
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECÊTARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÉNIOS E TERMOS 
GERÉJCIA DE CONVNIOS 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Eun30 / Ô2O 19 1  o volume de n° 03 do Prozsso n° O0002iaJ- 1 2-e 

foi aberto com a folha  

Gce1. 

Rubrica Matrícula Setor/Orgão 

z 

Follian° 600 

Processo - 

Rubrca: Mat. 208.91211 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
/ 

- 
Secretaria de Estado de Educação 

/ Coordenação Regionifi de Ensino do Plano Piloto 

PROPOSTA DE ENTURMAÇÃO —2019 (PRÊDIO PRÕPRIO) 

[RE: PLANO PILOTO Data: 11/06/2019 
Instituição: CASA DE ISMAEL Telefone: 3273-2268 

Unidade de Atendimento: ESCOLA INFANTIL CASA DE ISMAEL Telefone: 
Representante de Instituição: JIJCIENE MEDEIROS DO NASCIMENTO 

QUADRO DEMONSTRÁ11VO 

2019. - 7jantitativo 

2018 
respeitando de crianças 
1,20m2  por 

N de 
N de A serem 

Faixa Etária' Cri ança 
professor 

monitor 
reduzidas Etapa Nade NQ de Nade N de 

crianças turmas crianças turmas e carga 
horária 

(Estratégia 

de 

2 anos completos ou a completar até 
02 

Matrícula) 

Maternal IA 20 01 20 01 1140H 31/03/2019 

3 anos completos ou a completar até 
Maternal lIA 31/0312019 20 01 20 01 1/40H 01 

Maternal JIB 
'n completos ou a completar até 

20 01 20 01 1/40H 01 3110312019  

1 Período A 
4 anos completos ou a completar até 

30 31/03/20.19  
01 30 01 1/40H 01 

JO Período B 4 anos completos ou a completar até 
30 01 30 01 1/40H 01 

_____________ 
31/03/2019  

2° Período A 
5 anos completos ou a completar até 

30 3 i/O 3/20 1. 9  

01 30 01 1/40H 01 

2° Período B 
5 anos completos ou a completar até 

30 01 30 01 1/40H 01 02 3 i/O 3/201 9 
________ 

 

TOTAL*3 180 07 1 180 07 7/40H 08 02 
Observações: 
1  Preencher a etapa conforme demanda apresentada pela UNIPLAT. 

*2 Preencher conforme faixa etária a ser atendida, mediante orientação da UNIPLAT. 
*3 Somatório conforme o quantitativo a ser atendido. 
** A Instituiçâo somente poderá preencher o atendimento de acordo com a oferta autorizada do credenciainenlo junto à 
S EEDF. 

OUADRO DE REDUCÃO DO OUANTITATIVO DE CRIANCAS 
NOME DA CRIANÇA DEFICIÊNCIA TURMA QUANTITATIVO DE CRIANÇAS REDUZIDAS 

PEDRO LUCAS SANTOS DIAS DMU 2 PERIODO 8 02 
RAUL CORREIA PEDRA NUNES i TEA - F84 2 prriiprm ao 

DE ISMAEL 
Ré4resentante da Instituição 

(assinatura e cariDra Pedagógica 

CoNFEmDciDEW
d  

ppic
Reg/Mec. 007812

_utR

01

tlE

7C\

OR Se grito

DF 3/20lG _________________________________ 

ORE ppiC 

UNIPLAT UNIES ;46441-4 

000F 1°35 de 9i02) 
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nbo is Eoa,  Vigência: 

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO E EXECUÇÃO DA PARCERIA 
1 - O presente Plano de Trabalho está vinculado ao cumprimento da Lei n°13019, de 31 dejulho de 2014, ao Decreto n°37643, de IS de dezembro de 2016 e ao Ato Normauvo Setodal da SEEDF. 

2 - A Insimuição Educacional Parceira deverá abtir contato Banunia de Brasilia - BRB, específica e exdusiva da Unidade de Atendimento para toda e qualquer movimentação de recursos redos, excetuando-se pala a formalização de Termos Aditivos. 

3 -Este Plano de Trabalho proposto pela Secretaria de Estado de Educação deve ser preenchido na íntegra, obrigatotiarnente em Planilha Eletrônica lis EXCEL. 

4 - A OSC deve preencher todos os espaços sombreado. 

5 - No item VI. DEFINIÇÃO DAS METAS, RESULTADOS ESPERADOS, INDICADORES E PARÂMETROS PARA AFERIR O SEU CUMPRIMENTO E QUALIDADE, letra "E Indicadores de qualidade da Educação Infantil, não se aplica o indicadores 
6.4 - Participação Social Intersetorial e o item Ido indicador 8.1 - Localização e entorno, características do terreno, serviços básicos, condições de acesso à edificação e cotididonantes físicos e arnbientais. 

- No caso de contratação de profissional facultativo, encarnütar ofício contendo a ftxnção, famiação carga horárfa e atribuições de cada um. Ressaltando que a mesmo deverá atuar na execução do objeto da Parceria 

7 - No itern VI, COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, a coordenação dos professores deve obedecer o descrito na Convenção Coletiva de Trabalho vigente devidamente registrada nos õrgãos competentes ou nos Acordos Individuais anexadas a este 
Plano de Trabalho, desde que estejam em conformidade com a legislação trabalhista. 

8 - permitida a contratação de pessoa física ou pessoa jurídica para realização de serviços de manutenção preventiva e oDrretJva nas instalações físicas do prõdio, ou de outros serviços necessários à realização, adequação e desenvolvimento de 
projetos pedagógicos, vedada a constnjção e ampliação dos próprios. 

9 - O recurso disponibilizado para o transporte deverá ser utilizado somente cem fins pedagõgicos e/ou culturais. Os documentas de Seguros e o adequado registro na ANfl, devem ser anexados aos atos de condatação. 

lo- Todas as folhas referentes ao Plano de Trabalho devem ser rubricadas (com caneta de tinta azul) pelo Dingenle da Instituição ou seu procurador ou autenticadas eletronicamente quando se tratar de processo eletrônico. 

11 - Para gastos com combustivel e lubrificante automotivo, o veiculo deve ser de propriedade da Instituição Educacional Parceira. Impreterivelmente com documentação regularizada em atividades pertinentes ao objeto pactuado. 

Para pagamento de faturas de celular, a linha telefônica deverá ser de propriedade da Instituição Educadonal Parceira para fins pertinentes ao objeto pactuado. 

Caso haja prestação de contas na modalidade de execução financeira, a Instituição deverá apresentar para cada guia de recolhimento: contribuição, taxa, imposto ou benefíoo, a listagem de funcionános, com a descrição de seus respectivos 
valores constitutivos e demais documentos probatórios de despesas. 

14 - Para toda e qualquer despesa realizada, a Instituição Educacional Parceira deverá realizar 03 (três) pesquisas de preço quando da aquisição de bens e serviços sendo dispensado a apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal dos 
Fornecedores Esta documentação deve ser guardada pela OSC pelo prazo de 10 anos, para eventual comprovação de execuo1i7nceira 

CASA DE ISt4EL - LAR DA CRIANÇA 

SGAN 913, Conj. G • 70790-140/Brasilia-DF • Fone:(61) 3272.4731 • waAv.casadeismael.org  • contatocasadeismaeI.org  
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PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO 

PODER PÚBLICO 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CML PARCEIRA 
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UNIDADES DE ATENDIMENTO 
UNIDADE DE ATENDIMENTO 1 

IrtstftoiflodeEducaçfloInfantlI: 1 ESCOLAINFÂNTILCASADEISMAEL CNPJ: 00.077:25510001-52 
Endereço: ISGAN 913, CONJUNTO G. AVENIDA W5 ICidade: BRASILIA T. UF: DF CEP: 70790-130 
Telefones: (61) 327247311(61) 3347-8601 - E-mali: adm@casadelsmaeiorgi financeiro©casadelsmaei.org - 

Credenclamonto: já Portaria n°406 de 05112/2015 jPublicação no 000F: Pág. 34de 07/12116 1 Validade: 1 - 31/12)2025 

