Colaboraçáo proposto, na forma deste Plano de TrabaLha 

referida Lnstituição Parceira compromete-se a complementa' 
de parcerias e/ou doações, afim de suprir as aquisiçõe% de 
de Terceiros, para garantir o atendimento à criança da Çdu4 

le para a Educação Infantil (MEC, 2006) 

Brasília  

de recursos financeiros com recursos próprios ou 
onsumo e Didático-Pedagógico e contratações de 

\contonne disoosto nos Parâmetros Nadonais de 

de 20171 

APROVADO 

Brasilia I: --. 1 de 1 1 de -- 
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ANEXO - O' 

Instttil ogal Parceira 1, ' - J:cAMbtIslEL2 c'A:orciAffçÀ7Esd5tÀNPANTIccAsADEisf.1AEL  

Material do1i,tt Didático pedagógico o Serviços de Terceiros 
Gônoros Ailfrreiftttlôs 

CEREAIS E LEGUMiNOSASArroz branco, arroz Integral, fava, feijão, ervilha, milho, milho para canjica, milho para pi~ grao de bIi lentilha, soja. amendoim in natura, amendoim 
torrado. amaranto. qulnoa. gergelim, cereal matinal, aveia, polvilho, trigo e linhaça, chia. 

&CEOS:farinha de trigo branca e integral, fubá, farinha de rosca, amido de milho. wso.iz de milho e de aTToz. Farinha de aveia, (arelo de arroz, farelo de aveia, farelo 
e trigo, farinha de arToz, larinha de milho, farinha da banana verde, farinha de mandioca, polvilho doce, polvliho azedo, trigo para grite. trigo sarraceno. Qeme de milho. 
flocos de milho, farinha de amaranto, farinha de quinoa. farofa de soja, fécifa da batata. Iéojla da mandioca, flocos de øtTOz, fermento. ilnhaça.a9kar. e farináceos esi 

VEGETAiS:Verdur, fnitas e legumes nriados 

extrato de tomate, saieta, atum ao naturai, sardinha ao molho de ervas, molho de tomate. iodo de coco, 

bovina, sulna, frango, peixe, carne de soja. 

S:Açafro, alho in natura, aleatn, alho poro, cebolinha, cebola, coentro, airry, horleia, manjericão, manjerona. orégano. saisinha, saisão, tomilho, louro, pimenta o 
momo lrigiês, tempero ptonto, coiorau, molho 5110)0, vinagre, caldo de peixe, canela em pó,  canela em pau. cominho, cravo da índia em pó. cravo da India em gmos, 
libre, páprica, sal, sal grosso, noz moscada, corante, essénda de baunilha, condimentos, e amadante de carne 

simples. paes, oficiados de sal e de doce, bolacha, mistura para boios em geral, pão de queijo, pão integral, massa para lasanha, farinha iáctoa, 

E DERIVADOS:lelte de soja, regueíjao aernoso, requeijão a peça, queijos, iogurtes, come de leite, coaihada, nata, ieite em pó integral, ielte em pó  desnatado. 
de iene com sabores (EXCETO SABOR CHOCOLATE). iefte integral, ielte desnatado e leites para dietas para crianças com restriçáes alimentar 

natural de fruias, suco de polpa de fruias (suco de garrafa e caixinha se ther percentuai de polpa de frutas) diAs, café, água de coco, 

magro, manteiga e margarina, 

s:Õieo de carioca, óleo de girassol. Õleo de soja, óleo de mIlho, azeite de oliva, ovos, açtcar refinado, açcar  mascavo,  agilcar  alstal amendoa, batata palha, semente 
castanha de caju. castanha do Pará, catchup. d.antiiy, fermento em pó. gelatinas, gema em pó desidratada, mel, flocos de cocantes, sal refinado, sal marinho, sagu. o 

ovos de gatinha, gueo ralado, gelo. bicarbonato. essénda de sabores. fermento biológico 

DUTOS PARA DIETA ESPECIAL DE CRIANÇAS:Moçantes, produtos de panirtcaçao sem glúten, aUmentos Isentos de lactose, alimentos diet, aumentos light. Iogurte diet. iogurte 
Ioigute sem lactose, complementos nuitidonai, careal de artOz, queIjo branco e biscoito integrei. 

cato de dietas espedías devem ser adquirIdos alImentos para etend1.eflto ás danças w4n.eu4ades aUmentares espedais, 
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baco. acn14Ptalgodáo. anuina, apagada. apontador, aquarela, arga, avental ftf2ntl. avental P. contar historia, balão, bandeiras, bartanle branco e colorido. bloco aiaSv. *005 lógicos. bna 

krafi. belas jitjitt%o.tite manual para balões, borTadia. caderno brochuráo sem pauta, caderno de desenho, canela hdmcor, caneta para desenbo, OmetOM h'row, canudo. carimbo peda$g. 
caitoffi,a duplo face. carisma. cavalete ~ko de pLástico. CO., damequfribo cøloco, chapéu de pavio, cota M.  cola Sanca I'uida e em bastão. cota colorida, cola com gtt cota de EVA. cota 

para usopo, cola quente grossa e fina, colchetes expedSite, corda. cedas, dedoc*.e, DVD e BUJ RA? (flimes comuns infantis), elasfico, e,nborradiado. estante de rtásflco. esleIe. foiitasbs, fantoches, 

remo. ma adesiva vonsparwtte e cologída. nta aepe, fita dulta lace, fia embatagem üanspareiite. Mas de cetim, fitas deonnqas, raiw. gesso, giz de cera, giz para quadro erteme. oltão de ceia, gliler, 

tant~ iàpls, Opis de cor. taste vgas de borracha, linha de 1)400, SOU manual. rTiàsas. massa de b~ massa de modela,, material dourado. niçanQaS. natiz de eO1O, nariz de pa?ha, novelos de 

Sj,. olho móvel, peito de algodão doce, palito de d,wrosco sem porfia, pafllo de plco, papelão, parafina, papel panamâ, papeis aiajos, papel M bronco e cobido, papel acefi~ papel aperganhln~. 

papel camuiça, papel canson, papel cattão, papel celoone, papel cOlor sei, papel demel  papel coudie M. papel aepon, papel de embrulho, papel de seda, papel dobadura. papel dupla lace. papel 

otográfco, papel golírata, papel  Jornal, papel  manteiga, papel miat ondulado, papel ofido. papel suffite, papel vegetal, papel ve1e, piriceis marcada permanotites, pirceis plástico, pincel s0m, pincel 
P. pintura, pIncel para quadro bmrico, pintura a dedo, pistola de cola q^ placas de opo, plásuco U. Øastiflcor. purpurina, reabastecedor de pin atõm, reabastecedc' de pincel de quadro 

Sanco, pincel para reuopcojelo,, recarTogador para hidrocor, rede para p,áca de esporte Infantil, régua, ~de papel pardo, rolo de papel esente, sàtidos georT*ticos. tangíam de madeira, tapete alfabético 
em EVA, tatame em EVA, testo de fantodie de madelralpapeláolEVh, telas, tesouro grande. tesouTa para picolar, tesoura sem ponta, tinta acifica, Unta guadie. (Lua para decoração, tWa paro rosto. Unta 
pata teado. tinta plástica, Unta PVA para arlesanato Sda spray. TNT, tule. veto. 

-- 

- - -••".c.t: -.1 - - '---c n - -.-, - -'- - ______________ 

Almofada formato e cores variadas e laváveis, ato, argolas de varias cotes e WrTmT,hos, aro para basquete, aviões plástico, bamtclê, bandEra rTwslcal, berço de boneca. bloco de espjma plásuca em 
ronnato sõlidos geométricos cone e tarnafthos variados e laváveis, blocos de empilhar, blocos de formas, cotes, e tamanhos variados, bolas de varias ~ e tamanhos levas e modas de material de ládi 
hlglenaço, bolha de sabão, boneca de teddo, bonecas a bonea, bonecos medos leves coloridos e laváveis. tz*'quedos compostos por pes coIoras de tamanho OS  que não possam ser Introduzidas 
por Inteira na boca, para atarraxar, brinquedos de variadas textns, brinquedos fhjluanles, brinquedos que emitem sons por meio de aperta,, gfrar.cabe. cabras de areia ~ pás e baes, caizas surwesa. 

rrinho. caruinhos de ~ casinha de boneca em tedoo, casinha de boneca em papetão, castanholas para bandSia infantil, s'ocaiho pari bar4hta InfanW, diocalhos para bebé. corflijnto de amos de 

encabor e enipilhar de material de coes atientes eves e laváveis. corda. cubo tátL dedoches. dominós, embonichado, encaixe com pinos, fantasia fantoches, letTamentas de brinquedo, ferro de passa' 
de pLástico, fogão de plstco, geladeira de plástico. ilustr~ e ttódas, bilnqutdos LuãVeis de uso WidMdual. iOstrOmOU musicais de brinquedos, Jogo de aiinhavcs, jogo de boldie, jogo de montar 
fguras, jogas edathros, jogo  de tabuleiro, jogos de carimbos, N.  de erabsr o desmontar, jogos de equflíbrio, jogos  de lenarnritas de brinquedo, jogos de rr,ernõda, jogos de obstácjlos blocos de 
eacabce,doniinó de ievas, dominó de números, rnáswus, melos de transportes em rnlnlatuta, materiais de equilibrio. moonda, de brinquedo, mIniatura de casa de bonecas com móveis, rrt4les, nasio em 
plástico, notebook de brinquedo. números e leme, em EVA de tama~ formas e cores diferentes, pandeiro e tambores resistentes laváveis e aMaldos, panelinha e 0ens0s de cozinha. pefiteadei 
peteca. pião,  pkãmide de encaixe, plsana pequena desmontável,  plsdnas de boknhas em plãst. placas e tapetes em EVA. queta-cabeça, raquete, tabela de basquete em plástico infantil. tabua de 
de plástico, tabuleiro paro futebol de botes. tapete atfabê&o e numérico. tatame em EVP, teauo de fantoches de pano e de madeiras, telefone de brinquedo, tenda mutUoso de plá~ trenzinlio de 
velotcl. xadreL 

IL 

-- 
-  

- _--t' -- _l.- '._ - - - ''• 'f_ -, ,z- 

a- - _..''- ,r._fl? - - s •_. - Ç=._S - - 
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Materlldo 'lança 

Copo, eQ_flrnul, áicocS 70, álcoclem gel, â~ algodão, wrativoade,ivo, colónia infantiL wnpressa de gaze, w,ddonador Infantil, cortador deuta, Derne dental Infantil, uemo 
para pentr, Vd j~ar cabelo, esparadrapo, esponja indMdual, fio dental, fralda de pano, fralda descartável, guardanapo,, hastes flexlveis, hidratante lnfanül, lenço desrtávet. lenço 
umedecido, thltttTífa os 1dm individuais das alanças, manteiga de cacau, S. puro mineral, papel higiênico, pente. pente firmo, pomada para assadura (mediante a orientação meifica), porta 
algodão, pat'estotVOte Uquido, pala toalha, V~ de cabelos infanul, sabonete infantil líquido, stiampoo Infantil, soro fisiológ, tenflõmefro, tesaira paro unhas, toalha de papel. 

1 1 
1 

Icapa para coldonete, coldionete de espuma, colchões de berço. 

-- 1 

Jvros técnicos o de literatura infantil 

LMos de literatura Infantil de diferentes gêneros textuais de acordo com a laixa etárla.livros de tecidos lavaveis, livros de contos e histórias lnfantis.Iivros com som, revistas Infantis e 
pedagóglcas, lMos téailcos pedagógico,, livros de formaçáo continuada. 

rR08 de cama, mesa o banho 

Cama:Coberlores. colchas. cuolros. edredom, fronhas, lençol de elástico, tecido para confecção de lençol, travesseiros 
Mesa:Guardanapo, pano de prato, plástico transparente, tecido para confecção de toalhas de mesa, toalha de mesa. 
Banho:To&ha de banho e rosto. 

1 1 

Aquisição de gás de cozinha 

Ota,de 13kg envazado e cilindros 45 Rg envazado, P13 e P45. 

- 1 
1 . 1 
Material de limpeza em geral 

Água sanitário, aguarrás, álwol em gel, álcool liquido, alvejante doro, amaciante, anti-corrosivo, aromatizantes, bacia. babe plástico, bomba para Inseticida, capacho, cem para pIso. 
ratIcida, 'ra, cesto de lbco em plástico com tampa, doto ativo, doto para piscina. ejeolina, corda para varal, desenaustante para piso, desentupidor de pia, deserdupidor de vaso 
sanftárlo, desInfetante, desodorizante de ar. detergente. dispenser para papel hlgtiico, escova de roupa, escova limpa limo, escova para lavar louça, escova para lavar roupa, escova 
sanftárla com suporte, espanador, esponja de aço, esponja libra limpeza pesada, esponja para louça, estopa, flanela, insetidda,llmpa alurnlnlo, limpa forno, limpo pedras, limpa vidro,. 
limpa (caramica e azulejos), limpador desengordurante, limpador muttluso, lixeIra grande em plástico com pedal, lustra móvel. mangueira para limpeza. naftalina, óleo de lImpeza, Óleo 
de pomba, pá de to, palha de aço, pano de chão, pano para limpeza, papel alumlnlo. papel higlènlco, p toalha, pasta para limpeza. pedra sanitárla, po!or em geral. poita sabao, 
porta sabonete, prendedor de roupas,  querosene,  refil para exaustor, removedor, reservatório para sa II o. rodo de espuma, rodo de madeira, rodo duplo de madeira com cabo, 
sabão de coco em barta e em pó, sabão em barra, sabão em pó, sabão llquo, sabonete aSsépti ao e liquido, saco de Iso. saco p16st1co,  saponáceos,  soda cáustica, tira 
manchas, vassoura. vassourão. A 
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Jvo para dentificação, agulha de mão e de máquina, alfinete, almofada de carimbo, apagador, apontador. bandeja para papéis, blbllocanto. bobina de papel para calailac 
idia, botões, caderno de expediente, caderno protocolo, caixa arquivo PVC, caixa arquivo papelão, caixa organizadora em PVC. calwladoras A pilho de mesa, canetas para 
Ia a laser, canelas permanentes. canetas esferográfica, capa protetora para mlao e impressora, carimbo e organizador de carimbo. cartud,os de Unta. CD E DVD virgens, dips, 
ão, cola branca, cola colorida, bala quente, conetivo, elástico, envelope, espirais, estêndi. estilete, etiqueta, extrator de grampo. fichário de mesa sem base aço madeira, filme 
fita adesIva, rita adesIva colorida, fita crepe, fita adesiva dupla lace, fila embatagem transparente, fita para relaglo de ponto, giz branco e colorido, lápis bo,Tacta. grafite 
eira, grampeador de mesa, grampo para grampeador, grampo para pasta, guilhotina comum, lápis bicolor, lapiseira, livro ata, livros de ponto, livros de protocolo, máquina mz 
coilar isopor, mares, texto. marcador para retroprojetor, molha dedo. mouse pad,  mouse, papel almaço, papel carbono, papel milimetrado, papel olldo. papel para cópia xerogfl 
para fax, protetor de tomada, pasta AZ, pasta catálogo, pasta de arquivo, pasta de papelão, pasta plástica com elástico, pasta polionda, pasta poflfól'to, pasta sanfonada. 

ensa, pastas com ferragens, pen'drtve, percevejos. perfurador de mesa, placa indicativa para setores e seção, pláslico para carlelTinha. plástico para pasta. poita caneta, i 
DVD. poita dips, poita crachá, poita objetos, poria residuos, recarga para cartudio, refil para estilete, régua acdhica, régua de madeira. resma A4 branca e colorida. saco pl 
arquivo, selo paro conespondêndas, tInta para Impressora, tonner, visores para pastas 

de segurança e higiene do trabalho (para os profissionais contratados) 

botas de borrad,a, jaleco para cozinheIro e auilIar de cozinha, lanterna, luva de aço. 

Material para reparos!manutenção dos equipamentos 

Peças para consertos de eletrodoméstIcos e egulpamenlos: aparelho de som, batedeira, co'ifa, exaustor, fogão, forno elétrico e a gás, 'orno de mloo-oçdas, f geladeIra, 

liquidificador, aspirador, enceradeira, máquina de lavar roupa. máquina de lavar louça. secadora,  televisor, videocassete, máquina de costura. Feno de passar um' ' cador. entilador, 

mera de vlgilhnda, projetor multimldia, retroprojetor. computador. Impressora, aparelho de FAX, mimeógrafo, brinquedos do parque Infantil, /'\\ 
'-' 

1 - 
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Material A.zIa.Wmanutencão do imóvel 

Abraçadetra,4,d çW de silicone, alavanca (ferramenta). aguanfl. alicate, amiantos, aparelho sanitário, arame liso e farpado, arame recozido, areia, argamassa, arruela, aspersor. 
assento sanitário, azulejos, benjamins. bocas, boca de lobo, bocais. bóía para caixa d'água. b41a. broca. brodia, bucha nylon, cabo de rede, cabo de telefone, cabo metálico, cadeados. 
caibros, caIxa d'água, caixa de gordura, caixa de descarga, caixa para ferTomeflias (exceto de aço), cal, calhas elétricas. calhas, canaleta, cano, cantoneiras, capacitores e reslstores. 
carrapela. cascalho, corárnica. dmento. diapa de ferro aço e galvanizada. diaves, ditNeiro simples, drcultos eletrônicos, cola fórmica, cola muliluso, compensados, componentes de 
aparelho eletrônico, condmores. conexões, controle remoto, cooler, cerrediça, QiNas, diodos, disjuntores, dobradiças, ducha simples. eletrodos. eliminadores de pilhas, enxada, escada 
de madeira, espátulas, espelho sem moldura, espelhos para intenuptores. esquadrias. estopa, extensão de encaIxe, fechaduras. ferro diato, tios e cabes. rita isolante, fótmlca, loiro pvc, 
fusivels, gesso, grades. grama sintélica, antena para internei, impemieabil'izontes, interruptores, isolantes asticos e térm'iws, janelui joelhos, ladrilhos. lajotas, lambtls, lâmpadas e 
lumInárias, lâmpadas para daiashow, lavatórios, lime lixas, lona, madehite. mangueira de inndio, mangueira para gás, mangueira, manilhas, marcos de concreto, margarida, martelo, 
massa corrida, massa para fixação de vidros, pá, parafusos, pedrisco, pias, picareta, pigmentos. pilhas, pulos e plugs. piso, placa acrilica, placa de gesso, placas de baquelite, porcas, 
prateleiras de madeira, portaIs, portas, pregos, quadro de distribuição, rabichos, ralos, reatores, rebites, receptáwlos, regador, registro da válvula de descari registro de gás, régua de 
energia, regulador de gás, rejunte, removedor de tinta, resislêndas, respiradores de cama de goidura, ripas, roda de móveis, rolo para pintura, rolos solventes, saibro, serrote, sif2o. 
silicone,  soquete,  staris, tábuas, tachlnflas,  tacos, tampa para  vasos, tampao de feno, tanque, tarugos de forro, tela de estuque, tela mosquelelra, telha, terra, tesoura de podar tolos, 
tinta, tomadas de corrente, torneira, rena (até 20 metros), trincha, Tubo de concreto, luDo de esgoto, váMila, verniz, vidro, vigota. zarcão, 

- 
- 

1 
_1 7, 

tensilios para cozinha 

Abridor de garrafas, abridor de lata manual, acendedor para fogões, ajcarelro, afiador de lacas, amassador de alho, plásticos, argos de vidro, assadeiras, avental tórn,lco. baas de 
plásticos. balde de plástico, bandejas, batedeIra manual, batedor de ovos, borracha para panela de pressão, bules, caixa de Isopor, caixa plástIca, caldeirões, canecas, cesto para frutas, 1 
cesto, cesto para pão, chaleIras, coador de pano e descartável, colheres medidoras. colheres, conchas, copos descartávels, copos plásticos, copos, ajsjzeIra, cortador de legumes 
manual. ajrnbucas, descascador manual, ebulIdores, esconedor de arroz, escorredor de louça. escorredor de macarrão, escova de vegetais, esoimadelra. espátula para bolo, facas, 
tacões, larintiei ferro de engomar, filme PVC, filtro acoplado a torneira, flilro Interno para bebedouro, forn,as para gelo, fósforo, frigIdeira, garfos, garrafa de café, ganafa de chá, 
garrafa de leite, garrafa térmIca grande, garrafas para água, garrafas tãn,,lcas. guardanapos de papel. larvas para água, jarras para suco, leiteiras. medidores com dosadores, 
organizadores de plástico. patitelros, palito de dente, panela de pressão não Industrial, panelas, papel alumlnlo, papel manteiga, papel toalha, pegador de gelo, pegador de macarrão, 
pegadores de salada. peneiras, plcotador de legumes manual, picador de carne manual, pipoquei porta condimentos, porta copos, porta guardanapos, poda mantimentos, porta 
talheres, pote de vidro, potes plásticos, pratos descarlávels, pratos, ralador, refratários, rolha, saco para armazenagem de alimentos, saco para cachorro quente, saco para pIpocas, 
saladeira, saleiro, suporte de copos para cafezinho, tábua de cone, talheres, talheres descartávels, termômetro de allmenlo,tesoura gourmel, tesoura, tigelas. travessas, vasflhas de 
plástico, vasilhas de vidro, velas, xlcaras, 
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aoor. pntDr, peorelto, oomoelm noraul', rnarne'ro. seiTaifletro, em leleTonla, em Iniormaisa, em manuv 
segurança, em man'enção de aparelho de ponto eletrÕr,ico. e2,aveiro. vidrairo limpeza de fossa, limpeza 

e 

Menor Aprendiz 

De acordo com a Lei n°10097 de 19/12)2000. que_alterjdisposlllvo da Consolidaçodas Leisdo Trabalho - CLT, Pprovada pelo Deaeto - Lei n°5.452. de l°de maiode 1943. 

Agente de Segurança Patrlrni Vigia 
Empresa de seguiança Palrlmonlall Vigia 

- -- - - ÚÁCnr 

- Brasília, IflfldeI;. JIiLHC1deL 20CflI 

£PTIMAA 'A nprclnrMm 

Responsável'.Legal pela lnstituiçao 
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REPASSE DO VALOR MENSAL E INDIVIDUAL DO VALE TRANSPORTE 

• 8 
a 

O- O - 

Especificação Salário 
Individual 

Valor do Vale 
Transp. Mensal 

IndivíduaI 

Valor do 
Desconto do 
funcionário 

6%  

kepasse go Valor 
do Vale Transp. 

Mensal Individual 
________ __________________________ 

Recursos Humanos 

1 1 1.1 Diretor(a) Pedagõgico(a) R$ 235516 R$ 26000 141,31 R$ 118,69 

1 1 1.2 Coord. Pedagógico(a) R$ 253687 R$ 26000 R$ 15221 R$ 107,79 

O O 1.3 Professor (a) 20 h R$ 000 R$ 000 R$ 000 R$ 0,00 

7 7 1.4 Professor (a) 30 h 1809,00 R$ 26000 R$ 10854 R$ 151,46 

o o 1.5 Professor (a) 40 h R$ 0,00 R$ 000 R$ 000 R$ 0,00 

15 15 1.6 Monitor (a) 1.890,35 R$ 250.00 113,42 R$ 146,58 

1 1 1.7 Secretário(a) Escolar* 1.958,89 R$ 26000 117,53 R$ 142,46 

1 1 1.8 Nutricionista R$ 2.89420 R$ 26000 R$ 17365 R$ 86,35 

1 

F 
1 1.9 Porteiro R$ 000 R$ 000 R$ 0,00 R$ 0,00 

2 .2 1.10 Cozinheiro (a) R$ 1.263.34 R$ 260.00 R$ 75,60 R$ 184,20 

3 3 111 Serv Ger ConslLimp 1.246.12 R$ 260.00 R$ 7477 R$ 185,23 

1 
- 

1 1.12 Coord. Depatamento de Pesso R$ 290718 R$ 26000 R$ 174,43 R$ 85,57 

1 ;: 1.  1.13 Auxiliar Administrativo R$ 1.57011 R$ 26000 R$ 9421 R$ 165,79 

1 1 1.14 Auxiliar de cozinha R$ 1.26334 R$ 26000 R$ 7580 R$ 184,20 

10 1.15 )CC( R$ 0.00 R$ 000 R$ 000 R$ 0,00 

O 'O 1.16 M R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

O 1.17 .-- R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

O O 1,18 :::- R$ 000 R$ 0.00 R$ 000 R$ 0,00 

O O 1.19 m R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 600 R$ 0,00 

o . 

. 

1.20 XJC( R$ 000 R$ aa0 R$ 0.00 R$ 0,00 

O 1.21 R$ 0,00  R$O!DO R$0,00 R$ 0,00 

TOTAL DE REPASSE PARA VALE TRANSPORTE R$ 1.558,32 

Obs. O valor do salário é diferente da tabela de execução físico fi9neira, pois na tabela de execução 

físico financeira contém o salário + a gratificação de função e o va4tpsporte é calculado apenas em 

cima do salário, sem a gratificaç.\{\ 
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CASEL 0149/2017 

23l 

J 

llrasília-DF, 31 dejulho de 2017 

AO - 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Senhor Secretário, 

PROFISSIONAIS DE CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA - 
PRÉDIO PRÓPRIO 

- ESCOLA INFANTIL CASA DE ISMAEL - A Casa de lsmael - Lar da Criança 

informa a essa Secretaria, que dispensará a contratação de porteiro, tendo em vista que a 

unidade dispõe 04 porteiros que trabalha por escala ficando 24 horas por dia, contratado 

com recursos próprios. 

SGAN 913, Conj.G • 70790-140/Brasília-DF • Fone: (61) 3272.4731 • ~casadeisinaelorg • contalo@casadeismael.org  

CNPJ: 00.07725510001-52 
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CASEL 0145/2017 

BrasíIi-DF, 31 deji1ho de 2017 

AO 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Senhor Secretário, 

PROFISSIONAIS DE CONTRATAÇÃO FACULTATIVA - PRÉDIO PRÓPRIO - 

ESCOLA INFANTIL CASA DE ISMAEL - A Casa de Ismae! - Lar da Criança apresenta a 

descrição da nomenclatura, formação, carga horária e atribuição dos profissionais de 

contratação facultativa para complementar o Plano de Trabalho objetivando celebração de 

Termo de Colaboração para o período de 09/08/20 17 a 08/02/2022: 

COORDENADOR (A) DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

A função de Coordenador (a) Administrativo (a) será exercido por profissional com 

formação em Ensino Superior Completo ou em Andamento, com carga horária de 44 horas 

semanais. 

São atribuições do Coordenador Administrativo: 

1 Receber, controlar e/ou enviar correspondência (fisica e/ou eletrônica); 

V' divulgar vagas; 

1 elaborar e/ou acompanhar contratos e distratos de funcionários; 

/ cadastrar e excluir funcionários dos sistema de ponto eletrônico, vale transporte e 

demais beneficios; 

1 providenciar e/ou acompanhar rescisões de contratos e ainda homologação no 

sindicato quando necessário; 

/ efetuar anotações de contratação, rescisões, alteração contratua na carteira 

profissional e anotação no livro de registro de funcionários; 

1 controlar período de férias e emitir documentos no período: 

SGAN 913, Canj.G • 70790-140/Brasilia-DE • Fone: (61)3272.4731 • ww.casadeismael.org. 

CNPJ: 00.077.255/0001 -52 a 
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/ coletar informações para FOPAG e impostar no sisiema contábil os dãdos 

necessários para gerar a folha de pagamento, proceder à sua conferência e 

responder aos interessados consultas/dúvidas assunto sobre a área; 

/ entregar todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, em conformidade com 

as leis trabalhistas, dentro dos prazos pré-estabelecidos; 

1 apurar e calcular as horas extras e ou outros eventos necessários para confecção da 

folha mersal; 

1 manter em dia identificação do funcionário (carimbo e crachá); 

1 controlar afastamento de funcionários por licença de saúde e/ou de maternidade; 

1 Manter o quadro funcional completo; 

1 atualizar e manter em funcionamento o ponto eletrônico dos colaboradores; 

1 manter atualizado o cadastro dos profissionais da instituição; 

1 manter planilhas atualizadas tais como: quadro de pessoal, dados pessoais e 

complementares dos colaboradores, entre outros; - 

1 manter organizado arquivo com os dossiôs dos colaboradores; 

1 adquirir e acompanhar emissão de pedido de vale transporte e benefícios como 

plano de saúde, odontológico, seguro de vida e outros; 

1 preparar documentação para defesa de ação trabalhista; 

1 manter o diretor administrativo constantemente informado sobre os trabalhos 

executados sob sua responsabilidade; e 

1 executar demais trabalhos relativos à administração de pessoal. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

A fttnção de Auxiliar Administrativo será exercida pelo profissional com formação em 

Ensino Médio, com carga horária de 44 horas semanais. 

São atribuições do Auxiliar Administrativo: 

/ desenvolver atividades na área administrativa dando suporte as atividades da 

instituição; 

1 realizar entregas e recebimentos de documentos e materiais; 

1 atender ao público em geral; 

1 preparar instalar e desinstalar equipamentos de áudio, vídeo e acesórios; 

1 operar equipamentos diversos, tais como: projetyl7nultimídia; aparelhos de fax; 

máquinas fotocopiadoras/duplicadoras e outros; 

SGAN 913, Conj.G • 70790-140lBrasília-DF • Fone: (61) 3272.4731 • v.v.casadeisrpaeI.org . contato@casadePsmael.org  
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o. "OEEO'3  zelar pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos e 

instrumentos utilizados sob sua responsabilidade, solicitando, junto à coordenação 

os serviços de manutenção; 

1 realizar e atender chamadas telefônicas, anotar e enviar recados; 

V executar, sob supervisão, atividades administrativas diversas, abrangendo a 

execução de trabalhos de redação de expedientes, correspondências oficiais, 

informações em processos, bem como executar trabalhos relativos à material, 

orçamento e outras atividades desta natureza; 

1 organizar e atualizar arquivos, coletânea de leis, regulamentos e demais normas 

relativas a assuntos da instituição; 

1 controlar a entrada e saída de material de expediente; 

1 participar de programa de treinamento, quando convocado; 

1 responsabilizar-se pelo recebimento, organização, distribuição e controle do 

material de expediente necessário ao serviço técnico-administrativo; 

1 receber, classificar, expedir, protocolar, organizar e arquivar os documentos da 

Instituição; 

1 atender o público e dar as informações e os esclarecimentos solicitados; 

1 preparar documentação para inscrições e registros da Entidade nos órgãos públicos 

competentes, bem como acompanhar os respectivos os vencimentos para as 

renovações oportunas; 

1 preparar, com antecedência, a documentação (certidões, Plano de Trabalho e 

outros exigidos pelos órgãos convenentes); 

1 manter o Presidente informado sobre as reuniões convocadas e ou organizadas por 

órgãos públicos, parceiros externos e associações congêneres; 

1 executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer 

necessário. 

AUXILIAR DE COZINHA 

A função de Auxiliar de Cozinha será exercida por profissional com experiência 

comprovada de, no mínimo, seis meses em atividades de cozinha, com carga horária de 44 

horas semanais. 

rorme determinações do Decreto n° 32.568, de dezembro de 2010, que aprova a 

do Código Sanitário do Distrito Federal, Art. 163, VII, alíneas: "a" "b" e "c", a 

SCAN 913, Conj.G • Fone: (61) 32724731 • v.wv.casadeismael.org  • conlatocasadeismaeI.org  
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os empregados e operários dos estabelecimentos de gêneros 

alimentícios serão obrigados a: 
realizar, periodicameflte os exames de saúde previstos para sua 

atividade laboral, com emissão de Atestado de Saúde Ocupacional por 
profissional habilitado, o qual ficará disponível no estabelecimento 

para verificação por agente fiscalizadOn 
usar vestuário adequado a natureza dos serviços durante o trabalho; 

e) manter rigoroso asseio individual. 

• So atribuições do Auxiliar de Cozinha: 

1 manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho, observando as 

normas e instruções, para prevenir acidentes; 

1 ajudar a servir a alimentação escolar de acordo com orientações do nutrici0fli5ta 

1 receber e/ou recolher louça, talheres após as refeições; 

1 dispor quanto à limpeza da louça, talheres e utensílios empregados no preparo de 

refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de 

uso imediato; 

1 auxiliar o cozinheiro (a) em todas as atividades relativas ao recebimento, à 

conferência, ao armazenamento, ao confrole de gêneros e à preparação dos 

alimentos; - 

1 zelar pela aparência pessoal, apresentar-se sempre limpo (a), com touca, avental, 

sapatos fechados, unhas limpas e aparadas, fázer uso de máscara durante o 

manuseio de alimentos, dentre outras, de acordo com as normas da Vigilância 

Sanitária; e 

1 auxiliar nos demais serviços correlatos à sua função, sempre que se fizer 

necessário. 

SGAN 913, Conj.G • 70790-140/Brasilia-DF • Fone: (61)3272.4731 • w'i.casadeismaeIorg • contato@casadeismael.org  
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BRB 
Comprovante de Abertura de Conta 

Cliente: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA 

CPF/CNPJ: 00.077.255/000152 
Informações da Conta 

Número da Conta: 050.028425-3 

Faixa de Depósito: 02 - 
Data de Concess50; 02/08/2017 
Órgão Pagador: - 

No acesse sua conta em computadores de várias pessoas, nem em lan 
ajses, cyber cafés, aeroportos etc. Utilize seu computador pessoal e 
antenha o seu antivírus sempre ativo e atualizado. 
Para acessar o BRB banknet, digite www.brb.com.br  diretamente na barra de 
dereços do seu navegador. Nunca utilize links de acesso recebidos em 
ensagens de e-mail ou disponibilizados em outras páginas da internet. 
Ao cadastrar a sua senha, evite números previsíveis como datas de 

iiversários, números de telefone ou sequências numéricas óbvias 

Memorize sua senha Nâo anote sua senha em blocos de rascunho ou 
jendas. Nâo guarde sua senha no celular. 
Lembre-se: O BRB apenas solicita a inserçào do Token ao realizar uma 

ansação financeira, nunca na tela de acesso ou em procedimento de consulta. 

O BRB nunca telefona para os clientes solicitando dados pessoais, senhas 

ke n. 
Os operadores do Telebanco nào estgo autorizados a pedir sua senha. Não 
forme em hipótese alguma. 
Ao utilizar o telebanco, certifique-se de que está em ambiente seguro. N 
ixe que outras pessoas ouçam seus dados pessoais ou vejam a digitaÇo 1 

!nha no telefone. 
PI5o utilize aparelhos de outras pessoas, pois seus dados podem flc 
mazenados na memória do celular. 
Em caso de suspeita entre em contato com o Banegi 61 3322-1515, 
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S GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 

Subsecretaria de Planejamento, 
Acompanhamento e Avaliação 

DESPACHO 

Em 08 de agosto de 2017. 

Referência: Processo ri0  080.00842112017 

Interessado: Casa de lsmael 

Assunto: Termo de Colaboração 

PARECER TÉCNICO 

À Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação- SUPLAV compete: 

o planejamento relativo ao atendimento à Educação Infantil, no tocante à 

disponibilização de vagas, captação de inscrições e encaminhamento de esftdantes para matrícula nas 

instituições educacionais que possuem Termo de Colaboração com a Secretaria de Estado de Educação do 

DF; 

a instrução dos processos de Credenciamento, Recredenciamento e Autorização de 

Nova Oferta relativos as instituições educacionais da Rede Privada de Ensino do DE 

Considerando as atribuições elencadas e, após análise do Plano de Trabalho apresentado 

pela Instituição supracitada, o parecer é pela APROVAÇÃO do mesmo, considerando que a entunnação 

apresentada está coerente com a demanda identificada e o Credenciamento da instituição encontra-se 

vigente e/ou válido com amparo em processo de Recredenciamentojá autuado. 

igp/iaeüa 

IL 1 Nau ww, 
Aflita Ayres da Fonseca Raphaella Ros ha Cantarino 

c1 Lo;scca - 

Vi 

c 1' 
Rosanfl%. fltíbViera 

Cor e-Mattn 

De acordo. 4urntM8 Ac..mpeflamOflIO 

N > -' ¶U 

FABIO ER OUSA 
Subsecretaria de Planejam companhamento e Avaliação 

SBN, Quadra 2, Bloco C, Lote 17, Ed. Phenícia, 11 
Andar 

Brasllia-DF 
CEP: 70.040.020 



Folha ii. 

Processo n. 



r - 

L 
GOVERNO DO DISTRITO fEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação de Políticás Educacionais para Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
Diretoria de Educação Infantil 

Interessado: Casa de IsmaeI Lar da Criança 
Assunto: Termo de Colaboração 

Nota Técnica - Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB 

A Comissão de Análise de Planos de Trabalho - CAPT instituída pela Portaria 

n0304, de 12 de julho de 2017, publicada no DODF n°133, de 13 de julho de 2017, que 

designa os seguintes membros: Fernanda Manos Marineili Silvia, matrícula 43.898-7, 

representante do Gabinete do Secretário de Educação, Cinthia Diniz de Oliveira 

Barbosa, matrícula 204832-9, Leda Carneiro Aguiar, matricula n° 32.851-0, Andréa 

Cardoso Batista, matrícula 206247-X e Regina Aparecida Reis Baldini de Figueiredo, 

matricula n°  36866-0, representantes da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), 

Anita Ayres da Fonseca, matricula n° 44.037-X, Cynthia Cibele Vieira, matrícula 

236497-2 e Raphaella Rosinha Cantarino, matricula n021.2709-, representantes da 

Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV) e Edilton 

Costa Alves, matrícula n°  36.142-9 e Evaldo Lucas da Silva, matricula 220572-6, 

representantes da Subsecretaria de Administração Geral (SUAG), com suas 

respectivas atribuições, são responsáveis pela análise de Planos de Trabalho 

apresentados por Organizações da Sociedade Civil (OSC), interessadas em formalizar 

parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), 

mediante formalização de Termo de Colaboração, com vistas à oferta de Educação 

Infantil. 

Os técnicos da SUBEB, no tocante aos aspectos pedagógicos, em 

consonância com o documento "Orientações Pedagógicas para as Instituições 

Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil - OPs", analisou o Plano de 

Trabalho apresentado pela Instituição Casa de lsmael Lar da Criança / Escola 

Infantil Casa de lsmael, nos seguintes itens: 

- Item VI - Horário de Regência e Coordenação Pedagógica dos Professores; 
- Item VIII - Recursos Humanos (Profissionais Obrigatários e Facultativos); 
-Anexo 1 
Ressaltamos que a referida análise está diretamente relacionada à Proposta 

de Enturmação apresentada e sendo esta alterada no decorrer da parceria, alertamos 

da necessidade de reavaliação do Quadro de Recursos Humanos. 
, 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação de Políticâs Educacionais para Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
Diretoria de Educação Infantil 

Quanto ao horário de Regência e Coordenação Pedagógica, informamos que 

é de responsabilidade da Instituição o cumprimento da carga horária pelos profissionais 

contratados, conforme Convenção Coletiva de Trabalho vigente. 
Quanto à contratação de profissionais facultativos a Instituição apresentou a 

indicação dos seguintes profissionais Coordenador de Departamento de Pessoal, 

Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Cozinha, conforme descrito no Plano de Trabalho 

bem como Ofício indicando as atribuições, carga horária e escolaridade. 
Em atenção à indicação de contratação de profissionais facultativos 

apresentada no Plano de Trabalho, o documento Orientação Pedagógica para as 

Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil orienta que: 

A Instituição Educacional Parceira deve priorizar a contratação de 
profissionais relacionados à atividade-fim, que sejam destinados ao 
atendimento pedagógico. 

No caso da contratação de profissionais facultativos, a Instituição 
Educacional Parceira deverá apresentar documento contendo a 
nomenclatura, formação e as atribuições desse profissional, bem como 
a carga horária do mesmo. 

Diante o exposto, submetemos o Plano de Trabalho para aprovação superior, 

em tempo que recomendamos pela aceitação do referido Plano de Trabalho, no que 

concerne aos aspectos pedagágicos, para a pretensa formalização de parceria. 
Em 08/08/2017 

Regina A. Rdis Baldini de Figueiredo 
Matricula n° 36.866-0 

Leda CarAguiar 
Matrícula n0 32851-0 

Cinthnizdeiveirabosa 
Matrícula n° 204832-9 

AndréyfZoBatista 
Matr cula n° 206247-X 

Ao Gabinete. 

Em atenção ao Plano de Trabalho apresentado pela Instituição Casa de 

lsmael Lar da Criança / Escola Infantil Casa de lsmael, manifesto-me 

favorável à aprovação do mesmo, quanto aos aspectos pedagógicos, e 

\'\ 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 

/ Subsecretaria de Educação Básica 

/ - 

Coordenação de Políticas Educacionais para Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
Diretoria de Educação Infantil 

encaminho para as providências necessárias para a pretensa formalização de 

Parceria com a Secretaria de Estado de Educação. 

EmOI O /2017 

DA IE EPALDI 
Subsecretaria de Educação Básica 

Subsecretário 
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À GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
-: Secretaria de Estado de Educação 

Subsecretaria de Administração Geral 

Interessado: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA - CNPJ 00.077.25510001-52 

Assunto: Proposta de Plano de Trabalho - Prédio Próprio 

A Instituição CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA - CNPJ 00.077.25510001-52, 
apresentou proposta de plano de trabalho para o atendimento de 180 crianças em Prédio Próprio. 

Observa-se que a Instituição apresentou Plano de Trabalho para o período de 54 

meses, que abrange o período de 09/08/2017 a 08/02/2022 tendo o valor de repasse mensal 

inicial de R$ 134.555,40. 

Tendo em vista que a parceria percorre um período tão longo, somente é possível, com 

a devida prudência, realizar uma análise para o período inicial de 09/08/2017 a 31/12/2018, uma 

vez que os repasses envolvidos nesta parceria poderão sofrer reajustes com base no IPCA e 

futuros aditivos, bem como serem atingidos por impactos financeiros e monetários não presentes 

até o momento desta análise. 

Vale ressaltar que a instituição recebeu alertas quanto a eventuais problemas com 

multa de sindicato e/ou conselhos de profissionais e/ou questionamento trabalhista. Ao 

apresentar versão final deste Plano de Trabalho, a instituição realizou alterações e ajustes 

conforme sua própria interpretação dos valores propostos pelos sindicatos que representam o 

quadro de funcionários sejam eles: Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, 

Religiosas e Filantrópicas do DF - SINTIBREF e Sindicato dos Professores das Escolas 

Particulares - SINPROEP. Quanto aos assuntos relativos ao quadro de encargos, a instituição 

recebeu orientações para incluir previsão percentual para multa rescisória FGTS, bem como 

prever percentual para cumprimento de aumento salarial e anuênio, 

1 Análises de proposta de Execução Físico-Financeira 

1.1 Recursos Humanos: 

1.1.1 A Instituição indica uma destinação percentual de 71,91% das verbas do 

Repasse para atendimento às Despesas de Recursos Humanos; 

1.1.2 A Instituição indica uma destinação percentual de 15,20% das verbas de 

Recursos Humanos para o atendimento aos encargos sociais, anuênio, 

verbas rescisórias e cumprimento do reajuste salarial na Data Base das 

categorias de trabalhadores. 

01 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 

Subsecretaria de Administração Geral 

1.2 Material de Consumo e Didático Pedagógico: 

1.2.1 A Instituição indica uma destinação percentual de 19% das verbas do 

Repasse para atendimento às Despesas de aquisição de Material de 

Consumo e Didático Pedagógico; 

1.3 Análises de proposta de Execução Fisico-Financeira - Serviços de 

Terceiros: 

1.3.1 A Instituição indica uma destinação percentual de 9,09% das verbas do 

Repasse para atendimento às Despesas de Serviços de Terceiros; 

2 Considerações 

Observa-se que a instituição destinou R$ 8,52 para atendimento à Meta 2 - Material de 

Consumo e Didático Pedagógico, valor inferior ao apresentado na Proposta aprovada em 

Chamamento. Vale obervar que o valor acima citado deve possibilitar o.fornecimento de 5 

refeições diárias para cada criança, além de manter os gastos com material didático pedagógico, 

higiene das crianças e limpeza e manutenção predial. 

Diante do valor de R$ 8,52, consideramos que o mesmo permite o entendimento da 

existência de equilíbrio financeiro para atendimento da meta 2. 

3 Considerações finais: 

Diante do acima apresentado, recomendamos pela aceitação deste Plano de Trabalho. 

0810812017 

-y 

EdilÉ iAlves 
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GOVERNO DO oiStiTo FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 
Ifl'\ Gabinete do Secretário 

Interessado: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA 
Assunto: Análise de Plano de Trabalho com vigência de 54 meses. 

Nota Técnica n°83 /2017-CAPT-SEE 

Senhor Secretário de Educação, 

Tratam os autos de formalização de Termos de Colaboração entre o Distrito Federal, por 
meio da Secretaria de Estado de Educação, e a entidade CASA DE ISMAEL - LAR DA 

CRIANÇA que através de prédio próprio se propõe a ofertar Educação Infantil a 220 (duzentas 
e vinte) crianças , de segunda à sexta-feira, em jornada de período integral de 10 (dez) horas 
diárias, para atendimento à demaida de ensino no Distrito Federal, a fim de promover o 

desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físico, psicológico, linguístico, intelectual 
e social. 

Neste sentido, objetivando analisar o Plano de Trabalho, apresentado pela Organização 

da Sociedade Civil (OSC) em questão, a Comissão de Análise de Planos de Trabalho, instituída 
pela Portaria n° 304 de 12 de julho de 2017, composta por representantes do Gabinete desta Pasta, 

da Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB, da Subsecretaria de Administração Geral - SUAG e 

da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, se reuniu e 

manifestou-se favoravelmente à aprovação do referido Plano; cabendo ressaltar que esta 
maiiifestação foi corroborada pelos Subsecretários das áreas acima mencionadas. 

Destaque-se que o referido plano terá a vigência de 54 meses, e que além da ajiálise 

específica de cada área, nas quais foram observados a enturmação dos alunos e o credenciamento 
da instituição educacional junto à SEEDF, os aspectos pedagógicos, o equilíbrio financeiro entre as 

metas , também foram considerados os critérios abaixo elencados, de acordo com o que determina o 
art. 35, V alíneas a, b, c, d, e, g, h da Lei n° 13.019/14 e art. 29, IV do Decreto n° 37.843/16: 

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada: 

Conforme Plano Distrital de Educação PDE 2015/2024, é meta n° 1 "universalizar, até 2016, a 
educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de 
educação hifantil e creches públicas e conveniadas, de forma a atender no míiimo 60% da 
população dessa faixa etária, sendo no mínimo 5% a cada ano até o final da vigência deste Plano 

Distrital de Educação - PDE, e ao menos 90% em período integral a oferta de Educação Infantil por 

meio de parcerias com Organizações da SociedadeCivit" 

O atingimento desta meta só será possível mediante o estabelecimento de parcerias com 

- 
/Í4 
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) GOVERNO DO oistkito FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 

N, Gabinete do Secretário 
N 

Organizações da Sociedade Civil credenciadas por esta Pasta, e esta relação, na qual evidencia-se 
interesse público e recíproco, deverá ser formalizada por meio de Termos de Colaboração, conforme 
art.2°, VII da Lei n° 13.019/14. 

da identidade e da reciprocidade de interesse das panes na realiza ção, em miMia cooperação, 
da parceria prevista nesta Lei: 

Tanto a identidade, como a reciprocidade de interesse das partes, bem como a mútua cooperação 
ficam evidenciados no Plano de Trabalho em análise, com ênfase nos itens: Objeto, Metas, 
Resultados Esperados, Cronograma de Desembolso, Fiscalização, Monitoramento e Avaliação. 

da viabilidade de sua execução 

A viabilidade da parceria fica assegurada tanto pela previsão dos recursõs necessários, que foram 
incluídos na LOA 2017, como pela experiência da entidade que tem sido parceira desta pasta há 
alguns anos, inicialmente, por meio de Convênio e recentemente, por meio de Termo de 
Colaboração. 

da verifica çâo do crono grama de desembolso: 

O cronograma de desembolso traz a previsão de repasses mensais, ou seja, 12 (doze) repasses ao 
ano, os quais dependem de disponibilidade orçamentária e financeira. 

da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalizaçâo da 
execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação 
da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos: 

o monitoramento do ajuste será de responsabilidade da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e 
dos Gestores Pedagógico e Financeiro, e se dará por meio de visitas in loco, orientações, reuniões 
análise de documentos e demais ações que contribuam para o bom desempenho da parceria, bem 
como, por meio de pesquisas de opiniões com as crianças, pais, professores e direção das Entidades, 
tendo como documentos norteadores a Orientação Pedagógica/SEEDF-2017, a Proposta Pedagógica 
da Entidade Parceira e o Plano de Trabalho. 

da designação do gestor da parceria: 

Por se tratar de um novo Termo de Colaboração os Gestores Pedagógico e Financeiro, atualmente 
designados serão mantidõs, em atendimento à Lei n° 13.019/14. 

da designa ção da Comissão de Monitoramento e avaliação da parceria; 

Por se tratar de um novo Termo de Colaboração, a Comissão de Monitoramento e Avaliação 
vigente será mantida, em atendimento à Lei n° 13.019/14. 

4. Neste sentido, após análise minuciosa do Plano em comento e constatação de que o 

/f4 
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1 GOVERNO DO DIStRITÚ FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 

N. Gabinete do Secretário 

mesmo atende aos requisitos estabelecidos na legislação vigente e está alinhado à finalidade desta 
Secretaria, esta Comissão encaminha os autos ao senhor Secretário de Educação, com sugestão de 

aprovação do PIaio de Trabalho em anexo. 

Em, oS de agosto de 2017. 

FERNANDA MAT OS MARINELLI SILVA 
Presidente da Comissão de Avaliação de Planos de Trabalho 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 

Gabinete do Secretário 

Interessado: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA 
Assunto: Análise de Plano de Trabalho com vigência de 54 meses. 

À SUAG, 

Considerando que os autos estão devidamente instruídos e fundamentados segundo os 

princípios norteadores da Administração Pública, e considerando ainda a manifestação dos 

setores técnicos e a manifestação da Comissão de Avaliação de Planos de Trabalho - CAPT 

APROVO o Plano de Trabalho em anexo e encaminho os autos a esta Subsecretaria, visando o 

prosseguimento das providências relativas à formalização do Termo de Colaboração, conforme 

critérios estabelecidos pela Lei n° 13.019/14 e Decreto n° 37.843/16. 

Brasffia, OS  de agosto de 2017. 

JtLIO GEG°gRR FILHO 

ft
Q» 

 

Secretário 

Secretaria de Estado de Educação do DF 
SBN, Quadra 02, Bloco C. Edficio Phen ic ia • 12° Andar 

Brasíli a/DF 
Fone: (61) 3901 3175/3185 
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i04552 - Despacho hrtps:seLdEgovbr/sei/controlador.php?açao=documenjb imprimir.. 

GOVERNO DOISTRITÕFEDERAL 

SECRETARIADE ESTADO DE PLÁNEJÂMENTO, ORÇAMENTO E GÉSTÂo D66ISTRITO 
- 

FEDERAL 

Coordeaç3o de R4stro é Acompakharnento 

Despacho SEI-GOF SEPLAGIGAB/UAG/LOXA Brasilia-DE, 08 de agosto de 2017 

Processo SEI: 00080-0002650/2017..64 

ORGÃO INTERESSADO: SE . 

ASSUNTO: Resultado - 6Y Goveruança-DT 

- Senhor Secretário de Estado, . 

Informo que a solicitação feita por meio do Processo ti0  00080-00026350/2017-64 foi ... 

incluída na 63' Reuniao Extraordinária da Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e 

Corporativa do Distrito Federal - GOVERNANÇA-DE (item i-DELIBERAÇAO), realizada no dia 

08/8/2017, cuja ata será acostada ao Processo n°410.003.310/2016. 

A OOVERNANÇA-DF decidiu:'autor1zar à excepcionalização à vedação constante no 

inciso VI, do art. 70, do Decreto n°  37,121/201i" 

Ressalta-se que a deliberação d Governança se rstringe à análise de adequação 
orçamentária e financeira das solicitações, propostas pelas Unidades Orçamentárias, sem implicar Com 
isso na validação dos procedimentos de contratação ou de execução das despesas realizadas. 

À Secretaria de Educação/Gabinete pára providêribíveis. 

Re;peitosamente, 

ADRIANA BORTOLI 

Unjdade de Apoio à Govemança 

08)08/2017 19:5 

1, 
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GOVERNO DO DISTRFÇO FEDERAL 
SECRElARIA DE ESt&DO DE EDUCAÇÃO DO DISflO FEDERAL 

SUBSECRElAPIA DE ADMIN!sURAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO. FINANÇAS, CONTRATOSE CONVÊNIOS 

DIRETORIA DE COTUATOS, 11RMOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS 
GRÊNCJA DE CONVÊNIOS E FARCERIAS 

REFERÊNCIA: 080008.421/2017 
INTERESSADO: Casa de Ismaci - Lar da Criança 
ASSUNTO: Repasse ao Termo de Colaboração no  10/2017 

À Diretoria ile Contratos, Termos, Convênios; e Parcerias. 

Encaminhamos OS autos para providências relativas à Disponibilidade Orçamentária visando 

atender a pretensa foimalização do Termo de Colaboração n°  110/2017, a ser firmado entre a 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e a(o) Casa de lsmael 

Lar da Criança , cujo objeto é o atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira 

etapa da Educaço J3sica, em período integral de 10 horas diárias, em prédio próprio, por até 54 

(cinquenta e quatro meses), no valor estimado de RS7.265.991,60 (sete milhões duzentos e sessenta e 

cinco mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos), que poderá ser prorrogado de acordo 
com a oportunidade e conveniência da Adrninistraço Pública, nos termos previstos na Lei 13.019/2014, 

Lei 13.20412015 e no Decreto n°  77.84320!6 

Assin, sugere-se o encaminhamento dos autos A Diretoria de Execuç:10 e Controle 

Orçamentário e Financeiro para verifcar disponhiIidade orçamentária. 

Em, Jt7 /2017 

7) 

SORALA RISTINA R AL KARIA 
Gerência de Convênios e Rarcerias 

Gere;ue 

À Diretoria de Execução e Controle Orçamentário e Finailceiro. 

De acordo com o despacho supra. 

Encaminhenise os autos para as ações retativas à verificação de disponibilidade orçamentária, 

conforme prop':sto peia Gerência de Convênios e Parcerias. 

Em, j]$/2017 

SAMIRAMYS 4DES%ZA 
Diretoria de Conrrak,s. Termos. Convênios e I'arcerias 

DLv e tora 

L. PIL_ 1 

Í,•'L2&wlijl  

Scretariade Estado de Eduza;ão 
SOANI &I7 Proieço 11,  Ba!a 219 GER- 70.85J.010 - 

Te stc•ie 3901-2314 e 3901-4331 
MALA GIETP 54 MFSEI - - SO,IC 1 DISPON!BILIDADE [1:COT 
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Processo n O8O.008.421/2017 

4 GOVERNO 1)0 DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO Rubrica: $2.Mat:(Q2#28- 1 

SUBSECRETAR!Ã DEADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

-- 
DIRETORIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

Rcícrôncia: Processo no  080.008.42112017 
InIcrcssado: Casa de IsmacI - Lar da Criança 
Assunto: Disponibilidade Orçamentkia 

À COFIC 

Traia-se de dotação orçamentária consignada na Lei Orçamentária no  5.796, de 29 de 

dezembro de 2016 (LOA 2017), para atender a despesa com o Termo de Colaboração, cujo objeto é O 

atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação Básica, em 

períod9 integral de 10 horas dirias, cm prédio próprio, por até 54 (cinquenta e quatro meses), no valor 

estimado de R$7.265.991,60 (sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e 

um reais e sessenta centavos), entre esta Secretaria e a(o) Casa de Isrnael - Lar da Criança, CNPJ no 

00077255/0001-52, sendo o valor de R5627.732,00 (seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta 

e dois reais) referente ao exercício de 2017. 

Informo que a referida dotação é compatível com a Lei no 5.602, de 30 de dezembro de 

2015 (PPA 2016-2019), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias no  5.695, de 3/8/2016, conforme 

Programas de Trabalho abaixo relacionados, na Unidade Orçarnentáiia 18101, Fonte 103, natureza da 

despesa 3.3.50.43, e encontra-se disponível para o exercício de 2017, conforme quadro a seguir: 

Natureza 
Programa de 

Modalidade: da Fonte: Valor RS: 
Trabalho: 

Despesa:  

12.365.6221.2388.4379 CRECHE 3.3.50.43 103 R$418.488,00 

11.365.6221.2398.4380 PRE-ESCOIA [ 3.3.50.43 03 RS209.244.00 

TOTAL 
 R$627.732,00' 

Brasília,O/O%/ 2017. 

Qc,rco ) t& 
Cicero Jtrnrtfl'es dos Santos 

Diretor 
Á SUAC 

Considerando a solicitação de disponibilidade da Diretoria de Contrato, Tenros, Convõnios e 

Parcerias e o exposto pela DICOF, encaminho os autos para conhecimento e deliberação superior quanto 

ao impacto orçamentário, na forma do Artigo 16 incisos 1 e li da Lei Complementar 101/2000. 

Renaa L4c Aimeida Garcia 

Brasilia, /4/ 2017. 

k./ (iordenadora 

/o1 
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A GOVERrO DO DISTRITO FEDERAL 

li SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

S SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Folhasn° 1 d1t 
Processo n°080.008.421/2017 

Referência: Proccsso n°080.008.421/2017 
Rubrica:ØJIat.:44c022'-i 

Interessado: Casa de ismacl - Lar da Criança 

Assunto: Autorização de Despesa e Emissão de Empenho ao Termo de Colaboração no 110/2017 

À Diretoria de Execução e Controle OrçamentÁrio e Financeiro da Educação/COFIC, 

Tratam os autos de formalização do Termo de Colaboração n° 110/2017, entre esta 

Secretaria e a (o) Casa de Ismaci - Lar da Criança, CNPJ n0 00.077.255/0001-52, em cumprimento à 

Lei n° 13.019/2014 e Decreto Distrital n° 37.843/2016, cujo objeto é o atendimento gratuito a 

crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação Básica, em período integral de 10 

horas diárias, em prédio próprio,. 

A Coordenação de Orçamento, Finanças, Contratos e Convénios informou que a referida 

despesa é compatível com a Lei n°5602/2015 (N'A 2016-2019), com a LDO n°5.695/2016, e está 

programada na LOA n0 5.796/2016, conforme valores constantes no Piano de Trabalho. 

Isto posto, AUTORIZO a realização total da despesa no valor de R$7.265.991,60 (sete 

milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos) 

e DETERMINO, com base na competência prevista no inciso "V" do art. 50  da Portaria n.°  121, de 

24 de março de 2009, com fuicro nos artigos 58, 59, e 61 da Lei n° 4.320/1964 e no disposto do 

inciso II do art. 30 do Decreto n.° 32.598/2010, a remessa dos autos à GEO/DICOF para que 

seja(m) emitida(s) Nota(s) de Empenho, em favor do(a) Casa de Ismael - Lar da Criança, CNPJ 

n° 00.077.255/0001-52, referente ao Termo de Colaboração n° 110/2017, para o exercício de 2017, 

conforme quadro abaixo: 

Programa de - . 1 1 Natureza da 1 
Trabalho: 

Modalidade: 
1 1 Despesa: 

Eone: 
1 

Valor R$: 
 

12.365.6221.2388.4379 1 CRECHE 1 3.3.50.43 1 103 R$418.488,00 
12.365.6221.2388.4380 1 PRE-ESCOLA 1 3.3.50.43 1 103 R$209.24400 
TOTAL ;, R$627.732,00 

Em, 0 /51/ 2017. 

Aparecido da 
Subsecretárikde Adminiação Geral 

DODF n°083 d&Q3 dej»a16 de 2017, p.17. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

.4. Nota de Empenho 
Data de Emissão 09/06/2017 Data de Lançamento 09/08/2017 N. Documento í2017NE044tà7 
Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 
Gestão 00001 - TESOURO 
Credor 00077255000152- CASA DE ISMAEL 
Éent6 " 

Ê
MPENHo DAESFESA 

Empenho Original Pré-Empenho 
Esfera 1 - FISCAL 
Unidade Orçamentária 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Programa de Trabalho 12365622123884380 -MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE- 

DISTRITO FEDERAL 

Fonte Recurso 103000000- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
identificador de Uso 0 Contrapartida 99999 
Natureza de Despesa 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 

- 

Licitação 07 - Não Aplicável Referência Licitação NAO AP/LICA-VEL 
Contrato O Transferência O 
Modalidade GI66F Processo 080008.421/2017 
Local de Entrega SEEDF Prazo de Entrega 000 dias 

Valor Documento 209.244,00 Numero Suprimento O 
àrio Lançado em: 09108/2017 às 13:15:04 por96150459268 - GUTIERRY ZALTUM MERCES 

vies Valor 
Agosto 209.244,00 - 

Subitens da Despesa 
Códig Valor 

01 209.24400 

N° Licitação Ano Licitação N° Ata Ano Ata N° Item Qtd. Valor Unitário Valor Total 

- %' 
-,''..:i. •---•------' - 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
A 

Nota de Empenho 
DMa de Emissão 09/0812017 Data de Lan4amõnto 09108/2017 N. Documento 
Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO DE 
Gesto 00001 -TESOURO - 

Credor 00077255000152 
Evento [4O0OT EMPENHO DA DESPESA 
Empenho Original - Pré-Empenho 
Esfera 1 - FISCAL 
Unidade Orçamentária 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Programa de Trabalho 12365622123884379 -MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL 

F$pte ftecur ., 1030%0000.COtA-PARtE DA CONTRIBUIÇÂO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
identificador o Uso O ' Contrapartida 99999 
Natureza de Desposa 

- 

335043 - SUBVENÇOES SOCIAIS 
Licitação 07- Não Aplicável Referência Licitação NÃO AP&ICÃ-VEL 
Contrato O Transferência O 
Modalidade (Tioiïi? processo 080.008421/2017 
Local de Entrega SEEDF 1 Prazo de Entrega 000 dias 

Valor Documento 418.488,00 Numero Suprimento O 
• árlo Lançada em: 09/08/2017 às 13:19:34 por 96150459268- GUTIERRY ZALTIJM MERCES 

• os Valor 
- 

Agosto ç-41848809 -; 

Suhitons da Despesn 
Códig V.1.r 

01 418.48800 

- '' '' ' 
. %__•_ -. - 

N° Licitação Ano Licitação N° Ata Ano Ata N° Item Qtd. Valor Unitário Valor Total 

IA 
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IMPRIMIR VOLTAR 

CAI ",,  Na 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição:00077255/0001-52 
Razão Social: CASA ISMAEL CASA 
Endereço: ST GRANDES ARFAS NORTE 914 COM C / ASA NORTE / BRASILIA / DF 

/ 70000-000 

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

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

Validade: 30/07/2017 a 28/08/2017 

Certificação Número: 2017073000372624888030 

Informação obtida em 02/08/2017, às 18:49:47. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificaçâo de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Fotha nt l2 5.... . 
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S GOVERNÓ DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

- DIRETORIA DE CONTRATOS, TERMOS. CONVÊNIOS E PÁRCERIAS 
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E PARCERIÁS 

Referência: 080.008421/2017 
Interessado: Casa de Ismae1 - Lar da Criança 
Assunto: Abertura de Termo de Colaboraçãô 

À Diretoria de Contratos, Termos, Convriios e Pareerias — DICOT, 

Trata-se da assinatura do Termo de Colaboração a ser firmado entre esta Secretaria de 

Estado e a Casa de lsinael - Lar da Criança, cujo objeto é a oferta de educação infantil — i' etapa 

da Educação Básica. 

Constam dos autos: 

v' Cópias do Edital de Cha,nameíito n°02/2017 (lis. 02 a 19) e do Despacho 

de Homologação (fls39 a 41). 

Cópia do DODF n°133, pág. 52,de 13 de julho de 2017, com o Resultado 

Definitivo de Habilitação do Chamamento Público n°02/2017 (lI. 38). 

1 Cópias da Análise Jutídica (lo Edital de Chamamento n°02/2017 ((1. 20), 

do Parecer n° 342/47 - PRCON/PGDF (lis. 21 a 24) e da Informação 

Jurídica n° 182/2017AJL (fis. 25 a 27). 

/ Cópia da Minuta do Termo de Colaboração (fis. 28 a 35). 

1 Documentação da Oiganização da.Sociedade Civil (lis. 42 a 80). 

Plano de Trabalho (fis. 84 a 102), aprovado pela Comissão de Análise de 

Plano de Trabalho (lis. 115 a 117) bem como pelos setores competentes 

(lis. 109 a 114) e pelo Senhor Secretário, à (1. 118. 

/ Cópia da deIiberaçãoda Governança, (II. 119). 

Desta forma, solicitamos o encaminlianiento dos autos à Subsecretaria de Administração 

Geral, com vistas ao Gabinete do Senhor Sècretrio, para deliberações quanto à formalização do 

ajuste e assinatura de (02) duas vias do Ternio de Colaboração no 110/2017. 

Após providências, restituir os autosia esta Gerncia de Convênios e Parcerias — GCONP 

para demais ações. 

Em Q?/ 06no7 

e 

SORAIA CRISTINA REAL KARIA 
Gerência de Convênios e )'arcerknç 

Gere,ne  

Folha n.° 4 
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Seczctnria de Estado de Educço 
SGAN 607, Projcç,o É). SMa 219. CIP. 70830.304 

TeIefoic: (61) 3901.2314 



S GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

DIRETORIA DE CONTRATOS. TERMOS, CONVÊNJOS E PARCERIAS 
GERÊNCIA DEICON\TNIOS  E PARCERIAS 

À Coordenação- de Orçamento, Finanças, Contratos e Convênios, 

De acordo com o despacho relro. 

Em D//O17 

SAMIRAMYS LEMOS DE 5 UZA 

Diretoria de Contratos, Termos Convé,Aos e Parcerias 
Diretora 

À Subsecretaria de Administraçilo Geral, 

De acordo com o despacho retro. 

Encaminho os autos conforme solicitado pela Diretoria de Contratos, Termõs, Convênios 

e Parcerias. 

Eih / °/2017 

RENAT LE&E ALMEIDA 
Coordenação de Orç fio, Finanças, Contratos e Convênios 

Coordenadora 

Secretaria de Estado de Educação 
SCAN 607, Projeção D. Sala 219, CEP- 70830-304 

Telefone: (61) 3901 -2314 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

4 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SU BSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Folhas no •l Jf 
Processon°080.008.421/2017 

Referência: Processo n°080.008421/2017 Rubrica _Mat; 441522j-4 

Interessado: Casa de Ismae1 - Lar da Criança 

Assunto: Assinatura do Termo de Colaboração no 110/2017 

Ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Educação, 

Tratam os autos de formalização do Termo de Colaboração ri0  110/2017, a ser firmado entre esta 
Secretaria e a (o) Casa de Ismael - Lar da Criança CNPJ no  00.077.255/0001-52, cujo objeto é o 
atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação Básica, em 
período integral de 10 horas diárias, por 54 (cinquenta e quatro meses), em cumprimento a Lei 
13.019/2014 e Decreto 37.843/2016. 

Destarte, verifica-se que os autos foram devidamente instruídos, conforme se vê, por meio dos 
procedimentos adotados pela Comissão Permanente de Chamamento, criada por força da Portaria n° 
110, de 22 de março de 2017, republicada no DODF N° 106, de 5 de junho de 2017, que, por meio do 
DODF no  133, de 13 de julho de 2017, fez público o resultado definitivo de habilitação das 
Organizações da Sociedade Civil que participaram do referido chamamento e foram habilitadas após 
decisão, em sede de recursos, apresentada ao Secretário de Estado de Educação do DF, nos termos do 
Decreto 37.843/2016 e do Edital Normativo do certame. 

Informa-se, por oportuno, que, em decorrência disso, as áreas técnicas desta SUAG/SEEDF 
adotaram providências, que posteriormente foram submetidas ao crivo da AJL/SEEDF na forma de 
minutas dos Termos de Colaboração, a qual, por sua vez, produziu a Informação Jurídica n°  182/2017, 
cujo epítome foi utilizado como instrumento saneador dos Termos de Colaboração definitivos ora 
encaminhados a Vossa Excelência. 

Isto posto, e considerando atendidas as recomendações propostas pelas áreas técnicas nas 
Informações Jurídicas supra, e ainda a APROVAÇÃO do plano de trabalho relativo ao Termo de 
Colaboração n°  110/2017, pela Comissão de Análise dos Planos de Trabalhos - CAVF de que trata a 
Portaria n° 304 de 12 de julho 2017, publicada no DODF n°  133 de 13 de julho de 2017, DECLARO a 
disponibilidade de créditos orçamentários suficientes para atender a despesa, no exercício de 2017, de 
acordo com o que preceitua o art. 16, incisos 1 e II, da Lei Complementar n° 101/2000, consoante ao 
disposto na Lei Orçamentária Anual, com fulcro no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
ressaltando que, para os exercícios subsequentes, os recursos deverão ser requeridos no Plano Plurianual 
—PPA. 

Por fim, encaminho os autos ao GAB/SEEDF, para que, salvo melhor juízo, proceda à assinatura 
do Termo de Colaboração no  110/2017, que segue acostado à contracapa dos autos em três vias de igual 
teor 

Geral 

Em, ï/ O1 /2017. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO ti° 110/2017 

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO 

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - 

SEEDF E A ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL CASA DE ISMAEL - 

LAR DA CRIANÇA. 

PROCESSO: 080.008421/2017 

Pelo presente instrumento, de um lado o Distrito Federal, por 

intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
- SEEDF,inscrita no CNPJ no. 00.394.6.76/0001-07, com sede em 

Brasília/DE, Setór Bancário Norte, Quadra: 02, Bloco C, Lote 17, 

EU. Phenícia, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, neste 

ato representado por JÚLIO GREGÓRIO FILHO, na qualidade de 

Secretário de Educação do Distrito Federal,, brasileiro, residente 

e domiciliado em Brasília/O?, portador da CI no 670.492-8 - 

SSP/SP, CPF no 144.516.971-15, nomeado pelo Decreto de 1° de 

janeiro de 2015, publicado no DC)DF n° 1, de 01/01/2015, página 12, 

e a CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA, doravante denominada 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL com sede no endereço SGAN 913, 

Conjunto O, Avenida W5 - Asa Norte - Brasília/DE, CEP: 70.790-130, 

Fone: (61)3272-47311(61)3347-8601, inscrita no CNPJ/MF n°  

00.077.255/0001-52, representada por VALDR IRTINS DA SILVA, na 

qualidade de Presidente, residente e domiciliado na SHIN 01 04 

Conjunto 09 Casa 04 - Lago Norte - Brasília/DE, CEP: 71.510-290, 

portador do ao n° 1.676.995 SSP/DF, 
, 
CPF n° 018.187.911-53, 

resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração, regendo-se pelo 

disposto na Lei Nacional Complementar n° 101, de 04 de maio de 

2000, nas Leis Orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional 

n° 13.019, de 3,1 de julho de 2014, na Lei 13.204, de 15 de 3jP 
dezembro de 2015 e no Decreto Distrital n° de 13 de 

dezembro de 2016, respectivos regulamentos e 4kmais atos 

normativos aplicáveis, mediante as cláusulas seguintes1( 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1.0 presente Termo tem por objeto ação conjunta entre a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para 

atendimento a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira 

etapa da Educação Básica, em período integral de 10 horas diárias, 
em prédio próprio da instituição, podendo ser formalizado a partir 

da data de sua habilitação, conforme interesse da Administração 

Pública, com vistas ao desenvolvimento em seus aspectos físicos, 

emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais, conforme 

meta pactuada, estabelecida no Plano de Trabalho, apresentado pela 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e aprovado pela Comissão de Análise 

de Planos de Trabalho. 

1.2.Integra este Termo o Plano de Trabalho aprovado, as 

Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais 

Parceiras que ofertam Educação Infantil e as Orientações de 

Execução Administrativo-Financeira para parceria entre a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para a 

oferta da Educação Infantil. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR TOTAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO 

2.1.Este instrumento envolve transferência de recursos financeiros 
da ADMINISTRAÇÃO, PÚBLICA para ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 

conforme Cronograma de Desembolso previsto no Plano de Trabalho. 

2.2.0 valor global dos recursos públicos da parceria é de n$ 

1.265.991,60 (sete milhões duzentos e sessenta e cinco mil 

novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos) , e tem por 

base o valor per capita/mês para cada criança de O a 5 anos, 

conforme quadro abaixo 

Valor Per Capita 
Faixa Etária 

N°  Atendimento 
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1. 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO ÉÔUCAÇÃO 

2.3.A despesa ocorrerá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Unidade Programa de Trabalho Natureza Fonte de 
Orçamentária de Despesa Recursos 

12.365.6221.2388. 4379 

18101 12.365.6221.2388.4380 33.50.43 100, 101 e 103 

2.4. Foram emitidas, iniciaimente, em 09/08/2017, as Notas de 

Empenho 2017NE04478 no valor de R$ 209.244,00(duzentos e nove mil 

e duzentos e quarenta e quatro reais), sob o evento 400091, na 

modalidade Global, e 2017NE04481, no valor de R$ 418.488,00 

(quatrocentos e dezoito mil e quatrocentos e oitenta e oito 

reais), sob o evento 400091, na modalidade Global. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA 

3.1.Este instrumento terá vigência a partir da data de sua 

assinatura até 08/02/2022, que corresponderá a 54 (cinquenta e 

quatro) meses, podendo ser prorrogável çonforme o inciso VI, do 

art. 30, do Decreto n° 37.843, de 13/12/2016. 

3.2.A vigência poderá ser alterada mediante Termo Aditivo, 

conforme consenso entre, os partícipes, não devendo o período de 

prorrogação ser superior a 54 (cinquenta e quatro meses). 

3.3.A vigência poderá ser alterada por prorrogação de ofício, 

quando a PàDMINISTRAÇÂO PÚBLICA der causa a atraso na execução do 

objeto, limitada ao período de atraso. A prorrogação de ofício 

será formalizada nos autos mediante termo de apostilamento, com 

comunicação à ORGM4IZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. 

3.4.A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do 4 jY 

seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, a ser/f 

providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA até 20 (vinte) dias apó 

a assinatura. 

3 
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CLÁUSULA QUARTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

4.1.0 repasse de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso, 

em consonância com o cronograma de execução da parceria, ficando 

condicionado à disponibilidade financeira do Governo do Distrito 

Federal - GDF. 

4.2.Nas parcerias cuja duração exceda um ano, a liberação das 

parcelas está cobdicionada à apresentação da prestação de contas 

ao término de cada exercício. 

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRAPARTIDA 

Não será exigida contrapartida da ORGM4IZAÇÀO DA SOCIEDADE 

CIVIL, em conformidade com o Decreto N° 37.843, de 13 de dezembro 

de 2016. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS 

6.1 - DA ADMINISTRAÇÃO PÚ8LICA: 

6.1.1.acompanhar a execução da parceria e zelar pelo 

cumprimento do disposto neste instrumento, na Lei Nacional n° 

13.019/2014 e suas alterações, no Decreto Distrital n° 37.843, de 

13 de dezembro de 2016, nas Orientações Pedagógicas para as 

Instituições Parceiras que àfertam Educaçao Infantil e nas 

Orientações de Execução Administrativo-Financeira; 

6.1.2.transferir à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL os recursos 

financeiros da parceria, de acordo com o cronograma de desembolso 

constante do Plano de Trabalho; 
6.1.2.1.emitir ofício ao Banco de Brasília S/A - BRB 

solicitando a abertura de conta bancária, isenta de tarifa, 

conforme art. 51 da Lei n° 13.019/2014, para o recebimento dos 

recursos; 

6.1.2.2.nas parcerias cuja duração exceda um ano,fl 

condicionar a liberação das parcelas à apresentação da prestaçãJ 

de contas anual; 

4 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

- 

SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO 

6.1.2.3.consultar o Sistema Integrado de Gestão 
Governamental - SIGGO, o Cadastro de Entidades Privadas sem fins 
Lucrativos Impedidas - CEPIM, para verificar se há ocorrência 

impeditiva, e realizar consulta aos sítios eletrônicos de 

verificação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, 

antes da liberação de cada parcela; 

6.1.3.assunir ou transferir a terceiro a responsabilidade pela 

execução do objeto da parceria, no caso de paralisação, de modo a 

evitar sua descontinuidade; 

6.1.4.divulgar o objeto da parceria nos termos da legislação e 

orientar a ORGMflZAÇÀO DA SOCIEDADE CIVIL, sobre como fazê-lo, 

mediante procedimentos definidos conforme seu juízo de 

conveniência e oportunidade; 

6.1.5.apreciar as solicitações apresentadas pela ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL no curso da execução da parceira; 

6.1.6.orientar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL quanto à 

prestação de contas apresentada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL; 

6.1.7.analisar e julgar as contas apresentadas pela 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; 

6.1.8.realizar a classificação e o encaminhamento de crianças, 

dentro dos critérios estabelecidos por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

para ocupar as vagas conforme previsto no Plano de Trabalho; 

6.1.9 - orientar e acompanhar o process9 de inclusão das 

crianças com deficiência, altas habilidades e transtornos globais 
de desenvolvimento na ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; 

6.1.10 - realizar vistoria no imóvA  e nos bens móveis quando 

da formalização e extinção da parceria 

5 
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S GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
- SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO 

6.2.DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

6.2.1.executar o objeto da parceria de acordo com o Plano de 

Trabalho, observado o disposto neste instrumento, na Lei Nacional 

no 13.019/2014, o Decreto Distrital no 37.843, 16/12/2016, nas 

Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais 

Parceiras que ofertam Educação Infantil, em prédio próprio, nas 

Orientações de Execução Administrativo-Financeira e, ainda, em 

normativo setorial em complementação aos demais, a ser publicado 

pela SEEDF; 

6.2.1.1.com exceção dos compromissos assumidos pela 

ADMINITRAÇÀO PÚBLICA neste instrumento, responsabilizar-se por 

todas as providências necessárias à adequada execução do objeto da 

parceria. 