UNIDADE DE ATENDIMENTO II 

Instituição de Educação Infantil: XXX - - 
- CNPJ: - XXX - 

Endereço: xxx ICídade: xxx UF: DF CEP: xxx 
Telefones: - XXX - Einall: XXX 

Credenciamonto: 1 xxx lPublicação no OODF: xxx Validade: 1  

UNIDADE DE ATENDIMENTO III 

Instituição do Educação Infantil: XXX 1 CNPJ: XXX - 

Endereço: xxx ICidade: xxx UF: DF CEP: xxx 
Telefones: XXX E-mail: 1 - xxx 
Credenclamento: 1 xxx IPublicaflo no DOOF: 1 xxx 1 Validade: xx 

UNIDADE DE ATENDIMENTO V 

Instituição de Educação Infantil: - ICNPJ: XXX 
Endereço: xxx ICidade: xxx UF: DF CEP: Xxx 
Telefones: xxx 

- E-mail: xxx - - 

Credenclamento: 1 IPubliwçâo no 000F: 11 xxx _ Validade: 

CASA DE I9Ma - LAR DA 
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Folha n0 

Processo 



ØE 

II- VIGÊNCIkM &W'CERIA: 

Da6fcio: 08/07/2019 Data do Fim: 08102120n 

III - DESCRIÇÃO DA REALIDADE: 

- 

A Escola lnfantl Casa de lsmael está localizada na Quadra 913 da Asa Norte que embora de moradores das classes B e C, as demandas decorrerem das Regiões Administrativas com asse D et com 
exemplo das regiões Paranoá ttapoa e Varjão As ativJades desenvolvidas serão ofertadas por meios de praücas pedagógics cotJdianas planejadas e sistematizadas ao atendimento80 alanças 
visando uma edu ação de qualidade, que atenda aos interesses e necessidades das crianças e seus familiares para se desenvolverem integralmente nos aspectos biopsicossodal , espirilual,a partir das 

- 

relações estabeleddas com seus pares e com os adultos na perspectivas da autonomia, da cooperação e do respeio conforme Proposta Pedagógica da Instituição.: - - - - : 
A Escola recebe para efetuar a matilaila as crianças enminhadas pela Regional de Ensino. As famílias atendidas na maior parte moram nas Regiões administravas, conforme pesquisa realizada no 
inicio do ano de 2019 com 105 familias. Boa parte das crianças reside nas Regiões Administrativas Paranoâ, ltapuâ e Varjão que somados representam 39% do público e 20% na Asa Norte. As outras 
regiões representam, aproximadamente, 34% sendo elas: Lago Noite, Planawna, Sobradínho, Asa Sul, Suará, São Sebastiao Recanto das Emas, Jardim Boltilco, Sudoeste, Cruzeiro, Ceilândia. Além 
dessas regiões, 6% são residentes do entorno do Disfrito Federal: Santo Antônio do Descoberto, Monte Alto, Cidade Ocidental e Aguas Lindas. 
O Piano üisuital de Educação-PDE, regulamentado pela Lei Distrital n°428/2015, 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 ( O a 3 anos) até o final do Decénio. Isto posto, considerando a demanda reprimida existente, a presente Instituição Educacional parceira se propõe a formatar a parcena para. 
atendimento a crianças de 2 a 5 anos, se comprometendo com a educação de crianças nessa faixa etária, em atenção ao eixo Integrador do Cuniculo de Educação Infantil. 

'4 

IV- IDENTIRCAÇÃO DO OBJETO: 

Oferta gratuita de Educação Infantil, em parceria com a SEEDF. a crianças de 2 a 5 anos de idade, 
em prédio próprio, em jornada de tempo integral, de 10 (dez) horas diárias, das 07:30 às 17:30 horas 

de segunda à sexta-feira, para atendimento à demanda de ensino no Distrito Federal, a fim de promover o desenvolvimento integral das crianças em seus 
aspectos fisico, psicológico, finguistico, intelectual e social. 

POLÍTICA DA SEEDF A QUAL ESTE PLANO DE TRABALHO ESTÁ ALINHADO 

Plano Distiltal de Educação - PDE. regdamentado pela Lei Distrital n 5.499)2015, de 14 dejulho de 2015, institui como meta 01 para a Educação Infantil a universalização da Pré-Escola (4 e 5 anos) 
2016 e a ampliação progressiva de Creche (083 anos) até o final do Deconio. Isto posto, considerando a demanda reprimida existente. A presente Instituição Educacional parceira se propõe a 

rmalizar a parceria para atendimento a crianças de O a 5 anos • se comprometendo com a educação e crianças nesta faixa etária, em atenção ao eixo integrador do Cuniculo de Educação Infantil, qual 
ja, o educar, o ajidar e o brincar e interagir. 

SGAN 913, Conj. G • 70790-140/Brasllia-DF • Fone:(61) 3272.4731 • wrw.casadeIsmael.org  • contato@casadelsmael.org  
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VI - DEFISJV'TAS.  RESULTADOS ESPERADOS, INDICADORES E PARÁMETROS PARA AFERIR O SEU CUMPRIMENTO E A QUALIDADE 
LI-'- 

A) Metas 

1-Atendera quantitativo de crianças estabelecido nesse plano de trabarho em jornada de tempo integral de 10 (dez) horas diárias, visando o desenvolvimento integral dos aspectos físico, psicológico, 
linguistico, intelectual e social das crianças atendidas; 

2 - Desenvolver o projeto pedagógico da instituição em consonãncia com o Currículo de Educação Básica, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais 
para Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil, visando a formalização de Parceria para atendimento á Educação Infantil; 

3 - Cumprir o Calendário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para as Instituições Educacionais Parceiras; 
1 

4-Garantir a participação das famílias a fim de assegurara sua integração com a comunidade escolar ampliando a troca de experiências no processo de desenvolvimento das crianças; 

Servir 5 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, compreendendo: café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino e jantar,  

UtUizar os recursos financeiros repassados em despesas que sejam destinadas ao bom atendimento das crianças. 

B) Indicadores de qualidade da educação Infantil 
---------------------------------------. ------ . 

— 
••'' Ia ii.uuu ud occur, ueçrlLos audixo e uetalnauos nas Lilretrizes reaagogicas punucacas em roflarla 

específica. 
1. Formação e remuneração dos professores e demais profissionais da Educação Infantil 

Gestão das Instituições de Educação Infantil 

Gurriculo, interações e práticas pedagõgicas 

Interação coni a famíria e comunidade 

5 Intersetorialidade 

6. Espaços, materiais e mobiliário 

7. lnfraestrutura 

C) Resultados Esperados 

lOs resultados esperados, os indicadores e os parâmetros para aferição de qualidade devem observar o disposto em port specífica publicada pela Secretaria de Estado de Educação. 

CASA DE ISEL- LAR DA crnANcA 
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VII - RECUR £SSÁRIOS AO ALCANCE DAS METAS E DOS RESULTADOS ESPERADOS 

1-Recursos Humanos: 

As despeS jça& humanos. deverâo seguir o disposto no artigo 41 do Decreto n° 

Cronogran'ia do Esecuço 
Especfllcaçâo Quantidade 

Inicio 1 Fim 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 h 

E Porteiro (a) O 
Cozinheiro(a) 2 a 1 ei 

ServcerconsfUmp 3 1 
= 1 

1 
1 

Õoord. De Departamento Pessoal 1 
Auxiliar AdministratKo 1 

1 Au,diardo cozinha 1 
o 

Mnnitn, (n unl2nla 2 

1.18 
1,19 
1.20 
121 

es: 1 - Os valores que compõem o "Beneficio Mensar deverão ser demonstrados em documento com memória de cálculo, evidenciados os valores indMduais bem como os eventuais 
e/ou partidpaço financeira do funcionário. A memória de cálculo do(s) beneficio(s) é parte Integrante deste Plano de Trabalho. 