6.2.2.apresentar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA o comprovante de 

abertura da conta bancária especifica no Banco de Brasília S/A, 

isenta de tarifa bancária, destinada exclusivamente a receber e 

movimentar os recursos da parceria. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

deverá disponibilizar consulta, por meio do Bankwet BRB; 

6.2.3.responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento 

administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no 

que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de 

pessoal, conforme estabelecido no Plano de Trabalho; 

6.2.4.na realização de compras e contratação de bens e 

serviços, adotar métodos usualmente utilizados pelo setor privado, 

zelando pela observância dos princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e 

da eficiência, conforme disposto nas Orientações de Execução 

Administrativo-Financeira; 

6.2.5.realizar a movimentação de recursos da parceria mediante 

transferência eletrônica sujeita a identificação do beneficiário 

final e realizar pagamentos por crédito na conta bancária dos 

fornecedores e pestadores de serviços, com uso de boleto bancário 

ou cheque nominal; 
6.2.5.1.utilizar o regime de reembolso como medid 

excepcional, a ser adotada mediante autorização em decisã 

motivada do administrador público, desde que esteja comprovado 

6 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO 

crédito na conta bancária dos fornecedores ou prestadores de 
serviços; 

6.2.6.solicitar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, caso seja do seu 

interesse, remanejamento de recursos e o uso dos rendimentos de 

ativos financeiros no objeto da parceria, indicando a consequente 

alteração no Plano de Trabalho, desde que ainda vigente este 

instrumento; 

6.2.7.responsabilizar-se, exclusivamente, pelo regular 

pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto da 

parceria; 

6.2.7.1.observar a sistemática de provisionamento de verbas 

rescisórias, caso seja exigida pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

6.2.8.prestar contas conforme Orientações de Execução 

Administrativo-Financeira e, ainda, em normativo setorial a ser 

publicado pela SEEDF; 

6.2.9.realizar devolução de recursos quando receber 

notificação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA com essa determinação; 

6.2.10.devolver à. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, os saldos financeiros 

existentes após o término da parceria, inclusive os provenientes 

das receitas obtidas de aplicações financeiras, no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata 

instauração de tomada de contas especial; 

6.2.11.permiür o livre acesso dos agentes da ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, do Controle Interno e do Tribunal de Contas aos 

processos, aos documentos e às informações relacionadas à execução 

desta parceria, bem como aos locais de execução do objeto; 

6.2.12.manter a guarda dos documentos: originais relativos & 

execução da parceria pelo prazo de dez aiios, contado do dia útil 

subsequente ao da apresentação da prestação de contas; 

6.2.13.divulgar o objeto da parceria nos termos da legisl4ão 

e no sítio da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, mural acessível 

placa de identificação da parceria a ser fixada na área externg4fl 

7 
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cz.Ãusuia SÉTIMA - DAS DESPESAS 

7.1.Poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes 

despesas: 

7.1.l.remuneração da equipe encarregada da execução do plano 

de trabalho, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, 

contribuições sociais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, 

verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, 

alusivas ao período de vigência da parceria, conforme previsto no 

plano de trabalho; 

7.1.2.os custos e bens a serem adquiridos estão descritos e 

discriminados em rol taxativo no Plano de Trabalho, nas 

Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais 

Parceiras que ofertam Educação Infantil e nas Orientações de 

Execução Administrativo-Financeira; 

7.2.0 pagamento de despesas com equipes de trabalho somente poderá 

ser autorizado quando demonstrado que tais valores: 

7.2.1.correspondem às atividades e aos valores constantes do 

Plano de Trabalho, observada a qualificação técnica adequada à 

execução da função a ser desempenhada; 
7.2.2.são compatíveis com o valor de mercado da região onde 

atua a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e não ultrapassem o teto da 

remuneração do Poder Executivo Distrital, de acordo com o plano de 

trabalho aprovado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 

7.2.3.são proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente 

dedicado à parceria, devendo haver memória de cálculo do rateio 

nos casos em que a remuneração for paga parcialmente com recursos 

da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de 

recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa; 
7.2.4.não estão sendo utilizados para remunerar cônjuge, 

companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de: 

• administrador, dirigente ou associado com poder de direção da 

organização da instituição celebrante da Aarceria; 

. agente público com cargo em comissão ou,\!unçâo de confiança 

que esteja lotado na unidade responsávlflA pela execução da 

parceria no órgão ou entidade pública; oflfáj\ 

V. 
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• agente público cuja posição no órgão ou entidade pública 

distrital seja hierarquicamente superior à chefia da unidade 

responsável pela execução da parceria. 

7.2.5.custos indiretos necessários à execução do objeto, tais 

como internet, transporte, telefone, taxas e tarifas, consumo de 

água e energia elétrica, conforme especificado no Plano de 

Trabalho; 

7.2.6.aquisição de equipamentos e materiais permanentes 

essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de 

espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos 

equipamentos e materiais, conforme o disposto no Plano de Trabalho 

aprovado; 
7.2.7.contratação de serviços de terceiros, tais como limpeza, 

manutenção, segurança de instalações físicas, capacitação e 

treinamento, informática, design gráfico, desenvolvimento de 

softwares, contabilidade, auditoria e assessoria jurídica. 

7.3.Não poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes 

despesas: 
7.3.1.despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria; 

7.3.2.pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado 

público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na lei 

de diretrizes orçamentArias; 
7.3.3.pagamento de juros, multas e correção monetária, 

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, 

salvo quando as despesas tiverem sido causadas por atraso da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA na liberação de recursos; 

7.3.4.despesas com publicidade; 

7.3.5.pagamento de despesa cujo fato gerador tiver ocorrido em 

data anterior ao início da vigência da parceria; 
7.3.6.pagamento de despesa em data posterior ao término da 

parceria, salvo quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido 

durante a vigência do Termo de Colaboração. 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

8.1.A ADMINISTRAÇÂO PÚBLICA poderá propor ou autorizar a alteraçã 

do Plano de Trabalho, desde que preservado o objeto, mediant 

justificativa prévia, por meio de termo aditivo ou termo d 

apostilamento. 

9 
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8.2.Será celebrado termo aditivo nas hipóteses de alteração do 

valor global da parceria e em outras• situações em que a alteração 

for indispensável para o atendimento do interesse público. 
8.2.1.A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA providenciará a publicação do 

extrato do termo aditivo no Diário Oficial do Distrito Federal; 

8.2.2.caso haja necessidade de termo aditivo com alteração do 

valor global da parceria, sua proposta deve ser realizada com 

antecedência mínima de trinta dias, devendo os acréscimos ou 

supressões atingirem no máximo vinte e cinco por cento do valor 

global. 

8.2.2.1.0 percentual poderá ser superior caso se configure 

situação excepcional em que o administrador público ateste que a 

alteração é indispensável para o alcance do interesse público na 

execução da parceria. 

8.2.2.2.A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, de acordo com a 

oportunidade e conveniência, atualizar ou reajustar o valor per 

capita, seguindo as normas da Lei n° 10.192/2001, utilizando 

índice do IPCA, de acordo com o Decreto n° 37.121/2016. O registro 

dar-se-á por meio de Termo Aditivo, conforme $ 60. Do Art. 44 do 

Decreto n° 37.843/2016. 

8.3.Será editado termo de apostilamento pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

quando necessária à indicação de crédito orçamentário de 

exercícios futuros e quando a organização da instituição solicitar 

remanejamento de recursos ou alteração de itens do Plano de 

Trabalho; 
8.3.1.o remanejamento de pequeno valor e a aplicação de 

rendimentos de ativos financeiros poderão ser realizados pela 
Organização da Sociedade Civil no curso da parceria, com posterior 

comunicação à Administração Pública, desde que em benefício da 

execução do ob3eto, observados os procedimentos e limites 
estabelecidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA no ato normativo 

setorial. 

CLÁUSULA NONA - DO GESTOR DA PARCERIA 

os agentes públicos esponsáveis pela gestão da parceria de 

que trata este instrument com poderes de controle, fiscalização 

e acompanhamento serão e gnados em ato publicado no Diário 

Oficial do Distrito Federa À 

10 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

10.1.As ações de monitorarnento e avaliação poderão utilizar 

ferramentas tecnológicas, tais como redes-  sociais na Internet, 

aplicativos e outros mecanismos que permitam verificar os 

resultados da parceria. 

10.2.A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada em ato 

publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, atuará em caráter 

preventivo e saneador, visando o aprimoramento dos procedimentos, 

a padronização e a priorização do controle de resultados. 

10.3.A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deverá realizar visita técnica in 

loco para subsidiar o monitoramento da parceria, podendo notificar 

a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL com antecedência em relação à 

data da visita. 

10.4.A comissão 4e Monitoramento e Avaliação homologará até a Dara 

a ser estipulada em ato normativo interno o relatório técnico de 

monitoramento e avaliação emitido pelo gestor da parceria, que 

conterá: 

• descrição sumária do objeto e análise das atividades 

realizadas, com foco no cumprimento das metas e no benefício 

social da execução do objeto; 

• valores transferidos pela administração pública distrital; 

• seção sobre análise de prestação de contas anual, caso a 

execução da parceria ultrapasse um ano e as ações de 

monitoramento já tiverem permitido a verificação de que houve 

descumprimento injustificado quanto ao objeto; e 

• seção sobre achados de auditoria e respectivas medidas 

saneadoras, caso haja auditorias pelos órgãos de controle 

interno ou externo voltadas a esta parceria. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA L?EUAÇÁO EM REDE 

Não será possível a execução da parc ria pela sistemática de 

atuação em rede prevista na Lei 13.019/201 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

12.l.A prestação de contas será um procedimento de acompanhamento 

sistemático da parceria, voltado à demonstração e verificação do 

cumprimento de metas e resultados, que observará o disposto na Lei 

nO 13.019/2014 e no Decreto Distrital n° 37.843, de 16/12/2016, 

nas Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais 
Parceiras que ofertam Educação Infantil e em ato normativo 

setorial a ser publicado pela SEEDF. 

12.2.1% prestação de contas final consistirá na apresentação pela 
ORGPINIZAÇÀO DA SOCIEDADE CIVIL do relatório de execução do objeto, 
no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência da 

parceria, prorrogável por até 30 (trinta) dias mediante 

solicitação justificada; - 

12.2.1 - O relatório de execução do objeto deverá conter: 

1 - descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do 

objeto, para demonstrar o alcance das metas e dos resultados 

esperados; 
II - comprovação do cumprimento do objeto, por documentos 

como listas 1e presença, fotos, depoimentos, vídeos e outros 

suportes; e 
III - documentos sobre o grau de satisfação do público-alvo, 
que poderão consistir em resultado de pesquisa de satisfação 

realizada no curso da parceria ou outros documentos, tais 

como declaração de entidade pública ou privada local, ou 

manifestação do conselho setorial. 

12.3.0 parecer técnico da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA sobre o relatório 

de execução do objeto, considerando o teor do relatório técnico de 

monitoramento e avaliação, consistirá na verificação do 

cumprimento do objeto, podendo o gestor da parceria: 

• concluir que houve cumprimento integral do objeto ou 
cumprimento parcial com justificativa suficiente quanto às 

metas não alcançadas; ou 

• concluir que o objeto não foi cumprido e que não há 

justificativa suficiente para que as metas não tenham sido 

alcançadas, o que implicará emissão Qe parecer técnico 

preliminar indicando glosa dos valores xrlklacionados  a metas 

descumpridas sem justificativa suficient%\ 
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12.3.1.Caso haja a conclusão de que o objeto não foi cumprido 

ou caso haja indícios de irregularidade que possam ter gerado dano 

ao erário, a ORGANIZAÇÀO DA SÔCIEDADE CIVIL será notificada para 

apresentar em até 90 (noventa) dias relatório de execução 

financeira, que conterá: 

• relação das despesas e receitas realizadas, inclusive 

rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da 

observância do Plano de Trabalho; 

• relação dos bens adquiridos, produzidos ou transformados, 

quando houver; 

• comprovante de devolução do saldo remanescente da conta 

bancária específica, quando houver, salvo quando já 

disponível na plataforma eletrônica de processamento da 

parceria; 

• extrato da conta bancária específica, salvo quando já 

disponível na plataforma eletrônica de processamento da 

parceria; 

• cópia simples das notas e dos cotnprovantes fiscais ou 

recibos, com data, valor, dados da ORGANIZAÇÀO DA SOCIEDADE 

CIVIL e do fornecedor, além de indicação do produto ou 

serviço; e 

• memória de cálculo do rateio das despesas, nos casos em que 

algum item do Plano de Trabalho for pao proporcionalmente - 

com recursos da parceria, para demonstrar que não houve 

duplicidade ou sobreposidão de fontes de recursos no custeio 

de um mesmo item. 
12.3.2.Com fins de diagnóstico, para que a Z.DMXMISTRAÇÀO 

PÚBLICA conheça a realidade contemplada pela parceria, o parecer 

técnico abordará os impactos econômicos ou sociais das ações, o 

grau de satisfação do público-alvo e a possibilidade de 

sustentabilidade das ações. 

12.4.Caso tenha havido notificação para apresentação de relatório 

de execução financeira, sua análise será realizada mediante 

parecer técnico que examinará a conformidade das despesas 

constantes na relação de pagamentos com as •  previstas no Plano de 

Trabalho, considerando a análise da execuçâo do Ç\objeto; e 

verificará a conciliação bancária, por meio da correla4k entre as 

despesas da relação de pagamentos e dos débitos na cont4j\g 
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12.5.A análise da prestação de contas final ocorrerá no prazo de 

150 (cento e cinquenta) dias, contado da data de apresentação; 

• do relatório de execução do objeto, quando não for 

necessária a apresentação de relatório de execução 

financeira; ou 

• do relatório de execução financeira, quando houver. 

12.5.1.0 prazo poderá ser prorrogado por igual período, 

mediante decisão motivada. 

12.5.2.0 transcurso do prazo sem -que as contas tenham sido 

apreciadas não impede que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

participe de chamamentos públicos ou celebre novas parcerias, nem 

implica impossibilidade de sua apreciação-  posterior ou vedação a 

que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas ao 

ressarcimento do erário. 

12.6.0 julgamento final das contas, realizado pela autoridade que 

celebrou a parceria ou agente público a ela diretamente 

subordinado, considerará o conjunto de documentos sobre a execução 

e o monitoramento da parceria, bem como parecer técnico 

conclusivo. 

12.7.A decisão final de julgamento das contas será de aprovação 

das contas, aprovação das contas com ressalvas ou rejeição das 

contas, com instauração da tomada de contas especial. 

12.7.1.A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando, 

apesar de cumpridos os objetivos e metas de parceria, for 

constatada. impropriedade ou qualquer outra falta que não resulte 

em dano ao erário. 
12.7.2.A rejeição das contas ocorrerá quando comprovada 

omissão no dever de prestar contas; descumprimento injustificado 

do objeto da parceria; dano ao erário decorrente de ato de gestão 

ilegítimo ou antieconômico; ou desfalque ou desvio de dinheiro, 

bens ou valores públicos. 

12.8.A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá apresentar recurso 

administrativo no prazo de 15 (quinze) dias após sua notificaço 

quanto à decisão final de julgamento das contas. 

12.8.1.0 recurso será dirigido à autoRidade que proferiu a 

decisão, a qual, se não a reconsiderar no p44zo de 5 (cinco) dias, 

encaminhará o recurso à autoridade superior 

14 
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12.9.Exaurida a fase recursal, no caso de àprovação com ressalvas, 
a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA providenciará o registro na plataforma 

eletrônica das causas das ressalvas, que terá caráter educativo e 

preventivo, podendo ser considerado na eventual aplicação de 
sanções. 

12.10.Exaurida a fase recursal, no caso de rejeição das contas, a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deverá notificar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL para que: 

• devolva os recursos de forma integral ou parcelada, nos 

termos da Lei Distrital Complementar no 833/2011, sob pena 

de instauração de tomada de contas especial e registro no 

Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO e em 

plataforma eletrônica, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da rejeição; ou - 

• solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações 

compensatórias de relevante interesse social, mediante a 

apresentação de novo Plano de Trabalho, com prazo não 

superior à metade do prazo original de execução da parceria, 

desde que a decisão final não tenha sido pela devolução 

integral dos recursos e que não tenha sido apontada a 

existência de dolo ou fraude. 

12.11.Os débitos serão apurados mediante atualização monetária, 

observado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - ISGE, acrescidos de juros de nora calculados nos 

termos do Código Civil; 
12.11.1.nos casos em que for comprovado dolo da ORGMUZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL, ou de seus prepostos, os juros serão 

calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem 
subtração de eventual período de inércia da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

quanto ao prazo de análise das contas; 
1211.2.nos demais casos, os juros serão calculados a partir 

da data de término da parceria, com subtração de eventual período 

de inércia da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quanto ao prazo de análise das 

contas. 

12.12.Caso a execução da parceria ultrapasse u ano, a ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL providenciará prestação 4E\ contas anual por 

meio da apresentação de relat6rio parcial de jecução do objeto, 
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que observará o disposto na Lei no 13.019/2014, em seu regulamento 

e as seguintes exigências do ato normativo setorial a ser 
publicado. 

12.12.1.Caso haja a conclusão de que o objeto não foi 

cumprido quanto ao que se esperava no período de que trata o 

relatório ou caso haja indícios de irregularidades que possam ter 
gerado dano ao erário, a ORGIUIZAÇÀO DA SOCIEDADE CIVIL será 

notificada para apresentar relatório parcial de execução 

financeira; 

12.12.2.a análise da prestação de contas anual será realizada 

conforme procedimentos definidos no Decreto Distrital n° 
37.843/2016 e no ato normativo setorial a ser publicado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES 

13.1.a execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, 

com este instrumento, com o disposto na Lei Nacional n° 

13.019/2014, no Decreto Distrital n° 37.843, 16/12/2016 e nas 

Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais 

Parceiras que ofertam Educação Infantil e nas Orientações de 

Execução Administrativo-Fianceira pode ensejar aplicação à 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, garantida prévia defesa, das 

seguintes sanções: 

1 - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento 

público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 

órgão e entidades da esfera de governo da administração 

pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; ou 

III - declaração de inidoneidade para participar de 

chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 

órgãos e entIdades de todas as esferas do governo. 

13.2.É facultada à defesa do interessado antes da aplicação da 

sanção, no prazo de dez dias a contar do recebimento de 

notificação com essa finalidade. 

13.3.A sanção de advertência tem caráter educativ e preventivo e 

será aplicada quando verificadas irregulariades que não 

justifiquem a aplicação de penalidade mais severa. 

16 
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13.4.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 

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. 

13.5.As sanções de suspensão temporária e de declaração de 

inidoneidade são de competência exclusiva - da ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. - 

13.6.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. 
13.6.1.No caso da sanção de suspensão temporária ou de 

declaração de inidoneidade, o recurso cabível é o pedido de 

reconsideração. 

13.7.Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou 

de declaração de inidoneidade, o impedimento da ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL deverá ser lançado - no Sistema de Gestão 

Governamental - SIGGO. 

13.8.A situação de impedimento permanecerá enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja providenciada a 

reabilitação pe±ante a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, devendo ser 

concedida quando houver ressarcimento dos danos, desde que 

decorrido o prazo de dois anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO E DENÚNCIA 

14.1.Este instrumento poderá ser rescindido, caso ocorra o 

inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, bem como 

denunciado por conveniência das partes, ou ainda pela 
" 

superveniência de norma legal ou administrativa que impeça sua 

continuidade, bastando para tanto, a observância do prazo mínito 

de 60 (sessenta) dias para pré-aviso. 
14.1.1.A rescisão do Termo de Colaboração poderá, ain4\,1 

ocorrer em face do inadimpiemento das cláusulas pactuad4 
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particularmente, quando da constatação, entre outras, das 

seguintes situações: 

• utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

• aplicação dos recursos no mercado financeiro, em desacordo 

com o Plano de Trabalho; 

• não apresentação das prestações de contas parciais e final, 

nos prazos estabelecidos; 

• condições pedagógicas em desacordo com o Plano de Trabalho e 

com o doàumento de diretrizes denominado Orientações 

Pedagógicasdo Terno de Colaboração. 

14.2.Os participes são responsáveis pelas obrigações do período em 

que efetivamente vigorou a parceria. 

14.3.A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá rescindir unilateralmente este 

instrumento quando houver inexecução do objeto ou o descumprimento 

do disposto na Lei n° 13.019/2014, bem como no Decreto Distrital 

n° 37.843, de 16 de dezembro de 2016, que implicar prejuízo ao 

interesse público, garantida à ORGMflZAÇÀO DA SOCIEDADE CIVIL a 

oportunidade de defesa. 

14.4.A rescisão enseja a imediata adoção das medidas cabíveis ao 

caso, tais como a aplicação de sanções previstas neste 

instrumento, a notificação para devolução de recursos e a 

instauração de sindicância ou de processo administrativo 

disciplinar, conforme a peculiaridade dos fatos que causarem a 

necessidade de rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA TITULARIDADE DE BENS 

15.1.Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados 

em decorrência da execução da parceria serão de titularidade da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

15.1.1.Não se consideram bens permanentes aqueles que se 

destinam ao consumo. 

15.2.Os bens perrQanentes não poderão ser alienados, ressalvadas as 

previsões específicas deste instrumento sobre os bens inservíveis 

e sobre as situações posteriores ao término da parceria. 

15.3.Sobre os bens permanentes de titularidade da 

PÚBLICA: 
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15.3.1.caso os bens da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA se tornem 

inserviveis antds do término da parceria, a ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL • solicitará orientação sobre quais providências 

deve tomar, tendo em vista a legislação de administração de bens 

públicos. 

15.3.2.após o término da parceria, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

decidirá por uma • das seguintes hipóteses: 

15.3.2.1.a manutenção dos bens em sua propriedade, 

permanecendo a custódia sob responsabilidade da ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL até a retirada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, que 

deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias após o término da 

parceria; 

15.3.2.2.a doação dos bens à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 

caso não sejam necessários para assegurar a continuidade do objeto 

pactuado por execução direta ou por celebração de nova parceria 

com outra ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, permanecendo a custódia 

sob responsabilidade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; ou 

15.3.2.3.a doação dos bens a terceiros, desde que para fins 

de interesse social, permanecendo a custódia sob responsabilidade 

da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL parceira até sua retirada, que 

deverá ocorrer até 60 (sessenta) dias após a edição do ato da 

doação. 

CLÁUSULA DICIMA SEXTA - DOS DIREITOS INTELECTUAIS 

16.1.A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL declara, mediante a 

assinatura deste instrumento, que se responsabiliza integralmente 

por providenciar desde j, independente de solicitação da 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, todas as autorizações necessárias para que 

a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem ánus, durante o prazo de proteção dos 

direitos incidentes, em território nacional e estrangeiro, em 

caráter não exclusivo, utilize, frua e disponha dos bens 
submetidos a regime de propriedade intelectual que eventualmente 

decorrerem da execução desta parceria, da seguinte forma: i'bp 
16.1.1.quanto aos direitos de que trata a Lei nacional n° 

9.279/1996, pelo uso de produto objeto de patente, processo ou 

produto obtido diretamente por processo patenteado, desenho 

industrial, indicação geográfica e marcas; 

16.1.2.quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional 

9.610/1998, pelas seguintes moda1idades 
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1 - a reprodução parcial ou integral; 

II - a adaptação; 

III - a tradução para qualquer idioma; 
Iv - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 
V - a distribuição, inclusive para- oferta de obras ou 

produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou 

qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a 

seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e 

lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e 

nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por 

qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário; 

VI - a comunicação ao público, mediante representação, 

recitação ou declamação; execução musical, inclusive mediante 
emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; radiodifusão 

sonora ou televisiva; captação de transmissão de radiodifusão 

em locais de frequência coletiva; sonorização ambiental; 

exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo 

assemelhado; exposição de obras de artes plásticas e 

figurativas; 

VII - a inclusão em base de dados, o armazenamento em 

computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento 

do género. 
16.1.3.quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional n° 

9.456/1997, pela utilização da cultivar. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉrna - Cumprimento ao Decreto Distrital n°  

34.031/2012. 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato 

com a ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 

(Decreto n° 34.031/2012). 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

Nos casos em que não for possível solução administrativa em 

negociação de que participe o órgão de assessoramento jurídico da 

administrao pública, fica eleito o Foro de Brasilia/Distrito 

Federal, pfr1
a dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes 

da arceriJ 
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1 .. 

E para firmeza e validade do que ficou pactuado lavrou-se o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 

um único efeito legal, que lido e achado conforme, vai assinado 
pelos parceiros e testemunhas abaixo, 

Brasília, 09 de agosto de 2017. 

Pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

rducacião Secretário 

Pela Organização d Sac  

Distrito Federal 

L4ARTINS DA SILVA 

Presidente 

Tes tentunhas 

1. Ç»II1Ü 2. C4' 
Nem Nome; Liçllt3Jt 
CPF: Gl,?G.flL&1 CPF 
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EXTRATO DO TERMO AO CONTRATO N 35/2017 
PROCESSO 11301 7.735/1017 - PARTES: DEPARTAMENTO DE STÀDAS DE 110' 
D AOEM DO DISTRITO FEDERAL c ELETROPEÇAS-PEÇAS ELETRICAS E SERVI-
ÇOS LTDA-ME. OBJETO: Rca]itação dc serviços dc re1í15cs dc motores a explosâo do ciclo 
Otto (gasolina e'oii das o] com forncoi mrnto do pecas gcnuinas especificas ,dos eqi 'jr-
menlus perteiic,cnlc à frota do DERaTJF. - VAlOR: O valor sai isa! ri0 contrato 6 de [li 
95 .81a4 ,380<ovcnus e cinco nu 1 ai Loccntos e acasenta o quatro i cai e tri ata e (ti R. centavei). 
V1GENCIA: 12(duzc) mcses DATA DA ASSINATURA: 01/09/11117. - ASS]NANItS: Pelo 
DElI/DE Eng HE1'2RIQUE LUDUV]CE; Pela Cdutratada: DUCLEAN BEZERRA 
A O U (A R 

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Processo. Ii 3.022806/2017. Interessado DIMAM/DER-t2R Objeto: Despesa com a eniksin 
da A utorizaçào Ambicntal O Diretor Geral do DER/DE 3 vioa do que co nela do processo 
acima cpirafado, nos crises do Artigo 25, CaPUI, da Lei R 566, de 21 de junho de i99; 
rati fieis nos toranos do Artigo 26 do mesmo dipio mia lega] a mexi e iii [li riade de hei ração; 
Dctcranlria dc acordo com o Artigo 106. inciso XXIV do Itegimento aprovado pelo Decreto 
ii. 37.949 dc II dc Janeiro de 2017, a emissão dc rota de rrnpe!lo no valor de ES 144,00 
(cento o piares la c q ijalru reais), cm favor da T R}LAM - INSTITUTO DO M Elo A M-
BTENTE ti DOS RECURSOS HIDRICOS DO DTSTRT1'O Fm1rRAr. fim, 04 de etenibro 
dc 2017 HENRIQUE LUDIJVICE, Diretor Geral 

() Processo: LI 7021 7/20I 7, lo rvaaaalo: DIMAM/SU'TF.C. Objcco-  Dcpcsa com crc- 
dc amcn lo no registro li CC roa& dc somontos mudas do rcapontd cl &n ice do DER -DE. 
O Diretor Gera i de DER/DF. ,e. do me consoa do occsao ar mia cp i gra Cade, nos tcrmos 
lo Artigo 25, capo], da Lei 8.666. dc II de junho de ¶93; raciflca 
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SUPERlNTVNI)NCTA A»MINTS'I'RATIVA ri FINkNCE]RA 
DIRETORtA DE MATERIAIS E SERViÇOS 

AVISO DE JJCII'AÇÃO 
PREGAO ELETRONICO N 46-2017 

Objeto: Contratação de ernp reça espçaaiizada p  ira çsrcetaçã., de a aviso de apoio ás cpe-
ruçoes de rena i io e de at pai 'ação vtária. confoii i Le e,peci ficado ao A iieo I de PAi liii 
Processo ir 113.010939/2015, Data e horário pariu ceebtaicisio das pro poslac: até o9hüon ir 
do dia II de setembro de 2017, com valor estimado dc P,S '.013 834,07 
Os respectivos editais poderio ser mrirados rxclunivaincuc not onde rç'çns e1eóii ices 
tsww.dc r df.gov.hr  e aaxvw. ic itacoas-e com hr. De iam is Ii foi inações no próprio e, lua]. 

L2n104 dc setembro dc 2017 
CELTA MARIA SIQLtEIRA  LEAl. 

Diretora 

EXTRATO DO TERMO DE CoLAsoRAro N' 99/2017 - 
l'rocesso: 0SO.té431/10 i 7 - Partes: SEDE CNPJ i30.394Á76m006  i -07 c a ASSOCi AÇAO 
BFNEFICA CRISTA PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - ABC Pete 
dein, CNI'J (T&309.646i000 i -31 - Asstoatma: 09/05,20] 7 Vigdncia. ou, 08m02/2022-Valor 
colai di, Tcrrno: R 5 5.086.194,11 (ctnco m i]Iies oItenta e si mil cem ro r noventa e q lustro' 
reais e doze centavos) - O presente Terno te ria p111 ohjeao nçâo itJtanta calce a Ad' 
minininçio Pública e a Organização da Sociedale CiviL pata ateiidimctato a cm iaiiçaa  
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aan eira etapa da Educaçao Básica. em 

perii,,Ie integra i dc lo horas dianas, promovei idtm o e lesos 'solvi inco tu cm seus aspectos 
ffsico,, c inicienais, afetivos, rogni til/os, linguis ( ices uda L>, en isfnmie Jaueta ptsctuadii 
estahciecida no Plane dc Trabalho - Assinantes: ii ,' sliflr : /LTLIO GREGORIO FILHO - 

Ação Social Comunitária ArMA RODRIGO DOS 5 AN'IOS SI- 

EXTRArO 00 TERMO Oh COLABORAÇÃO N 102/2017. 
Prsmctsam. 010.008405i20 17 - Partes: SEDE CNPJ 00,394 676/0001 -07 e a Associação Se: 
noficcote Coraç ão de Crisre. CN P1 I5.240.87810001_71 - A esi actue.: 09/08/1017 - vrgénc,a. 
ate Oa'02/2022 - Valor tola] rim Termas: R:i 7 265 991,60 (sele ai ii lides duzento, e sessenta e 
cal co is i mi oveiv fins 1isiiyeni a o uro coa is o acçecrita ccnta voe) - O prsenlc Teranu teni por 
objc to o ç 53 coni isita entre a Ad mliii ,açT o Pública e a Orgaoi3ação Ia Saciedade Civil parsi 
atendi Ind s In a ri ias 5,i de O (te ro) o  5 (c endol anus - pnmeira etapa da Educação Básica, em 
pai loil o ii 'te mra i de lo horas diária., lii  tI movendu, o desenvol 54 moiro cm teus aspectos 
ILico a. ei te c ic adie. o feil os. cogniu coa, li ngauisticos e osei ais. cair forme metas paeruluds,, 
estaboleciela no Piano de Trahe]ho. - Aasunantas: p/  SEDE. JULIO GREGÓRIO FILIIO - 
CIb - 144 516971-IS II Asrodrço fleiteficciste Coração de Cristo: VALDEMIR JOSE DOS 

'sNTOS SIL'A i CPF: 611.1139. ii 5.fM. 

11(TR110 1)0 'tERMO DE COLABORAÇÂO N 105/21117. 
Processo: 01/0.t'0g43 i /107 - Pa.dca; SEDE NTELF 00.394.676/0001,07 e a Associação de 
Xforadorc de. Projeto Lácio Costa AMI'LL1C, CNPJ 03.637A21/000l-37 - Asinamra: 
09,1)8/1017- Vu1ênçia: .ié .38/02.2022 - Valor oral do Tenso: RS 2.906,396,64 (dois milhões 
tmovccc ouse e se :5 tnd iruze til'', e noventa e sais reais e sessenla e quateo centavos) - O 
oreaco i e 1: mao tens por obi eoi aç lo conjunta entre a Admint saçào Pública e a Orgai, ização 
da So nadada c:i''i 1 paro a cml osearo a crianças de O (zero a 5 (cinco) anos - primei o etapa 
de Educç/o li) a ice, e nu pa riod o integral dc lO horas diárias, promovendo o desenvolvimento 
Cii] coa c pos rui lis coa. ciairlc lona is. a fttivos, cogni luv, 1 ungiaiaticoa c sociais, eoníorme 
meta puc i auda, csraL's leciduu ia Piano de 'realismo - Assinantes - W SED F' 11] LIO O R E-

(lEIO i L Ri) - Cfl: i;.r. 5.071_ IS p/  .*sociaçlu dc Morador do Projeto Lúcio Cesta 
&MF'LUC' 01:15:10  AtyMTS]rt L:RIJZ- Cl'P 214 306 141-91 
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14.1 5 6.97 -IS '/ Associação Maria de Nazaré: CAItLOCC! FEIIOZA - CPF: 1 3.406.901-

EXTRAI') DO 'fERVO DE C(]LABORAÇÂO N 107/1017. 
Proccso. 080.001442/2017 - 'cites: SEDF, CNrPJ  00394676/000i'07 e a Associação Nossa 
Saibo-a TLic uloç Htminens, CNPJ 01.054,214/0001 -03 - Assinatrura: 09/08/2017 - Vigémeia 
até t iS m'0 1ti  22 - 'aIor ri cai do 7e01Itt: ES 6.337.559,34 VO.COIO.11 trs,entma e ri ole e sete 
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O 'cio } a 5 (cinco) anos - pri moita etapa do Educação 
às ica, e nu pc.-icsdn iiuiogi al i 10 Fio ras diãriao, promovendo n desenvolvimento em seus 

scocctoa fisica 05505 bus is, 1: fechos, cc 'gni ci voa, lingulso co e soçia is. con l'ormne meta 
pa.itiida. e']: i ,zleeids a, L5tean de 'flal1iilhe. - Assinantes: p/ SEDE' JÚLIO GREGÓRIO 
RI_TIO - (2s1'. ;44 516.971_IS ia'  Associação Nossa Senhora Mãe doa IlonIcns' SÊME'A 
ALC'ICI sSS ½ - CFF' 572 19 l.H26-t1 

XTP-A'ICa DO TERMO 11h COLAIIORAÇÃO N 108/1017 
Processo; 010 01184211 'lii ii - i'.te 5: SEDE, CN PJ 00 394.676/0001-07 e a Casa da Criança 
P2o s.e :;estci titôiti,,, (NU '50 093 716-3100-50 - Assinatura, 09i'08/2017 - Vigência: aié 
!/112i 20? 2 - Ri,, t'i i dc t'r:n's: ES e. 377.915.96 (seis milhões trczcn Loa e se lenta o sele 

nifl o,sv'eenrr' e' vir.lu_ Ir ciisoo •eais e noventa e seis centavos) - O presente 'tenso tem por 
a]ujcio oç t'ci-.''i 'anta eotr: e J reiist straç lo Fãb[i ca e a Organização da Sociedade Ci vi! para 
aiend ia e tviaiv:anot :- 'aio] a 5 (c neo) aiios - primeira etapa da Educação Básica, em 
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sociais, conforme meta pacruada, 
esrobe[en.cla r'' Plane dc rrabaiha. - ,\çsfr.r:ntes: p/  SEDE JULIO GREGÓRIO FILHO - 
CPF 1 1111 1-IS p'  Casa mia vide leis do Brasil. ROSE NEV 1111 iR CANDIDO 
PERfuRA - CO]:: 755 120.421'i'4. 

Esie dascLanearo rs& ser —fiedd no endereço clet-0:i ao hgp i'as:sav.ilt Do ttim,'r-'ulo 1111'mdc' di gL:u:i,.aillc coi,tbri mis MP n 2.100-2 de 24/08/1IM) 1, que institui a 

COei cédage 500l20l70539 I,slrsrr"o.usra d'a Cluaocs P.)Lilicua Brasmlcira - tCP-Btasil. 

Processo n.*flQk2j.L2Qí&__ 

ubrica Matt(c'J!B 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

4.. Detalhamento de Transferência 

Espécie 9 - Termo de CoIaboraçaadimplente Não 

Número de Transferência 013260 Espécie SAFI O 

Concedente 160101-00001 - SECRETARIAbE ESTADO DE Transferência SAFI 000009 

Beneficiado 00077255000152 - CASA DE ISMAEL Valor Transferência 7.265.991,60 

Número Original «10/201f Área Beneficiada EDUCAÇÃO 

Processo 080.006.421/2017 Valor 6ontrapartida 0,00 

Data Celebração 09/06/2017 Data Efetiva Prest. Contas 

Data Início Vigência 09/08/2017 Data C?nclusão  08102/2022 Data Publicação 05109/2017 

Data Prestação Contas Data Fim Vigência 08/0212022 

Unidade Gestora Gestãó 

Banco Agência Conta 

Interveniente 80808080810- 

Executor 80808080810- 

stor Beneficente 01818791153- VALDEMAR MARTINS DA SILVA 

Gestor Concedente 14451697115- JULIO GREGÓiRIO FILHO 

Objeto Ação conjunta entre a Administràção Pública e a OSC CASA DE ISMAEL-LAR DA 

Justificativa Formalização do Termo de Colaboração com vigência de 54 meses. 

Numeros dos Empenhos 2017NE044782017NE04481 

Setor Responsável GCONF 

Situação do Registro Ativo 

G. 

4. 

Página: 1 1 Emitido em: 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NOTA DE EMPENHO 

Unidade Gestora Número do Documento Empenho Original 
160101 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 2017NE04478 

Gestão Número do Processo Data de Emisso 
00001-TESOURO 080.008.421/2017 09/0812017 

Credor Licitaco Modalidade 
00077255000152- CASA DE ISMAEL 07- Não Aplicável 3-Global 

Endereço Cidade UF CEP 
CD. 914 CONJUNTO C SOAN ASA NORTE DF 70000000 

Evento Referência N Suprimento 
491 - EMPENHO DA DESPESA NAO AP,IJCA-VEL 

t&al'Ue Enteaa" - Contrato Prazo de Entrega 
SEEDE dias 

Valor por extenso Transferência Valor 
(duzenlos e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais) 209.244,00 

Classificação Orçamentária 
Esfera Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Id. Uso Fonte de Recurso ContraPartida Natureza da Despesa 

1 18101 12365622123864380 O 103000000 99999 335043 

Cronograma de Desembolso 
Janeiro Fevereiro Março Abril 

0.00 0,00 0100 000 

Maio Junho Julho Mosto 
0,00 0,00 0.00 209.24400 

Setembro Outubro Novembro Dezembro 
0.00 0.00 0.00 0.00 

Subitens da Despesa 
Código Valor Código Valor Código Valor Código Valor 

01 209. 24L GO  

Folha n. /51 

en O?9tO2Ázf/ac1? 

LPgïo - Âta TItéin - .OTDE: fl_• •:valõ Unitírio - Valorjotal :n 

._,i)dctiçãddóItar 
 

Jtem Quant. Especlficaçôo Un1d8d4 Valor Unitáriol _Valor Total 
001 000001 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR SUPRA PARA U 9.244,00 9244,00 

FAZER FACE ÀS DESPESAS AO TERJIO DE COLABORAÇÃO N0 
iI0/2011REFERENTE À AÇÃO CONJUNTA ENTRE A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL PARA O ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE O A 5 ANOS 
DE IDADE, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EM 
2ERÍJbØ INt?flAI7t'1'HORADIÁRIAS, EM PRÉDIO 
PRÓPRIO DA tSTTUIÇÃO, CONFORME CI1AJIA3IENTO PUBLICO 
«O 02/ 2011, PUBLICADO tO DODF N° 133 DE 13 DE 
JULHO DE 2017, PÁGINA 52. 