:0: 2- Caso algum profissional obrigatório seja remunerado com recursos de outra fonte, a 050 deve informar no campo "Justifica1iva o quantitato, justificar o nâo uso do reaJrso da parceria, 
formando a fonte desse recurso. ti 
es: 3- Em caso de contrataçáo de profissionais para além dos obrigatórios, de contTatação fauiltat'a, pft44s com recursos da parceria, a lnstituiçâo deverá apresentar Oficio contendo a 

SGAN 913, Conj. G • 70790-140/13rasllia-OF • Fono:(61) 3272.4731 . contatocasadeismaeI.org 6 
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2 - Material de Consumo e Wdáüco Pedagógico 

Especificação Quantidade 
Cronograma de Execução 

 

inicio Fim 
ai Géneros &imentfdos 

i 

- 

- 

a> 
° 

2.2 Roupa de cama, mesa e benho 
2.3 Aquisição de gás de cozinha 
2.4 Matedal de Ih,,peza em gemi 

2.5 Material de E,q,ediente 
2.6 Material de sogurançafliigiene do trabalho 

2.7 Material para reparos/manutenção equipamentos 
2.8 Material p/ reparos/manulda unid. de atendimento 

2.9 Utensllios paTa cozinha 

2.10 Combustivel e tubrificante automotivo 
211 [Material DtPedagóg 
212 Brinquedos Pedagôgicos 
213 Material de higiene da criança 
2.14 Uniforme das crianças e fundoná,ios 
2.15 Aquisição de coichonetes 

2.16 ILiv= T&aicos/ literatura infantil/não imobiIáveis 

3- Serviços de Terceiros PJIPF 

Cronograma de Execução 
Especificação Quantidade 

Inicio Fim 
Pagamento SeMços de TerceIros com Pessoa Flsica e -- - -- - - 

3.1 Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2018 - 
ATtigo40  

. 

. 

o 

° 

3.2 TranspOrlo com fins pedagógicos e/ou culturais 

3.3 Pagamento de Aua/Esgoto i 

34 Pagamento de Luz 

3.5 Pagamento de Telefono fixolintemeticetutar 

3.6 SeMs de Contabilidade  

3.7 LeidaApendagem(MenorAprend) 

38 Agente de Segurança Patilmonlal / Vigia  

3.0 Audoria ,7) 

310 Assessoria Juridica 4' 1/  

3.11 Plano Odontológico e Seguro de Vida 

LJ LA4_ ta4..t L - I_IJ( L)#* .4%Sbv - - - - 

SGAN 913,  Conj. G • 70790-140/Brasilia-DF • Fone:(61) 3272À731 • www.casadeismaeiorg • cornato©casadeismael.org  
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VIII - VALOR DE REPASSE QUANTIDADE DE MESES DESTE TERMO: 
PERIODO 

Atendimento N0  de Alunos Atendidos Por CaREPASSE pita Mês Valor Mensal Valor Anual Repasse Total 

08/07/2019 Creche 60 ______ ______ R$48.21420 R$578570,40 R$149464020 
a Pré-escola 120 R$80,5 R$96428,40 R$1.15714060 R$2.98928040 

08/0212022 Total 180 R$fl44.642,60 R$1.735.71120 R$4Á83.927 

abservação Este quadro deverá ser preenchido levando-se em conta o n° de alunos informado no Quadro de Enturmação. Ressalte-se que o n°  de alunas atend{dos poderá sofrer alterações no 
decorrer de parceria, em função da demanda da SEEDF. Ademais, é de responsabilidade da OSC a comunicação de vagas ociosas junto a SEEDF. Neste sentido !  este Plane de Trabalhõ será atualizado 
por meio de Termos Aditivos, conforme a necessidade 

lix. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS 

Distribuição do quantitativo de crianças por turma, de acordo com a faixa etária, respeitando a enturmação apresentada nos documentos Diretrizes Pedagógicas para as Instituições Educacionais 
Paroeiras que ofertam Educação r~ e 'Estratéqia de Matdcula  

CASA DE iSwa - LAR QA 
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UNIDADE 1 

ATENDIM FAIXA ETÁRIA PPALUNOS N'TURMAS Ir PROFESSORES Ir M4rToR 

Ser 
BerçttW,,,-. 

4'flesescompletosou acompletaraté3l de março doanodamatricula  
tano completoou ampletar até31 de marçodoano da matflcula 0 - - o o -.., 

Matem4ns" 2 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula 20 4.1  - -- 11  1 
Maternal II 3 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula 40 C.-" 12 2 - -. - - 
1° Perlodo 4 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula 60 --2 2 - - 2 
2°perlodo 5 anos completos ou a completar até 3lde março do ano damatriajla L - - 60..  2 

Total  180 7 7 8 

UNIDADE II 

ATENDIMENTO FAIXA ETÁRIA N'ALUNOS Ir TURMAS Ir PROFESSORES Ir MOtIJIOR 

Berçádol 4mesescompletosouacompletar até 3lde março doanodamabicula T0 --  - o 
BerçárioII 1 ano completoouacompletar até 31de março do ano damatricula O -  o o 
Maternal1 2 anos completos ouacompletar até 31de março do ano damatricula O - O O 
Maternalli 3 anos completos ouacompletar até 31de março doanodamatricula O -- o o -- o - 
1°Periodo 4anos completos ouacompletar até 31de março do ano damatrícula O - -  o o - o 
2°Perlodo 5 anos completos ouacompletar até 31de março doanodamatricula O - . o O ' O - a 

Total  O O O O 
INIDADE III 

ATENDIMENTO FAIXA ETÁRIA N'ALUNOS N'TURMAS N'PROFESSORES WMoNrTOR 

Berçário1 4mesescompletos ouacompletaraté31demarçodoano damatricula 0  o 
BerçárioII 1 ano completoouacompletar até 31de março do ano damatricula o o o o 
Maternal 1 2anoscompletosouacompletaraté31demarçodoanodamatricula O o o o 
MaternalII 3 anoscompletos ouacompletar até 31demarço doano damatrícula 

:o- ___ 

O O O O 
1° Perlodo 4anoscompletos ouacompletaraté31demarço doano damatricula 1 O o o o 
2° Periodo 5 anos completos ouacompletar até 31demarçodo ano damatricula . O . o o o 

Total  O O O O 

ATENDIMENTO FAIXA ETÁRIA N'ALUNOS N'TURMAS N'PROFESSORES N'MOUrTOR 

Berçar101 4meses completos oua completar até 31demarço doano damatricula -' - O - - O O — 
BerçárioII 1anocompletooua completaraté31demarço do ano damatricula O - 0 O . O 
Maternal1 2 anos completos ouacompletar até 31de março do ano damatrícula O - O O O 
MaternalII 3 anos completos ouacompletar até 31de março do ano damatricula O O O - o 
1°Perlodo 4 anos completos oua completar até 31de março doanodamatricula O o o o 
2°Periodo 5 anos completos ouacompletar até 31de março doanodamatricula / o o o o 

Total O o o o 
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OL Is_ TflTAI I7Arn fli IAflQfl flF FPJTEIRMACÃO 

ATENDIME FAIXA ETÁRIA W ALUNOS N 11JRMAS N° PROFESSORES W MONITOR 

Berço tftbses completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula O O O O 

Berçáriâo E ano comp'eto ou a completar até 31 de março do ano da matrícula O O O O 
2 

Maternall2ln 2 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula 20 1 1 

Maternal lI 3 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da matrícula 40 2 2 2 
2 

1° Período 4-anos completos ou a completar atè SI de março do ano da matricula 60 2 2 
2 

2° Periodo 5 anos comptetos ou a completar até 31 de março do ano da matricula 60 2 2 

180 7 7 
Total 

Observação: A proposta de entumiaçio deve ser atualizada anualmente contonne demanda da SEEDF, e por consequência, este Plano de Trabalho poderá ser atualizado por moio de Termo Aditivo. 

Ib HORÁRIO DE REGÊNCIA E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES  

Regência 
Carga horária Número de Professores Carga horárla TOTAL 

2flh O 

20h 2HorasdeCoorderIaÇãO 1 1 E 

30 h 5 Noras de Coordenação 
Dia: 
Dia: 
Dia: 
Dia: 

Dia;  

Horário:  

11 Horário:  

E Horário;  

1 Horário:  

40 ti 5Horas de Coordenação* 

Dia: 
Dia: 

Dia: 

Dia: 
Dia: 

Terça - Fõim -- Horário: 
Horádo; 

Horário: 

14:45 ás 17'F15 horas 

Quinta - Feira 14:453s 17:15 horas 

Sábado otoo a 1300 mara, (quinzenamerlt) 

1 Horário:  

L Horário;  

de horas ornas. AS outras duas coordenações acontecerão ifldividUalmente 
As coordenações individuais ocorrerão no local de trabalho dois dias na semana com duração de 02:30 horas, anexo relao dos horários de entrada e saida assim como horários das coordenações indMduais e coletivas, 

de Trabalho, anexo. 