002 000001 DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DE CRtDITO A O 200.000.00 200000,00 
ORÇAMENtÁRIO E AUTORIZADO PELO ORDENADOS DE 
DESPESAS DESTA SEEDF NOS AUTOS OR: SEEi)S 

Gestor Administrativo à Material Recebido/Serviço Executado em 
463.243.451-91 - ROSANGELA NAZARÉ DE SOUSA Ml 
=?:00 E4b ES ? '  

Emitido em: 14108/2017 12:19:29 

. ¶ 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NOTA DE EMPENHO 

Unidade Gestora 
- 

Número do Documento Empenho Original 
160101 - SECRETAPIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 2017NE04481 

Gestão Número do Processo Data de Emiss5o 
00001-TESOURO 080008.421/2017 09)0812017 

Gredo, ' '.' ' ' •' ' Licitacflo ModaIidde 
00077255000152. CASA DE ISMA 07• Não Aplicável s . Global 

Endereço Cidade UF CEP 
OD. 914 CONJUNTO C SGAN ASANORTE DF 70000000 

Evento Referência N Suprimento 
400091 - EMPENHO DA DESPESA NÃO AP/UCÃ-VEL 

Local de Entrega Contrato Prazo de Entrega 
SEEDF 

1  
dias 

Valor por extenso Transferência Valor 
(quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e alterna e oito reais) 1 418.488.00 

Classificaflo Orçamentária 
Esfera Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Id.jtJso Fonte de Recurso Contrapartida Natureza do Despesa 

1 18101 12365622123884379 103000000 99999 335043 

Cronoarama de Desembolso 
Janeiro Fevereiro Março Abril 

0.00 0,00 0.00  0.00 

Maio Junho Julho, Acosto 
0,00 0.00 0.00 416.488.00 

co ,Outubro Novembro Dezembro 
'o.õo 0.00 0.00 0,00 

Suhitcns da Despesa 
Código Valor Código Valor Código Valor Código Valor 

01 418.488,00 - 

Folhan.' ISU 

pr000a.O-€1flhjaj/ocDfl 

o$995 

[ftejao - Ata .L:item OTDE3: VM6FUiitáiio VMdFTãtl 

jescriço do; ltens 
 

1tem Quá Unidnd Valor Unitário Valor Total 
001 000001 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR SUPRA PARA O 18.4881 00 18.488,00 

FAZER FACE Às DESPESAS AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 
110/ 2017 REFERENTE À AçÃo CONJUNTA ENTRE A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDAOE 
CIVIL PARA O ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE O A 5 ANOS 
DE IDADE, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EM 
PERÍODO INTEGRAL DE 10 HORAS DIÁRIAS, EM PRÉDIO 
PRÓPRIO DA INSTTUIÇÃO, CONFORME CHA1IA14ENTO POBLICO 
fl0 02/ 2017, PUBLICADO FIO DODF N° 1)) DE 13 DE 
JULHO DE 2017, PÁGINA 52. 

002 000001 DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DE CRÉDITO, O 400.000.00 400000,00 
ORÇA14ENTÁRIO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE 
DESPESAS DESTA SEEDF NOS AUTOS. OR: SCEIIF 

1 

Gestor Administrativo 
483,243.451-91 ROS.ANGELA NAZARÉ DE SOLJSA 

Material Recebido/Serviço Executado em 

4=0 ' C 'S5'LDOS A 

Emitido em: 14/08/2017 12:19:50 



S GOVERNO DO DJSTRITO FEDEL 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
DIRETORIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

GERÉNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Folha n0{'Ç3 

Processo: 080.008.421/2017 

Rubricat(L MatrícuIa4' i(7q 

PROCESSO: 080.008.421/2017 
INTERESSADO: Casa de lsmael - Lar da Criança 
ASSUNTO: Emissão de Nota de Empenho 

À Gerência de Convénios e Parcerias, 

Trata-se de procedimento administrativo de emissão de Nota de Empenho 

para fazer face às despesas com o Termo de Colaboração n° 110/2017, firmado 

entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a(o) Casa de 

Ismael - Lar da Criança, no valor de R$627.732,00 (seiscentos e vinte e sete mil, 

setecentos e trinta e dois reais). 

Considerando o despacho exarado pela Subsecretaria de Administração 

Geral, em que consta a autorização da emissão de Nota de Empenho pelo 

Ordenador de Despesas desta Secretaria de Estado de Educação, no exercício 

2017, no valor total acima citado. 

Encaminhamos os autos, para conhecimento e providências que se fizerem 

necessárias;  conforme Nota de Empenho acostada. 

Brasília, 0 5/_09/2017. 

wOlMI 
Rosângela Nazaré de Sousa 

Gerente de Execução Orçamentária 

SGAN 607, Projeção Sala 207— Brasília - DF - CEP: 70850-070. 
Telefone: 3901.2365 / FAX 3901-2365 

MALA DIRETAS4 MISIS -4- ENC EMPENHO GEO CRECHES 2017 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Lista Transferência  

Inadimplente Não 

Espécie Transferência Concedente Beneficiado Número Original Espécie SIAFI Transferéncia SIAFI A.Boneficiada Setor Resp. 

1 002200 110901-11901 00077255000152 03 0 000000 

1 ,1  002521 180902-18902 00071255000152 49/99 O 000000 SOCIAL SUAG 

002546 180902-18902 00077255000152 13195 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 004953 160902-18902 00077255000152 34/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

005011 160903-16903 00077255000152 3412009-SEDF O 000000 

005142 180902-18902 00077255000152 16/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 005143 180902-18902 00077255000152 42/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 005393 160101-00001 00077255000152 34/2009-SEDF O 000000 

005604 160101-00001 00071255000152 09/2010-SEDF O 000000 

1 005731 180902-18902 00077255000152 33/2010 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 005732 160902-18902 00077255000152 32/2010 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 007048 160101-00001 00077255000152 09/2013 O 000000 

1 007785 160101-00001 00077255000152 08/2014 O 000000 

1 011098 180902-18902 00077255000152 37/2016 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 011099 180902-18902 00077255000152 36/2016 O 000000 SOCIAL SUAG 

4 004774 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

--005k12 110901-11901 00077255000162 S/N * O - 000000 SOCIAL - UNGEF 

4 007000 110901-11901 00077255000152 S/N 0 000000 SOCIAL UNGEF 
4: 007002 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 007601 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 

4 008847 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 011042 110901-11901 00077255000152 21/2016 O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 013131 110901-11901 00077255000152 002/2017 O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 013578 110901-11901 00077255000152 012/2011 O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 004773 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 006999 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 

5 007001 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 1 

5: 007602 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 

5 008795 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 013283 110901-11901 00077255000152 007/2017 O 000000 SOCIAL UNGEF 

9 012053 160101-00001 00077255000152 009/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 012098 160101-00001 00077255000152 48/2017 0 000000 EDUCAÇAO j GCONV 

9 013258 160101-00001 00077255000152 167/2017 O 000000 EDUCAÇAO COF'JP 

9 013259 160101-00001 00077255000152 166/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONP 

9 013260 160101-00001 00077255000152 110/2017 O 000000 EDUCAÇAO 
ti 

1 GCOrP 

Emitido em: 
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https://www.sifgecaixa.gov.br/Empresa/Crf/CrliFgecFslmprimjrp.  

IMPOrmik VOLTAR 

CaIfl a$t 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade dg FGTS - CRF 

Inscrição: 00077255/0001-52 

Razão Soclal:CASA ISMAEL CASA 

Endereço: ST GRANDES AREAS NORTE 914 CONJ C / ASA NORTE / BRASILIA 
/ DF / 70000-000 

A Caixa Econômica Federal, no tio da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de fflaio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encântra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos réferentes a cotribuiç6es e/ou encargos devidos, 
decorréntes das obrigações com 61 FGTS. 

Validade: 18/08/ 2017 a 16/09/2017 

Certificação Número: 2017081800592024614803 

Informação obtida em 05/09/201, às 12:06:16. 

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

E0É 

dei 05/09/2017 12:06 



http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacucs/certídao/ernitecertidao.cfm  

imprimir 

DISTRITO FEDERAL 
$ SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DA RECEITA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

CERTIDÃO N° 262-01.169.751/2017 
NOME CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA 
ENDEREÇO STR GRANDES AREAS NORTE O 913 CONJUNTO O 
CIDADE ASA NORTE 
CFF 
CNFJ :00.077.255/0001-52 
CF/DF :0732866100140-ATIVA 

FINALIDADE JUNTO AO GDF 

CERTIFI•CAMOS QUE__________________ 

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os 
relativos à Divida Ativa, para o contribuinte achi%a. - - 

Fica ressalvado o direito de a Fazénda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, 
débitos que venham a ser apurados. 

Ceflidâo expedida conforme Decreto Distrital is0  23.8 73 de 0410712003, gratuitamente. 

Válida até 04 de Dezembro de 2017. 

Brasilia, 05 de Setembro de 2017. 

Certidão emitida via Internet às 12:07:53 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.ov.br  

iSt 

IRubrica:__(Mafficua2o9/5 

1 de 1 05/09/2017 12:07 
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http ;//riA4. ceita.fazenda.gov.hr/apiicacoes/ATSPO/certidao/cN.  

a E. 

W MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secrõtaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nkional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIV6S AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA 
CNPJ: 00.077.26510001-52 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgáos e hndos públicos-da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da,RFBe da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas -alíneas 'a' ad do parágrafo único do art II dá Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada àtierificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttp://www.receita.fazenda.gov.br  ouchttp://w.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitarnente com base na Portia Conjunta RFB/PGFN n 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 03:02:53 do dia 05/09/2017 <hora e data de Brasilia,. 
Válida até 04/03/2018. 
Código de controle da certidão: 32F6.55B8.9568.3EAB 

- 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Folho'________________ 

Rubrica: _(I*- Mat1cuS82L76 

dei 
1 05/09/2017 12:06 

- 



H• 

i A; 

.1. 

t. 

• 
1-

- -.. 
____.__•_ .'___ - 

1 

_________.____ }i 

• 
••É•  • -••. 



- 
- 

Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRJO 
JUSTIÇA DO TRABTLi:o 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

ti 

Nome: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA 

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 00.077.255/0001-52 
Certidão n° 136565334/2017 
Expedição: 05/09/2017, ãs 12:07:07 
Validade: 03/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA 
(MATRIZ E P;LIAI), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

00.077.255/0001-52, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no aa. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Leit  n 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resoluçàb Administrativa nn 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de £2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trábalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão 2ondicion-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.ju.br). 
Certidão emitida gratuitamente.' 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação idas pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Just4a do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença oondènatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciár.±os, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos, determinados em lei; ou decorrentés 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Folhe n  

prossonO8O221/cZo'? 

Dúvidas e sugL'3ee cn'Jctnu 
Rub: 
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por: 

o \ç: 

Emitido em: 06109/2017 08:41:01 

• 1 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhàmento de Nota de Lançamento 
Data de Emissão 06/09/2017 Data de Lançamento 06/09/2017 N. Documento 20171M1-12586 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTApÕ DE EDUCAÇÃO DO DE 

Gestão 00001 - TESOURO 

Credor 00077255000152- CASA DE ISMAEL 

Contrato FaturalNF h00000000a0000000000 Processo 080.008.421/2017 

Transferência 13260 Espécie 9 Decreto 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Contábil Orçamentária 

570672 013260 e 1 7.265.991,60 

Observação Lançamento do valor total do Termo de Çolaboração no 110/2017, firmado com a Casa de Ismael/Lar 
da Criança, cujo objeto é o atendimento à Educação Infantil. 

Usuário Lançado em: 06/09/2017 às 08:50 por 09265887885- SORAIA CRISTINA REAL KARIA 



-: 

L GERÊNCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDE1AÇÃO DE ORÇAMNID, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

DIRETORIA DE CONTRATOS. ERMOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS 
DE CONVÊNOS E PARCERIAS 

REFERNClA: 080.008421/2017 
INTERESSADO: Casa de lsmael - Lar da Criança 
ASSUNTO: 1° Repasse ao Termo de Colaboração n°1lO/2017 

À Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias. 

Encaminhamos os autos para providências relativas ao repasse de recursos de 2017, do Termo de 
Colaboração n° 110/2017, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL e a(o) Casa de Ismael - Lar da Criança-. 

Considerando que os repasses de recursos deve observar o cronograma de desembolso do Plano de 
Trabalho e, consta nos autos nota de empenho, pela qual correrá a despesa, no valor de 11$125.546,40 (cento e vinte 
e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). 

Considerando que o valor para o exercício de 2017, em conformidade com o Plano de Trabalho, é na ordem 
de R$627.732,00 (seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e dois reais). 

Considerando a necessidade de se efetuar o repasse de recursos com a máxima urgência, uma vez que a 
liberação dos recursos deverá ser anterior à data prevista para a realização da despesa, e por se tratar de oferta de 
Educaçâo Infantil cujo atendimento às crianças demanda pagamento de recursos humanos e aquisição de géneros 
alimentícios. 

Considerando que até a presente data a Organização da Sociedade Civil supracitada apresenta regularidade 
fiscal, conforme os documentos listados abaixo: 

/ LOCAWÂflO DOS DMEÕS NOrzvtÓc.p ij9à, 
Nota(s) de Empenho I51i ISZ. 
Termo de Colaboração 2_.2 
Cronograma de Desembolso 
Certificado de Regularidade do FGTS 45Ç 
Certidão Negativa de Débito para com o GDF 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União  
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho J5_ 
Regularidade no SIGGO 
Nota de Lançamento do Restro do Repasse  

o. AssIm, sugere-se o encaminhamento dos autos à Subsecretaria de Administração Geral para deliberação 
superior relativa ao repasse e, em seguida, a Gerência de EKecução Financeira para providências decorrentes. 

Brasflia-DF, 0j/2017. 

Soraia Cristtna cal ana 
Gerente de Convênios e Parcerias 

À Subsecretaria de Administração Geral. 

De acordo com o despacho supra. 
Encaminhem-se os autos para as ações relativas ao repasse de recursos do Termo de Colaboração n° 
110/2W 7, conforme proposto pela Gerência de Convênios e Parcerias. 

Brasflia-DF, j/Qj2017. 

SamiarnyiÇnI za 

Diretoria  de Contratos, Termos, GonLênios e Parcerias 

Folhan.°__________________________ 

Processo n.°Ç oj?411 cLOI 

Secretsia de Estdc de Educação 
4 '3c — I SGAN 607! Projeção 0. Sa 29, CER-  10.650-070 

Ruhrjc Matrrcu!a Telefone: 301-2309 e 390.433 
M DIRETA 54 MESES.?. soLIcrAçÃo PAGIENTO DICOT 



Á GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

4 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Folhas n° 

Processo n°080.008.421/2011 
Matricula:d4&3S233 Rub:â 

Referência: Processo n°. 080.008.421/2017 - - 

Interessado: Casa de Ismael - Lar da Criança 

Assunto: Liquidação e Pagamento - 1° repasse do Temo de Colaboração n° 110/2017 - 

Exercício de 2017 

À Gerencia de Execução Financeira, 

Tratam os autos do Termo de Colaboração n° 110/2017, firmado entre a SEEDE e a 

(o) Casa de Ismael - Lar da Criança , CNPJ n° 00077255/0001-52, cujo objeto é o 

atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação 

Básica, em período integral de 10 horas diárias, em prédio próprio, por até 54 (cinquenta e 
quatro meses), no valor estimado de R$7.265.991,60 (sete milhões, duzentos e sessenta e 
cinco mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos) , que poderá ser prorrogado 

de acordo com a oportunidade e conveniência da Administração Pública, nos termos previstos 
na Lei 13.019/2014, Lei 13.204/2015 e no Decreto n° 37.843/2016 conforme plano de 
trabalho aprovado pela Comissão de Análise dos Planos de Trabalhos - CAPT de que trata a 

Portaria n° 304 de 12 de julho 2017, publicada no DODE n° 133 de 13 de julho de 2017, 
considerando que para o exercício de 2017, o valor previsto será de R$627.732,00 (seiscentos 
e vinte e sete mil, setecentos e trinta e dois reais), referente ao período de 140 (cento e 

quarenta) dias. 

Em face ao exposto, e considerando o despacho da Gerência de Convénios e Parcerias 
da Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias, que informa da regularidade fiscal 
e trabalhista da Instituição Colaboradora, AUTORIZO no uso da competência delegada pelo 

inciso "V" do art. 50  da Portaria n.° 121, de 24 de março de 2009, com fulcro nos artigos 58, 
59 e 61, da Lei 4.320/1964, combinado ainda com o disposto no art. 29 e incisos lv e V do 

art. 30 do Decreto n°  32598/2010, a liquidação e o pagamento referente ao 10  repasse do 

cronograma de desembolso no valor total de R$125.546,40 (cento e vinte e cinco mil, 
quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), em favor da(o) Casa de Ismael - 

Lar da Criança, CNPJ n° 00.077.25510001-52, de acordo com o previsto no cronograma de 

desembolso para o exercício de 2017 do Termo de Colaboração n° 110/2017, conforme 

quadro abaixo: 

Natureza 
Programa de 

Moda/idade: da Fonte: Valor R$: 
Trabalho: Despesa:  

12.365.6221.2388.4379 CRECHE 3.3.50.43 103 111$41.848,80 

12.365.6221.2388.4380 PRiE -ESCOLA 3.3.50.43 103 R$83.697,60 

TOTAL - - -- 
- - 

- -- 

R$IZS 546,40 
lia—UF_tJfl/Q_[zuli. 

CÁ Subsecretário J AdministrAã 
Ordenador de Despesas 

MAIA DIRETA54 MILSI H. ALIIflRI7O IJoLJIlMÇÀonunlvs JI7 



- GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhamento de Nota de Lançamento 
Data de Emissão 06/09/2017 Data de Lançamento 06/0912017 N. Documento 2017NL12628 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADÕ tEDUCAÇÃO 00 DF 

Gestão 00001 - TESOURO 

Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST, DE FAZENDA DO DSTRITO FEDERAL 

Contrato Fatura/NF 000D0000000000000000 Processo 080.006.421/201 7 

Transferência 13260 Espécie 2 Decreto 

Evento Inscrição Clas&fkacao Classificação Fonte Valor 
Conlâbil Orçamentária 

510420 2017NE04481 - II31IU0O 33504301 103000000 83697.60 / 

510420 2017NE04478 113110.300 à3504301 103000000 41.848,80 / 

520411 2011NE04481 . 218911201 03504301 103000000 83.697,60 

520411 2017NE04478 218911201 33504301 103000000 41.84880 

bservação APROP.DESP.REF.AO  1° REPASSE DO Cr-ONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE 2017 AO TERMO 
DE COLABORAÇÃO 110/2017, EM FAVOR: CASA DE SMAEL - LAR DA CRIANÇA, GNPJ: 
00.077.255/0001-52, PROC.PAGACIMA CTADO CONE AUT.DO OFID.DESF-SEDF. 

suãrio Lançado em: 06/09/2017 às 10:50 por 002093,13106 iARISSARODRIGUESTEIXEIRA 

P12U5Z / 

Página: 1 Emitido por: LARISSA Emitido em: 



14 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

fletalhamento de Previsão de Pagamento 
Data de Emissão 08/09/2017 Data de Vencimento 12/0912017 N° Documento 2017PP1 1527 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADÓ Paga - 20170B44754 

Gestão 00001 - TESOURO 

UG Pagadora 130101 Gestão Pagadora 00001 Data Pagamento 12/09/2017 

Domicilio Bancário 070 00100 8000520 

Credor 00077255000152- CASA DE ISMAEL 

Domicílio Bancário 070 00050 028425-3 Identificação 

Código da União Período de Competência 
Processo 080.008.421/2017 Valor 125.546,40 
Fatura/NF 00000000000000000000 

NL Referência 2017N1-1 2628 NE Referência 2017NE04481 N° RF / RC 
Finalidade PC 10  REP CRON DES-TERMO COLAB II0/I7-CS DE ISMAEL 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Contábil Orçamentária 

)0411 2017NE04481 218911201 33504301 103000000 83.69760 

0411 2017NE04478 210911201 33504301 103000000 41.848,80 
701989 00000000 125.546,40 

Usuário Lançado em: 08/09/2017 às 20:49:33 por 01623725151 - DANIEL MATOS MONTALVÃO MONTE SAN 

Rubrica: ( Mrila2?9 5  

Página: 1 Emitido por: SUELI Emitido em: 1810912017 17:14:49 
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COVFRNO DO DIflITO FEDERAL 
SEQETABIA DE EDUCAÇÃO EX) OISTRrTO FEDERAl. 

Folha n° 
SURSECRErARIA DE ADMTNISflAÇÁO ~ 1 

COORDIAÇÃO DEORÇAMIOTO. HNAjÇAS. M~TOS ECONVEOS Processo: 080.008.421/2017 
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ECONTROIIORÇAMFIJTÁRIO E HNMICIURO 

- OEIflNCIADEEXSCUÇÃOF1NANCwPA Pubrica:* MatricuIa:22Q43I 

PROCESSO: 080008.421/2017 
JNTERESSADO: Casa de IsmaeI - Lar da Criança 

À Gerência de Convênios e Parcerias, 

Encaminhamos os autos, após o pagamento do 10  (primeiro) repasse 2017 do Termo 

de Colaboração n°110/2017. 

Brasília,1jj/_()1/2017. 

Ana Rita Bilac'de Azevedo 
Gerência de Execução Financcira 

Gerente 

SCAN 607, Projeção D Sala 217— Brasilia - OF - CEP: 70850-070. 

MAIA DIRETA S. MESFS - 11 - EflC PAGO GIt(EQIBS  W 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Á 
k1ç 0 

Lista ia Transferência  
Inadiruplente Não 

Espécie Transferência Concedente Beneficiado Número Original Espécie SIAFI Transferência SIAFI Aseneticiada Setor Resp. 

1 002200 110901-11901 00077255000152 03 O 000000 
1 002521 180902-18902 00071255000152 49199 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 002546 180902-18902 00077255000152 13195 O 000000 SOCIAL SUAG 

004953 180902-18902 00077255000152 34/2009 0 000000 SOCIAL SUAG 

1 005011 160903-16903 00077255000152 34/2009-SEDF 0 000000 

1 005142 180902-18902 00077255000152 18/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 005143 180902-18902 00077255000152 42/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

005393 160101-00001 00077255000152 34/2009-SEDF O 000000 
1 005604 160101-00001 0007t255000152 09/2010-SEDF O 000000 

1 005731 180902-18902 00077255000152 33/2010 O 000000 SOCIAL SUAG 

005732 180902-18902 00077255000152 32/2010 O 000000 SOCIAL SUAG 
1 007046 160101-00001 00077255000152 09/2013 O 000000 

1 007785 160101-00001 00077255000152 08/2014 O 000000 
1 011096 160902-18902 00077255000152 37/2016 0 000000 SOCIAL SUAG 

011099 180902-18902 00077255000152 36/2016 O 000000 SOCIAL SUAG 

4 004774 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 - 005212 1;09Ci-11901 - 00077255000152S/N. - O - 000000 SOCIAL UNGEF 

4 007000 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 007002 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 007601 i10901-11901 00077255000152 S/N O 000000 

4 008847 ll0901-19O1 00077255000152 S/N - 
* O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 011042 110901-11901 00077255000152 21/2016 O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 013131 110901-11901 00077255000152 •002/2017 O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 013578 110901-11901 00077255000152 012/2017 O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 004713 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL 

5 006999 110901-11901 00017255000152 5/ti O 000000 
5 007001 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 1 
5 007602 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 1 
5 008795 110901-11901 00077255000152 S/N 0 000000 SOCIAL 1 UNGEF 

5 013283 110901-11901 00077255000152 007/2017 O 000000 SOCIAL 
- 

UNGEF 

9 012053 160101-00001 00077255000152 009/2017 O 000000 EDUCAÇAO - GCONV 

9 012098 160101-00001 00077255000152 48/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 013258 160101-00001 00077255000152 167/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONP, 

9 013259 160101-00001 00077255000152 168/2017 O 000000 EDUCAÇÃO 1 GCONP 

9 013260 160101-00001 00077255000152 110/2017 O 000000 EDUCAÇAO GÇONP 

& s 



FenJ5 

Rubilca: MatriciMji 

E 
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CA",  
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade cio FGTS - CRF 

Inscriçâo: 00077255/0001-52 

Razão Social: CASA ISMAEL CASA 

Endereço: SI GRANLES AREAS NORTE 914 CONJ C / ASA NORTE / BRASILIA / DF 
/ 70000-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso d3 atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se '(11 situaçâo regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Seviço - FGIS. 

O presente Certifiçado no servirá de prova c>:ritra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 25/09/2017 a 24/10/2017 

Certificação Número: 2017092506355823607251 

Informação obtida em 27/09/2017, às 17: 11:26. 

A utilizaço deste Certificado para or flns previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autentiddade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

iialE6l .1 

k31t50 
https:/Av.sifgecaixagov.br/EnipresaIcrfIcrf/FgecFsmprjmtrpapeI  .aspT-VARPe oaMatriz41430&VARPessoa=41430&VARUf=DF&VARInscr... 111 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Í 

SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMEN1D, FINANÇAS,  CONTRATOS E CONVÉNIOS 

DIRETORIA DE CONTRATOS,  TERMOS, CONVÉNIOS E PARCERIAS 
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS 

REFERÊNCIA: 080.008.421/2017 
INTERESSADO: Casa de Ismael - Lar da Criança 

ASSUNTO: 2° Repasse ao Termo de Colaboração n°110/2017 

À Diretoria de Contratos, Temios, Convênios e Parcerias. 

Encaminhamos os autos para providências relativas ao repasse de recursos de 2017, do Termo de 

Colaboração n° 110/2017, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDERAL e a(o) Casa de IsmaeI - Lar da Criança -. 
Considerando que os repasses de recursos devem observar o cronograma de desembolso do Plano de 

Trabalho e, consta nos autos nota de empenho, pela qual correrá a despesa, no valor de R$143.564,40 (cento e 

quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos). 

Considerando a necessidade de se efetuar o repasse de recursos com a máxima urgência, uma vez que a 

liberação dos recursos deverá ser anterior à data prevista para a realização da despesa, e por se tratar de oferta de 

Educação Infantil cujo atendimento às crianças demanda pagamento de recursos humanos e aquisição de gêneros 

alimentícios. 
Considerando que até a presente data a Organização da Sociedade Civil supracitada apresenta regularidade 

fiscal, confonnc os documentos listados abaixo: 

Nota(s) de Empenho 4 .' 
Termo de Colaboração a. 
Cronograma de Desembolso 
Certificado de Regularidade do FGTS  
Certidão Negativa de Débito para com o GDF 15C, 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 457 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho  

Regularidade no SIGGO 4 5 
Nota de Lançamento do Registro do Repasse  

Assim, sugere-se o encaminhamento dos autos à Subsecretaria de Administração Geral para deliberação 

superior relativa ao repasse e, em seguida, a Gerência de Execução Financeira para providências decorrentes. 

Brasiia-DF,ot+/Q2017. 

SSlria 
Gerente de Convênios e Parcerias 

À Subsecretaria de Administração Geral. 

De acordo como despacho supra. 

Encaminhem-se os autos para as ações relativas ao repasse de recursos do Termo de Colaboração n° 

110/2017, conforme proposto pela Gerência de Convênios e Parcerias. 

Brasiia-DF, J.-9/.0112017. 

Samiramys Le $ uza 

Diretoria  de Contratos, Termos, Co •ênios e Parcerias 

olha n'___________________ 

OWProcesp _______ 

Secretana de Estado4e Educação 
SGAN 607, Projeção D, Sala 219, CEP- 70.85OO70 

Telefo.ie: 301-2309 e 3014331 
MAIA DIRETA 54 MESES.?. SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DIOOT 2 REPASSE 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

4a SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Folhasn° 
Processo n°080.008.421/2017 

R.1,131  
Referência: Processo n°. 080.008.421/2017 
Interessado: Casa de Ismael - Lar da Criança 

Assunto: Liquidação e Pagamento - 20  repasse do Termo de Colaboração n°  110/2017 - 
Exercício de 2017 

À Gerencia de Execução Financeira, 

Tratam os autos do Termo de Colaboração no  110/2017, firmado entre a SEEDF e a 
(o) Casa de Ismael - Lar da Criança , CNPJ no 00.077.25510001-52, cujo objeto é o 
atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação 
Básica, em período integral de 10 bons diárias, em prédio próprio, por até 54 (cinquenta e 
quatro meses), no valor estimado de R$7.265.991,60 (sete milhões, duzentos e sessenta e 
cinco mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos), conforme plano de trabalho 
aprovado pela Comissão de Análise dos Planos de Trabalhos - CAPT de que trata a Portaria 
no 304 de 12 de julho 2017, publicada no DODF n° 133 de 13 de julho de 2017, nos termos 
previstos na Lei 13.019/2014, Lei 13.204/2015 e no Decreto n° 37.843/2016, deverá ser 
compensado à diferença repassada, no valor de R$9.009,00 (nove mil e nove reais), acrescido 
do valor do cronograma de desembolso da 2'  parcela no valor mensal de R$134.555,40 (cento 
e trinta e quatro mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos) totalizando o 
montante no valor de R$143.564,40 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e 
quatro reais e quarenta centavos). 

Em face ao exposto, e considerando o despacho da Gerência de Convénios e Parcerias 
da Diretoria de Contratos, Termos, Convénios e Parcerias, que informa da regularidade fiscal 
e trabalhista da Instituição Colaboradora, AUTORIZO no uso da competência delegada pelo 
inciso "V" do art. 50  da Portaria n.° 121, de 24 de março de 2009, com fuicro nos artigos 58, 
59 e 61, da Lei 4.320/1964, combinado ainda com o disposto no ari. 29 e incisos IV e V do 
aU. 30 do Decreto n° 32.598/2010, a liquidação e o pagamento referente ao 2° repasse do 
cronograma de desembolso no valor total de 11S143.564,40 (cento e quarenta e três mil, 
quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), em favor da(o) Casa de Ismael 
- Lar da Criança, CNPJ n°00.077.255/0001-52, de acordo com o previsto no cronograma de 
desembolso para o exercício de 2017 do Termo de Colaboração n° 110/2017, conforme 
quadro abaixo: 

Programa de 
Modalidade: da Fonte: Valor Total R$: 

Trabalho: _Despesa:  

12.365.6221.2388.4379 CRECHE 3.3.50.43 /03 
R$143.564,40 

12.365.6221.2388.4380 PRE-ESC OLÁ _3.3.50.43 /03 
Brasilia - DF, 28 de setembro de 2017. 

Aparecido d} Silva 
ode Admintração Geral 

MALA DIRITTA54 MESLS- 1. AUTORIZO I10U1DAçÃOCRIcIII1 3017 2ttp 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

4k Dctalhàmento de Nota de Lançamento 
Data de Emissão 28/09/2017 Data de Lançamento 28109/2017 N. Documento 2017N113450 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ËDUCAÇÃO DO DF 

Gestão 00001 - TESOURO 

Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 

Contrato FaturalNF 00000000000000000000 Processo 080.008.421/2017 

Transferência 13260 Espécie 9 Decreto 

Classificação 
Contábil 

Classificação 
Orçamentária, 

Fonte Valor 

113110800 33504301 103000000 95.709,60 , 

113110800 33504301 103000000 47854,80 - 

218911201 33504301 103000000 95.709,60 

21891 ! 01  33504301 103000000 47.854,80 

Evento Inscrição 

510420 2017NE04481 

510420 2017NE04478 

520411 2017NE04481 

520411 2017NE04478 

Observação AF*4UP.L)ESI-'.HEF-AO 20  REPASSE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE 2017 AO 
DE COLABORAÇÃO 110/2017, EM FAVOR: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA, CNPJ: 
00.077.255/0001-52, PROC.PAG.ACIMÃ CITADO- CONF. AUT.DO  ORD.DESP-SEDF. 

Lançado em: 28/09/2017 às 10:31 por 11631343840- MARIA LÚCIA PEREIRA DIAS Usuário 

Página: 1 EmltidD por: LOCIA Emitido em: 28/09/2017 11:36:33 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhamento de Previsão de Pagamento 
'Data de Emissão 28/09/2017 Data de Vencimento 02/1012017 N°  Documento 2017PP12788 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO Paga - 20170B48900 

Gestão 00001 - TESOURO 

UG Pagadora 130101 Gestão Pagadora 00001 Data Pagamento 03/10/2017 

Domicílio Bancário 070 00100 8000520 

Credor 00077255000152- CASA DE ISMAEL 

Domicílio Bancário 070 00050 028425-3 Identificação 

Código da União Período de Competência 
Processo 080.008.421/2017 Valor 143.56440 
Fatura/NF 00000000000000000000 

NL Referência 2017N113450 NE Referência 2017NE04481 N° RFI RC 
Finalidade PG 02° REPASSE CRONOGRAMA DESEMS/201 7, TC 110/2017 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Contábil Orçamentária 

1411 2017NE04481 218911201 . 33504301 103000000 95709,60 

11 2017NE04478 218911201 Í1 33504301 103000000 47.85480 

701989 00000000 143564.40 

Usuário Lançado em: 28/09/2017 às 15:05:35 por 40085694134 - GERALDO MAGELA CURADO TELES 

Página: 1 Emitido por: SUELI Emitido om: 10/10/2017 18:50:54 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
IM 

SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 
SECRErARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Folha n° 

COORDENAÇÃO DEORÇAMENTO, HNAFÇAS CONTRATOS ECONVÊNIOS Processo: 080.008.421/2017 1 
DIRETORIA DE EXECUÇÃO E CONTROLEORÇANENTÁRIO E FINANCEIRO 

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 1 Rubrica: qq Matrícula:123I 

PROCESSO: 080.008.421/2017 
INTERESSADO: Casa de lsmael - Lar da Criança 

À Gerência de Convênios e Parcerias, 

Encaminhamos os autos, após o pagamento do 20  (segundo) repasse 2017 do Termo 

de Colaboração n° 110/2017. 

Brasilia, _/ 10 /2017. 

Ana Rita Bilac de Azevedo 
Gerência de Execução Financeira 

Gerente 

SGAN 607. Projeção "D" Sala 217- Brasília - DF - CEP: 70850-070. 
MAIA DIRTflA4 MESFS - 1 1- RNC PAOO OFFCflFflIF.S 2017 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

o 
Lista Transferência 

Inadimplente Não 

Espécie Transferência Concedente Beneficiado Número Original Espécie SIAFI Transferência SIAFI A.Beneficiada Setor Resp. 

002200 110901-11901 00077255000152 03 O 000000 
1 002521 180902-18902 00077255000152 49/99 O 000000 SOCIAL .. SUAG 

1 002546 180902-18902 00077255000152 13/95 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 004953 180902-18902 00077255000152 34/2009 0 000000 SOCIAL SUAG 

1 005011 160903-16903 00077255000152 34/2009-SEDF O 000000 

1 005142 180902-18902 00077255000152 18/2009 0 000000 SOCIAL SUAG 

1 005143 180902-18902 00077255000152 42/2009 0 000000 SOCIAL SUAG 

005393 160101-00001 00077255000152 34/2009-SEDF O 000000 - 

1 005604 160101-00001 00077255000152 09/2010-SEDF O 000000 

.1 005731 180902-18902 00077255000152 33/2010 O 000000 SOCIAL SUAG 

005732 180902-18902 00077255000152 32/2010 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 007048 160101-00001 00077255000152 09/2013 O 000000 

1 007785 160101-00001 00077255000152 08/2014 O 000000 

1 011098 180902-18902 00077255000152 37/2016 O 000000 SOCIAL SUAG 

• 011099 180902-18902 00077255000152 36/2016 . O 000000 SOCIAL SUAG 

4 004774 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 005212 110901-11901 00077255000152 S/N' * O - - - 000000 SOCIAL UNGEF. 

4 007000 110901-11901 00077255000152 S/N 0 000000 SOCIAL UNGEF 

4 007002 110901-11901 00077255000152 SIN * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 001601 .110901-11901 00077255000152 51W 0' 000000 

4 008847 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 011042 110901-11901 00077255000152 21/016 O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 013131 110901-11901 00077255000152 002/2011 O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 013578 110901-11901 00077255000152 012/2017 O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 004773 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 006999 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 ____________ 

5 007001 110901-11901 00017255000152 S/N O 000000 

5 007602 110901-11901 00077255000152 S/M O 000000 

5 008795 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 013283 110901-11901 00077255000152 007/2017 O 000000 SOCIAL 
1 

UNGEF 

9 012053 160101-00001 00077255000152 00912017 O 000000 EDUCÇAO GCONV 

9 012098 160101-00001 00077255000152 48/2017 O 000000 EDUCÇAO GCONV 

9 013258 160101-00001 00077255000152 167/2017 O 000000 EDUCÇ.O GCONP 

9 
9 

013259 
013260 

160101-00001 
160101-00001 

00077255000152 
00077255000152 

168/2017 
110/2017 

O 
O 

000000 
000000 

EDUC.ÇAO 
EDUC ÇAO 

GCONP 
GCONP J 

= 

cv 
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17/10/2017 

- TM 91/A 1W 'Da fiz p 

CA a 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 00077255/0001-52 

Razão Social: CASA ISMAEL CASA 

Endereço: ST GRANDES AREAS NOiTE 914 COM C / ASA NORTE / BRASILIA / DF 
/ 70000-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
dà Lei 8.036, de 11 de maio de., 1990 certifica rque, nesta data; a 
empresa acima identificada encon4a-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tenipode Seviço 'FGTS. 

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

Validade: 14/10/2017 a 12/11/201'  ,17 

Certificação Número: .2017101402025953888663 

Informação obtida em 17/10/2017, 5s 15:32:53. 

A utilização deste Certiflcado pa -a os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de utenticidaie no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

41 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO  FEDERAL 

SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

DIRETORIA DE CONTRATOS, TERMOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS 
OÊRÊNCIA DE CONVÊNIOS E PARCERLAS 

Folhas no I4 
Processo n° 080.008.421/2017 

REFERÊNCIA: 080.008421/2017 
Rubrica:À__Mat.: 206912-1 

INTERESSADO: Casa de Ismael - Lar da Criança 

ASSUNTO: 3° Repasse ao Termo de Colaboração n0  110/2017 

À Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias. 

Encaminhamos os autos para providências relativas ao repasse de recursos de 2017, do Termo de 

Colaboração n° 110/2017, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDERAL e a(o) Casa de IsmaeI - Lar da Criança -. 
Considerando que os repasses de recursos deve observar o cronograma de desembolso do Plano de 

Trabalho e, consta nos autos nota de empenho, pela qual correrá a despesa, no valor de R$134.555,40 (cento e 

trinta e quatro mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos). 
Considerando a necessidade de se efetuar o repasse de recursos com a máxima urgência, uma vez que a 

liberação dos recursos deverá ser anterior à data prevista para a realização da despesa, e por se tratar de oferta de 

Educação Infantil cujo atendimento às crianças demanda pagamento de recursos humanos e aquisição de gêneros 

alimentícios. 
Considerando que aló a presente data a Organização da Sociedade Civil supracitada apresenta regularidade 

fiscal, confonne os documentos listados abaixo: - 

- k LÀCÃW XØCÃLiZAtMflJnUMENTÕ&NOS AUTOS -• si5: - 

Nota(s) de Empenho (54 
Termo de Colaboração o. 
Cronograma de Desembolso 
Certificado de Regularidade do FGTS 
Certidão Negativa de Débito para como GDF 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União /54- 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho (Ç9. 
Regularidade no SIGGO HZ 
Nota de Lançamento do Registro do Repasse tS9 

Assim, sugere-se o encaminhamento dos autos à Subsecretaria de Administração Geral para deliberação 

superior relativa ao repasse e, em seguida, a Gerência de Execução Financeira para providências decorrentes. 