As alterações referentes a horário de coordenação pedagógica dispenm a edição de ternO de apoefliamenlo, bastando que a OSC comunique a Comissão Gestora e esta foniialize a anuência nos aut 

SGAN 913, Conj. 3 • 70790-140/Brasilia-DF • Fone:(61) 32724731 • wi.nv,casadeismael,org • contatocasadeismael.org  
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•.fl 1% 
_______________ 

X - EXECUÇhS4CO FINANCEIRA- 0810712019 a 0810212022 
,ji na a 110 i - KtunDua flUI!l#ifl%l.  

QUANT1DAt! CÓDIGO Função 
Salãflo 

Indmidwi 
por Função 

Encargos Sociais e Total Mês Total Anual Total do Poriodo 

1.1 Dttoça)Pedogd9I(a) R$5.665.04 R$5.665.04 R$1.631,74 R$7.296.78 R$87.561.35 RS22t200.14 

¶ 1.2 Coat.PedagógI(a) R$4.253,35 R$4.253.35 R$1.256,09 R$5.509.44 R$66.113.26 RS110.792.59 

O 12 Proessor(a)20h . nso.00 R$0.00 R$o.00 R$O,OO R$O.00 R$o,00 

o 1.4 Professa (a) 30 h p4o00 R$0.00 R$O.00 R$0.00 RSO.0( R$C.00 

7 1.5 PJ.a (o) 4011 1 R$3.134,19' R$21.939.33 R$6.491.96 R$28.431.29 RS341.175.44 R$881.369.88 

8 1.8 Mat (a) R$ 2.044,41 R$16.355.28 R$5.534.27 RS21 .889.55 R$262.674.60 R$678.576,05 

1.7 Swettio(a)E.War p3a05590 1*2.055.90 1*694.21 R$2.750.11 1*33.001,32 1*85253.41 

1.8 Nutidøçtta p4313008 R$3.I30.08 R$921,08 R$4.051,16 R$48.613.89 1*125.585,89 

1 1.9 Poilako (a) P4000 1*0.00 1*0.00 R$0.00 R$0.00 1*0,00 

130 co*mefroca) 1*1.379% 1*2.759.92 1*1.104,53 1*3.864,45 R$45.373,40 R$119.797,98 

iii SeNGaCoRi11P 1*1.374.63 1*4.123,89 1*1.655.82 R$5,779.71 1*69.356,51 1*179.170.98 

1.12 COOId. De DfImllento PeSSOal R$ 5.23791 R$5.237,91 1*1.491.87 R$6.729.78 1*80.757.37 1*208.623.22 

1.13 AszoliorAdmfrdsfltr,v 1*1765,99 P$1.765,99 1*637,06 1*2.403,05 1*28.836,56 1*74.494,44 

1 1.14 Asodiar do zMia 1* 96 1379, R$1.379,96 1*552.27 1*1.932,23 1*23.186.70 R$59.898,98 

2 1.15 Mt(8)V8fltO 1*2.044,41 R$4.088,82 1*1.383.57 1*5.472,39 1*65.668,64 R$169.643,98 

O • tIB :--. R$0.00 R$0.00 1*0,00 1*0,00 RSO,00 1*0,00 

o I.I )CCX p,sood 1*0,00 1*0.00 RSO.00 1*0.00 1*0.00 

O 1.18 1*0,00 1*0.00 1*0.00 1*0,00 *0,00 R$0.00 

o 1.19 p4000 R$0.00 1*0,00 1*0,00 R$0.00 1*0,00 

O 120 -: 1* o,00 1*0,00 R$0.00 RSO.00 1*0,00 1*0.00 

O 1.21 1 1*0.00 RSO.00 1*0,00 RSO,00 R$0,00 1*0.00 

O - ¶22 00 1*0,0 R$0.00 1*0,00 1*0.00 1*0.00 fl$ 0,00 

123 Encargos, Beii oficies Monta Is o Provisões 
R$ _2.979

______ 

SubTotal Recursos Humanos R$72.756.471 1*23.354.451 R$96.100.921 1*1.153.319,041 .407.52 

bservações: 1- Os valores que compõem o"uontticlo Mensar devvlo ser demonstrados em documento com momótia de cilculo. evidenciados os valores Individuais M. como os oveny,S descontos dou participaçio 
O 
financeira do funcionhrlo. A memória de cIculo d0(5) beneficIo(s) é parto lntgrar'tn deste Plano do Trabalho. { / 

Observações: 2- Em caso do contnlaçho de profissional facultativo e lnslitulçao doveri apresentar Oficio contendo o nounonclatilta do cargo, lonnaçio. carga horirla o n atrlbulçães;/4 

- .......n•as // 74 
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QE Is 

E 
A... j• * 

Contribuições do Funcionário sem Honeração na Folha de Pagamento 

- Racn t.eaI 

P15 - 112% 

6,00% .. 

02 
03 
04 

05 
06 

lRRFnaFO nte 
INSS laboral 

Contrapartida Vale Transporte 

Salário Maternidade 

Adicional NotUrno 

ci 

Instrução Nonnativa RrB n°97112009 artigo 112 

1_ei n°7.418 de 1985. artigo 4° parágrafo único 

Lei 213 de 4991 Artigos 71. 71-A, capute § 1°e 72, §§ 10030  

A C T  rt 7 daonttição Federal e no Ad. 73 d C 

FGTS 1 8,89% 

FGTS - RESCISÓRIO 4.00% 

Projeção Anutnio 200% 

Pjeçio de Reajuste 00% 
otservaçáo Esta conftibijiçlo a ser paga ao funcionário com dep.ndentss na Idade prevista em lei aio gera 8nus na folha, pois seu valoré abado sobre 

acontrlbuiçio aoINSS dopróprio funcionário. 13°  Salário 8,33% 

113 Férias Í .2,78% 
.* observaØo: Estas contribuições descritas no Quadro acima sio descontadas dosalário do funcionário e portorça de Lei são geradas guias d• 

rolhlment0 e paas pan Re Federal. Vale Transporte 

o % 
* 

Observaçio: Tendo em vista que esta gratlficaçio Incide somente para trabalhadore, específicos, ela será acrescida para efeitos de cálculos 110 salário 

individual do funcionário mas será devidamente destacada no seu conhactl.lue. 0.00% 

000% 
observaçio: conforme preconiza • leglslaçio babalhista, por meio de CCT ou Acordo Individual poderio ser descontados do salário do funcionário 

beneficIo, tais como plano de saúdes Odontológico desde que o valor descontado do funcionário seja do 100% do valor pago ao prestador de servIço. O 

que no acarretará custo adicIonal na Tolha d• pagamento da OSC. TOTAL 33,12% 

* observaçio: Esta despesa engloba a projeçio deVale Transporte que será demonstrada fl5 Memória de Cálculo por meio devalores e no em porcefltu45. Esta despesa conta tambim cola poniveis variações ao longo da exõcuç)o da parceri, tais como a 

Contrapartida do Vale Transpolte qu. pode clleflaraté 6% do salário Bruto, bem como 'au pagamento será realizado de acordo comosdiasúteis dera?drtãncla do localdebabalilo epossiveisaumeçito. de tarifa de 6n1bus 

CASA DE ISMAEL LAR DA CRIMI 
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Is 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS  

___ 

FunÇd% 
F 

,9Iir10 lridMdull lNSS PaWonzl P15 FOIS FoTs-pnas pTtltçaoMutalo P*çIo dt R.Øjfl Ir Saude 113 Fêdn VS Tnrpat. Total por Fm.çae 

fllfltetl•) R$L685,04 FdO.00 R$6345 RS50L62 RWS,60 R$113.20 RS0 R54?1IO Asl5740 
- 

RS953 RS131.7I 

CoeS. PSdSØICO(u) RS4.253.25 R$0OO RUIM R1370.12 M17Oj3 RU5.07 RSOMO RPS420 R$11M4 nsiR.d Fulaffim 

PTUffltOÇ (1) 10h R$0.00 R$O.00 1110 RSO.00 R$O, R$0,0O AsOOO R$O.00 R$OMO $J4 - lfl&oO R$0,OO 

Ptvtos.ar ) 80 li RS&OO R5a.00 R$OOO RIO.00 RIO,OO RSO,OO AsaDo As0.Do RSO.00 RIAOO Rso.00 

PTCISSSOÇ (P) ia li As3.11419 R$0,QO R$245.I2 R$t.QSOAI RU77.57 R243879 flfløo R$IJ27,55 RVOP1 R$?7A3 R$6Â91.fl 

Monitar(u) Ra.G4441 AsO R$I53.IB R$1.453.fl RSSS*21 F00fl 111 R*O.00 R$L362.3I P245441 
.

P213734 Rt&534,17 

S.cnStto(.) acolir R$1.055,90 R*O,O0 P22303 Minn R25Z24 P24112 As0.Do RS171.21 RIIILL R$U4.21 

nvtdclonlsa R23.11o.08 R$O.00 Rasos Rsvea R$125.20 R$82.00 AsaDo As2S0.74 RaIO? . 
P272,10 1*121.01 

Porteiro (t R$0.00 P5000 RSO,0O RSO00 P5000 1*0,00 P1000 1*0.00 P2000 RIO.00 P2000 

CozlnMlm (Í) R$1.17098 P50,00 P53091 1*245.30 1*110,40 *5520 P5000 R$m.00 P27673 1*178,02 R$1.104.S3 

Sarv6.rComAJmp R21i74.63 P5000 P24610 P1S86.61 RI164.9 1*52,48 P5000 R$34152 P211454 Rt179.14 . R$1.65S.82 

R$5fll01 1*0.00 RU66 R$4U.65 1420942 R$104.?S 140.00 1*438,31 1*145.61 
-. 

P17135 RSIÂOI,57 

AUXIII.rAdmhlSft.tivo 1*1.70500 P1000 RS19j8 1*15700 P57044 1435,32 140.00 P214711 R540,00 P515812 Ç R513706 

Ausflh.r d coziMia R11S70.96 P1000 1415,48 PunES 1455.20 1427.60 P5000 P211495 1*38.30 R2178,D 4 P255127 

Monitor (.) volajite P5204441 1*0.00 1*45.70 14353.50 P516345 P58176 R100 P534050 P511367: P513L3 P5138357 

XXX RSO100 1*0.00 R20.00 140,00 P2040 P20.00 1*0.00 P1000 P2000 «20,00 P5000 

140,00 P5040 P1040 P5000 1*040 P2040 115040 P5000 P2000 1*0.00 P1000 

XXX RW.00 140.00 14000 P5000 140,00 P5000 P5040 *000 P1000 MA P5040 

mo  P1000 P5000 I10.00 P2040 1*0.00 P1040 P2040 P2040 L PSO.00 140.00 

xxx P5000 P5000 P2000 1*040 P2000 1*040 P2000 P5000 R5040! .  P2000 P5000 

P2000 P2040 140.00 RSO,00 RIO,00 P1000 P5000 P2000 RSO.00 flso9d p1000 

xU P1000 RS0.00 P1040 P2040 1*040 1*0.00 P2040 RSO.00 1*0,00 «20.00 P5040 

TOTAL P5000 1*51445 P5646794 P12.OIO.fl R$I.455.1I 140,00 P2506043 R22.0fl60 P5152347 P52335445 

° valo-transpofta tom poculiaridades tais como: contnporlida do func1on4'lo do até 6% sobro o salário bryto; pagornento somente sobro os dSs letivos; distáncia do local de trabalho que pode variar durante 
1 - øbwvlçlo 

o perlodo de trabalho na Entidade e valor da passaom. gerando mensalmente olgumes variações. 

Com relaçlo ao roajusto esta á uma Pro]eçhø que podort ser aplicada ou nlo na sua Integralidade depen da nogoclação oniro a OSC o os funcionários bom como levando cm conta e viabludado 
OtfltV*ÇIO 

- tinancolra do momento. ------------ 
flI U IaJCL 1.-' 

'' 9f1J \'_ 
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2- MATERIAL DE CC dM0 E DIDÁTICO PEDAGÓGICO 
- DE 

Especificação VALOR MENSAL VALOR ANUAL VALOR DO PERIODO 

Gõneros alimenlício. 

'o  2.2 Roupa de cama, ilesa e banho 
a E 
•0 • 2.3 Aquisição de gâs de cozinha 
o 

2.4 Mate,ial de limpeza em geral t 
a- 2.5 Material de Expediente 
o 
a MateilaL de segurançafluigiene do «ubalho 26 

2.7 Matenal para reparos/manutenção equipamentos 
a Material p/ reparos/rnanut.da unid,  de atendimento R$3392.16 R$946.513. 08 2.8 

2.9 Utensí VOS para cozinha o 
E 

2.10 Conibustível e lubrificante autoniotivo 
c 

2.11 Material Dátco Pedagõgico 

2.12 Brinquedos Pedagágicos 

213 Matedal de higiene da criança 'e 

2i4 Unilornie das crianças e fundonários a 

2.15 Aquisição de coldonetes 

Livros Técnicos) literatura infantil/não  2.16 
Total Material de Consumo 1 R$30.532,68 R$366.39216 R$946.513.08 

- 3— SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 

A EXECUTAR 

VALOR MENSAL VALOR ANUAL VALOR DO PERÍODO Especificação 

Pagamento Serviços de Terceiras com Pessoa Física e Juridica e demais 
3.1 despesas contorne Decreto 37.843/2016 - Nflgo 40 

• 3.2 Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais 

Pagamento deAgus/Esgato 3.3 

3.4 Pagamento de Luz 

2 :9 R$216.000,00 R$55&000,O0 3.5 Pagamento de Teletone fixo/intemet(celular 
is  Serviços de Contabilidade 3.6 

0 3.7 Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz) 

gente de Segurança Patrimonial / Vigia 3.8 

3.9 Ldtoia 

310 sessoria Jurídica 

3.11 PLanoOdontológicoeSegurade VIda 
R$18.00000 1 R$216.000.00 R$558000,Og, 

Total Geral Perlodo 08101/2019 a 08/02/2022 R$144.64260 1  R$1.735.11120 R$4.483.920,i) 
III k 
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1 0E 184 

aplicará re p#b'prios para suprir eventuais insuficiências de recursos para cumprir a metalobjeto do Temia de CoIaboraço com qualidade. ftiém de doações recebidas eventualrnente de pessoas 

sicas e jur1dit&%ra suprir as eventuais insuficienc4as de recursos das parcerias públicas, a Instituição conta com colaboração mensal de associados, doações de géneros alimentidos oriundos de 

arceriasm o SESC (Mesa Brasil) e com o CEASA (Banco de PJimentos). 

proverá reembolso de recursos próprios aplicados na atividade, quando houver eventuais abasosde repasse &ou em caso de pagamento de guias unificadas de encargos e 

aplicará, caso necessário, o remanejamento de pequenovalor, autorizado no art..42. da Portaria n°168. de 16de maiode 2019: 
Ad. 42. A OSC poderá realizar remanejamento de pequena valor, no limite máximo de R$10000. 00 (dez mil) por operação, limitada a 25% (vinte e cinco por ciiità) do 'alor:' 

baI da parceria pata o mspedio exerddofisl. 
 

XIII 

Na qualidade de representante da Instituição Educadonal Parceira, dedaro, para fins de prova junto á Secretaria de Estado de Educação do Dishito Federal, sob as penas da Lei, que ine,dste qualquer 

débito em mora ou situação de inadimplênda com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da Mmlnistração Púlica do Distrito Federal, que impeça o estabelecimento do Tenro de 

Colaboração prosto, na forma deste Plano de Trabalho. 