Brasulia-DF, i /1 0  /2017. 

A 
Soraia Cristinítea

44 
ana 

" 
 

Gerência de Convênios e Parcerias 
Gerente 

À Subsecretaria de Administraçâo Geral. 

De acordo com o despacho supra. 

Encaminhem-se os autos para as ações relativas ao repasse de recursos do Termo de Colaboração n° 

110/2017, conforme proposto pela Gerência de Convênios e Parcerias. 
Brasília-DF, 1 L/j.9j2017. 

Samín ys Lem s e' za t'  

Diretoria de Contratos, Termos, Covênios e Parcerias 

Diretora 

Secretaria de Esto de Educação 
SGAN 607, Projeçao D, Sala 219, CEF'- 70850-70 

Telefone: 3901-2309 e 3901.4331 
MALA DIRETA 54 MESES-]- soucrAçÃo PAGAMENTO DIcoT 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

44 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Folhas n° 05 
Processo no 080.008.421/2017 
Matricula Ruir 

Referência: Processo n°. 080.008.421/2017 
Interessado: Casa de Ismael - Lar da Criança 
Assunto: Liquidação e Pagamento -3° repasse do Termo de Colaboração n° 110/2017 - 
Exercício de 2017 

À Gerencia de Execução Financeira, 

Tratam os autos do Termo de Colaboração n° 110/2017, firmado entre a SEEDF e a 

(o) Casa de Ismael - Lar da Criança , CNPJ n° 00.077.255/0001-52, cujo objeto é o 

atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação 

Básica, em período integral de 10 bons diárias, em prédio próprio, por até 54 (cinquenta e 
quatro meses), no valor estimado de R$7.265.991,60 (sete milhões, duzentos e sessenta e 
cinco mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos), conforme plano de trabalho 

aprovado pela Comissão de Análise dos Planos de Trabalhos - CAPT de que trata a Portaria 

n° 304 de 12 de julho 2017, publicada no DODF n° 133 de 13 de julho de 2017, nos termos 
previstos na Lei 13.019/2014, Lei 13.204/2015 e no Decreto n°37.843/2016, considerando o 
cronograma de desembolso da V parcela no valor mensal de R$134.555,40 (cento e trinta e 
quatro mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos). 

Em face ao exposto, e considerando o despacho da Gerência de Convênios e Parcerias 
da Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias, que informa da regularidade fiscal 

e trabalhista da Instituição Colaboradora, AUTORIZO no uso da competência delegada pelo 

inciso "V" do ad. 50  da Portaria n.° 121, de 24 de março de 2009, com fulcro nos artigos 58, 

59 e 61, da Lei 4.320/1964, combinado ainda com o disposto no art. 29 e incisos IV e V do 

art. 30 do Decreto n° 32.598/2010, a liquidação e o pagamento referente ao 3° repasse do 

cronograma de desembolso no valor total de R$134.555,40 (cento e trinta e quatro mil, 

quinhentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos), em favor da(o) Casa de Ismael 

- Lar da Criança, CNPJ n° 00.077.255/000I-52, de acordo com o previsto no cronograma de 
desembolso para o exercício de 2017 do Termo de Colaboração n° 110/2017, conforme 

quadro abaixo: 

Naturezkz - 

Programa de 
Modalidade: da Fonte: Valor Total R$: 

Trabalho: Despesa:  

12.365.6221.2388.4379 CRECHE 3.3.50.43 103 RS134.555,40 
12.365.6221.2388.4380 PRE-ESCOLA 3.330.43 103 

- 

lua - UF, zu de outuoro de LuJI. 

Geral 

MAIA DIRETA 54 MEsrs . s. AIJTORJIO11OU1DACÂO cREOLI5 201' 3ea,t t&S 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhámento de Nota de Laáçamento 
Data de Emissão 2311012017 Data de Lançamento 23/10/2017 N. Documento 2017N1_14568 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTAÕÓ DE EDUCAÇÃO DO DF 

Gestão 00001 - TESOURO 

Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 

Contrato Fatura/NF 00000000000000000000 Processo 080.008.421/2017 

Transferência 13260 Espécie 9 Decreto 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte 
Contábil Orçamentária 

Valor 

510420 2017NE04481 113110800 33504301 103000000 89.703,60 / 

510420 2011NE04478 113110800 33504301 103000000 44.851,80 / 
520411 2017NE04481 218911201 33504301 103000000 80.10360 

520411 2017NE04478 218911201 33504301 103000000 44.85180 

Observação APROP.DESP.REF.AO  3  REPASSE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE 2017 AO TERMO 
DE COLABORAÇÃO 110/2017, EM FAVOR: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA, CNPJ: 
00.077.255/0001-52 PROC.PAG.AClMA

;CITADO CONF. AUT.DO  ORD.DESP-SEDF. 
Usuário Lançado em: 23/10/2017 às 09:20 por 11631343840- MARIA LÚCIA PEREIRA DIAS 

Prócesso n:j2Og4z 4q 

MafticuIdn3sjJ 

Página: 1 Emitido por: LÚCIA Emitido em: 23/10/2017 10:08:17 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhamento de Previsão de Pagamento 
Data de Emissão 23/10/2017 Data de Vencimento 25/1012017 N° Documento 2017PP13891 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DEESTADO Paga - 20170B53222 

Gestão 00001 - TESOURO 

UG Pagadora 130101 Gestão Pagadora 00001 Data Pagamento 25/10/2017 

Domicilio Bancário 070 00100 8000520 

Credor 00077255000152- CASA DE ISMAEL 

Domicilio Bancário 070 00050 028425-3 Identificaçâo 

Código da União Período de Competência 
Processo 080.008.421/2017 Valor 134.555,40 
FaturalNF 00000000000000000000 

NL Referência 2017N1_14568 NE Referência 2017NE04481 N° RF 1 RC 
FInalidade PG 030  REPASSE CRONOGRAMA DESEMB/2017, TG 110/2017 

Evento Inscrição Clàssifucação Classificação Fonte Valor 
Contábli Orçamentária 

a0411  20171ME04481 218911201 33504301 103000000 69.703,60 

N411 2017NE04478 218911201 33504301 103000000 44851,80 

• 701989 00000000 1 34.555.4Õ 

Usuário Lançado em: 23/10/2017 às 15:50:21 por 40085694134- bERALDO MAGELA CURADO TELES 

.-. / 

Folha fl° 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Folha ri0  

COORDENAÇÃO DEORÇAI4ENTO. FINANÇASCONTRATOS E coNvÊNlos Processo: 080.008.421/2017 1 
DIRETORIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

GERÈNCIADEEXECUÇÃOFINANCEIRA Rubrica:4 Matrícula:a€ 9? I 

PROCESSO: 080.008.421/2017 
INTERESSADO: Casa de Ismae1 - Lar da Criança 

À Gerência de Convênios e Parcerias, 

Encaminhamos os autos, após o pagamento do 30  (terceiro) repasse 2017 do Termo 

de Colaboração n° 110/2017. 

Brasí1ia,c6/_10/2017. 

Ana Rita cdizevedo 
Gerência de Execução Financeira 

Gerente 

SGAN 607. Projeção "D Sala 217 -- BrasIia - DF - CEP: 70850-070. 
MAIA DIRETA54 MESES - 1- RNC PAGO GEF CRECHES 1017 



e 

À 
GOVERNO DO DISTRITO  FEDERAL 

SECRETARIA DE ES1ADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
/ SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

4 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

DIRETORIA DE CONTRATOS. lERMOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS 

- 
hERÊNcIA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS 

REFERÊNCIA: 080.008.421/2017 
INTERESSADO: Casa de Ismae1 - Lar da Criança 
ASSUNTO: Repasse ao Termo de Colahoraço Ii 110/2017 

À Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias. 

Encaminhamos os autos para providências relativas à Disponibilidade Orçamentária visando 

complementar a(s) nota(s) de empenho acostadas aos autos no valor total 111545.045,00 (quarenta e 

cinco mil e quarenta e cinco reais) para atender o Termo de Colaboração n° 110/2017, firmado entre a 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e a(o) Casa de IsmaeI - 
Lar da Criança, cujo objeto é o atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira 
etapa da Educação Básica, em período integral de 10 horas diárias, em prédio próprio, por até 54 
(cinquenta e quatro meses), no valor estimado de R$7.265.991,60 (sete milhões, duzentos e sessenta e 
cinco mil, novecentos e noventa e um reais e scssenta centavos), que poderá ser prorrogado de acordo 
com a oportunidade e conveniência da Administração Pública, nos termos previstos na Lei 13.019/2014, 
Lei 13.204/2015 e no Decreto n°37.843/2016 

Assim, sugere-se o encaminhamento dos autos a Diretoria de Execução e Controle 
Orçamentário e Financeiro para verificar disponhlilidade orçamentária. 

Em,j/j/2017 

tQK - 

SORAIA
j 

CRISTINA REAL KARIA 
Gerência de Convênios e Parcerias 

Gerente 

À Diretoria de Execução e Controle Orçamentário e Financeiro. 

De acordo como despacho supra. 
Encaminhem-se os autos para as ações relativas à verificaçào de disponibilidade orçamentária, 

conforme proposto pela Gerência de Convênios e Parcerias. 

Eni4jJ 02017 

SAMIRAMYS OS DE S ZA 
Diretoria de Contratos, Termos, ConvêÁlos e Parcerias 

Diretora 

Fohan° 

Precesso 

Rhria:___*_MaL 2264D1-3 
L. 

Secretaria de Estado de Educação 
SGAN 607. Prceço D, Sala 219, 0SF. 70860-070 

Telefone 3901-7314e 331-433I 
SLA UIREU\ 54 hESES -01 - SOLICITAçÃO U'SPONIBILIDMJE DICOT REFORÇO N 



folhasn° 150 
Processo n°  080008.421/201 7 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Á 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO Rubrica: LMat:136W43 
SLJI3SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
DIRETORIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

Referência: Processo no 080.008.421/2017 
Interessado: Casa de IsmacI - Lar da Criança 
Assunto: Disponibilidade Orçamentária 

À COFIC 

Trata-se de dotação orçamentária consignada na Lei Orçamentária n°  5796, de 29 de 
dezembro de 2016 (LOA 2017), para atender a complementação da(s) Nota(s) de empenho emitidas 

para o exercício de 2017, com o Termo de Colaboração n0 110/2017, cujo objeto é o atendimento gratuito 

a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação Básica, em período integral de 10 

horas diárias, em prédio próprio, , no valor total de R$45.045,00 (quarenta e cinco mil e quarenta e 

cinco reais), firmado entre esta Secretaria e a(o) Casa de Ismaci - Lar da Criança, CNPJ n°  
00.077.255/0001-52. 

Informo que a referida dotação é compatível com a Lei n0 5.602, de 30 de dezembro de 
2015 (PPA 2016-2019), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias n°  5.695, de 3/8/2016, conforme 
Programas de Trabalho abaixo relacionados, na Unidade Orçamentária 18101, natureza da despesa 

3.3.50.43, e encontra-se disponível para o exercício de 2017, conforme quadro a seguir: 

Programa de Natureza 

Trabalho: 
Modalidade: da Fonte: Valor RS 

.Despesa:_  

12.365.6221.2388.4379 CRECHE 3.3.50.43 103 R530.030,00 
12.365.6221.2388.4380 PRE-ESCOLA 3.3.50.43 103 R$15.015,00 

.TOTAL - -- RS45.045,00 

Brasilia, 27 de outubro de 2017. 

antos 
cSva .S2a)o- 

C4CCTIJ1E os 

 

Diretor 
À SUAG 

Considerando a solicitação de disponibilidade da Diretoria de Contrato, Termos. Convênios e 

Parcerias e o exposto pela DICOF, encaminho os autos para conhecimento e deliberação superior quanto 

à autorização da complementação da(s) nota(s) de empenho. 

Brasília, 27 de outubro de 2017. 

ÁE  
Renata ticiQieIda Carcia 

.Jtor enadora 

MMADRIAMMlILS I.OtSN]BhIJDADIOICOrCREQiEI7RI-BJflçONE. 110 
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GOVERNO IX) DISTRiTO FEI)ERÀL 

4 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Folhas n° 
Processo ø 080.008.421/2017 

Referencia: Processo no 080.008.421/2017 
Rubrica: 

Interessado: Casa de IsmacI - Lar da Criança 
Assunto: Emissão de Empenho ao Termo de Colaboração no 11012017 

À Diretoria de Execução e Controle Orçamentário e Financeiro da Educaçilo/COFIC, 

Tratam os autos do Termo de Colaboração n°110/2017, firmado entre esta Secretaria e a (o) 

Casa de IsmacI - Lar da Criança, CNPJ ri0  00.077.255/0001-52, em cumprimento à Lei no 

13019/2014 e Decreto Distrital n°37.843/2016, cujo objeto é o atendimento gratuito a crianças de O 

(zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação Básica, em período integral de 10 horas diárias, 

em prédio próprio,. 

A Coordenação de Orçamento, Finanças, Contratos e Convênios informou que a referida 

despesa para complementação da(s) nota(s) de empenho para o exercício de 2017 é compatível com 

a Lei n° 5.602/2015 (PPA 2016-2019), com a LDO no 5.695/2016, e está programada na LOA no 

5.796/2016, conforme valores constantes no Plano de Trabalho. 

Considerando a solicitação da Gerência de Convénio e Parcerias, e com base na competência 

prevista no inciso "V" do art. 50  da Portaria n.° 121, de 24 de março de 2009, com fijicro nos artigos 

58, 59, e 61 da Lei n°4.320/1964 e no disposto do inciso II do ad. 30 do Decreto n.° 32.598/2010, 

DETERMINO a emissão da(s) nota(s) de empenho no valor de R545.045,00 (quarenta e cinco 

mil e quarenta e cinco rcais), em favor do(a) Casa de Ismaci - Lar da Criança, CNPJ n° 

00.077.255/0001-52, conforme quadro abaixo: 

Piograra de 
Trabalho: Modalidade: 

1 
1 Natureza da 
1 Despesa: 

1 Fonte: Valor liS: 

12.365.6221.2388.4379 CRECHE 1 3.3.50.43 :103 R530.030,00 
12.365.6221.2388.4380 1 PRE-ESCOLA 3.3.50.43 1 103 R515.015,00 
TOTAL 11S45.045,00 

Brasí]ia-DF, 27 de outubro de 2017. 

Istias Aparecido da tilva 
Subsecret4rio de Adminisfraç5o Geral 

DODE no 08\dc 03 de maj4'dc 2017, p.17. 

1 

MAIAD!RI.'TA$I RIoRÇONfl 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Nota de Empenho 
Data de Emissão 
Unidade Gestora 
Gestão 
Credor 
Evento 
Empenho Original 
Esfera 
Unidade Orçamentária 
Programa de Trabalho 

Fonte Recurso 
identificador de Uso 
Natureza de Despesa 
Licitação 
Contrato 
Modalidade 
Local de Entrega  

31110/2017 Data de Lançamnto 31/10/2017 N. Documento 2017NE0568 
160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 
00001 - TESOURO 
00077255000152 -CASA DE ISMAEL 
400092 F4EFORÇO DE EMPENHO 
2017NE04481 Pré-Empenho 
1 - FISCAL 
18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
12165622123884379 -MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL 

103000000- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
o Contrapartida 99999 
335043- SUBVENÇÕES SOCIAIS 
07 - Náo Aplicável 

- 
Referência Licitação NÃO APttICÁ-VEL 

O Transferência O 
3-Global . Processo 00000-008000842112017-00 
SEEDF Prazo de Entrega 000 dias 

Valor Documento 30.03000 Numero Suprimento O 
L 'rio Lançado em: 31/10/2017 às 10:51:07 por 60316896187- MARCELLE DE CASTRO CAVALHEIRO 

Valor 
.- -.1 

Outubro 30.030,00 - - 

C6dig Valor 
01 30.030,06 

F4° Licitação Ano Licitação N° Ata Ano Ata W° Item Qtd. Valor Unitário Valor Total 

Descriçaodos Itcn t'± 4'èiL - :rzi,.;rL r:i!.tf  

Item Qoant. 
- 

UnidS4 VsIor Unitário Valor Total 
Gol 000001 REFORÇO DA 2017NE04481 EM FAVOR DO CREDOR SUPRA U 

- 30.030.00 30.030,00 
PARI' FAZER FACE Às DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO 
EMPENHO INICIAL REFERENTE AOS REPASSES PARA O 
EXERCÍCIO DE 2017, CONFOMIE 1111OGRA24A ACOSTADO 
AOS AUTOS, TEÀMO DE COLABORAÇÃO N.° 110/2017, 
ENTRE ESTA SECRETARIA, E O(A) CASA DE ISJ9AEL - - 

LAR DA CRIANÇA, EM CUMPRIMENTO A LEI N° 
13.019/2014 E DECRETO DISTRITAL N° 37.843,2016. DE 
ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS L DESTA SEEDF NOS AUTOS. OR: CECONP 

'FoO 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Nota de Empenho 
Data de Emissão 
Unidade Gestora 
Gestáo 
Credor 
Evento 
Empenho Original 
Este ra 
Unidade Orçamentària 
Programa de Trabalho 

Fonte Recurso 
identificador de Uso 
Natureza de Despesa 
Licitação 
Contrato 
Modalidade 
Local de Entrega  

31/10/2017 Data de Lançamento 31/10/2017 N. Documento 2017NE05687 
160101 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO DE 
00001 - TESOURO 
000772550001 52 - CASA DE ISMAEL 
400092 - REFORÇO DE EMPENHO 
2017NE04478 Pré-Empenho 
1 - FISCAL 
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
12365622123884380 -MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-1)NIIDIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE- 

DISTRITO FEDERAL 

103000000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
o 

- 
Contrapartida 99999 

335043 - SUBVENÇOES SOCIAIS 
- 

07 - Não Aplicável Referência Licitação  NAO AP/LlCA-VEL 
O Transferência O 
3 - Global Processo 00000-0080008421/2017-00 
SEEDF 

- 
Prazo de Entrega 000 dias 

Valor Documento 15.015,00 Numero Suprimento O 
- -ia Lançado em: 3111012017 às 10:40;06 por 603168961B7 - MARCELLE DE CASTRO CAVALHEIRO 

K,es Valor 
Outubro 15.015,00 
Subitens da Despesa 
Côdig Valor 

01 I5.015,00 

Na  Licitação Ano Licitação N°  Ata Ano Ata N° Itom Qtd. Valor Unitário Valor Total 

j;ia0 dõsÏ&n ; 
lternj Quant. i EipcifiS*ó <  t»-'H» Uiidd ValoÊ;Unitâriol Valor Total 
001 000001 REFORÇO DA 2017NE04479 EM FAVOR DO CREDOR SUPRA ti 15.015,00 15.0151 00 

PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMI2NTO DO 
EMPENHO INICIAL REFERENTE AOS REPASSES PARA O - 

EXERCÍCIO DE 2017, CONFOm1E CRONOGRAXA ACOSTADO 
AOS AUTOS, TERMO DE COLABORAÇÃO N.° 110/2017, 
ENTRE ESTA SECRETARIA, P O(A) CASA DE ISMAEL - 
LAR DA CRIANÇA, EM CUMPRIMENTO A LEI N° 
13.019/2014 E DECRETO DISTRITAL N° 37.843/2016. DE 
ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 
DESTA SEEDF 1105 AUTOS. OR: GZCONP 

Fou)ano 13 
- 

Processo 



S GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO oIsTRIro FEDERAL 

SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVËNIOS 
DIRETORIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Folha n° 1 

Processo: 080.008.421/2017 

flubrica:4 Matrícula:&2Mq 3 

PROCESSO: 080.008.421/2017 
INTERESSADO: Casa de lsmael - Lar da Criança 
ASSUNTO: Emissáo de Nota de Empenho complementar 

À Gerência de Convênios e Parcerias, 

Trata-se de procedimento administrativo de emissão de Nota de Empenho 

para fazer face à complementação do exercício de 2017 do Termo de Colaboração 

n° 11012017, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

e a(o) Casa de IsmaeI - Lar da Criança, no valor de R$45.045,00 (quarenta e 

cinco mil e quarenta e cinco reais). 

Considerando o despacho exarado pela Subsecretaila de Administração 

Geral, em que consta a autorização da emissão de Nota de Empenho 

complementar pelo Ordenador de Despesas desta Secretaria de Estado de 

Educaçáo, no valor total acima citado. 

Encaminhamos os autos, para conhecimento e providências que se fizerem 

necessárias, conforme Nota de Empenho acostada. 

Brasília, O /i /2017. 

iJJ\Q 
Rosângela Nazaré de Sousa 

Gerente de Execução Orçamentária 

SGAN 607. Projeção "D Sala 207—Brasília-- DF - CEP: 70650-070. 
Telefone: 3901.2365 / FAX 3901-2365 

MJÂ IIi FTA4  MISI< -1- INcE'T'lI]-NlIur!,•()cREcEEs1oI7 REfl•ORÇO 
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cai a $t 
CAIXA ECQNÕMI14 FEDERAL 

Certificado de Rcgularidadc do FGTS - CRF 

Inscrição: 00077255/0001-52 
Razão Social:cASA ISMAEL CASA 
Endereço: ST GRANDES AREAS NORTE 914 CON) C / ASA NORTE / BRASILIA 

/ DF /70000-000 

A Caixa Econômica Federal, no uo da atribuição que lhe Confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de fflaio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificaa encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. - 

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

Validade: 02/11/2017 a 01/12/2017 

Certificação Número: 2017110201080186232567 

Informaço obtida em 06/11/2011, às 10:47:34. 

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

Folha p0  

Processo n. 
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09)11/2017 wvwfazenda .df.gov.br/aplicacoes/cedidaolemitefiertidao.Cfm 

rnprimir 

j DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
SUBSECRETARIA DA RECEITA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DËBITOS 

CERTIDÃO N° 333-01.521104/2017 
NOME CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA 
ENDEREÇO STR GRANDES AREAS NORTE Q 913 CONJUNTO G 
CIDADE ASA NORTE 
CPF 
CNPJ 00.077.25510001-52 
CF/DF :0732866100140-ATIVA 

FINALIDADE : JUNTO AO GDF 

CERTIFICAMOS QUE_____ 

Até esta data não constam débitos de tibütos de competência do Distrito Federal, inclusive os 
relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos 
que venham a ser apurados. 

Certidão expedida conforme Decreto Distrital n°23.873 de 04/07/2003, gratuitamente, 

Válida até 07 de Fevereiro de 2018. 

Brasilia, 09 de Novembro de 2017. 

Certidão emitida via Internet às 09:54:00 e deve ser 'validada no endereço www.fzenda.df.gov.br  

__— 
'o 

Processo 
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09111/2017 Ernissâ de28  À. de Certidào 

BRASIL j 
Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais 

r7t - 
øeceitaFederal K.14:hti'Lt' 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA 
CNPJ: 00.077.25510001-52 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima ident4icado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tribotârios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçães em DMda Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. li da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada 
i 
a verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços chttp://.receitafazendagov.br> ou <http://.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portria Conjunta RFB/PGFN nQ 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 14:09:40 do dia 18/10/2017 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 16/04/2018. 1 - . 
Código de controle da certidão: CFEB.16E7.13A13.76D0 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este docUmento. 

- Nova Consulta Preparar página 

- para FmpreSO 

poceSS° 
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'ágra 1 de 

[OÜER .JUL)ICIARïO 
J(JSTIÇA DO TPABALHD 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CASA DE TSMAEL - LAR DA CRIANCA 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.077.255/0001-52 
Certidão n°: 139863956/2017 
Expedição: 09/11/2017, às 09:54:27 
Validade: 07/05/2018 - 180 (cef)to e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o ri° 

00.077255/0001-52, NÂO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão bondiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente.. 

INFORMAÇÃO IMPORT2½flTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação, das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firma&os perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.3 

Folha rt°  /38 

Frncesso  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Movimento de Transferência 
Exercício: 2011 

PSIAT33S 

Inadimplente: Não Espécie: 9-Termo de Colaboração 

N° Transferência: 

Data: 05109/2017 Hora: 11:09:17 

Usuário: 732.164.31t91 - GRAZIELLE MOREIRA DA SILVA 

Histórico 

Concedente: 160101-00001 

Beneficiado: 00077255000152 

Número Original: Çj1917 

Processo: 080.008421/2017 

Data Celebração: 09/08/2017 

ita Início Vigência: 09/08/2017 

Data Conclusão: 08/0212022 

Unidade Gestora: 

Área Beneficiada: EDUCAÇÂO Data Efetiva 
Prest. Contas: 

Valor Transferência: 1265991,6 

Valor Contrapartida: 

Data Publicação: 05/09/2017 

Data Fim Vigência: 08/02)2022 

Data Prestação Contas: / 1 

Gestão: 

Setor Responsável :GbONP -• 

Banco: Agência: Conta Bancária 

Executor 80808080810- 

Interveniente 80808080810- 

Gestor Concedente: 01818791153- VALDEMAR MARTINS DA SILVA 

Gestor Beneficiário: 01818791153- VALDEMAR MARTtNS DA SILVA 

Objeto: Ação conjunta entre a Administração Pública e a OSC CASA DE ISMAEL-LAR DA CRIANÇA, para atendimento a 
crianças de 0 a 5 anos primeira etapa da Educação Básicaem período integral de 10 horas diárjas, em prédio 
própdo. 

isikicativa Formalização do Termo de Colaboração com vigência de 54 meses. 

Situação do Reglitro Ativo I,  Fohah0 18v? 

Processo

96  

Página: 1 - - Emitido em: 09/1112017 08:39:57 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Lista Transferência 
Inadimplente Não 

Espécie Transferência Concedente Beneficiado Número Original Espécie SIAFI Transferência SIAFI ABeneficiada Setor Resp. 

1 002200 110901-11901 00077255000152 03 O 000000 
1 - 002521 150902-18902 0007755000152 49199 01 000000 SOCIAL - SUAG 

1 002546 180902-18902 00077255000152 13/95 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 004953 180902-18902 00077255000152 34/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 005011 160903-16903 00077255000152 34/2009-SEDF O 000000 
005142 180902-18902 00077255000152 18/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 005143 180902-18902 00077255000152 42/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 005393 160101-00001 00077255000152 3412009-SEDF O 000000 - 

1 005604 160101-00001 00077255000152 09/2010-SEDF O 000000 
1 005131 180902-18902 00077255000152 33/2010 O 000000 SOCIAL SUAG 

005732 180902-18902 00077255000152 32/2010 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 007048 160101-00001 00077255000152 09/2013 O 000000 
1 007785 160101-00001 00077255000152 08/2014 O 000000 

011098 180902-18902 00077255000152 37/2016 O 000000 SOCIAL SUAG 
1 011099 180902-1 6902 00077255000152 36/2016 O 000000 SOCIAL SUAG 

4 004774 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 - - 005212 11090111901 . 00077255000152 S/N 
- 

• O -- - 

- 

00000 - SOCIAL UNGEF 

4 007000 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 . 007002 110901-11901 00077255000152 51W * 0 000000 SOCIAL UNGEF 

007601 110901-11901 0007725000152 S/N 0 000000 
4 008847 110901-11901 00077255000152 SIN * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 011042 110901-11901 00077255000152 21/2016 O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 013131 110901-11901 00077255000152 002/2017 O 000000 SOCIAL UNGEF 
4 013578 110901-11901 00077255000152 012/2017 O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 004773 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 006999 110901-11901 00077255000152 51W O 000000 
5 007001 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 
5 007602 110901-11901 00077255000152 S/N 0; 000000 
5 008795 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 013283 110901-11901 00077255000152 007/2017 O 000000 SOCIAL UNGEF 

9 012053 160101-00001 00077255000152 009/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 012098 160101-00001 00077255000152 48/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 013258 160101-00001 00077255000152 167/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

9 013259 160101-00001 00077255000152 168/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

.9 013260 1€0i0i0O00i 00077250O0152 1 1O/201 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

Página: 1 Emitido em: 0611112017 11:44:46 
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GOVERNO DO DISÍRITO FEDERAL 

1SECRETARIA DE ESTADODE EDUbAÇÃO DO DITRIUO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE ADMLNIS'rRAçÃo GERAL 

S 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENIU, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÉNIOS 

DIRETORIA DE CONTRATOS, TERMOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS 
GERÊNCIA DE CONVÉNIOS E PARCERIAS 

Folhasn° 

REFERÊNCIA: 080008421/2017 k oces_08000842 1/2017 

INTERESSADO: Casa Transitória de Brasília 1 RubrieaLMat.;au4 \ 1 
ASSUNTO: 4° Repasse ao Termo de Colaboração n° 1o/2017 

À Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias. 

Encaminhamos os autos para providências relativas ao 40 repasse de recursos, do Termo de Colaboraçâd 

no 11012017, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e a 

Casa de Ismaci- Lar da Criança. 
Considerando que os repasses de recursos devem observar ao eronograma de desembolso do Plano de 

Trabalho e que consta nos autos nota de empenho, no valor de R$ 134.555,40 (cento e trinta e quatro mil 

quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta. centvos). 

Considerando a necessidade de se efetuar o repasse com a máxima urgência, uma vez que a liberação dos 

recursos deverá ser anterior à data prevista para a realização •da dèsi,esa, e por se tratar de oferta de Educação* 

Infantil, cujo atendimento às crianças demanda pagamento de recursos humnos e aqüisição de géneros alimentícios. 

Considerando que até a presente data a()rganiaçào da Sociedade Civil supracitada apresenta regularidade 

fiscal, confirme os documentos listados abaixo: - 

n$#T RELAÇÃO / I400ÀLJZÀCÃO DOS DOCUMENTOS-NOS Autos W~W 

Nota(s) de Empenho - çI 
lermo de Colaboraçâo 
Cronograma de Desembolso S4 
Certificado de Regularidade do FGTS 5,4 
Certidão Negativa de Débito para como GDF ____________ 

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 15 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho  

Regularidade no SIGGO  

Nula de Lançamento do Registro do Repasse 
Assim, sugere-se o encaminhamento dos autos A Subseeretaria de AdministraØo Geral para deliberaçãó 

superior relativa ao repasse e, em seguida, à Gerência de Execução Financeira para providências decorrentes 

Brasilia-DF, °/H /201 7 

LucaRodrigues Quaresma 
Gerénia de Ccpvênios e parEerias 

Gerente - Substituto 

À Coordenaçfto de Orçamento Finanças, Contratos e Convênios. 

Dc acordo com o despacho anverso.• - - 

Encaminhem-se os autos para as ações relativas ao repasse de recursos do Termo de Colahoraço no: 

110/2017, conforme proposto pela Gerência de Convênios e Parcerias. 

Brasília-DE, 
0r1 

/2017 

Samírfiieosdeza 

Diretoria de Contratos, Termos, Cc vénias e Pa,cerias 

Diretora 

Secretaria de Estado de Educaçào 
SCAN 607, projeçlo D. Sala 219! CEP- 70.850.070 i 

Telefone: 3901-2314 e 3901-4331 
MALA DIRETA 54 MESES 7-SOlICITAÇÃO PAC4ENTO DICOT 



À GOVERNO DO l)ISTR1TO FEDERAL 

a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

e SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Folhas nG  /QJ 

Processo n°080.008.421/2017 

Matr1cuIa:Qt94 3 Rub: 
Referência: Processo n°. 080.008.421/2017 

Interessado: Casa de Ismaci - Lar da Criança 

Assunto: Liquidação e Pagamento - 4° repasse do Termo de Colaboração n° 11012017-
Exercício de 2017 

À Gerencia de Execução Financeira, 

Tratam os autos do Termo de Colaboração n°110/2017, firmado entre a SEEDF e a 
(o) Casa de IsinacI - Lar da Criança , CNPJ n° 00.077.255/0001-52, cujo objeto é o 
atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação 
Básica, em período integral de 10 horas diárias, em prédio próprio, por até 54 (cinquenta e 
quatro meses), no valor estimado de R$7.265.991,60 (sete milhões, duzentos e sessenta e 
cinco mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos), conforme plano de trabalho 
aprovado pela Comissão de An5lise dos Planos de Trabalhos - CAPT de que trata a Portaria 
n°304 de 12 de julho 2017, publicada no DODF n° :133 de 13 de julho de 2017, nos termos 
previstos na Lei 13.019/2014. Lei 13.204/2015 e no Decreto n°37.843/2016, considerando o 
cronograma de desembolso da 3R  parcela no valor mensal de R$134.55540 (cento e trinta e 
quatro mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos). 

Em face ao exposto, e considerando o despacho da Gerência de Convënios e Parcerias 
da Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias, que informa da regularidade fiscal 
e trabalhista da Instituição Colaboradora, AUTORIZO no uso da competência delegada pelo 
inciso "V" do art. 50  da Podaria n.° 121, de 24 de março de 2009, com fulcro nos anigos 58, 
59 e 61, da Lei 4.320/1964, combinado ainda com o disposto no art. 29 e incisos IV e V do 
art. 30 do Decreto n° 32.598/2010, a liquidação e o pagamento referente ao 40  repasse do 
cronograma de desembolso no valor total de R5134.555,40 (cento e trinta e quatro mil, 
quinhentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos), em favor da(o) Casa de IsmacI 
- Lar da Criança, CNPJ n°00.077.255/0001-52, de acordo com o previsto no cronograma de 
desembolso para o exercício de 2017 do Termo de Colaboração n° 110/2017, conforme 
quadro abaixo: 

Programa de 
Natureza 

Modalidade: da Fonte: Valor Total R$: 
Trabalho: 

Despesa: 
. . .. - 

12.365.6221.2388.4379 CRECIJE 3.3.50.43 103 
R$I 34.555,40 

12.365.6221.2388.4380 PRE -ESCOLA 3.3.50.43 103  

Brasilia - DF, O/.Qj 2017. 

Geral 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
1 r. 

Detalhamento de Nota de Lançamento 
Data de Emissão 09/11/2017 Data de Lançamento 09/11/2017 N. Documento 2017NL15971 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTAÔO DE ÊDLJCAÇÃO DO DF 

Gestão 00001 - TESOURO 

Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 

Contrato Fatura/NF 00000000000000000000 Processo 060.008.421/2017 

Transferência 13260 Espécie 9 Decreto 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte 
Contábil Orçamentária  

113110800 33504a01 

510420 2017NE04478 113110800 33504301 

520411 2017NE04481 - 218911201 33504301 

520411 2017NE04478 218911201 33504301 

Ob 

k!F1tfl 

89703,60 / 

44.851,80 / 

89103,60 

44851.80 

103000000 

103000000 

103000000 

103000000 
----- -------------------------------------------- ,.rn'Jr.ucr r-lcr. nu 'r ntrMt uu UFIUNUUHAMA DE  DESEMBOLSO DE 2017 AO 

TERMO DE COLABORAÇAO, EM FAVOR:CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA CNPJ, 
00.077.255/0001-52 PROC.PAG. ACIMAICITADO- CONF. AUTDO ORDDESP-SEDF 

suário Lanqado em: 09/11/2017 às 18:27 por 4917873120 - DILENY BARREIRA LUSTOSA SlQUEIRA 

o 7  

Fo!han0  is 

- Pmcsssr 

1 
22€ Q1•  .- ........ 

Página: 1 Emitido por: DYLLES Emitido em: 09/11/2017 20:02:21 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhamento de Previsão de Pagamento 
Data de Emissão 10/11/2017 Data de Vencimento 10/11/2017 N° Documento 2017PP15307 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO Paga - 20170B55660 

Gestão 00001 - TESOURO 

UG Pagadora 130101 
- Gestão Pagadora 00001 Data Pagamento 10/11/2017 

Domicilio Bancário 070 00100 8000520 

Credor 0007725500012 - CASA DE ISMAEL 

DomicílIo Bancário 070 00050 028425-3 Identificação 

Código da União Período de Competência 
Processo 080008421/2017 Valor 134555,40 
Fatura/NF 00000000000000000000 

NL Referência 2017N1-15971 NE Referência 20171ME04478 N° RF / RC 
Finalidade PG 040  REPASSE CRONOGRAMA DESEMB/2017, TC 110/2017 

Evento Inscrição Classificação Classifiçação Fonte Valor 
Contábil Orçamentária 

700411 20171ME04478 218911201 33504301 103000000 44851,80 
À411 2017NE04481 218911201 33504301 103000000 89.703.60 

701969 00000000 • 134555,40 

UsuárIo Lançado em: 10111/2017 às 10:39:36 por 15651669817- RENATA DE OLIVEIRA BRAGA 

RúbcaJ_Matst3EJ 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SUOSECREIAXIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Folha n° fqfç 

DImRIA DE ECUÇÃO E COrflO ORÇMnÁRIO E FINM4CEIRO 
COORDENAÇÃO DEORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS ECONVÊNIOS Processo: 080008.421/2017 

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO fiNANCEIRA 1 
Rubrica: Matrícula:  

PROCESSO: 080.008.421/2017 

INTERESSADO: Casa deismaci - Lar da Criança 

À Gerência de Convênios e Parcerias, 

Encaminhamos os autos, após o pagamento do 40  (quarto) repasse 2017 do Termo de 

Colaboração n0  110/2017. 

Brasilia,Ãp  1/ /2017. 

Ana Rita Bilác de Azevedo 
Gerência de Execução Financeira 

Gerente 

SGAN 607, Projeção D" Sala 217— Brasília - DF - CEP: 70850-070. 

MAIA D]RETAS4 MSS - II - FNC PAGO GEFCRECHES 2017 



O1/12017 Poflal da Transparência - Enficadess Privaas Sem Fins Lucrativos Impedidas por nome/CMPJICPF 

ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS IMPEDIDAS POR NOME/CNPJ/CPF 

- 
Caso queira outra classificação cl iq ue no Unio da coluna corres por, dente 

nades da Entidade Prkadi som Fim. Lucrgluo 0-Joo do conuni( 

cdaI/lciTe i anta.i !r1dvo óiqi- 
Não Foram encontrados registros que atendam o seguinte critério de busca: 00077255000f52. 
nata: 01/12/2017 Hora: 15:28:42 - 

Pesquisar 00077255000152 
- 

Pâolna 1/1 
« Primeira Anterior 1 Próxima  1 Liitima • Página eir. 

ti dique aqui para baixar dados do portal 

Recomendase visuali2ai em resoIuco 1024x763 

ATENÇÃO 
Os registrns constantes do CEPIM tem como base as informaçôes Inseridas no SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACÃO FINANCEiRA - SIAFI pelos árgos e 
entidades da administraço pública Federal concedentes de recursos. 
55o consideradas impedidas as entidades pnvadas sem fins iucrativos que possuem registros em "INADIMPLÉNCIA EFETIVA ou MPUGNADOr. Assim, eventuais 
esciarecimentos ou solicitações para a correção das informações do CEPIM deverão ser requeridas aos órgãos e entidades retro mencionados. 
Os dados publicados no CEPIM são atualizados diariamente. 

Barra 

.,_______ _•_ t 

Fcth n° 

Processo _________ 

http:/fw,w.portaItransparencia.gov.br/cepim/EntidadesImpedidasasp?paramEmpresa3&pagina=  1 &TextoPesquisa00077255000152 112 



01/12/2017 Portar da Transparência - Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas por riome/CNPJ/CPF 
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httji/wÁ,.siíge.caixagov.br/Empresa/Crf/CrfIFgeCFSImprimirP... 

rAs
M V a an 

CAFXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade dõ FGTS - CRF 

Inscrição: 00077255/0001-52 
Razão social:CASA ISMAEL CASA - 

Endereço: ST GRANDES AREAS NORTE 914 CON] C / ASA NORTE! BRASILIA 
/ DF / 70000-OOD 

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

O presente Certificado nâo servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/Ou encargos devidos, 
decorrentes das õbrigações com d FGTS. 

Validade: 21/11/2017 a 20/12/2017 

Certificação Número: 2017112101132442186920 

Informação obtida em 01/12/2017, às 15:06:17. 

A utilizaçào deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de áutenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

frolhanb ,q 

1 de 1 01/12/201715:06 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Lista Transferência 
Inadimplente Não 

Espécie Transferência Concedente Beneficiado Número Original Espécie SIAFI Transferência SIAFI A.Beneticiada Setor Resp. 

1 002200 110901-11901 00077255000152 03 

002521 180902-18902 00077255000152 49/99 

1 002546 180902-18902 00077255000152 13/95 

1 004953 180902-18902 00077255000152 34/2009 

1 005011 160903-16903 00077255000152 34/2009-SEDF 

1 005142 180902-18902 00077255000152 18/2009 

1 005143 180902-18902 00077255000152 42/2009 
005393 16010100001 00077255000152 34/2009-SEDF 

1 005604 160101-00001 00077255000152 09/2010-SEDF 

1 005731 180902-18902 00077255000152 33/2010 

1 005732 180902-18902 00077255000152 32/2010 
007048 160101-00001 00077255000152 09/2013 

1 007765 160101-00001 00077255000152 08/2014 

1 011098 180902-18902 00077255000152 37/2016 

011099 180902-18902 00077255000152 36/2016 

4 004774 110901-11901 00077255000152 S/N * 

4 00521 P tidgoLiioi - 000772550001 S/N - -. 

4 007000 110901-11901 00077255000152 S/N 
4 007002 110901-11901 00077255000152 S/N * 

007601 11090111901 0007725500012 S/N  

4 008647 110901-11901 . 00077255000152 S/N M t 

4 011042 110901-11901 00071255000152 21/2016 

4 013131 1109W-11901 00077255000152 002/2017 

4 013578 110901-11901 00077255000152 012/2017 

5 004773 110901-11901 00077255000152 S/N * 

5 006999 110901-11901 00077255000152 S/N o 

5 007001 110901-11901 00077255000152 S/N 8 
5 007602 110901-11901 00077255000152 S/N 

5 008795 110901-11901 00077255000152 S/N , 

5 013283 110901-11901 00077255000152 007/2017 , 

9 012053 160101-00001 00077255000152 009/2017 

9 012098 160101-00001 00077255000152 48/2017 

9 013258 160101-00001 00077255000152 167/2017 

9 013259 160101-00001 00077255000152 168/2017 

013260 160101r00001, 0007725500.01.52 - 11O/2Ol7'ii 

Página: 1 Emiudo em: 01/12/2017 12:02:11 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SURSECRE1ARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
DIRETORIA DE CONTRATOS, TERMOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS 

GËRÍiNCiA1)ECONVÊNIOSE PARCERIAS 
Folhas no /QM 
Processo n° 080.008.421/2017 
Rubrica: 

REFERÊNCIA: 080.008.421/2017 
INTERESSADO: Casa de lsmael - Lar da Criança 

ASSUNTO: 5° Repasse ao Termo de Colaboração n°110/2017 

À Diretoria de Contratos, Termos, Conv&iios e Parcerias. 

Encaminhamos os autos para providencias relativas ao repasse de recursos de 2017, do Termo de 

Colaboração n° 110/2017, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDERAL e a(o) Casa de Ismael - Lar da Criança - 

Considerando que os repasses de recursos devem observar o cronograma de desembolso do Plano de 

Trabalho e, consta nos autos nota de empenho, pela qual correrá a despesa, no valor de 111$I34.555,40 (cento e 

trinta e quatro mil, quinhentos e cinqUenta e cinco reais e quarenta centavos). 

Considerando a necessidade de se efetuar o repasse de recursos com a máxima urgência, uma vez que a 

liberação dos recursos deverá ser anterior à (lata prevista para a realização da despesa, e por se tratar de oferta de 

Educação Infantil cujo atendimento às crianças demanda pagamento de recursos humanos e aquisição de gêneros 

alimentícios. 
Considerando que até a presente data a Organização da Sociedade Civil supracitada apresenta regularidade 

ÇI ,- ,1.,r,,n,pntnc Iictrn1nç nbain: 

.. nflç.o 1 UJCALIZACÃG&SS nOtuMcriTÕs NÕflUTOS ________ 

1 Çj Nota(s) de Empenho 
Termo de Colaboração & VIS 

Cronograma de Desembolso 
94 

Certificado de Regularidade do FGTS _____
91  
________ 

Certidão Negativa de Débito para com o GDF  

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 181 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho  

Reguladdade no SIGGO  

Nota de Lançamento do Registro do Repasse J5q 
Assim, sugere-se o encaminhamento dos autos à Subsecretaria de Administração Geral para deliberaçao 

superior relativa ao repasse e, em seguida, a Gerência de Execuço Financeira para providências decorrentes. 

Brasília-DF, /J/ 2017. 

Sor ia Cristina Real Karia 

Gerência de Convêriios e Parcerias 

Gerente 

À Subsecretaria de Administração Geral. 

De acordo com o despacho supra. 

Encaminhem-se os autos para as ações relativas ao repasse de recursos do Termo de Colaboração no 

110/2017, conforme proposto pela Gerência de Convénios e Parcerias. 

13rasí1ia-DF, OS il7-1 2017. 

Samíra Â

Yc 

s e ti7 

Diretoria de Conlratos, Termos. Cnn &rtios e Parcerias 

Diretora 

Secret,i de Eslad° de Educação 
SCAN 607, Pojeção D, Sara 219, CEP- 70.850-070 

T2 
foe: 3901-2309 e 3901.4331 

tLA OtRETk 54 AESES -7- SOLICITAÇÃO PAGA AEIITO ÉCOT 2 RËPAss 



1 GOVERNO DO DISTRITO FEI)ERAL 

S 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
fl5CRETAR1ADE'ÀDMIN1STRAÇÃO GERAL 

Folhas no&oo 

Processo G 080.008.42112017 

t,laincuimPa~  Rub 
Referência: Processo n°. 080.008.421/2017 

Interessado: Casade lsmael - Lar da Criança 

Assunto: Liquidação e Pagamento - 5° repasse do Termo de Colaboração n° 11012017- 

Exercício de 2017 

À Gerencia de Execuçâo Financeira, 

Tratam os autos do Termo de Colaboração n°110/2017, firmado entre a SEEDF e a 

(o) Casa de lsmael - Lar da Criança CNPJ no 00.077.255/0001-52 cujo objeto é o 

atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação 
Básica, em período integral de :io horas diárias, em prédio próprio, por até 54 (cinquenta e 
quatro meses), no valor estimado de 111$7.265.991,60 (sete milhões, duzentos e sessenta e 
cinco mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos), conforme plano de trabalho 
aprovado pela Comissão de Análise dos Planos de Trabalhos - CAPT de que trata a Portaria 

n0 304 de 12 de julho 2017, publicada no DODF n°133 de 13 de julho de 2017, nos termos 
previstos na Lei 13.019/2014, Lei 13.204/2015 e no Decreto n° 37.843/2016, considerando o 
cronograma de desembolso da 3  parcela no valor mensal de 11$134.555,40 (cento e trinta e 
quatro mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos). 

Em face ao exposto, e considerando o despacho da Gerência de Convênios e Parcerias 
da Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias, que informa da regularidade fiscal 
e trabalhista da Instituição Colaboradora, AUTORIZO no uso da competência delegada pelo 
inciso "V" do ad. 5°  da Podaria n.° 121, de 24 de março de 2009, com fuicro nos artigos 58, 
59 e 61, da Lei 4.320/1964, combinado ainda com o disposto no ari. 29 e incisos IV e V do 
ad. 30 do Decreto n°  32.598/2010. a Equidação e o pagamento referente ao 5° repasse do 
cronograma de desembolso no valor total de R$134.555,40 (cento e trinta e quatro mil, 

quinhentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos), em favor da(o) Casa de IsmacI 

- Lar da Criança, CNPJ n°00.077.255/000I-52, de acordo com o previsto no cronograma de 
desembolso para o exercício de 2017 do Termo de Colaboração no 110/2017, conforme 
quadro abaixo: 

Natureza  

Programa de Modalidade: da Fonte: Valor Total R$: 
Trabalho: 

_______________ 
Despesa: •  

12.365.6221.2388.4379 CRECHE 3.350.43 103 R$134 55540 
- - 

12.365.6221.2388.4380 PRE-ESCOLA 103 
Lsrasitia - LJr, UiJj LUI!. 

Aparecido da lva 
o de Adminislr#o Geral 

E

Mai 
. 

MAIA DIrnm 54 MEÇIG S. AIJTORII.O JOUIDACÃO cRFQh! 10173 rtr*ueeõcfmh 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Ã 
Lista Extrato da Nota de Empenho 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 

Gestão 00001 - TESOURO 

Número Empenho 2017NE04478 

Histórico Valor 

Empenho Reforço 
Empenho Anulado 
Empenho a Liquidar 
Empenho Liquidado 
Empenho a Pagar 
Empenho Pago 
Empenho Estorno Anulação 
Descontos Recebidos 

20924400 

15.01500 

0,00 

44.85190 
179.40/20 

0,00 
1/9.407,20 

0.00 
0,00 

E 

F&har  

Processo 

Pàgina: 1 Emitido por: SORAIA Emitido em: 06/1212017 10:30:51 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

À. Lista Extrato da Nota de Empenho 
Unidade Gestora 160101- SECRETARIA DE ESTADO DE ÉDUCAÇÃO DO DF 

Gestão 00001 - TESOURO 

Número Empenho 2017NE04481 

Histórico Valor 
Empenho Emitido 418488,00 
Empenho Relorço 

- 30.03000 
Empenho Anulado 0,00 
Empenho a Liquidar 89703,60 
Empenho Liquidado 35881440 
Empenho a Pagar 0,00 
Empenho Pago 358814,40 
Empenho Estorno Anulação 0,00 
Descontos Recebidos 0,00 

e 

rotfla o2Oa. 

Pirmosso no  pgn4 /ai 

pH:!_MP4223Ã943  

Página: 1 Emitido por: SORAIA Emitido em: 06/1212017 10:31:04 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhamento de Nota de Laüçamento 
Data de Emissão 1l12/20l 7 Data de Lançamev1to 11112/2017 N. Documento 2017N1_1 8042 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO D1 EDLJCAÇAO DO DF 

Gestão 00001 - TESOURÕ 

Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE E51. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 

Contrato Fatura/NF 00000000000000000000 Processo 00000-0080008421/2017-00 

Transferência 13260 Espécie 9 Decreto 

Evento Inscrição CIassficação Classificação Fonte Valor 
Contá,iI Orçamentária 

510420 20171,1E04481 113110800 33504301 103000000 89.70360 

510420 2011NE04478 1111fl,00 33504301 103000000 44.551,80 

520411 2017NE04461 218911201 33504301 103000000 89.703,60 

520411 2017NE04478 21891211  01 33504301 103000000 44.851,80 

Observação APROP.DESP. REF. AO  50  REPASSE 00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE 2017 AO 
TERMO DE COLABORAÇÃO, EM FAVOftCASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA CNPJ, 
00.077.255/0001-52 PROC.PAG. ACIMA CITADO- CONF. AUT.DO  ORD.DESP-SEDF 

Usuário Lançado em: 11/1212017 às 09:12 por 11(31343840 - MARIA LÚCIA PEREIRA DIAS 

• Folha fl 
. 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvfr.wa de Combate à Corrupção, no telefone 0800-649060 

Página: 1 Emitido por: LÚCIA 
- Emitido em: 1111212017 09:29:29 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhamento de Previsão de Pagamento 
Data de Emissão 11/12/2017 Data de Vencimento 13/12/2017 N° Documento 2017PP16693 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO - Paga -20170B61682 

Gestão 00001 - TESOURO 

UG Pagadora 130101 Gestão Pagadora 00001 Data Pagamento 13/12/2017 

Domicílio Bancário 070 00100 8000520 

Credor 00077255000152- CASA DE ISMAEL 

Domicilio Bancário 070 00050 028425-3 1 Identificação 

Código da União Período de Competência 
Processo 00000-0080008421/2017-00 Valor 134.555,40 
Fatura/NF 00000000000000000000 

NL Referência 2017NL18042 NE Referência 2017NE04478 N° RF / RC 
Finalidade PC 05° REPASSE CRONOCRAMA DESEMB/201 7, TO 110/2017 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Contábil Orçamentária 

7(11)411 2017NE04418 218911201 33504301 103000000 44.851,80 

11 2017NE04481 218911201 33504301 103000000 89703,60 

701989 00000000 134.55540 

Usuário Lançado em: 11/12/2017 às 17:30:19 por 40085694134- GERALDO MAGELA CURADO TELES 

d 

Página: 1 Emitido por: FABRICIA Emitido em: 02/01/2018 12:19:19 
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OOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO.E.FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
DIRETORIA DE EXECUÇAO E CONTROLEORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

REFERÊNCIA: Processo n0 080-008.421/2017 

INTERESSADO: CASA DE ISMAEL- LAR DA CRIANÇA 

ASSUNTO 50  REPASSE DE RECURSO/2017 

DESPACHO 1 

À GCONP, 

Tratam os autos, sobrà o pagamento de Despesas, referente ao 50  (quinto) repasse de 

recursos de 2017, do Termo Aditivo de Colaboração no 110/2017, firmado SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e a CASA DE ISMAEL- LAR DA CRIANÇA, 

cujo objeto é o atendimento gratuito a crianças dã primeira etapa da Educação Básica. 

Encaminhamos os autos após pagamerto, conforme documentação acostada à fl. 204, 

para ciência e demais providências. 

Brasília...../ 9J /t . 

i 

ANA RITA BILAC DE AZEVEDO 
Gerência de Execução Financeira 

Gerente _______________________ 

Fr2ta wr 

Prce&so 

RECEBIDO 

E4LI2iflJàS ___p 



GOVERNO DO ÚISTRITO FEDERAL 
Á SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretarii,IeAdntiristr.ao Geral 
Coordenação de Orçaineno, Finahças, Contratos e Convênios 

Diretoria de CoutraIo, Termos, Convênios e Parcerias 

Memorando n°  1  /2017 - DICOT 

- 

EGGEPAÍ 
5O57/.2O 

Brasília, 19ídê setenibro de 2017. 

A Coordenação Regional de Ensino de PlanQ PilotofQuzéiro, 
Assunto: Designação de Gestor Financeiro Pedagógico 

Trata-se da celekaçáo do Termo de Colaboraçáo n° 110/2017, firmado entre esta 

Secretaria de Estado de Educação e a Organização da Sociedadé Civil Casa de IsmaeI - Lar da 
Criança, cujo objeto é o atendimento na Educação ]nfantil, primeira etapa da Educação Básica, 

em prédio próprio, por meio do processo n" 080G08$21 /2017. 

Solicitamos que a indicação de 2(dtis) gestores pedagógicos, sendo 1(um) titular e 

1(um) suplente, e 2(dois) gestores finance.irõs3endo 1(urn) titular e 1(um) suplente, que deverão 

acompanhar e fiscalizar as atividades prevists no citado ajustè de acordo com o disposto nas 

Portarias 42 e 43, de 25/02/2013, seja encaminhada à Gerência de Convênios e Parcerias. O 

documento de indicação deverá contei. obrigal.oriamente, os seguintes dados: 

fiES W.NAÇÂO 

E-mail 

Gestor Nome do Matrícula itiefone Coorporativo CPF Ciente 

Titular/ servidor (a) e  n. 

Financeiro e lotação flXXXX XXX)Ç. xx@se.df. gov.br  XXXXXX 

Pedagógico 

E-mail 

Gestor Nome do Matrícula Trielone Coorporativo CPF Ciente 

Suplente servidor (a) e n° 

XXXXXX flXX 1  xx@se.df.gov.br  XXXXXX Financeiro e lotação 

Pedagógico 

Os servidores deverão dar cêncià fia indiéaçio, que deverá ser efetuada no prazo 

máximo de 5(cinco) dias a contar do recebimcto &ste. 

Colocamo-nos à disposição para {uaisquer informações adicionais por meio da 

Gerência de Convênios e Prcerias pelos telefones 3901-2314 ou 3901-4331. 

SAM1RAMYWfSJMUZA 

RECEBIDO 

EM22 /09 /17ÂS H 
PROTOCOLÚ/CREPPC 

Direloria de Con/rasos, Ijnnos. coiw4'os.e ParceritUJ 5rp. NA T 24864 

Diretora 

t I  

SE/PROTOCOLO 
Ica/Ma 43.765-4 Sõtor/Ór ão 

:;ecrc:ria de Estado de Educação do Distrito Federal 
Unidade lI DICOT. GA .T 07. Projcçào O, Sala 223 — Brasília/DF— CEP: 70830-300 

Telefones: 3901-1847 



4. 

II 

PraG055° 

tí.1,  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
sEcRrARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PIANO PILOTO 

À  
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÂO GERAL 

Senhor Gerente, 

Em conformidade com a Portaria SEDE de n°42 e 43/2013, de 25/02/2013. solicito a publicação no 
Diário Oficial do Distrito Federal, do servidor abaixo para designação: 

110/2017 TipodeAjuste 
T.C. TERMO DE COLABORAÇÃO 

DESIGNAÇÃO________  

Encargo Servidor N° matricula Telefone E-mail CPF Ciente 
- 

Gcslorrrilul 
ar 

SUSANA DE 
S. ES. 

33891-5 3901- 
7511 

susana.Iavare 
sse.df.gov.b 

602.658.9 
21-04 

Financeiro TAVARES 

ANA MARIA 33890-7 3901- ana.lee@sc.df 539447.4 
Gestor/Suple ALVES LCE 7511 .gov.br 71-00 

 

Atenciosamente, 

Mozart Fernan s Teixetra 
Chefe UNIAG-PP 
Matricula 29497-7 

Brasilia, 29/09/2017. 

OlhaF~ CIS30 
----- 

B r s 1 i 1' a r i n 6n i o C u li u e o 1 d a II u rn ri i d a d e 
nu6nppc20 I5©gmail.com  

SIiPN 511. Edificio Ditar III. lo andar, BrusIia-DF. 1 lelboes 3901- 6074 



o-, 
O 

—1 
O) 

'o 

- - 

DESIGNAÇÃO 
2 

g 
------------------------------------------------------------- 

Casa de lsmael - Lar da Criança 

Gestor 
Pedagógico Nome 

Matrícula i Telefone E-mail 1 CPP Ciente 

Titular Luciana de Oliveira Lima 35403 99271-6229 Convenios.ebppcmail.com  693393681-34  

Suplente 
Coutmho 

Marlene Vieira Gomes 64476-O 99966-3208 
- - - - 

SE 

(,u Matrkxja: 47.636-6 
Chefe IJWIEB da CREIPPC 

000F. n° 123 de 29 de junm de 2016. 



GOVERNO DO DI&FRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 

Subseerctaiia de Administração Geral 
Coordenação de Orçamento, Finanças, Contratos e Convênios 

flireoria:itë'Contratos, Termos, Convênios e Parcerias 

Referência: Reg. n°025057/2017 
Interessado: Coordenação Regional de Ensino dc:. Plano Piloto/Cruzeiro 

Assunto: Publicação - Designação de executores titulares/suplentes. 

À Gerencia de Convênios e Parcerias - GCONP, 

Versa o presente Reg. n°: 025057/2017 sobre a designaçâo dos executores/suplentes 

relativo ao Termo de Colaboração n° 110/2017, celebrado entre esta Secretaria e a Sociedade 

Civil Casa de lsinael -- Lar da Criança, em cojiforinidade com a Portaria n°42 e n°43, publicada 

no DODF n°42. em 27/02/2013. 

Encaminho a documentação a essa Gcríacia, para que seja publicada a designação dos 

executores, conforme especiíicaçõe.s apresenthis no documento, bem como registros pertinentes 

no âmbito deste setor. 

Emj q/I0/2017. 

5AM1 RAMYS LSDOUZA 
Diretoria de Contratos.  Tej,no.Conv ios e Parcerias 

Diretora 
ONI'KI:r; (f!PiSl7_I7 - Iv,]%& 1 eipl.nttl dc 

processo 11 { 

RECEBIDO 
jt 

40 

Pgi rui 1 de 1 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
Unidade'' - DTCOT - SCAN 607, Projeção D, Sala 223— Bras(I[a/DF— CEP: 70.81)-070 

Telefones: 3901-8257/3001-1847 
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N2O9ter-4&..3djtu&0do2O17 Diário Oficial do Distrito Federal PÁGINA 23 

RI1IF1CAÇÃO 
Na Pmt.,is & Ii & ante de 2014 

SE U

. da Secnkd. de Est.&, de gd,nçlc 40 Dbtito 
Fc&nl. rçbtiada m nøbv (66 dc I3kW20I4. Øg1ii 32. o*la au .to.izsn Lkna 

AiMdidt Pojttj a oiviNó GOMES DIAS, sttktl. 2.1I4, ONDE  
cdo6,t05&iuIhe. I5&onde30I4.tPIA-Srat,peIopaiododefl5 

de ju?bc a 21 dc •wite at 1014.... 

Na mmi. dc 33 ,aem&o dc 2014. da S.cnoi. & riade & E4ic.ço do 04w1so 
Federal. i.*linda i 001W n 203. ik 2&tq.'2011, pS,. 32, o Ito q concaku .,. 

£ wnidoç. VANIA OMAO OE SOUIA. matruI. 216-597-X. r dó 
II ColAqtia IMzn&tisl dc I,âia.un e Oincn%. em 'It TI. ONO S L ..24 a 
2400'fl14,... 14 IÃ.SIz ..4 a 

Na Poçiati. & 05 & denmbqo de 10I de SccTtads deEsode Eóa* do Dinitó 
Fedail. r1k.da , DODÇ n EL dc MH3tflI& S*.27 o ao ento.nos. Lkaa 
Pan Tnh, de (lmlan.e Paiictla a PAUI.O MArnNtW ADRAÔE, nn1c.jh 031,763- 
3 ONDE Si,  U •..pçh dc 0111112016 a 31)I2J3OI6_. ÍJIA.SI1 tpdo pofode 
de 01111fl011 a 31/12)20 7._. 

E. t,n,t rnk !if1 r cnttç*dn*ti Pq,rn.nit*htttshFJmI. flm,etto tninado d2Im&de ~W,W MP 2.12 dc 21m!12r01, r imii a 
rcIn*p.,5mI?OI7I03I23 ITriCIvIm1 de Cbrni PbIc., On.Oeix* - 

É 

_jO

O

cadRg. Mat.69.lO!lj
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO,-FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

DIRETORIA DE cONTRATos; tERMOS, CONVÉNIOS E PARCERIAS 
GERÊNCIA DÉ CONVÊNIOS E PARCERIAS 

REFERÊNCIA: 080.008421/2017 

INTERESSADO: Casa de Ismael 

ASSUNTO: Repasse de Recursos 

À Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcëriãs - DICOT, 

Encaminhamos os autos para providências relativas à Disponibilidade Orçamentária 
visando atender ao Termo de Colaboraçãonb  110/2017, firmado entre a SECRETARIA DE 
ESTADO DE EDUCAÇÃO DO.D1STRIT). FEDERAL e a.Ogqnj.çàç dciedadçCjyil. 

men Casa de lsmael, cujo objeto é O atendito gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco), 
primeira etapa da Educação Básica, novlor de R$ 1.614.664,80 (um milhão seiscentos e 
catorze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) para fazer face às despesas 
decorrentes desse ajuste no ano de 2018. 

Assim, sugere-se o encaminhamento dos autos à Diretoria de Execução e Controle 
Orçamentário e Financeiro para verificar a disponibilidade orçamentária. 

Em, O'I /0112018. 

SORAIA CRISTINA REAL KARIA 
Gerência de Convênios e Parcerias 

Folha 

pçoCeSSO 

fiat. 69.109 

- Gerente 
-- - 

À Diretoria de Execução e Controle orçLnentário e Financeiro, 

Dë acordo com o despacho supra. 

Encaminhem-se os autos para as ações relativas à verificação de disponibilidade 
orçamentária, conforme proposto pela Gerência de Convênios e Parcerias. 

Em O 1 / Q/2018. 

SAMÍRÀ1YSIiS?DE S ZA 
Diretoria  de Contratos, Termos, C6nvêrn s e Parcerias 

Diretora 

0.221 .L.21 92IJl ,fflti.* 1 0-20 LI Lm 1 

Secretaria de Estado de Educação 
SOAN 607, Projeflo D. Sala 219, CEP- 70.830-304 

Telefone: (61) 3901-2314 



Folhas n° .&4 2.. 
Processo n° 080.008.421/2017 

S 

COVERNODODISTRITOFEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO Rubrica:71/Mar: Cc4i1 

SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
DIRETORIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

Referência: Processo n°080.008.421/2017 
Interessado: Casa de IsmacI - Lar da Criança 
Assunto: Disponibilidade Orçamentária 

À COFIC 

Traa-se de dotação orçamentária consignada na Lei Orçamentária n°  6.060, de 20 de 

dezembro de 2017 (LOA 2018), para atendèr a despesa como Termo de Colaboração n°110/2017, cujo 

objeto é o atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação 

Básica, em período integral de 10 horas diárias, em prédio próprio, formalizado entre esta Secretaria e 

a(o) Casa de lsmael - Lar da Criança, CNn n°00.077.255/0001-52, sendo o valor de RSI.614.664,80 

(um milhão, seiscentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) 

referente ao exercício de 2018. 

Informo que a referida dotação é compatível com a Lei n°5.602, de 30 de dezembro de 

2015 (N'A 2016-2019), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias no  5.950, de 318/2 017, conforme 

Programas de Trabalho abaixo relacionados, na Unidade Orçamentária 18101, e encontra-se disponível 

para o exercício de 2018, conforme quadro a seguir: 

- Natureza 
Programa de 

Modalidade: da Fonte: Valor RS: 
Trabalho: 

Despesa:  

12.365.6221.2388.4379 CRECHE 3.3.50.43 103 RS538.221,60 

12.365.6221.2388.4380 PRE-ESCOLA 3.3.50.43 100 RS1.076.443,20 

TOTAL -- 
RSI.614.664,80 

Brasília, 05 de janeiro de 2018. 

Cícero Jean Ives dos Santos 
retor 

À SIJAG 

Considerando a solicitação de disponibilidade da Diretoria de Contrato, Termos, Convênios e 

Parcerias e o exposto pela DICOF, encaminho os autos para autorização da emissão de nota de 

empenho. 

_f) 
Brasília. 05 de janeiro de  2018. 

Renata Letícia e Almeida Carda 
1_1- ordenadora 

MMA D'hIrTA 54 MTLÇS - 1 . DSfl)VORIUDM)IC otcni.:rn:nhIs 2017- 1lo 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

4 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SU I3SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
-- rolhasn° 413 

Processo n°080.008.421/2017 

RiihrIr 

Referência: Processo n°080.008.421/2017 
Interessado: Casa de Ismaci - Lar da Criança 
Assunto: Autorização de Emissão de Empenho ao Termo de Colaboração no 110/2017 - Excrcício 2018 

À Diretoria de Execução e Controle Orçamcntúrio e Financeiro da EducaçãofCOFlC. 

Tratam os autos do Termo de Colaboração n° 110/2017, formalizado entre esta Secretaria e 

a(o) Casa de IsmacI - Lar da Criança, CNPJ n° 00.077.255/0001-52, em cumprimento à Lei n° 

13.019/2014 e Decreto Distrital 0037.843/2016,  cujo objeto 6 o atendimento gratuito a crianças de O 

(zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação Básica, em período integral de 10 horas diárias, 

em prédio próprio,. 

A Coordenação de Orçamento, Finanças, Contratos e Convõnios informou que a referida 

despesa é compatível com a Lei no 5.602/2015 (PPA 2016-2019), com a LDO no 5.950/2017 e está 

programada na LOA n°6.060/2017, conforme valores constantes no Plano de Trabalho. 

Considerando o cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, acostados aos autos e 

com base na competência prevista no inciso "V" do art. 50  da Portaria n.° 1.21, de 24 de março de 

2009, com fulcro nos artigos 58, 59 e 61 da Lei n° 4.320/1964 e no disposto do inciso II do art. 30 

do Decreto n.° 32.598/2010, DETERMINO a remessa dos autos à GEOÍDICOF para que seja(m) 

emitida(s) Nota(s) de Empenho, em favor do(a) Casa de Ismacl - Lar da Criança, CNPJ n° 

00.077.255/0001-52, referente ao Termo de Colaboração n° 110/2017, para o exercício de 2018, 

conforme quadro abaixo: 

Programa de 1 
Trabalho: 

i Modalidade: 
1  

1 Natureza da 
1 1 Fonte: Valor liS: 

12.365.6221.2388.4379 1 CRECHE 1 3.3.50.43 1 103 R5538.221,60 

12.365.6221.2388.4380 1 PRE-ESCOL 3.3.50.43 1 100 RSI.076.443.20 

TOTAL . 
R5I.614.664,80 

Leonardo Hct4 rnpos G. Pinto 
Subsecretaria djAd'ministração oeral(SEEDF 

DODE d' 229 de 1-/1212017 p38 
Subsecretário - Substituto 

E. virtude de Eérias do Tilular 

Em, 05 de janeiro de 2018. 

MAIA IflRIflA3l MFSES.3 I-pssAO NECRCCIIILÇ 20112 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NOTA DE EMPENHO 

Unidade Gestora Número do Documento Emoenho 0ri2ina1 
180101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 2018NE00047 

Gest5o Número do Processo Data de Emisso 
00001-TESOURO 00080.0000008421/20174l0 09/01/2018 

Credor Licitaco Modalidade 
77255152 - CASA DE ISMAEL 07- Nâo Apflcâvel 3-Global 

Endereço Cidade UF CEP 
OD.914CONJUMTOCSGAN 

-- 

ASA NORTE DF 70000000 

Evento Referência N° Suprimento 
400091 - EMPENHO DA DESPESA NAO APUCAVEL 

- Local de Entrega  flo Exige Contrato Prazo de Entrega 
SEEDF- 

1 
dias 

Valor por extenso Transferência Valor 
quinhentos e trinta e oito mil duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos) 013260 538221,60 

CIasslfleaço Orçamentária 
Esfera Unidade ()rçamentkla Programa de Trabalho Id. Uso Fonte de Recurso Contrapartida Natureza da Despesa 

1 18101 1236ôC22123884379 O 103000000 99999 335043 

Cronoerama de Desembolso 
Janeiro Fevereiro Março Abril 
538.22, 000 000 000 

Maio Junho Julho AEosto 
0.00 0.00 0,00 0.00 

Setembro Outubro Novembro Dezembro 
0,00 0.00 000 0,00 

Subitens da Despesa 
Código Valor Código Valor Código Valor Código 'alor 

01 538-22I60 

No. Ucltaço'An&LicitÇçarNcAtAni Atr5ltav3 QTDE72rVSIO? Uitáid Valor Total 

.- ti*t___ - a  -. - 
•, T? 

Item Quaut Especllicaçflo tjt wç fl%4'WJ Unída& Valorunififirio l Valor Total 
001 000001 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO(A) CASA DE ISMAEL - U 500-000.00 500.000,00 

- LAR DAS CRIANÇAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS AO 
TERNO DE COLABORAÇÃO N° 110/ 2017, PARA O 
EXERCIdO DE 2018, REFERENTE À AÇÃO CONJUNTA !NTRE 
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ORGANIZAÇÃO DA 
SOE CIVIL PARA O ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 
AS 

002 00000I AUOS DE IDADE1  PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, U 36.221,60 30.221,60 
EM PERIODO INTEGRAL DE lO HORAS DIÁRIAS, EM PRtDO 
PRÓPRIO DA INSTITUIÇÃO, CoNroRME CHANAMENTO 
PÚBLICO N° 02/ 2017, PUBLICADO NO 000F N° 133 DE 
12 DE JULHO DE 2017, PÁGINA 52DE ACORDO COM AS 
IUF0RMAÇÕES DE CRtDITO ORÇAMENTÁRIO E AUTORIZADO 
PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA SEEDF NOS AUTOS. 
Ok: SEEDF 

É 

esso n0

lcalQ 

Gestor Administrativo Material Recebido/Seniço Executado cm 
483.243.451-91 - ROSANGELÁ NAZARÉ DE SOUSA 

46&V5 CStOWSATES S)\ 

Havendo Irregularidades neste instrum&Eentre em contato com a Ouvidorla de Comoate à Cornipçao, no telefone 0800.6449060 

Emitido em: 09/01/2018 17:58:40 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NOTA DE EM PENHO 

Unidade Gestora Número do Documento Emoenho Ori&nal 
160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 

-- 

2018NE00048 

GestAo Púmcro do Processo Data de Emisso 
00001 - TESOURO 00080-0000008421/2017-00 09/01/2018 

Credor Liciiaco Modalidade 
00077255000152- CASA DE ISM.AEL 07. N&o Aplicável 3-Global 

Endereço Cidade UF CEP 
OD. 914 CONJUNTO C SGAN ASA NORTE DE 70000000 

Evento Referência N Suprimento 
400091 - EMPENHO DA DESPESA NAO APLICAVEL 

Local de Entrega Nüo Exige Contraio Prazo de Entrega 
SEEDF dias 

Valor por extenso Transferência Valor 
(um nillhao setenta e seis mil quatrocentos o quarenta e tres reais e vinte centavos) 013260 1.076,443,20 

Classifieaçflo Orçamentária 
Esfera Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Id. Uso Fonte de Recurso ContraPartida Natureza da Despesa 

1 16101 12365622123884380 O 100000000 99999 335043 

Cronoerama de Desembolso 
Janeiro Fevereiro Março Abril 

1.078.443,10 0.00 0.00 
:

.,obra 

0.00 

Maio 
0.00 

Junho 
0.00 

Julho 
0,00 

Mosto 
0.00 

Setembro 
0.00 

Outubro 
- 

0.00 0.00 
Dezembro 

0.00 

Subitens da Despesa 
Código Valor Código Valor Código 

01 1.076.143,20 
Valor Código Valor 

No. Llcitaç _Aip_Ljçç5o_No. Ata. Ano Àta ltem_.QTIET Valor Unitário ValoT,Totl 

l)irlçA&dosItens - - 

- 

11cm 
- 

Quant. EspeciricaçAo 
- L Unidad 4  Valor Unitárioj Valor Total 

001 000001 VALOR OUE SE EMPENHA EM FAVOR DO(A) CASA DE ISM&r.L 
- LAR DAS CRIANÇAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS AO 

U 1.000.000.00 1.000.000.00 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 110/ 2017, PARA O 
EXERCÍCIO DE 20I8 REFERENTE À AÇÃO CONJUNTA ENTRE 
A ADMINISTRAÇÃO PÚDLICA E A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA O ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 
AS 

O 

.,02 000001 ANOS DE IDADE, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO OÁSICA, 
EM PERiODO INTEGRAL LE 10 HORAS DIÂRIAS, EM PRtDLO 
PRÓPRIO DA INSTITUIÇÃO, CONFORRE CHAMAJIENTO 

O 76.443.20 16.113.20 

PÚBLICO N° 02/ 2011, PÇBLICADO NO DODP 11° II) DE 
13 DE JULHO DE 2011, PÃGINA 52.DE ACORDO COM AS 
IUFORMAÇÕES DE CRtDITO ORÇAMENTÁRIO E AUTORIZADO 
PELO OROENADOR DE DESPESAS DESTA SEEDF NOS AUTOS. 
OR: SEEDF 

Processo n°OO 00 

jo102-,ç Rubrtca_g 

Gestor Administrativo i Material 
483.243.451-91 - ROSANGELA NAZARÉ DE SOLJSA 

Recebido/Serviço Executado em 

6.2752900 - JC~EROSWhRL%S!~03S. )\--i 
Havendo Irregularidades neste insirumeiEè?tie em contato com a øiMdoda de Combato A Corrupção, no telelone 08006449060 

Emitido em; 09/01/2018 17L58:40 
, 15 



/ 
GOVERNO DO DLSTRITC FEDERAL 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARLA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVNIOS 
DIRETORIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Folha n° 

Processo: 080008.421/2017 

Rubrica:lUVMatrícula401 32 -x 

PROCESSO: 080.008.421/2017 
INTERESSADO: Casa de lsmael - Lar da Criança 
ASSUNTO: Emissão de Nota de Empenho 

À Gerência de Convênios e Parcerias, 

Trata-se de procedimento administrativo de emissão de Nota de Empenho 

para fazer face às despesas com o Termo de Colaboração n° 110/2017, firmado 

entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a(o) Casa de 

IsmaeI - Lar da Criança, no valor de R$1.614.664,80 (um milhão, seiscentos e 

quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos). 

Considerando o despacho exarado pela Subsecretaria de Administração 

Geral, em que consta a autorização da emissão de Nota de Empenho pelo 

Ordenador de Despesas desta Secretaria de Estado de Educação, no exercício 

2018, no valor total acima citado. 

Encaminhamos os autos, para conhecimento e providências que se fizerem 

necessárias, conforme Nota de Empenho acostada. 

Brasília,OJ/ 01 /201& 

Rosângela Nazaré de Sousa 
Gerente de Execução Orçamentária 

RECEBWO 

ubrtta 

SGAN 607, Projeção D SaLa 207— Brasília - DF - CEP: 70650-070. 
Telefone: 3901.2365/ FAX 3901-2365 



11/01/2018 PortaF da Transparénc4a - Entidades Pri)adas Sem FEns Lucrativos Impedidas por nome/CNPJ/CPF 

ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS IMPEDIDAS POR NOME/CNP)/CPF 

rDS 
-. Caso queira outra cIassiflcaco, dique no título da coluna correspondente 

Dados da Entidade Privada sem Fins Lucrativos 
- Dados do convAul - - Motívo 

- CNPJ cr _ (ít.'Iy - Nipero Orgc 
Não (oram encontrados registros que atendam o seguinte critério de busca: 06077200012 
Data: 11101/2018 Hora: 14:53:41 - - 

- - Pesquisar: 00077255000152  

Páqiiiq 1/1 
• PrImelr 1 Anterior  1 Próxima  1 Última 1 página  

ti dique aqui para baixar dados do portal 

Refl)rDnda-se visLJailzr em resoluço 1021x768 

AlENÇÃO 
Os registros constantes do CEPIM tem como base as inforTiiaçes inseridas no SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SIAFI pelos 6ros e 
entidades da administraç5o pública federal concedentes de recursos, • 
São consideradas impedidas as entidades privadas sem flns lucrativos que possuem registros em 'INADIMPLNC!A EFETIVAM ou 'IMPUGNADOS". Assim, eventuais 
esclarecimentos ou solicitações para a correção das informações do CEPIM deverão ser requeridas aos órqãos e entidades retro mencionados. 
Os dados publicados no CEPIM sâo atualizados diariamente. 