E que a referida Instituição Parceira compromete-se a complementar a apticação,d(rec4os financeiros com recursos próprios ou advindos de parcerias e/ou doações, afim de suprir as aquisições de 

Material de Consumo e Oidãtico-Pedagó9ico e conb'alações de Serviços de, erceiro?'para g9açtir o atendimento à cilança da Educação Infantil, conforme disposto nos Parámebos Nacionais de 

Qualidade/*a!a aEdução Infantil (MEC, 2006) 

Pede deferimento,  

Brasllia - DF. 1 30 i (e,. '( fro 1í de 2019 

XIV - APROVAÇÃO DO PODER PÚBLICO 

APROVADO 

Brasllia-DF, 1— de de  

Poder Público 

ÇJiM tiL MRLL - LPJ UM UÇIMP1, 

SGAN 913, Conj. G • 70790-140/Brasllia-DF • Pone:(61) 3272.4731 • wi%w.casadeismael.org  • contatocasadeismael.org 15 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DC PLANO PILOTO 

ESCOLA. JARDIM DE INFÂNCIA 100 NORTE 
EQUIPE ESPECIALIZADA DE APCIO A APRENDIZAGEM - EEM 

RELATÕRIO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EDUCACIONAL (RAlE)- 2018 

Recomendações Gerais; 

Este relatório deve permanecer na pasta escolar do(a) estudante e seu 
objetivo é subsidiar o trabalho com a educando (a) em questão. 

2) Recomenda-se zelo em relação aos dados de vida pessoal do estudante, no 
sentido de evitar que os mesmos sejam divulgados a pessoas não envolvidas 
no processo ensino-aprendizagem, preservando assim a individualidade e a 
privacidade deste e de sua família. 

3 Recomenda-se zelo em relação a dados da avaliação que possam gerar 
dúvida ou má interpreta;ào. Sugerimos que neste Caso a escola procure 
imediatamente a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem responsável 
pelo trabalho. 

4) As informações contidas neste relatório foram colhidas no período de março 
a outubro de 2018. Convêm ressaltar que as mesmas se reterem a este 
momento de vida do (a) estudante, e, portanto, sujeitas às mudanças 
continuas, de acordo com o processo de desenvolvimento dinâmico e 
evolutivo do ser humano, 

- Dados de Identificação: 

Aluno: Raul Correia Pedra Nunes 
Data Nascimento: 16101/2014 
Filiação: Alexandre Correia Pedra e Roniara Oliveira Nunes Rodrigues 

Escola: Jardim de Infância 106 Norte 

Telefone: 3901-1521 
Ano de Escolaridade: 10  periodo A Turno: Mátutino 

Professor(a): Cristina Coimbra 

1 

II - Motivo do Encaminhamento (QUEIXA) 

O estudante foi encaminhado para esta EEAA, por apresentar laudo médico 
de Transtorno do Espectro Autista (CID10: F134). com atraso de fala prévio e sem 
etiologia identificada. O diagnóstico foi emitido em 20/06/2017, por neurologista 
infantil com pendência de investigação de X frâgil e cariátipo. 

LRu'b'r'i'c~8=OrMa'i' 

o 4 aLIi) 

9l2.1 



ECRETARIA DE ESTADO DE EOUCAÇAO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

4 ESCOLA: JARDIM DE INFANCIA l NORTE 
EQUIPE E SPECIALIZADA DE APOIO A APRENDIZAGEM - EE 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E INTERVrNÇÃO EDUCACIONAL (RAlE). 2018 

Recomendações Gerais: 

Este relatório deve permanecer na pasta escolar do(a) estudante e seu 
objetivo é subsidiar o trabalho com a educando (a) em questão. 
Recomenda-se zelo em relação aos dados de vida pessoal do estudante no 
sentido de evitar que os mesmos sejam divulgados a pessoas não envolvidas 
no processo en&no-aprendizagem, preservando assim a Individualidade e a 
privacidade deste e de sua familia, 
Recomenda-se zelo em relação a dados da avaliação que possam gerar 
dúvida ou má interpretação. Sugerimos que neste caso a escola procure 
imediatamente a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem responsável 
pelo trabalho. 
As informaçøes contidas neste relatório foram colhidas no penado de março 
a outubro de 2018. Convém ressaltar que as mesmas se referem a este 
momento de vÈda do (a) estudante, e, portanto, sujeitas às mudanças 
contínuas, de acordo com o processo de desenvoMmento dinâmico e 
evolutivo do ser humano. 

- Dados de Identificação: 

Aluno: Raul Correia PedTa Nunes 
Data Nas&mento: 16/01/2014 
Filiação: Aexandre Correia Pedra e Roniara Oliveira Nunes Rodrigues 
Escola: Jardim de Infância 106 Norte 
Telefone: 3901-7521 
Ano de Escolaridade: 1° período A Turno: Matutino 

Protessor(a): Cristina Coimbra 

II - Motivo do Encaminhamento (QUEIXA) 

O %flt fl %tV'Wr, W 
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/Ili- ntese da Investigação: 

Nível 1: Instituição Educacional 

Raul iniciou a escolarização com 3 anos, na creche, e foi observado um atraso 
na linguagem que interferiu na interação com os pares. Nesse penado, ele avançou 
um pouco na comunicação, mas a tamilia buscou atendimento com fonoaudiólogo. 

Este ano, no Jardim de InMncia, a professora constatou uma dificuldade de 
se expressar, com tendência a repetir as p8lavras e frases que ela fala. A professora 

também evidenciou dificuldade de interação social e para lidar com frustraçes que 
ocorrem na sala de aula. 

Raul brinca, corre, pula, sem se preocupar com o perigo Sua coordenação 
matara grossa está em desenvolvimento. Gosta de ouvir música e cantar, demonstra, 
interesse por brincadeiras e atividades artísticas. t 

A professora Rosane, iniciou o ano e se aposentou. Outra professora regente 
deu continuidade ao trabalho e segundo o relato da mãe, Raul sentiu a mudança, 
chorou, vnmiíou, ficou doente. Hoje, após um tempo, ele demonstra boa adaptação, 
convive bem com a nova professora e com a ESV que o assiste. 

Cristina, a nova professora, o descreve como uma criança tranquila que 
atende aos comandos, participa das atividades e que está se desenvolvendo 
naturalmente. Demonstrou medo excessivo de água e quando percebia a água 
saindo da torneira, ele demonstrava muita agitação, como se algo muito ruim 
pudesse acontecer. Esta situação está sendo modificada gradafiVamente a 
professora relatou que ele já está entrando na piscina com os colegas, junto com a 
ESV. e que não está mais taa assustado como a água como antes. 

Raul demonstra iniciativa para comer, pega o lanche quando está na hora, se 
movimenta na sala, escolhe um lugar para sentar, interage com os colegas de forma 
discreta. Nas últimas semanas, a professora tem natado um certo cansaço do aluno, 
ele tem pedido para ir embora mais cedo, alegando que quer a mãe, quer ir para 
casa. Senta-se no chão, próximo da porta, com todo materiaL, mochila e fica 

esperando pacientemente até que venham buscá-lo. 

Nível 2: Família: 

A mãe de Raul compareceu para a entrevista de anamnese e relatou que os 
pais estão passando por um processo de separação e que isso tem afetado bastante 
o filho. Raul possui 2 irmãos mais velhos, filhos somente da mãe e uma irmã de 1 

ano e 9 meses, filha dos pais. Pai e mãe são psicólogos. A mãe está atenta a 

necessidade de atençáo que Raul necessita, estabilizando, na medida do possivel o 

Processo 
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4 nte familiar, Pretende dar continuidade aos atendimefltos com neuropediatra. 

f psicapedagOga, psicóloga e fonoaudiólOga. 

• Nível 3: Aluno: 

Raul é o 30  filho de uma prole de 4 filhos. Segundo a mãe ele foi uma criança 
calma, dorrnLa bem, mas depois que a familia mudou para Brasilia ele começou a 
apresentar um mais agitado, com choro excessivo, "terror noturno" onde ninguém 
podia pegá-lo. Apresentou atraso na fala, que sà melhorou um pcuco aos 3 anos 
quando iniciou na creche. Apresenta comportamentos esterealipados relato da mãe, 
(mâo no cotovelo repetidas vezes, põe a testa no joelho), correr em circulo para se 
acalmar- Possui preferências aumentares, gosta de comer arroz ou feijão, pipoca, 
bolo que a mãe faz(só), gema de ovo macarrão alho e óleo, caféflete, maçi, 
banana, carne desfiada. Não come comida pastosa, sopas, e não toma sucos. 