Barra Govsr 

'Á 

Con
borre
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_-.,,--- - 
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bttp://ww,ponaItransparenciagovbr/cepim/EntidadesImpedidasaspparamEmpresa=3&Pagjna1 &TextoPesquisa=00077255/0001-52 1h 



11/01/2018 

1! IMPRIMIR YJ VOLTAR 
1 

CA ' a 
CAIXA ECONÕMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 00077255/0001-52 

Razão Social: CASA ISMAEL CASA 
Endereço: ST GRANDES AREAS NORTE 914 CON) C / ASA NORTE / BRASILIA / Or 

/ 70000-000 

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

- 
FGTS. 

O presente Certificado no servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações corri o FGTS. 

Validade: 29/12/2017 a 27/01/2018 

Certificação Número: 2017122901111575862380 

Informação obtida em 11/01/2018, às 14:53:33. 

A utilização deste Certificado pára os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Folha n'D2(9, 
. 

Processo flO_ _fl I j4/Q 1 
Rubca: MatrícwaM?t9_5j 

Conis 

ha4a:sZ 

https:/tw,w.sifge.caixagovbr/Empresa/crffcrf/FgecFsImprrmjrpapel .asp?VARPessoaMatriz=4 1430&VARPessoa=41430&VARUf=DF&VARInscr.. 111 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

,4. Lista Transferência 
Inadimplente Não 

Espécie Transfer&,cia Concedente Beneficiado Número Original Espécie SIAFI Transferência SIAFI ABeneficiada Setor Resp. 

1 002200 110901-11901 00077255000152 03 O 000000 
1 002521 180902-18902 00077255000152 49/99 0 000000 SOCIAL SUAG 
1 002546 180902-18902 00077255000152 13/95 O 000000 SOCIAL SUAG 
1 004953 180902-18902 00077255000152 34/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

005011 160903-16903 00077255000152 34/2009-SEDE O 000000 
005142 180902-18902 00077255000152 18/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

• 005143 180902-18902 00077255000152 42/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 
1 005393 160101-00001 00077255000152 34/2009-SEDF O 000000 
1 005604 160101-00001 00077255000152 09/2010-SEDE O 000000 

005731 180902-18902 00077255000152 33/2010 O 000000 SOCIAL SUAG 
005732 180902-18902 00077255000152 32/2010 O 000000 SOCIAL SUAG 

1 007048 160101-00001 00077255000152 09/2013 O 000000 
007785 160101-00001 00077255000152 08/2014 O 000000 

1 011098 180902-18902 00077255000152 37/2016 O 000000 SOCIAL SUAG 
1 011099 180902-18902 00077255000152 36/2016 O 000000 SOCIAL SUAG 
4 004774 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

- 

60522 110901-11901 - 10007725500015 
- 

S/N O - 000000  SOCIAL-"—  UNGEF 
4 007000 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 SOCIAL UNGEF 
4 007002 110901-11901 00077255000152 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 
4 007601 110901-11901 00077255000152 5)11 O 000000 
4 008847 110901-11901 00077255000152 5)14 * O 000000 SOCIAL UNGEF 
4 011042 110901-11901 00077255000152 21/2016 O 000000 SOCIAL UNGEF 
-4 013131 110901-11901 00077255000152 002/2017 O . 000000 SOCIAL UNGEF 
4 . 013578 1.10901-11901 00077255000152 012/2017 O 000000 SOCIAL UNGEF 
5 004773 110901-11901 00077255000152 SIN * O 000000 SOCIAL . 

. UNGEF 
5 006999 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 
5 007001 110901-11901 00077255000152 5)14 O 000000 
5 007602 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 
5 008795 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 SOCIAL UNGEF 
5 013283 110901-11901 00077255000152 007/2017 O 000000 SOCIAL 

- 

UNGEF  
9 012053 160101-00001 - 00077255000152 009/2017 - O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 
9 012098 160101-00001 00077255000152 48/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 
9 013256 160101-00001 00077255000152 16712017 O 000000 EDUCAÇÃO .GCONP 
9 013259 160101-00001 . 00077255000152 168/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 
9 013260 160101-00001 00077255000152 f10/2017' O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

Emitido em: •- 11/0112018 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

DIRETORIA DE CONTRATOS, TERMOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS 
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS 1 Folhas O  220 

1 Processo nb080008421/2O17I 

REFERÊNCIA: 080-008421 /2017 
Rubrica: LMat.: 208799-5 

INTERESSADO: Casa de lsmael - Lar da Criança 
ASSUNTO: 6° Repasse ao Termo de Colaboração n° 110/2017 

À Diretoria de Contratos, Termos, Convénios e Parcerias. 

Encaminhamos os autos para providências relativas ao 60  repasse de recursos, do Termo de Colaboração 

no 110/2017, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e a(o) 

CASA DE ISMÁEL - LAR DA CRIANÇA, no valor de RS 134.555.40 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e quarenta centavos). - 

Considerando que os repasses de recursos devem observar ao cronograma de desembolso do Plano de 

Trabalho e que consta nos autos nota de empenho. - - 

Considerando a necessidade de se efetuar o repasse com a máxima urgência, uma vez que a liberação dos 

recursos deverá ser anterior à data prevista para a realização da despesa, e por se tratar de oferta de Educação 

Infantil, cujo atendimento às crianças demanda pagamento de recursos humanos e aquisição de gêneros alimentícios. 

Considerando que até a presente data a Organização da Sociedade Civil supracitada apresenta regularidade 

fiscal, conforme os documentos listados abaixo: 

-- nraÃp1LGcracÃo1xmjCuMnnos NOS tttfl Is.,j 
Nota(s) de Empenho 214-5 
Termo de Colaboração 128-48 
Cronograma de Desembolso 94 
Certificado de Regularidade do FGTS 218 
Certidão Negativa de Débito para com o GDF 186 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 187 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho 188 
Regularidade ao SIGGO 219 
Nota de Lançamento do Registro do Repasse 159 

S. Assim, sugere-se o encaminhamento dos autosã Subseeretaria de Administração Gerai para deliberação 

superior relativa ao 6° repasse e, em seguida, à Gerência de Execução Financeira para providências decorrentes. 

Brasiia-DF, ±SfQjj2018. 

Gerência de Convénios e Parcerias 
Gerente 

À Subsecretaria de Administração Geral. 

De acordo como despacho supra. 

Encaminhem-se os autos para as ações relativas ao 6° repasse de recursos do Termo de Colaboração n° 

110/2017, conforme proposto pela Gerência de Convêniqs e Parcerias. 

• Brasília-DF, jjQjj2O18. 

Samirarfly4l

Lê 
' s e • um 

Diretoria de Contratos, Termos, co ênios e Parcerias 

- Dfretora 

\lO 22 Ii' 9\201 hS*ph&1,p.,,ï& 110-2017 - ± 'd 

Secrelaria de Estado de Educaço 
SOAN 607, Prcjeço D, Sa 219, CEP- 70.850.070 

Telefone 3901-2314 e 3901-4331 
MALA DIRSIA 54 MESES - 7 - SOLICITAÇÃO PAGflAENTO DICOT 



) - 
tétQ, cU L3q.5551cJ fi-tcxcCJntCLC 

ccd44 

OL Mo k Qt 



1 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

LA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

e SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Processo no 080.008.421/2017 

—Rub11i S 
Referencta: Processo n°. 089.008.421/2017 

Matricula:___ 
__________________________ 

Interessado: Casa de Ismaci - Lar da Criança 

Assunto: Liquidação e Pagamento - 6° repasse do Termo de Colaboraflo n° 110/2017 - Exercício 
de 2018 

À Gerência de Execução Financeira, 

Tratam os autos do Termo de Colaboração n0 11012017, firmado entre a SEEDF e a (o) Casa 
de lsmaet - Lar da Criança , CNPJ no 00077.255/0001-52, cujo objeto 6 o atendimento gTatuito a 
crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação l3ásica, cm período integral de 10 
horas diárias, em prédio próprio, por aló 54 (cinquenta e quatro meses), no valor estimado de 
R$7.265.991,60 (sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e 
sessenta centavos), conforme plano de trabalho aprovado pela Comissão de Anillise dos Pianos de 
Trabalhos - CAVF de que trata a Portaria n°304 de 12 de julho 2017, publicada no 000F no 133 de 
13 de julho de 2017, nos termos previstos na Lei 13.019/2014, Lei 13.204/2015 e no Decreto n° 
37.843/2016, considerando o cronograma de desembolso no valor mensal de R$134.555,40 (cento e 
trinta e quatro mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos). 

Em face no exposto, e considerando o despacho da Gerência de Convénios e Parcerias da 
Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias, que informa da regularidade fiscal e trabalhista 
da Instituição Colaboradora, AUTORIZO no uso da competência delegada pelo inciso "V' do ad. 50  

da Portaria n.° 121, de 24 de março de 2009, com fulcro nos artigos 58,59 e 61, da Lei 4.320/1964, 
combinado ainda com o disposto no arl. 29 e incisos IV e V do ad. 30 do Decreto n°  32.598/2010, a 
liquidação e o pagamento referente ao mês de janeiro/2018 - 60 repasse do cronograma de 
desembolso no valor mensal de 1t$I34.555,40 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e cinqüenta 
e cinco reais e quarenta centavos), cm favor da(o) Casa de lsmael - Lar da Criança, CNN n° 
00.077.255/0001-52. 

Programa de 1 Naturezn 1 1 

Trabalho: 
Modalidade: Empenho 

1 j da 1 Fonte: 1 Valor Total R$: 1 
j Despesa: 1 

12.365.6221.2388.4379 CRECHE 1 2018NE00047 J 3.3.50.43 103 1 RS134.555,40  1 
Brasília - DF, 19/01/2018. 

Leonardo uei1iVnos a Pinto 
Subsecretaria de Administração Geral/SEEDF 

DODF n°229 de 10/12/2017  p38 
Subsecretário - Substituto 

Em virtude de Férias do Titular 

MMAI)tRIlM MKSES.I{.AUTURJIO I1OU1DAçÃOcRFc1fEsl7Irpccflth 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhamento de Nota de Lançamento  

Data de Emissão 24/01/2018 Data de Lançamento 24/01/2016 N. Documento 2018NL00717 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADÓ DE EDUCAÇÃO DO DE 
. 

Gestão 00001 - TESOURO 

Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO.DISTfllTO FEDERÀC. 

Contrato FaturalNF 00000000000000000000 Processo 000800000008421/201 7-00 

Transferéncia 13260 Espécie 9 Decreto 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Contábil Orçamentária 

510420 2018NE00047 113110800 33504301 103000000 134.555,40 

520411 2018NE00047 218911201 33504301 103000000 134.555,40 

Observação APROF.DESP. REF. AO  6° REPASSE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, JANEIRO/2018 AO 
TERMO DE COLABORAÇÃO 110/2017, EM FAVOR: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA, CNPJ: 
00.077.255/0001-52, PROC.PAG.ACIMA- CONF. AUT.ORD.DESP-SEDF 

I''irio Lançado em: 24/01/2016 às 16:24 por 34304339168- ANA RITA BILAC AZEVEDO 

4'( fYr 
Rub,jc úML/ 

J 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 

Página: 1 Emitido por: ROSANGELA Emitido em: 24/0112018 16:25:10 
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CAIJÂA 
1 KA EcoI.::Mc 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 00077255/0001-52 - 

Razão Social:CASA ISMAEL CASA 

Endereço: ST GRANDES AREAS NORTE 914 CON] C / ASA NORTE / 
70000- 000 

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 17/01/2018 a 15/02/2018 

Certificaçâo Número: 2018011701210097659060 

Informação obtida em 26/01/2018, às 17:15:24. 

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

2hlfl1 /)Ü 1 17•! 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhamento de Previsão de Pagamento 
Data de Emissão 2610112018 Data deVencimento 29/01/2018 N°  Documento 2018FP01706 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE EStADO Paga - 201 80B05181 

Gestão 00001 - TESOURO 

UG Pagadora 130101 Gestão Pagadora 00001 Data Pagamento 29101/2018 

Domicilio Bancário 070 00100 8000520 

Credor 00077255000152- CASA DE ISMAEL 

Domicílio Bancário 070 00050 0284253 Identificação 

Código da União Período de Competência 

Processo 00080-0000008421/201 7-00 Valor 134.55540 

FaturaNF 00000000000000000000 

NL Referência 2010NL00717 NE Referência 2018NE00047 N° RF / RC 

Finalidade PG 06° REPASSE CRONOG DESEMB JAN/2018, TC 110/2017 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Contábil Orçamentária 

0411 2018NE00047 218911201 33504301 103000000 134.55540 

989 00000000 134.555,40 

Usuário Lançado em: 26/01/2018 às 17:21:09 por 40085694134- GERALDO MACELA CURADO TELES 

CÈMat 63.249-x 

Página: 1 Emitido por SUELI Emitido em: 29/01/2018 15:29:43 



À Gerência de Convênios e Parcerias, 

Encaminhamos os autos após pagamento do 60  repasse do Termo de Colaboração 
de 2017. 

Brasília, 29 de janeiro de 2018 

ANA RITKBILAC DE AZEVEDO 
Gerente de Execução Financeira 

RECEBIDO. 

Rubiica 
- 6aadoÕrgao 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educaçao 

Su bseeretaria de P1 anej arnento.- Acompanhamento e Avaliação 

PROPOSTA DE I3NÍIJRMAÇÃO PARA 2018 

CRE: PLANO PILOTO/CRUZEIRO DATA: 08/12/2017 

INSTITUIÇÃO: CASA DE ISMAEL TELEFONE: 3273-2268 1/3272-4731 

UNIDADE DEATENDIMErNTO/CEPI: ESCOLA INFANTIL CASA DE ISMAEL 

REPRESENTANTE DA UNIPLAT: ELAINE DOS SANTOS DIAS JACOB 

REPRESENTANTE DA UNIEB: LIJCIANE DE OLIVEIRA LIMA COUTINHO 
REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PARCEIRA: JUCIENE MEDEIROS DO NASCIMENTO 

ORIENTAÇÔES 
1-0 quadro abaixo deve ser preenchido pelo(a)representante da Instituição, sendo um para cada unidade de atendimento, e 

apresentado à Coordenaçào Regional de Ensino. 

2-0 Plrnmo de Trabalho/201 7 deverá ser preenchido, somente, após aprovaçào da enturmação para 2018. 
3- Após aprovaço da proposta. providenciar 5 cópias da proposta para 2018, sendo: urna para UNIPLAT, urna para a CECONV, 

uma para a UNIEB, uma para a DURE e outra para a Instituição. - - 

QUADRO SiNTESFi 
Número de Crianças! Turmas- 2017 e 2018 

ALUNOS 
REDUZIDOS 

2017 2018 CONFOR]IE 
ESTRATÉGIA DE 

ETAPA FAIXA ETÁRIA MATRICULA 

N DE Ne DE N DE N• DE - 

CRIANÇAS FORMAS CRIANÇAS TURMAS 

Berçáno 1 4 meses ou a completar até 31 de março do ano da matrícula 0 O O O - 

Derçrio II 1 ano completo ou a completar até 31 de março do ano da matricula O O 0 O - 

Maternal 1 
2 anos compIeos ou a completar até 31 de março do mio da 

20 01 20 01 - 
m atr 1 eu la 

Maternafll 
3 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da 

40 02 40 02 
matrIcula 

l©Pcríodo 
4 rios completos ou a completar até 31 de março do ano da 

60 2 60 02 02* 
matricula 

2Período 
5 anos completos ou a completar até 31 de iliarço do ano da 

60 2 60 01 - 

matricula 

TOTAl. 180 07 150 07 02 

Observações: 
. 

. 

A enturmação deverá estar de acordo com o previsto nas ORIENI AÇÕES PEDA000ICAS, (podendo utilizar o acréscimo previsto na estratégia de 
niatrícLIla ANTES DA PORMALIZAÇAO DO AJUSTE, mediante autorização do representante da UNIPLAT e representante da UNIEB). 

Para redução da turmas consultar a Estratégia de Matriculas 2017. Lcinhrando que para reduzir o número de crianças na tumia é necessário 
laudo médico comprobatório de dcliciëneia da criança que faz jus à reduçàrL 

Em se trajando dos TERMOS DE COLABORAÇÃO para gestão de CEPI a enturmaço é pré deflnida havendo apenas a possibitidade de 
redução, cm caso de crianças com deficiencia, somente nas turmas de primeiro e segundo período con forme descrito na Estratégia de MatrictLlas unia 
vez que nas turmas de berçário e maternal o número jã é reduzido. 

NOME DA CRIANÇA DEFICIÊNCIA rtjRMA REDUÇÃO 

PEDRO LUCAS SANTOS DIAS 
PARALISIA CEREBRAL TETRAI'l.RGICA ESPASTICA 

28  PERIODO 
CID:080.0 EPILEPSIA CID: 040.9 1 

FELIPE ANTONIO DOS SANTOS AUIISMO CtD - lo F84.0 MATERNAL II * 

Observçõcs: com relação ao Pedro Lacas, redução conforme previsto nas ESTRATEGIÁS DE MATRICULA redução de 10%, já 
anos. 
*No  caso do Felipe Antônio, aguardando ormentações. 

CONFERIDO POR: 

'-° 

kÇl 
_________ 

TANIE DA tiNIPLAI REPRESENTANFE DA UNIEB RE 
(assinatura e carimbo) assinatura e carimbo 

023S 



Folha 

Processo 

ica: 3t69109JN 
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4'õo E 

a 
CASEL 0213/2017 

Brasilia-DF, 26 de dezembro de 2017 

AO 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Folha ri° 4  

Senhor Secretário, 
Processo j 

69.109-7 

PROFISSIONAIS DE CONTRATAÇÃO FACULTATIVA - PRÉDIO PRÓPRIO - 

ESCOLA INFANTIL CASA DE ISMAEL - A Casa de Ismae1 - Lar da Criança, a pedido 

dessa Secretaria, apresenta no Plano de Trabalho anexo, a descrição da nomenclatura, 

formação, carga horária e atribuição dos profissionais de contratação facultativa para 

complementar o Aditivo ao Termo de Colaboração para o período de 09/02/2018 a 

08/02/2022: 

COORDENADOR (A) DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

A função de Coordenador (a) de Departamento Pessoal será exercido por profissional 

com formação em Ensino Superior Com51eto ou em Andamento, com carga horária de 44 

horas semanais. 

São atribuições do Coordenador (a) de Departamento Pessoal: 

7 Receber, controlar e/ou enviar correspondência (física e/ou eletrônica); 

v' divulgar vagas; 

1 elaborar e/ou acompanhar contratos e distratos de funcionários; 

/ cadastrar e excluir funcionários dos sistema de ponto eletrônico, vale transporte e 

demais beneficios; 

1 providenciar e/ou acompanhar rescisões de contratos e ainda homologação no 

sindicato quando necessário; 

1 efetuar anotações de contratação, rescisões, alteração contratuais na carteira 

profissional e anotação no livro de registro de funcionários; / 
1' controlar período de férias e emitir documentos no período Previsti; 
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i coletar informações para FOPAG é impostar no sistema contábil os dados 

necessários para gerar a folha de pagamento, proceder à sua conferência e 

responder aos interessados consultas/dúvidas assunto sobre a área; 

1 entregar todas as obrigaçôes trabalhistas e previdenciárias, em conformidade com 

as leis trabalhistas, dentro dos prazos pré-estabelecidos; 

1 apurar e calcular as horas extras e ou outros eventos necessários para confecção da 

folha mensal; 

1 manter em dia identificação do funcionário (carimbo e crachá); 

1 controlar afastamento de funcionários por licença de saúde e/ou de maternidade; 

1 Manter o quadro funcional completo; 

V atualizar e manter em funcionamento o ponto eletrônico dos colaboradores; 

1 manter atuaLizado o cadastro dos profissionais da instituição; 

1 manter planilhas atualizadas tais como: quadro de pessoal, dados pessoais e 

complementares dos colaboradores, entre outros; 

1 manter organizado arquivo com os dossiês dos colaboradores; 

1 adquirir e acompanhar emissão de pedido de vale transporte e beneficios como 

plano de saúde, odontológico, seguro devida e outros; 

V preparar documentação para defesa de ação trabalhista; 

V manter o diretor administrativo constantemente informado sobre os trabalhos 

executados sob sua responsabilidade; e 

1 executar demais trabalhos relatiyos à administração de pessoal. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

A função de Auxiliar Administrativo será exercida pelo profissional com formação em 

Ensino Médio, com carga horária de 44 horas semanais. 

São atribuições do Auxiliar Administrativo: 

/ desenvolver atividades na área administrativa dando suporte as atividades da 

instituição; 

1 realizar entregas e recebimentos de documentos e materiais; 

1 atender ao público em geral; /] 
/ preparar  instalar e desinstalar  equipamentos de áudio, vid/fr acessórios; 
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operar equipamentos diverso, tais como: projetor multimídia; aparelhos de fax; 

máquinas fotocopiadoras/duplicadoras e outros; 

1 zelar pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos e 

instrumentos utilizados sob sua responsabilidade, solicitando, junto à coordenação 

os serviços de manutenção; 

1 realizar e atender chamadas te1eônicas, anotar e enviar recados; 

• 1 executar, sob supervisão, atividades administrativas diversas, abrangendo a 

execução de trabalhos de redação de expedientes, correspondências oficiais, 

informações em processos, bem como executar trabalhos relativos à material, 

orçamento e outras atividades desta natureza; 

1 organizar e atualizar arquivos, coletânea de leis, regulamentos e demais normas 

relativas a assuntos da instituiçâo; 

1 controlar a entrada e saída de material de expediente; 

1 participar de programa de treinamento, quando convocado; 

/ responsabilizar-se pelo recebimento, organização, distribuição e controle do 

material de expediente necessário ao serviço técnico-administrativo; 

1 receber, classificar, expedir, protocolar, organizar e arquivar documentos da 

Instituição; 

1 atender o público e das as informações e os esclarecimentos solicitados; 

1 preparar documentação para inscrições e registros da Entidade nos órgãos públicos 

competentes, bem como acompanhar os respectivos vencimentos para renovações 

oportunas; e 

1 preparar, com antecedência, à documentação para celebração de Planos de 

Trabalho e auxiliar na Prestação de Contas dos Termos de Colaborações 

celebrados. 

AUXILIAR DE COZINHA 

A função de Auxiliar de Cozinha será exercida por profissional com experiência 

comprovada de, no mínimo, seis meses em atividades de cozinha, com carga horária de 44 

horas semanais. - 

Conforme determinações do Decreto n° 32.568, de dezembro de 2010, que aprova a 

atuala*o do Código Sanitário do Distrito Federal, Art. 163, VII, aÏíneas: "a" 'b" e "c", a 
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EEOf VII - 
os empregãdb e õperários dos estabelecimentos de gêneros 

alimentícios serão obrigados a: 
realizar, periodicamente, os exames de saúde previstos para sua 

atividade laboral, com emissão de Atestado de Saúde Ocupacional por 
profissional habilitado, o qual ficará disponível no estabelecimento 
para verificação por agente fiscalizador; 

usar vestuário adequado a natureza dos serviços durante o trabalho; 
manter rigoroso asseio individual. 

São atribuições do Auxiliar de Cozinha: 

VI manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho, observando as 

nomrns e instruções, para prevenir acidentes; 

v' ajudar a servir a alimentação escolar de acordo com orientações do nutricionista; 

VI receber e/ou recolher louça, talheres após as refeições; 

v' dispor quanto à limpeza da louça, talheres e utensílios empregados no preparo de 

refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de 

uso imediato; 

VI auxiliar o cozinheiro (a) em todas as atividades relativas ao recebimento, à 

conferência, ao armazenarneno, ao controle de gêneros e à preparação dos 

alimentos; 

VI zelar pela aparência pessoal, apresentar-se sempre limpo (a), com touca, a*ntal, 

sapatos fechados, unhas limpas e aparadas, fazer uso de máscara durante o 

manuseio de alimentos, dentre outras, de acordo com as normas da Vigilância 

Sanitária; e 

VI auxiliar nos demais serviços correlatos à sua função, sempre que se fizer 

necessário. 

- 

Procesc 

RubricaAE, Mat. 69109-7 

Silva 

1-'reslilente 
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CASEL 0216/2017 
E 

Brasflia-DF, 26 de dezembro de 2017 

AO 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Senhor Secretário, 

PROFISSIONAIS DE CONTRATACÃO OBRIGATÓRIA - PRÉDIO PRÓPRIO 

- ESCOLA INFANTIL CASA DE ISMAEL - A Casa de Tsmael - Lar da Criança 

informa a essa Secretaria, que dispensará a contratação de porteiro, tendo em vista que a 

unidade dispõe de 04 porteiros que trabalham por escala ficando 24 horas por dia, 

contratado com recursos próprios. 
- 

Presidente 

Votha 

Proc3g 0  
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CASEL 0218/2017 

Brasília-DF, 26 de dezembro de 2017 

AO 

SECRETÁRiO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Senhor Secretário, 

TABELA DE PROVISÃO INDIVIDUAL DE ENCARGOS SOCIAIS - A Casa de Ismae1 - Lar da 

Criança informa que o cálculo do 1/3 de férias e do 130  estão sendo calculados de forma 

incorreta na tabela em destaque. 

Foflni n°2 31

Processo r09Op24j 
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CASEL 0225/2017 

Brasulia-DF, 26 de dezembro de 2017 

AO 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

' Senhor Secretário, 

PLANO DE TRABALHO - PRÉDIO PRÓPRIO - ESCOLA INFANTIL CASA 

DE ISMAEL - HORÁRIO DE COORDENACÃO PEDAGÓGICA - A Casa de 

lsmael - Lar da Criança comunica que permanecerá com sua Coordenação Pedagógica 

aos sábados, conforme apresentado no Plano de Trabalho para não perder a unidade do 

grupo e hão fragmentar o trabalho que deve ser articulado entre professores e monitores. 

2. Por oportuno, a Casa informa que a Convenção Coletiva do período de 

2016/2018, foi considerada ineficaz pela justiça e a Casa estabeleceu acordo com o 

Sindicato da categoria para realização das coordenações aos sábados. 

Silva 

Presidente 

j
Pibdca: MaL69i09-7 
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Brasília-DE, 26 de dezembro de 2017 

AO 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Senhor Secretário, 

JUSTIFICATIVA PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICA E SEGURO DE VIDA 

- A Casa de Ismael - Lar da Criança, Entidade Assistencial, Sem Fins Lucrativos, 

reconhecida de utilidade pública pelo Decreto Federal n° 72.171, de 04/05/73 e local 

pelo Decreto Distrital n° 20.074 de 04/03/99, situada na SGAN 913, Conjunto G, 

Avenida W5 Norte, informa que não colocou no Plano de Trabalho, as despesas de 

Plano de Saúde Odontológica e Seguro de Vida, por entender não se tratar de despesas 

contempladas no art. 46, inciso 1, da Lei 13.019/2014 e ante a Sentença que declarou a 

ineficácia da Convenção Coletiva 2017/2018, cópia anexa. 

1 
Processo rOO9coQLijgçl 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ioa  REGIÃO 
5a Vara do Trabalho de Brasilia - DF 
RTOrd 0001771-11.2016.5.1O.0014 
RECLAMANTE: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA 
RECLAMADO: SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES 
BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS, SINDICATO DOS 
EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E 
FILANTROPICAS DO DISTRITO FEDERAL., SINDICATO DOS 
PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO 
DO DISTRITO FEDERAL 

Relatório 

CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA ajuizou ação ordinária em desfavor do 

SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E 

FILANTROPICAS - SINIBREF INTERESTADUAL, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓI'ICAS DO DISTRITO 

FEDERAL - SINTIBREF/DF e SINDICATO DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS 

PARTICULARES DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - SINPROEP/DF, afirmando que 

constitui entidade sem fins lucrativos, atuando na área de assistência social na promoção de educação 

infantil para crianças carentes. Mantém convênio com o Governo do Distrito Federal, percebendo o 

repasse de R$ 600,00 por criança atendida. 

Aponta a ocorrência de diversos vicios formais e materiais nas convenções coletivas 

firmadas entre primeira e segunda requeridas, bem como entre a primeira e terceira requeridas, razão pela 

qual, requer a suspensão dos efeitos, em relação a si, da Convenção Coletiva 2016/2018 firmada entre 

SINIBREF e SINTIBREF (registro DF00063612016 no Ministério do Trabalho e Emprego) e também da 

Convenção Coletiva 2016/2018 firmada entre SINIBREF e SINPROEP (registro DF000641/2016), em 

face das diversas irregularidades formais, materiais e suposta ocorrência de fraudes, conforme apontado 

na inicial. 

As requeridas - apresentaram defesas escritas, em apartado, arguindo preliminares de 

ilegitimidade ativa e de incompetência funcional desta MM. ? VTB, e no mérito contestaram os pedidos. 

Juntaram documentos, acerca dos quais o autor se manifestou regularmente. 

Tratando-se de matéria de direito, com elementos que reclamam apenas prova 

documental, foi reputada desnecessária a realização de audiências inicial e de instrução pelo Juízo, vindo 

os autos conclusos para julgamento. 

É o relatório, passo a decidir. 

Fundamentação 
Assinado eletronicamente. A Cortificaçao Digitar pertence a: ELISAN{3ELA SMOLARECK 
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1SÍNTESE DA DEMANDA 

Aduz a entidade autora que a primeira requerida firmou convenção coletiva com o Ih 

segundo e terceiro requeridos, de forma apartada, as quais abrangem as categorias dos professóres, 

coordenadores pedagógicos e demais empregados que atuam em instituições beneficentes, religiosas e 

filantrópicas conveniadas ao Distrito Federal. Sustenta que os citados instrumentos coletivos são nulos em 

face do descumprimento do art. 612 da CLT,já que não houve concordância das categorias (profissional e 

econômica) com quorum qualificado para celebração das CCTs. Também aduz que os mencionados 

instrumentos coletivos definiram regras para o período de 2016/2018, todavia, todos os documentos de 

assembleia tratam apenas de normas pertinentes ao exercício de 2016/2017. Sustenta a invalidade da CCT 

firmada entre o SINPROEI' e o SINJBREF, uma vez que não houve realização de assembleia patronal 

para tratar de temas relacionados aos coordenadores e professores, mas tão somente quanto aos demais 

empregados. 

Além dos vícios formais, o autor também alega a ocorrência de vícios materiais, sob o 

argumento de que o texto aprovado traz regras extremamente onerosas para as escolas, tais como 

anuênios retroativos ao ano de 2007; plano de saúde, odontológico e seguro de vida; contribuição 

confederativa compulsória; reajuste salarial de 43%; exclusão da posibilidade de cumprimento de cárga 

horária de 30 horas semanais; abono de faltas por motivo de doença de familiar. Sustenta que os 

acréscimos de despesas tomará inviável a prestação de serviços, já que não há previsão de aumentb no 

repasse de verbas por parte do GDF. 

O autor, por fim, invoca a ocorrência de fraude, alegando a existência de conluio entre 

primeiro e segundo requeridos, uma vez que os atuais dirigentes do sindicato patronal (S1NlBREF) 

sempre integraram a direção do sindicato laboral (SINTIBREF), citando o nome do Sr. Zilmar Pereira de 

Souza, que ocupa atualmente o segundo posto mais importante do sindicato patronal, sendo que é 

reconhecidamente líder histórico da classe trabalhadora. Assevera, inclusive, que o edital de convocaão 

da assembleia do SlN1BREF de 20.05.16 foi custeado diretamente pelo sindicato dos empregados. 

No intento de combater as arbitrariedades das convenções coletivas, afirma o requerente 

que o Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social (CEPAS), associação que reúne a maioria 

das entidades de assistência social do DF, ajuizou, em 21.11.16, a Ação Coletiva [no. 

0001600-66.2016.5.10.0010 perante a jQa  Vara do Trabalho de Brasília-DF, tendo por objeto a anulação 

dos instrumentos coletivos retrocitados. Constatado o equívoco, uma vez que a competência originária 

para apreciação de pedido de nulidade de instrumento coletivo pertence à segunda instância, foi requerida 

a desistência do feito pela parte autora. 

Em 13.12.16 o CEPAS ajuizou novamente a ação, agora perante o e. TRT da loa 

Região, tombado sob o n°. 0000487-10.2016.5.10.0000, que foi extinto sem resolução de mérito em face 

da ilegitimidade ativa, tendo a Relatora, Des. Maria Regina esclarecido que o único remédio jurídico 

válido para o presente caso seria o ajuizamento de ações individuais pelas entidades beneficentes perante 

as Varas do Trabalho. 

Assinado eletronicamente. A Cerlificaçâo Digital porence a: ELISANGELA SMOLARECK 
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Assim, o ora requerente ajuizou a presente demanda para postular o afastamento da 

CCT finnada entre SINIBREF e SINTIBREF, bem como entre SINIBREF e SINPROEP para que não 

surtam efeito com relação aos seus empregados, em face dos vícios relatados na inicial. 

A primeira requerida sustenta a regularidade das convenções coletivas celebradas, 

estando todos os sindicatos com registros válidos perante o Ministério do Trabalho e Emprego, tendo 

havido assembleias regulares, mediação do Ministério Público do Trabalho, sendo que, inclusive, houve 

instauração de Dissídio Coletivo perante o TRT da 10a  Região. Esclarece que não há que se falar em 

violação ao art. 612/CLT, uma vez que a jurisprudência do c. TST firmou entendimento no sentido de que 

o quorum previsto no citado dispositivo não mais vincula as entidades sindicais, devendo ser observadas 

as regras dos seus estatutos, conforme ocorreu no presente caso. 

No que tange aos beneficios concedidos aos empregados, informa que os termos foram 

regularmente negociados, inclusive com a participação da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Entende que o fato de um dirigente da entidade dos trabalhadores atualmente representar o sindicato 

patronal não constitui elemento suficiente a anular os termos de uma CCT. Assevera que o autor não 

comprovou sua alegação sobre quem teria custeado a expedição de edital de assembleia, entendendo que 

tal fato não detém nenhuma relevância processual. 

Sustenta, por fim, que é entidade legítima para representar as entidades beneficentes no 

Distrito Federal, todavia o CEPAS e seus associados resistem em reconhecer sua legitimidade, aduzindo 

que a referida associação tem incitado as entidades filantrópicas a não cumprirem os termos dos 

instrumentos coletivos celebrados, a não homologarem as rescisões contratuais perante o sindicato 

profissional, bem como incentivando o não recolhimento da contribuição sindical. 

A segunda requerida suscita a ilegitimidade ativa do autor, uma vez que o ajuizamento 

de ação anulatória de convenção coletiva de trabalho somente poderia ser vindicada pelos sindicatos 

envolvidos e pelo Ministério Público do Trabalho. Também argui a incompetência funcional desta MM. 

5 VTB para apreciação do feito, tendo em vista que a competência originária pertence aos Tribunais 

Regionais do Trabalho em segunda instância. 

No mórito sustenta que convocou assembleia com o fito de aprovar a pauta de 

reivindicações e os demais termos do acordo coletivo, o que ocoreu em 16.04.16, recebendo poderes da 

categoria para negociar a renovação, alteração e novas cláusulas a serem inseridas no instrumento 

coletivo, inclusive no tocante aos reajustes e definição de pisos salariais. Esclarece que mesmo após os 

debates e a mediação junto ao Ministério Público do Trabalho, não se chegou a um consenso, razão pela 

qual, foi ajuizado Dissídio Coletivo perante a SDC do TRT da loa  Região, processo que recebeu o n°. 

0000388-40.2016.5.10.0000. Alega que após a instauração do citado Dissídio, o SINTBREF e o 

SINIBREF decidiram firmar acordo para elaboração da CCT 2016/2018, razão pela qual o processo foi 

extinto sem resolução do mérito. 

Quanto ao mais, segunda e terceira requeridas reforçam o que já foi dito pela primeira 

requerida em defesa. 
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Por ocasião da réplica o autor impugnou a documentação carreada pelas requeridas e 

apresentou fato novo, pois soube da existência do SECRASO - Sindicato das Empresas e Entidades 

Culturais, Recreativas, de Assistência Social, Orientação e Formação Profissional do DF, entendcndoque 

este é seu legítimo representante, mesmo porque constitui sindicato específico, com atuação exclusiva no 

Distrito Federal, ao contrário do primeiro requerido, que detém abrangência interestadual. 

II- PRELIMINARES 

Não há que se falarem ilegitimidade ativa, uma vez que a jurisprudência deste Regiánal 

admite o ajuizamento de ação ordinária, movida individualmente por empresa que se sentir lesSa, 

perante as Varas do Trabalho para a declaração de inaplicabilidade de instrumento coletivo em relação a 

si, sob a alegação a ocorrência grave vício em sua constituição, conforme ocorre no presente caso, senão 

vejamos: 

RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA. CONVENÇÃO COLETIVA DE 

TRABALHO FIRMADA ENTRE SÍNDICA TOS PROFISSIONAL E ECONÔMICO. 

AÇÃO DE CARÁTER INDIVIDUAL AJUIZADA PELA EMPRESA PERANTE O JUÍZO 

DA VARA DO TRABALHO. A jurisprudência desta SDC é no sentido de que a 

legitimidade para o ajuizamento de ação anulatória de convenção coletiva está adstrita 

- ao Ministério Público do Trabalho, consoante previsão legal (art. 83, IV, da LC 75/93), 

e, excepcionalmente, aos sindicatos convenentes e às empresas signatárias (no caso de 

o --7T1 acordo coletivo), quando demonstrado vício de vontade ou alguma das hipóteses do art. 

- 166 do CCB. Nesse sentido, a empresa, atuando na defesa de interësses próprios, de 

forma individual, não é parte legitima para ajuizar, perante o Tribunal Regional, ação 

9, em que pretenda a declaração de nulidade de cláusulas ou da própria convenção 

coletiva de trabalho, em face da natureza dos direitos envolvidos - direitos coletivos da 

categoria. Nada obstante, a jurisprudência desta SDC também entende que a entidade 

empresarial, por meio de ação individual perante o Juízo da Vara do Trabalho, pde 

postular a ineficácia de convenção coletiva em relação a si, desde que calcada em 

algum vício grave na constituição do instrumento normativo. No caso concreto, a 

Fundação Autora propôs ação individual, perante o Juízo da Vara do Trabalho, 

pretendendo a declaração de ineficácia da convenção coletiva com efeitos restritos âs 

relações de trabalho em seu âmbito. Fundamentou o pedido na ausência de requisito 

formal previsto na CLT para a celebração da convenção coletiva, qual seja, a ausência 

de convocação para a assembleia geral que deveria ser realizada para esse fim (art. 

612 da CLI'). Com efeito, a entidade empresarial não pretende que os efeitos da decisão 

repercutam nas relações de trabalho mantidas por outros membros da categoria 

econômica, de maneira global e generalizada. Trata-se de ação individual em busca de 

declaração judicial com alcance restrito à própria empresa. Nesse contexto, 

reconhece-se a legitimidade da Parte para ajuizar a ação individual perante o Juízo da 
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Vara do Trabalho, devendo ser remetido os autos ao juiz de 1° grau para averiguar se, 

de fato, há defeito procedinien tal tão grave a ponto de impedir a incidência do 

instrumento negocial sobre o niembro isolado da categoria económica, sabendo, 

contudo, que, no campo do Direito Coletivo do Trabalho, o Poder Judiciário não deve 

privilegiara forma em detrimento dos objetivos maiores enfocados pela negociação 

coletiva do trabalho, seus interesses e princípios do próprio Direito Coletivo do 

Trabalho. Por oportuno, cabe aduzir que, no Direito do Trabalho, a dinâmica de 

interpretação e solução dos conflitos sempre deve vir acompanhada do devido enfo que 

na prevalência dos valores e princípios essenciais a esse ramo jurídico: os valores 

sociais preponderam sobre os valores particulares, os valores coletivos sobre os 

valores individuais. Recurso ordinário provido. (RO - 96- 71.2013.5.06. 0000, Relator 

Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 13/04/2015, Seção 

Especializada em Dissidios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 2410412015 - gr(fei) 

Ademais, foi nesse sentido que a Exma. Des. Maria Regina Machado Guimarães 

proferiu decisão, quando da apreciação do processo n°. 0000487-10.2016.5.10.0000, movido pelo CEI'AS 

em desfavor das ora requeridas, inclusive reconhecendo a competência funcional da primeira instância 

para apreciação de feitos dessa natureza: 

Folha  
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Ressalto, por fim, que, em tese, o único remédio à salvaguarda dos seus interesses seria 

a propositura de ação individual perante a Vara do Trabalho, com pedidos adstritos à 

sua área de interesse, conforme disposição expressa da SDC do CoL TST. 

A inicial preenche os requisitos para conhecimento, não se verificando nenhum vício 

que possa acarretar a extinção preliminar do processo, observando-se que o direito de defesa foi 

plenamente exercido. 

Nesse sentido, REJEITO as preliminares arguidas pelas requeridas. 

III - MÉRITO 

No Anexo 1 da Convenção Coletiva firmada entre o SINTIBREF e o SINIBREF consta 

que o instrumento coletivo foi baseado nas atas das assembleias de negociação coletiva realizadas em 

16.04.16 e 28.09.16, do lado dos empregados, e na ata de negociação de 20.05.16 pela parte patroiial. 
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A assembleia do SINTIBREF de 16.04.16 foi unânime em autorizar a diretoria do 

sindicato dos empregados a assinar Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho, bem como fonnular 

protesto judicial, instaurar e firmar acordos. Em seguida, por maioria de votos, a assembleia aprovou a 

pauta de reinvidicações a ser encaminhada ao sindicato patronal, documento firmado pelo Presidente c 

Vice-presidente do sindicato laboral. 

Já na assembleia de 2809.16, após frustradas as negociações entre os sindicatos, houve 

autorização da categoria dos empregados para a instauração de Dissídio Coletivo, bem como para a 

realização de acordos, em face da negociação frustrada, além de prever a ampliação para 24 meses da 

vigência do instrumento coletivo. 

A assembleia de 16.04.16 foi convocada para esse fim, conforme se observa no edital do 

Jornal Alô do dia 05.04.16, sendo que para a ocorrência da segunda assembleia houve convocação no 

mesmo jornal, em 23.09.16, não se verificando as irregularidades apontadas na exordial com relação às 

assembleias da categoria profissional. 

No que se refere à aprovação das regras coletivas pelo SINIBREF, sindicato patronal, 

observo que a assembleia de 20.05.16 foi convocada por meio do edital publicado no Jornal de Brasília de 

1705.16, para deliberar acerca autorização para a diretoria negociar e firmar convenção coletiva de 

trabalho e discussão da pauta de reivindicações encaminhadas pelo SINTIBREF. 

Registre-se que a ata da assembleia de 20.05.16 somente foi firmada em 21.06.16. 

Na ocasião a única aprovação ocorrida se refere à solicitação do CEPAS para a 

formação de uma comissão de representantes de instituições beneficentes do Distrito Federal para analisar 

as propostas encaminhadas pelo sindicato laboral, bem como para deliberar acerca da instituição de 

contribuição sindical e posterior comunicação ao SINIBREF até 20.06.16. Consta do documento que 

passado o prazo, o CEI'AS não se manifestou, ocasião em que o SINTIBREF decidiu por levar a 

discussão da cláusulas convencionais para mediação junto ao Ministério Público do Trabalho. 

Dessa forma, restou evidenciado que a CCT 2016/2018, firmada entre o SINTIBREF e 

à SINIBREF, baseou-se em ata da assembleia patronal na qual não houve aprovação das cláusulas 

constantes do referido instrumento, ou seja, a categoria das instituições beneficentes do Distrito Federal 

não anuiu formalmente com a pauta de reivindicações encaminhada pelo sindicato profissional, tampouco 

com as cláusulas constantes do instrumento coletivo celebrado, conforme exige o art. 612/CLT. Não 

foram aprovados itens de negociação coletiva, mas tão somente a formação de comissão para debatei os 

itens encaminhados pelo SINTIBREF, da qual não se obteve nenhum resultado, sendo que sequer houve 

aprovação dos filiados no sentido de autorizar o SINIBREF a firmar instrumento coletivo, mesmo que por 

meio de acordo, como efetivamente ocorreu no presente caso. 

Conforme alegado pela entidade autora, tanto a convocação, como a própria assembleia 

do sindicato patronal apenas trouxeram previsão para deliberar sobre cláusulas referentes ao ano de 
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2016/2017, mas em nenhum momento restou demonstrado nos autos a previsão para extensão das 

'J condições para período de 2017/2018, ao contrário do que oconeu como sindicato profissional, que fez 

constar tal previsão expressamente em assembleia, dvidámente aprovada pela categoria. 

Deve ser registrado que após infrutíferas mediações realizadas perante o MPT, o 

segundo requerido ajuizou Dissídio Coletivo, todavia, o processo foi extinto sem resolução do mérito, em 

face da perda do objeto, uma vez que os sindicatos envolvidos noticiaram a realização de acordo para 

celebração da CCT. Sabe-se que as cláusulas convencionais que se originam a partir de decisão de mérito 

em sede de Dissídio Coletivo não dependem de aprovação assemblear. Todavia, no presente caso, não 

houve decisão de mérito no Dissídio Coletivo, o qual foi extinto em face da notícia de que as partes 

envolvidas teriam firmado acordo. 

É certo que a celebração de cláusulas coletivas, mesmo que por meio de acordo, 

demanda a autorização dos interessados por meio de assembleia específica, o que não oconeu por parte 

do sindicato patronal no presente caso. É dizer, o SINIBREF não detinha autorização de seus filiados para 

a realização do acordo no qual foram aprovadas as cláusulas convencionais. 

Ressalte-se que é inóqua a discussão relacionada ao quonim exigido para aprovação das 

cláusulas coletivas, conforme aduz a primeira requerida na defesa, vez que no presente caso não houve 

nenhuma aprovação, seja pelo quorum previsto no art. 612/CLT, seja pelo que consta do estatudo da 

entidade. 

Com relação à Convenção Coletiva firmada entre o SINIBREF e o SINPROEP, não há 

nos autos ata de assembleia do sindicato patronal deliberando sobre cláusulas normativas relacionadas aos 

professores e coordenadores. O edital de convocação da assembleia de 20.05.16 é expresso em excetuar 

das deliberações temas relativos aos profissionais supra citados. 

Ademais, o edital expedido e a assembleia realizada pelo SINPROEP também não 

fazem menção para discussão acerca da negociação de cláusulas normativas do período 2017/2018, 

todavia, a CCT firmada tem validade no período compreendido entre 01.05.16 a 30.04.18. 

Ante o exposto, em face das irregularidades formais supra analisadas,tanto no que se 

refere à classe de coordenadores e professores, como quanto aos demais empregados, declaro a nulidade 

da Convenção Coletiva 2016/2018 firmada entre SINIBREF e SINTIBREF (registro DF000636/2016 no 

Ministério do Trabalho e Emprego) e também da Convenção Coletiva 2016/2018 firmada entre 

SINIBREF e SINPROEP (registro DF00064 1/2016), com relação ao requerente CASA DE ISMAEL - 

LAR DA CRIANCA, que fica desobrigado à aplicação de seus termos em relação a seus empregados, a 

teor do art. 612 da CLT. 

Tendo em vista o reconhecimento da nulidade dos instrumentos coletivos em relação ao 

autor, ante o descumprimento de requisitos formais para a sua constituição, deixo de apreciar as 

ilegalidades materiais lançadas na exordial, em face da perda do objeto. 

No que se refere ao alegado conluio entre o SINTIBREF e o SINIBREF, entendo que o 

Assinado eletronicumenle. A Cerlificação Digital pertence a: EL.ISANGEL.A SMQLARECK 

http:llpje.tr11O.jus.brlprimeirOgrau/PrOCeSSOICOflSUltOOCLJI11entO/IPSMeW.Seam?fld=171Ol 015165547000000010153981 

Número do documento: 17101015155547000000010753981 Num. eo4aac7 - Pág. 7 



custeio do edital para a realização da assembleia do sindicato patronal pelo sindicato laboral e a alegãção 
/. 

de que o Sr. Zilmar Pereira de Sousa é, atualmente, um dos diretores do sindicato patronal, não 

evidenciam, por si, a existência de congnxência de interesses ou de fraude entre o SINIBREF e o 

SINTIBREF, razão pela qual, não há que se falar na declaração de existência de conluio entre primeiro e 

segundo requeridos, conforme postula o autor na exordial 

Com relação ao fato novo trazido pelo autor por ocasião da réplica, esclareço qãe o 

reconhecimento do sindicato que representa as entidades de assistência social do Distrito Federal trata de 

matéria estranha aos presentes autos, devendo buscado por meio de ação declaratória própria. 

Por fim, indefiro o pedido de concessão dos beneficios da justiça gratuita ao requerente, 

à míngua de amparo legal. 

Dispositivo 

Diante do exposto, resolve a MM. ? Vara do Trabalho de Brasília-DF: 

a) REJEITAR as preliminares arguidas pelas requeridas; 

julgar PROCEDENTES, EM FARTE, os pedidos iniciais para declarar ineficácia 

da Convenção Coletiva 2016/2018 firmada entre SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO DISTRITO 

FEDERAL - SINTIBREF/DF e SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES 

BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS - SINIBREF INTERESTADUAL (regitro 

DF000636/2016 no Ministério do Trabalho e Emprego) e também da Convenção Coletiva 2016/2018 

firmada entre o SINDICATO DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS 

PARTICULARES DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - SINPROEP/DF e SINDICATO 

INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS 

- SINIBREF INTERESTADUAL (registro DF000641/2016), em relação ao requerente CASA DE 

ISMAEL - LAR DA CRIANCA, nos termos da fundamentação, que é parte integrante deste decisum. 

Custas processuais no importe de R$ 400,00 calculadas sobre R$ 20.000,00, vlor 

arbitrado provisoriamente à condenação, nos termos do art. 789, III da CLT, pelas requeridas, que 

deverão proceder ao pagamento no prazo de cinco dias. 

Publique-se. 

- 

- 

FOFna  11 
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BRASILIA, 27 de øuiubro de 2017 

ELISÂNGELA SMOLARECK. 
Juíza do Trabalho 
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CASEL 0216/2017 
4 - 

Brasilia-DF, 26 de dezembro de 2017 

o'g 
AO 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Senhor Secretário, 

PROFISISONAIS DE CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA - PRÉDIO PRÓPRIO 

-ESCOLA INFANTIL CASA DE ISMAEL - A Casa de Ismae1 - Lar da Criança 

informa a essa Secretaria, que dispensará a contratação de porteiro, tendo em vista que a 

unidade dispõe de 04 porteiros que trabalham por escala de 12 horas de trabalho por 36 

horas de descanso, contratados com recursos próprios, tendo serviço de portaria 24 

horas por dia. 

r Martins da Silva 

Presidente 

\, 
Foiha  
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Aditivo 1/2018- Plano de Trabalho - PREDIO PROPRIO 
Vigência: 09/02/2018 a 08/02/2022 

'o + 
E - 

ORIENTAÇOES DE PREENCHIMENTO 

1 - O presente Plano de Trabalho está vinculado ao cumprimento da Lei n°13.019, de 31 dejulho de 2014 e ao Decreto n°37.843, de 13 de dezembro de 2016; 

2- A Instituição Educacional Parceira deverá abrir conta no Banco de Brasília - BRB, específica e exclusiva da Unidade de Atendimento, para toda e qualquer movimentação de recursos 
recebidos (SOMENTE PARA INSTITUIÇÕES QUE NÃO ASSINARAM O PLANO DE TRABALHO EM AGOSTO/2017); 

3 - Preencher o Plano de Trabalho proposto pela Secretaria de Estado de Educação na íntegra obrigatoriamente em Planllha Eletrônica MS EXCEL; 

4 - Preencher todos os espaços sombreadõs; 

5- No iteri VIII, indicar o quantitativo de profissionais de contratação obrigatória. Nas linhas disponíveis indicar quais e quantos são os profissionais de contratação facultativa a serem 
contratos, de acordo com o previsto nas Orientaçôes Pedagógicas. 

6 - No caso de contratação de profissional facultativo, encaminhar oficio contendo a função, formação, carga horária e atribuições de cada um. Ressaltando que o mesmo deverá atuar 
na execução do objeto da Parceria. 

7 - No caso da não contratação do Secretário Escolar, o diretor pedagógico poderá assumir a função desde que possua curso técnico de Secretariado Escolar (comprovado por cópia do 
Certificado) ou estando ainda cursando, deverá ser providenciada a autorização de caráter suplementar e a titulo precário expedido pera SUPLAV 

8 No item VI, COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, A coordenação dos professores que tem carga horária de 20 ou 40 horas semanais, será feita dentro dos turnos de trabalho. E a 
coordenação dos professoras com carga horária de 30 horas semanais poderá ser realizada das seguinte forma: Duas vezes por semana com duração de 2 horas e 30 minutos, no 
noturno; Duas vezes por semana dei hora, imediatamente após o expediente, mais 3horas uma vez na semana, no turno noturno, totalizando 5horas semanais; Cinco vezes por 

9 - Considera-se pagamento de serviços de reparo/manutenção de equipamentos e do imóvel: eletricista, pintor, bombeiro hidráulico,eletrotécnico, serralheiro, vidraceiro, chaveiro, 
marceneiro, pedreiro, técnico em informática, contratados para realizar reparos/manutenção, com a devida justificativa; 

10 - O recurso disponibilizado para o transporle de crianças deverá ser utilizado somente com fins pedagógicos abu culturais, Os documentos tais como Certidões de Regularidade 
Fiscal, Seguros e o adequado registro na ANTI, devem ser anexados aos atos de contratação; 

11 - Quanto ao detalhamento dos Beneficios, a instituição Educacional Parceira deverá apresentar documento com memória de cálculos dos respectivos Beneficios, subtraidos da contra 
partida e ou contribuição do funcionário; 

Todas as tolhas referentes ao Plano de Trabalho devem ser nibricadas (com caneta de tinta azul) pelo Dirigente da Instituição ou seu procurador; 

Para gastos com combustível e lubrificante automotivo, o veiculo devo ser de propriedade da Instituição Educacional Parceira. Impreterivelmente com documentação regularizada; 

Para pagamento de faturas de celular, a linha telefônica deverá ser de propriedade da Instituição Educacional Parceira; 

Na prestação de contas, a Instituição deverá apresentar para cada guia de reçolhimento: contribuição, taxa, imposto ou benefício, a listagem de funcionários, coI1 a descrição de 
seus respectivos valores constitutivos; 

16 - Para toda e qualquer despesa realizada, a Instituição Educacional Parceira e\erá, impreterivelmente, apresentar 03 (três) orçamentos quando da aquisição de bens e serviços, 
sendo dispensado a apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal; \ (\ 
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ADITIVO 112018 - PLANO DE TRABALHO 

de Colaboração 

- DADOS CADASTRAIS 

PODER PÚBLICO 

Non,e:Seuetaria de Estado de Educação do Distrito Federal ICNPJ:00.394.676/0001-07 
Endereço:SBN Quadra 02 Bloco C - Lote 17- Edifício Phenlcia 
Cidade: Brasilia UF:DF Tolefone:3901 3185/3901 2592 
Representante Legal: jJúléo Gregório Filho 

MANTENEDORA 

Nome, CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA ICNPJ: 100.077255/0001-52 
Endereço: SGAN 913. CONJUNTO O. AVENIDA WS. ASA NORTE 
Cidade; BRASILIA - DF 1 CEP: 170.790.130 ITeIefone: 1 (61) 3272-4731 / (61) 3347.8601 
E-mail: lacinngeasádeismaelorg i linanmiro@çasadoísmael.org  
Credencianiento: 1 Podaria n°46 de 05112/2016 IPublicação no DODF: Pág. 34 de 07/12)161 Validado: 31/1212025 
Número da Conta Corrente: 028425-3 1 Banco: BRB 

______ 
Agõncla: 150 

Representante  Legal: VAIDEMAR MARTINS DA SILVA CPF; 018.187.911-53 
RG/órgâoExpedidor 1676.9955SP/DF 1 Cargo: IPRESIDENTE Função: DIRETIVA 
Endereço ISElIN OL 04. CONJUNTO 09, CASA 04- LAGO NORTE 1 CEP: 71.510-290 
Pododo do mandato da dlrnoita: 101t04/2017 A 31/0312020 Telefono, (61) 3272-4731 / (61) 3347-8601 

UNIDADES DE ATENDIMENTO 
UNIDADE DE ATENDIMENTO 1 

Instituição de Educaflo Infantil: IESCOLA INFANTIL CASA DE ISMAEL 
Endereço: SGAN9I3 CONJUNTO G,AVENIDAWS ICidade BRASILIA UF: DF ICEP: 70,790-130 
Telefones: (61) 3272-4731 / (61) 3347-8601 E-mail: adm(casadeismaeI.org  lfinanceiro@casadeismaol.org  
Credenclamento: 1 Podaria n°46 de 05/1212016 IPubticação no DODF: Pág. 34 de 07112J161 Validade: I31112r2025 

UNIDADE DE ATENDIMENTO II 

Instituição de Educação Infantil: 1  

Endereço: 1 ICidade:  UF: DF ICEP: 
Telefones: 1  E-mail: 1 / 
Crodenclamento: j iPublicaçAo no 000F: 1, 1 Validado: 1 Ii 
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ATENDIMENTO III 

Instltuiço llEo)8 Infantil: 1 . - - 

Endereço: . ICidade: UF: DF ICEP: 
Tolofones: . - - E-mail: 
Crodenciamento: - 

---- -

Publicação no DODF: - - -- - 1 Validado: 1 

II. VIGÉNCIA DA PARCERIA: 

Data do Inicio: 1 9/2/2018 1 
Data do Fim: frm2022 

III- IDENTIFICAÇAO DO OBJETO: 

Ofeda gratuita de Educação Infantil, em parria com a SEEDP. a crianças de 1 - - 2 a anos de idade. 

Eà por meio de prédio próprio, em lornada de tempo integral, de 10 (dez) horas diárias, das 07:30 ás horas, 

de segunda à sexta-Feira, para atendimento à demanda de ensino no Distrito Federal, a fim de promover o desenvoMmento integral das crianças em seus 

aspectos fisico, psicológico, linguístico, intelectual e social, 

IV - DESCRIÇÃO DA REALIDADE: 

O Plano Distrital do Educação - PDE, regulamentado pela Lei Distrital n 42812015, institui como meta 01 para a Educação Infantil a universalização da Pré-Escola (4 e 5 
anos) até 2016 e a ampliação progressiva de Creche (0 a 3 anos) até o final do Denio. Isto posto, considerando a demanda reprimida existente, a presente Instiluição 
Educacional parceira se propõe a formalizar a parceria para atendimento a crianças de O a 5 anos • se comprometendo com a educação e crianças nesta faca etária, em 
atenção ao eixo integrador do Curricolo de Educação Infantil, qual seia, o educar, o cuidar e o brincar e interagir. 

V. ENTURMAÇÃO PROPOSTA 

Distribuição do quantitativo de crianças por turma, de acordo com a fabca etária, respeitando a enturmação apresentada nos documentos/alentações Pedagógicas para  as 
Instituições Educacionais Parceiras que ofetiam Educação Infantir e "Estratégia de Matricula" / 
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UNIDADE 1 

ATENDIMENTO FAIXA ETÁRIA PrALUNOS N'TUR%S prpfløfts$ORES NMONBOR 

Berçâdo 1 4 meses completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula - O O O O 
Berçario II 1 ano completo ou a completar até 31 de março do ano da matitcula O - O O O 
Maternal 1 2 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula - 20 1 1 3 
Maternal II 3 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da malilcula - 40 - 2 2 4 
1°Per1odo 4anoscompletosoua completar até31de março do ano damatricula 60 2 2 4 
r Perlodo 5anoscompletosoua completar  até  31de  março  do  ano  damatricula - 60 

- 
2 2 4 

Total 180 7 7 15 

UNIDADE II 

ATENDIMENTO FAIXA ETÁRIA PrALUNOS Pr TURMAS P1' PROÇESSORÊS Ir MONITOR 

Berçário1 4meses completos ouacompletar até 31de março do ano damatricula - 0 O 
- 

O O 
BerçrioII 1anocompletoou acompletaraté31demarço doano damatricula O - O O - O 
Maternal 1 2 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da mabicula O O O O 
Maternal II 3 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula O - O O O 
lPerlodo 4 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da mafrícula O - O O O 
2°perlodo 5anos completos ouacompletar até 31 de março do ano damatricula O - O O - O 

Total  O O O O 
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UNIDADE III 

ATENDIMENTO FAIXA ETÁRIA N'ALUNOS PrIURMAS WPROÇE$SORES NVONTTO 

Berçtio 1 4 meses completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula 0 O 
Berçádo II 1 ano completo ou a completar até 31 de março do ano da matricula O -- O O O 
Maternal 1 2 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula - - O O o o 
Maternal II 3 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula O O o o 
I°Pe,lodo 4 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula O - O O O 
2' Penado 5 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da mfllafla - o o o o 

Total O O O O 

TOTALIZAÇÃO QUADRO DE ENTURMACÃO 

ATENDIMENTO FAIXA ETÁRIA PrALUnOS NTUM NPROFES3OflS N'uOpflrøfl 

Berçário 1 4 meses completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula O o o o 
Berçário II 1 ano completo ou a completar até 31 do março do ano da matricula o o o o 
Matemal 1 2 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula 20 1 1 3 
Maternal II 3 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula 40 2 2 4 
1°perlodo 4 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula 60 2 2 4 
V Penado 5 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da matilcula 

-. - 

60 2 2 4 

Totai  180 
1 

7 7 15 

Obsorvaçio: A partir de 2018 e entwinaçio poderi ser atualizada anualmente, conforme demanda da comunIdade a ser atendida, e por consequnda. este Plano de flibalho poderá 
ser atualizado por meio de Termo Adio. 

k 
5 
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VII - METAS 

- Ofertar vagas para atendimento a crianças de tducação Intantil, em 
;icológico, linguístico, intelectual e social; 

Oferecer 100% de gratuidade ao educando do serviço objeto desse Termo de Colaboração; 

Oferecer a 100% das crianças uma educação de qualidade objetivando seu desenvolvimento integral; 

Contemplar os princípios éticos, estéticos e políticos no que se refere à formação da criança para o exercído progressivo da autonomia, da responsabilidade, da 
dariedade e do respeito ao bem comum; 

Desenvolver a proposta pedagógica da instituição em consonância com o Curriculo de Educação Básica, as Diretrizes Nadonais para a Educação Infantil e as 
entações Pedagógicas para Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil, visando a formalização de Parceria para atendimento à Educação 

Cumprir integralmente o Calendário Escolar específico elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para as Instituições Educacionais 

Criar oportunidades de integração com a família e comunidade escolar ampliando a troca de experiências e informaçães entre os envolvidos e a aquisição de 
hecimentos relativos ao processo de desenvolvimento das crianças; 

Ofertar 5 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, compreendendo: café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino e jantar; 

- Ocupar 100% do número de vagas disponíveis com atendimento a crianças da Educação Infantil, de acordo com a necessidade da SEEDF; 

lo - Atender a 100% das orientações da SEEDE no que concerne aos aspectos pedagôgicos e físico financeiros; 
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VIII - RECW ÁRIOS AO ALCANCE DAS METAS oCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 
is 

 

44% çP 
VEE& 1-Recursos Humanos: 

As despesas com recursos humanos, deverão seguir o disposto no artigo 41 do Decreto n037.843/2016. 

Espocificaçio 
Quantidade 

Cronograma do Execução 

Inicio Fim 
1.1 Diretor(a) PedagXIca) -- 1 

o, 

À 

rv 

1.2 C.M. PedagQlco(a) 1 
1.3 Professoua)2Oh - - o 
1.4 Professo, (a) 30 h 7 
1,5 Prof..., (a) 40 h O 
1.8 Monitor (e) 15 
13 Secretário(a) Escolar 
1.8 Nutrtdonlsta - 1 
1.0 Porteiro (a) 

1.10 Cozinheiro(a) 2 
1.11 Serv Cor Corisilimp 3  
1.12 Coord. De Departamento Pessoal 1 
113 Auxiliar Administrativo 1 
1.14 Auhar de cozinha . '1 
1.15 XXX O 
1.16 XXX O 
til XXX - O 
LIS  
1.19 XXX 
1,20 

___ 

1.21 XXX -- 

1,22 XXX 
123 Encargos 15.20% 

Observações: 1 - Os valores que com~ o "Benefido Mensar deverão ser demonstrados em documento com memória de cálculo. evidenciados os valores individuais 
bem como os eventuais descontos e/ou partidpação financoira do funcionário. A memória de cálculo do(s) beneficio(s) é pane integrante deste Plano do Trabalho.; 

Observações: 2 Em caso do contratação de profissional facultativo a Instituição deverá apresentar Oficio contendo a nomenclatura do cargo, formação. car9a4,rária o 
as atribuições;  
Observações: 3 - No caso da não contratação do Secretário Escolar o diretor pedagÕgico poderá assumira função desde que possua curso técnico  de Secretrn4i4 

8 
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2 - Material de consumo e Didático Pedagógico 

rrT7 1 
g 5t 

0 

i 'ç0 
.-, 

'14  U 1 

Espoclflcaçao Quantidade 
Cronograna de Execução 

Inicio Fim 
Gêneros alimenticios 
Roupa de cama mesa e bho 
Aquisiçao de gas dezinha 
Material de limpeza em geral 
Material de expediente 
Material de segurança/higiene do trabalho 
Material para reparos/manutenção equipamentos 
Material p1 reparos/manut.da unid. de atendimento 

m 

Utensilios para cozinha 
 Combustivel e lubrificante automoUvo 

Material Didáfico Pedagógico 
 Brinquedos Pedagógicos 

Material de higiene da criança 
Uniforme das crianças 

 Aquisição de colchonetes 
Livros Técnicos/ literatura nfantil/riâo imobilizâveis  

t
\

UJ 
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3-Serviços de Terceiros PJ!PF 

- 

Especllicaçao Quantidade 
Cronograma de Execução 

Inicio Fim 

3.1 
Transpoile de crianças com fins pedagógicos 
e/culturais 

dá 

3.2 Pagamento sert reparos/manut. equip. e do imóvel 
3.3 Pagamento de Água/Esgoto 
3.4 Pagamento de Luz 
3.5 Pagamento de Telefone lixo/intemet/celular 
36 Serviços de Contabilidade 
3.7 Lei da Aprendizagem 

3.8 Agente de Segurança Patrimonial / Vigia 

3.9 Auditoria 
3.10 Assessoria Jurídica 

IX - VALOR DE REPASSE 

No de Alunos 
Atendimento Por Capita Mês Valor Mensal Valor Anual Repasse Total (48 meses) 

REPASSE 
Atendidos 

_ 09/02201 
Creche 60 74753 44.85180 538.221,60 2.152.686,40 

08/02/2022 
Pré-escol a 120 747,53 89.703,60 1.076.443,20 4.305.772.80 

Total 180  134.555,40 1.614.66480 6.458.659,20 

vação: Este quadro deverá ser preenchido levando-se em conta a n°  de alunos informado no Quadro de Entumiação. Ressalte-se que tanto o no de alunos atendidos poderá 

alterações no decorrer da parceria, em função da demanda da comunidade a ser atendida, bem como valor do per capita, o qual sofrerá yqajuste, a cada 12 meses, com base no 

lu 
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EXECUÇ*OFÍStt FINANCEIRA - 02J20lI 0V2022 

1-RECURSOS HUMANOS 

• 
La,, •a m__ . p.o - i - 

A EXECUTAR 

[R$$:M. 

- 

l/3FSn 13 

ItItI3. .3 RI 51C 41571 5106 11432 1 llJ69 0 0.00 15511 
,  c. . • 3O 00 312j8 3$00 e599 1 000 000 1172, 150.34  009v 03 243.071,30 
3 ma411$20h - R1Q00 om 0 0 000 • om - opo 0.00 000 9W 0,00  &0O 0.00 
II PT (•) 3Gb Ri2.Ifl,u '73 1 21.74 47.02 -, - 0,00 o. 65.2' 1E4  06,95 RI 2042850 245.143,13 S73.5I 

RI0.00 O0 O 00 0.00 000 j 000 0AO 0,00 000 0O 000 RI 0 0,00  
Is 1. k ) 1 RI 1.90925 152 10.00 42.00 *46,58 0 000 57,28 173.4 767 Ai 85S, 103512,67 1.655350,07 

13 5.a(0 £ RI 1.006.07 OLW MO, 306 • 14145 000 0,00 .94 __j4 70,fl RI 2685,67 33 fl%04 128*12.15 
IS I i R12.933,14 0,60 233 *25 641' 1 435 om 0,00 *7,0* 352 lISOS R13  
Is Çs1S, _.3 i RI 0.00 OJO  0.00 0,00 1 0,00 - 000 0 0,00 _900 0.00 RI 0.00 O. 000 
,.0 C.ai.. RII.253.S4 000 10107 12.03 27,70' 1*4,20 - 0,00 000 37.90 114.75 50.53 AS 3 564,44 43.0*5. 173.05324 

• RI 1~ em 102 12.64 2$24 i 155,23 0.00 0 semi lltM 5134 RSSCÕ.73 05.400v 26l.3.27 

- o 
47.85 l7 *5,57 0.00 

. 
000 *4355 434,64 101,40 fite178*3 74.11354 206454,16 

RI1.l.5l  125.1 M. 35231 1657$ 0,00 0,00 40. 145,47 04, R12.304 16450 l,77 
41. jd.cc*. RI1303.34 000 101.07 12.03 27,79 1*4,3) 0,00 0h00 37, 114,75 50.53 RI1.792 21.500 06026,02 

RI 00 0 0.00 0.00 0001 0,00 00 400 O 0,00 0,00 RMOD  Q. 

o i . RI 00 0.00 0.00  0,00 . - 0,00 O 0,00 0,00 RSOM 0.00 
O II? w • RI 0,00 000 0.00 ODO o.. 1 000 0,00 0,00 O 0,00 0.00 RI 0,00 0,00 
o it. w . RI 0.00 0,00 0.00 0. 1 - 0,60 - 0X 0,00 O 0,00 000 RMOO 0.00 0.00 

II. RI 0.00 000 0.00 0. 0 0,00 0,00 0 0,00 0.00 RI 0,00 000 
O 120 1 1 RI 0.00 000 0.00 0. 1 0.00 --.0,00 0,00 0,00 0,00 000 RI 0.00 0.00 

- O 12, fl RI 0.00 000 000 0.00 0. 0,00 0,00 000 0.00 0.00 000 RI0.00 0.00 0.00 
o ir w 1 RSO.00 000 0.00 000 0,1 .__ - _.0,00 00 0,00 0,00 R1000 000 0,00 

(Ma. II 6.001,71 _1.151220,17 1_4.63t011.17 

1 0 ,'. - . -t.. .e 4 -. dlfts Se -qeffi5 - e..*I. de - .,CISS.nys..n IsIwS. ... .5 ....%S. mesMOs a... .LL-...L, ,5. d• t.,a.,a A 4.4. â 441) b.I. - Swa - Pt.,S - r. 

obanne.r 2- Cm em de e.ttnhsØt - t.S.tI Ict 1 $I**kã d.nd aprenan, a 5 . - cato.. M.i,.çt., ca.a .SIMS e ai 

3- lIS Clt• d• Mis ç.q*MaçI. 4. ketàlí ... pçs.W5Mcl. • ..b.çl. 1. cat*IST pMaT 5 
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Tabela de Encargos Sociais 

Encargos 

INSS - 0,00% 
FGTS B4O0% 
P15 

- 1.00% 
FGTS - RESCISÃO 

REAJUSTE 1,91% 
• ANUÉNIO 0.29% 

- 0.00% 

• 
0,00% / 

TOTAL 15.20% 
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2— MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO 

• Cspodfl ca o r 

A EXECUTAR 

VALOR MENSAL VALOR AMLAL VALOR 48 MESES 

2.1 Gt,e,ossrntmiSos 

2.2 Roupa cama/me,aJtanho o 

2.3 A4uisiÇo de gás1zinha 

2-4 M.~ M hnipeza alT, 9el 

is  M.tSal da Ea,edienl, 

8 28 M.teiial segnn ftIQIeemOVSIO 

2.7 Ma~ reparo é ma,u1tlIo é aqu1pan,ento 

- 
28 

Material par. reparou manvltnçâo da de UnIdade  
Atendr,ento e261911DO 322.032.06 1.291731.84 

2.0 Utn'nlhos Pata zinM 

2,10 CombcisS Iubrtfanl •vlomcflo 

2,11 Mal DflPSgo 

2.12 Brtnquedos Ped*gÕgs 

13 MateiifrOgIcno da criança 

2,14 Unoane das crianças 
lis Aqulsdode4donetn 

216 l*nv, téudcoej iteratura ISaatl 
Total (Mota 2) 26.911,08 322.932.96 11.291.711,84 

3—SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA OU JURÍDICA 

Espcdflcaço 

A EXECUTAR 

VALOR MrMSAL VALOR M11Jfl. VALOR 48 MESESI 

e, 

o 

3.1 Trurisoofle OnçaVInS pSaggs e afiram 

11.042.61 
- 

132.511.32 530.045,28 

3.2 Pag sev rnanuteiiçlo rS,tvS 

3.3 Pag.degu&esg&s 

3.4 P.gamefltodthjz 

3.5 Peg teI.Untintamat'cetu't 

3.6 SeMços ContaMidade 

37 Leid.AoreMaa9em 
38 AoraSe9ut.PIlTlg 

3.9 AudrIa 

3.10 Asiessotla Jurldlca 

11.042.61 132.511.32 530.04528 

Total Geral Podado 0V2018 a 0212022 (Motas 1+2 + 3) 134.555,40 1.614.66485 6.4sa.659,39 

IrÁ 
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XI- CRONOCM)tE DESEMBOLSO 

Referência 1 MÊS 01 MÊS 0$ 1 MÊS 09 1 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 14 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 

L Valor  Desembolso 134555.40 134.555,40 134.55540 134.55540 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.55540 1 134.555,40 1 134.555,40 134.555,40 

Referência MÊS 19 MÊS 20 MÊS 211 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 MÊS 25 MÊS 25 MÊS 21 MÊS 28 MÊS 29 MÊS 30 

V. Desembolso 134.55540 134.555,40 134.555.40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 

Referência 1 MÊS 31 MÊS 32 1 MÊS 33 1 MÊS 34 MÊS 35 MÊS 36 MÊS 37 MÊS 3$ MÊS 39 1 MÊS 40 MÊS 41 MÊS 42 

L Valor Desembolso 1 134.555,40 134.555,40 1 134.555,40 1 134.555,40 134.555,40 1 134.55540 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.55540 - 134.555,40 134.555,40 

Referência MÊS 43 MÊS 44 MÊS 45 MÉS 46 MÊS 47 MÊS 48 MÊS 49 MÊS 50 MÊS 51 MÊS 52 MÊS 53 MÊS 54 

1 Valor DesmboIso 134.555.40 134.555,40 134.555,40 134355,40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 134.555,40 

SOMATÓRIO DE DESEMBOLSOS 40 MESES 

6.458.659.20 

XII - ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NA PARCERIA 

1 - DesenvoMmento do Cu~ de Edinçao Infanifi, ~~nto do calendário estabeleddo pela SEEDF e demais doaj,nentos notleadores da 
SEEDF 
2 - Contratação do profl55lonal, em con!on,,idado m as Odemações Pedagógicas pare InstituIções Educadona Paralras que ofertam Educação 
Infantil 
3 - AulsIçâo do fl&leros Ahimentido,: 
4- Agulslço do material da hIono ode limpeza; 

- Aquielcão do material expedIente; 
O- AqulsIço do maiedai e b,1ruodos pedagõgloos; 
7. AquIsIção do livros 6alcos o Infantis não mobllizaveis; 
S-Tronspode do cslanças m Fins pedagóglcos e/ou wttuiIs. 

XIII - AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

SCAN 913. Conj. G • 70790-140/BrasIlIa-DE • Fono:(61) 3272.4731 • ynwtcasadelsrnael.org  • contato@casadolsmael.org  
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RESUL 

FIscJ%jçNlTOftAMENTO E AVALIAÇÃO: 

O monitoramento do ajuste será de responsabilidade da Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Gestor Pedagógico e Gestor 

Financeiro, por meio de acompanhamento !ifl toco', orientações, reuniões, análise de documentos,e demais ações que contribuam para o 

bom desempenho da parceria. 

NSTITUIÇÂO EDUCACIONAL PARCEIRA 

monitoramento e avaliação do desenvoLvimento do Plano de Trabalho se dará através de reuniões periódicas e pesquisas de opinião cor 
as crianças, os pais, professores e direção, tendo como docunentos norteadores a Orientação Pedagógica e a Proposta Pedagógica. 

XVI - DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante da Instituição Educacional Parceira, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito 
Federal ou qualquer ôrgáo ou entidade da Administração Púlica do Distrito Federal, que impeça o estabeLecimento do Termo de 
Colaboração proposto, na forma deste PLano de Trabalho, 

a referida Instituição Parceira compromete-se a complementar a aplicação de recursos financeiros com recursos próprios ou 
os de parcerias e/ou doações, afim de suprir as aquisições de Material de Consumo e Didático-Pedagógico e contratações de 
os de Terceiros, para garantir o atendimento à criança dEducação ntil, conforme disposto nos Parâmetros Nacionais de 

Jade para a Educação Infantil (MEC, 2006) 

deferimento. 

Brasília-DE, l7r 261 jd / IDEZEMOI de .20171 

APROVADO 

BrasíLia-DF, 1 1 de 1 :1 de  

contato@casadeismael.org  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETMUA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
DIRETORIA DE éONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS 

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS É PARCÊRIAS 

TERMO DE ENCERRAt  MENTÕ DÕ VOLUME 

Em / Oj / o volume n° do processo n° UOWW31 3OF' 

foi encerrado com a folha n° 2,55 iniciando-se o volume de n° 01 

j1q4 rICONY 
Rubhca Matricula Setor/Órgáo 

- 
- 1 

-,.--'- 

Fa'ha o25 
1 

69. 1O9-Tj 

Secretaria de Estado de Educação do DF 
- SUAN 607, Projeção 1), Sala 219, cep 70.850-070 

Telefone: 61-39012314 
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