Na escola Raul mostra-se participativo, dócil com a professora e com os 
colegas, desperta o afeto dos profissionais que o acompanham. Atende às 
solicitações da professora. fica na fila, escolhe e pega o brinquedo que deseja 
brincar. Escreve seu nome olhando a ficha, amassa bolinha e cola no papel. Está se 
desenvolvendo naturalmente, respeitando seu rftmo, em alguns dias está mais 

disponlvel e em outros nem tanto. 
- 

O estudante foi atendido em Sala de Recursos, em 2018, e Lnterrompéu o 

atendimento. 

IV Conclusão: 
Estudante com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista TEA, 

CID1O:F84. 

V OTientações para intervenção pedagógica: 

Ser atendido em Sala de Recursos; 
Receber adequação curricular especifica para o transtorno; 
Ser estimulado a participar de atividades que promovam sua interação 
social, através da arte, música e representação teatral: 
Oferecer um ambiente mais estruturado em sala de aula, com rotina que 
o ajude a se sentir mais seguro, com mais previsibilidade: 
Manter o acompanhamento com psicólogo, psicopedagogo e 

fonoaudio!Ogia; 
• Manter o acompanhamento com neurologista. 

VI Encamlnhafllentøs 

Sugerimos que o estudante seja contemplado em Integração Inversa, 
modalidade TGD, com ESV prioritário, conforme estratégia de matribula vigente. 

para 2019. 

Processo 

206.912-1. 



» 

RELATÓRIO MÉDICO 

Paciente: RAIJLCORBE!A PEDRÍ 

Data: 20 DE JUNHO DE 2017 

nicie avaliaÇO do pacientO acima pOI 

• Trallstotflfl Espectro AutisLi 

• Com atraso de fah prõvio 

• Sem etiologia ldentiflCada 

Pendente X fragil e cariotipo do ponto de vista abOr3t0 

Solicito a fundameflUl inserção escolar e os adaptBÇÕC5 escolares necessárias ao 

seu melhor des0nv0wiment0 incluindo a p
assibilidodC de turma reduzida e/ou 

presença de monitor. 
Necessita fundflm0n1 terapia multidiscíPli0 frequente ct,ntinLL 

Manturemos acnmpanh8meT1 

A d isposiÇiO p ra jrch 
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Relatório 

Data do documento: 26/09/2018 

NOME: PEDRO lucAs SANTOS DIAS REGISTRO: 023340€ 
FILIAÇÃO: RAIMUNDA PIEDADE SANTOS. ODEMMIO DIAS DE SOUZA DATANASC.: 09/1212013 

- ENOFRPÇO: QUADRA SON 313 BLOCO H BRASIUNDF CPF: 

Ateste para os devidos fins que PEDRO LUCAS SANTOS DIAS foi admitido neste Hospital em 
17/07/2015. Em sua última consulta ocorrida em 2610 9/2018 o paciente apresentava: 

PREMATURIDADE SOE (1`073) 
EPILEPSIA (G40.9) 
PARALISIA CEREBRAL TErRAPLEGICA ESPASTICA ((380.0) 

CÓDIGO DE VMIDAÇÃO 790018002961334 

RES PON SAVEL: 

BETANLA DE SOUZA OLIVEIRA -MEDICO. CRM - DF -0012025 

01 
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PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE NOVO PLANO DETRABALHO PARA 
FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO 

DADOS DA PARCERIA 

OSC: CASA DE ISMAEL- LAR CRIANÇA 
CNPJ: 00.077.2551001-52 
N° DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 110/2017 
[]CEPI (X] PRÉDIO PRÓPRIO 

RELATÓRIO 

Trata-se de análise de alteração de Plano de Trabalho proposta inicialrnente pela 
Secretaria de Estado de Educação, em razão do reajuste do valor da per capita, pelo 
índice do IPCA, conforme dispõe a Portaria 178, de 27 de maio de 2019 e da alteração 
do modelo de plano de trabalho tratado nos autos 00080-0008399812019-08. 

Ademais, a OSC propôs outras alterações no plano de trabalho, conforme 
relatado adiante. 

Tendo em vista se tratar de proposta de alteração de plano de trabalho, não há 
necessidade de nova avaliação dos pontos tratados nos incisos do inciso IV, ad. 29 do 
Decreto 37.843/2016, vez que tal avaliação já foi realizada previamente à celebração da 
parceria. 

ANÁLISE DO NOVO PLANO DE TRABALHO 

111.1 DESCRIÇÃO DA REALIDADE E VIGÉNCIA 

[X] A descrição da realidade da parceria apresentada pela OSC está condizente 
com a realidade da região no que se refere a oferta gratuita de educação infantil a 
crianças de O a 5 anos de idade. 

ou 
A descrição da realidade da parceria apresentada pela OSC não está 

condizente com a realidade da região no que se refere a oferta gratuita de educação 
ihfantil a crianças de O a 5 anos de idade, conforme justificativa a seguir: 

JUSTIFICATIVA: 

[X ]Com relação á vigência da parceria, verifica-se que está de acordo com o 
ajustado no Termo de Colaboração assinado pelas partes. 

ou 
E 1 Com relação à vigência da parceria, verifica-se que não está de acordo com 

o ajustado no Termo de Colaboração assinado pelas partes, conforme justificativa a 
seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

111.2 ENTURMAÇÃO 

E ] Conforme se verifica no novo plano de trabalho, não houve proposta de nova 
enturmação, mantendo-se inalterada a enturmação anteriormente aprovada. 

ou 
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-- [ X  ] Conforme se verifica no novo plano de trabalho, houve alteração na 
enturmação, razão pela qual a OSC apresentou proposta de enturmação devidamente 
atestada pela UNIPLAT da CRE correspondente. Ademais, a enturmação apresentada 
está coerente com a demanda identificada, o tamanho da sala está adequado, bem 
como a relação adulto x criança disposta na Põrtária n° 175/2019 foi respeitada. Por fim, 
ressalta-se que o credenciamento da instituição encontra-se vigente e/ou válido com 
amparo em processo de Recredenciamento já autuado. 

ou 
Conforme se verifica no novo plano de trabalho, houve alteração na 

enturmação, contudo, a OSC não apresentou proposta de enturmação devidamente 
atestada pela UNIPLAT da CRE correspondente, logo, recomenda-se que seja 
providenciada junto à UNIPLAT a enturmação devida. 

OU 
Conforme se verifica no novo plano de trabalho, houve alteração na 

enturmação, razão pela qual a OSC apresentou proposta de enturmação devidamente 
atestada pela UNIPLAT da CRE correspondente. Contudo, a enturmação apresentada 
não está coerente com a demanda identificada OU o Credenciamento da instituição não 
se encontra vigente e/ou válido com amparo em processo de Recredenciamento já 
autuado, conforme observações abaixo. 
Observações: [DETALHAR OBSERVAÇÕES SOBRE A ENTURMAÇÂO, SE HOUVER]. 

OU 
Conforme se verifica no novo plano de trabalho, houve alteração na 

enturmação, em razão de redução de turma decorrente do atendimento â criança com 
deficiência. A OSC apresentou proposta de enturmação devidamente atestada pela 
UNIPLAT da CRE correspondente. Ademais, a enturmação apresentada está coerente 
com a demanda identificada, o tamanho da sala está adequado, bem como a relação 
adulto x criança disposta na Portaria n° 175/2019 foi respeitada. Por tini, ressalta-se que 
o credenciamento da instituição encontra-se vigente e/ou válido com amparo em 
processo de Recredenciamento já autuado. 

111.3 ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

111.3.1 HORÁRIO DE REGÊNCIA E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Quanto ao horário de regência e coordenação pedagógica, observou-se que 
a OSC não apresentou alteração de horário com relação ao plano anterior. 

Ou 
[ X ] Quanto ao horário de regência e coordenação pedagógica, observou-se que 

a OSC apresenta proposta de alteração justificada. Tendo em vista a inexistência de 
CCT vigente, a OSC se responsabiliza pelo estabelecimento e cumprimento da carga 
horária dos profissionais contratados. 

Por oportuno, a SEDF orienta que a coordenação pedagógica seja realizada no 
turno vespertino. 

Ou 
[ ] Quanto ao horário de regência e coordenação pedagógica, observou-se que 

a OSC apresenta proposta de alteração não condizente com o bom desenvolvimento 
das atividades pedagógicas dos profissionais, razão pela qual recomenda-se sua 
alteração, conforme justificativa a seguir. 

Observações: 
Folha ri0S2 

111.3.2 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 



Quanto a previsão de contratação dos profissionais obrigatórios, a Instituição 
não apresentou alterações. 

ou 
IX] Quanto a previsão de contratação dos profissionais obrigatórios, a Instituição 

apresentou alterações passando a contar com os seguintes quantitativos: 1 diretor 
pedagógico, 1 coordenador pedagógico, 7 professores 40 Ii, 8 monitores, 1 secretário 
escolar, 1 nutricionista, 2 cozinheiros, 3 serviços gerais de conservação e limpeza, 1 
auxiliar de cozinha e 2 monitores volantes. 

A OSC dispensará a contratação do porteiro, tendo em vista que a unidade 
dispõe de 4 porteiros que trabalham por escala de 12 horas de trabalho por 36 de 
descanso, contratados com recursos próprios, tendo serviço de portaria 24 horas por 
dia. 

Com relação á previsão de contratação de profissionais obrigatórios, verifica-
se que o quantitativo e os valores apresentados são condizentes com as atividades 
desempenhadas, com a enturmação proposta e com os valores de mercado. 

OU 
Com relação à previsão de contratação de profissionais obrigatórios, verifica-

se que a proposta não está condizente com a realidade da parceria, conforme 
demonstrado a seguir. 

JUSTIFICATIVA: [APRESENTAR JUSTIFICATIVA QUE DEMONSTRE QUE A 
PROPOSTA NÃO ESTÁ CONDIZENTE]. 

No que se refere à contratação de profissionais facultativos, a Podaria n° 
175/2019 que aprova as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais que ofertam Educação 
Infantil para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil 
orienta que: 

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. 

[X ] A OSC apresentou oficio contendo nomenclatura, formação, atribuições e 
carga horária de todos os profissionais facultativos. Conforme análise, verifica-se que a 
contratação é condizente com a realidade da parceria. 

ou 
1 A OSC não apresentou oficio contendo nomenclatura, formação, atribuições 

e carga horária de todos os profissionais facultativos, logo, recomenda-se a juntada 
destes, para análise da contratação dos profissionais indicados. 

OU 
1 A OSC apresentou oficio contendo nomenclatura, formação, atribuições e 

carga horária de todos os profissionais facultativos, contudo, verifica-se que não é 
condizente com a realidade da parceria, conforme justificado a seguir. 
JUSTIFICATIVA: 

111.4 ASPECTOS FINANCEIROS 

11I.4.1EXECUÇÂO FINANCEIRA 
Friba 
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Conforme se verifica nos autos, a OSC não apresentou proposta de 
alteração na parte financeira, apenas reajustou valores em razão do reajuste da per 
capita, estando os novos valores condizentes com os apresentados anteriormente. 

ou 

[X ] Confãrme se verifica nos autos, a OSC apresentou as seguintes alterações 
de ordem financeira: Alteração do valor dos Recursos Humanos em virtude do reajuste 
anual obrigatório nos salários dos colaboradores, alteração da carga horária dos 
professores de 30 para 40 horas e consequentemente redução da quantidade de 
monitores. Necessidade de adequação do valor de Material de consumo e didático 
pedagógico, e Serviços de terceiros para melhor execução do Plano proposto. 

Da análise dos autos, verifica-se que os valores previstos para pagamento 
dos profissionais contratados estão de acordo com o valor de mercado, conforme 
cotejamento das informações apresentadas com os valores de piso salarial propostos 
pelo SINPROEP e demais sindicatos. 

ou 

1 Da análise dos autos, verifica-se que o pagamento dos profissionais 
contratados não está de acordo com o valor de mercado, conforme justificativa a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

Com relação aos percentuais e valores que poderão ser provisionados para 
verbas rescisôrias, aos valores dos tributos e dos encargos sociais e trabalhistas 
incidentes sobre as atividades previstas para a execução do objeto, e as informações 
relativas a eventuais imunidades ou isenções, apresenta-se as seguintes observações: 

O BS: 

1114.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
O repasse de recursos ocorrerá mensalmente, respeitando o valor mensal 

descrito no Plano de Trabalho e em consonância com o cronograma de execução. 

111.5 RECURSOS COMPLEMENTARES 

E 1 A OSC não informou se utilizará recursos complementares para execução 
do objeto pactuado, 

ou 
A OSC informou que não utilizará recursos complementares para execução 

do objeto pacutado, 
OU 
EX 1 A OSC informou que utilizará recursos complementares para execução do 

objeto, quais sejam: Além de doações recebidas eventualmente de pessoas físicas e 
jurídicas, para suprir as eventuais insuficiências de recursos das parceiras públicas, a 
instituição conta com colaboração mensal de associados, doações de gêneros 
alimentícios oriundos de parcerias com o SESC (Mesa Brasil) e com o CEASA (Banco 
de Alimentos). A OSC não quantificou os recursos complementares a serem recebidos 

Deste modo, em atendimento ao disposto no art. 28, § 20 do Decreto 

38.743/2016, informo que, mesmo a OSC contando com recursos complementares, a 
parceria ora estabelecida qualifica o atendimento público e gratuito prestado às crianças 
de O a 5 anos de idade na educação infantil, de modo a atender o interesse público. 

OBSERVAÇÕES: 
Foiha

11   Processo 1° _________ 



IV. OBSERVACÕES 

Causou estranheza que sendo o objeto pedagógico, os vencimentos relativos ao 
cargo de Coordenador de Departamento de Pessoal são superiores ao do Coordenador 
pedagógico. O presidente Sr. Valdemar Martiná da Silva justificou verbalmente que os 
valores estão em conformidade com os vencimentos definidos pelo sindicato da 
categoria e o cargo requer muitas atribuições, conforme ofícios anexos que justificam a 
contratação dos profissionais. 

VCONCLUSÃO 

EX] Do ponto de vista técnico, há viabilidade de celebração do Termo Aditivo. Opino 
pelo encaminhamento dos autos à SUAG para formalização do instrumento jurídico. 

ou 

Do ponto de vista técnico, há viabilidade de celebração do Termo Aditivo, desde 
que sanados os apontamentos deste opinativo, a saber: 

a) [ELENCAR OS PONTOS A ALTERAR] 
Deste modo, dou ciência das alterações à OSC para realização das devidas 
correções e posterior envio do novo plano de trabalho ao gestor de parceria. 
Ou 

Do ponto de vista técnico, não há viabilidade de celebração do Termo Aditivo, 
conforme justificativa a seguir. 
[APRESENTAR JUSTIFICATIVA] 

Elaborado por: 

Rosana da SiIvagasLunardi 
Gestora de parceria 

Brasília,11 de junho de 2019. 
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12/06/2019 SEI/GDF - 23779169 - Despacho 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DODISTRITO FEDERAL 

li 
Gabinete 

Assessoria Especial 

Despacho SEI-GDF SEE/GAB/AESP Brasília-DF, 12 de junho de 2019 

Conforme informado no processo 00080-00103115/2019-85, dos dias 04/06/2019 a 
07/06/2019 foi realizado o mutirão de análise dos planos de ftabalho (doc. 23690282). Ademais, nos dias 
10/06/2019 e 11/06/2019 foi realizado o reagendamento com os gestores que ainda possuíam dúvida na 
análise. 

Por oportuno, informo que a Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias - 
CMAP ainda não foi constituída. Deste modo, resta suprimida a atribuição que lhe confere o art. 47 § 10 
da Portaria 168/2019. 

Por fim, ressalta-se que os gestores foram auxiliados por servidores da SUBEB, SUPLAV 
e SUAG, conforme indicaçôes das áreas, constantes aos does. 23344858, 23162467, 23648588. 

Lais Valente 

Assessora de Gestao Estratégica e Projetos 

Documento assinado eletronicamente por LAIS ALVES VALENTE - Matr. 02425858, 

Sei! Assessor(a) Especial, em 12/06/2019, às 17:10, conforme alt 6° do Decreto nó  36756, de 16 de 
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n°180, quinta-feira, 17 de 
setembro de 2015. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: 
http://sei.df.gov.br/sei/controlador  externo. ph 
acao=documentoconferir&id_orgaoacessoexternoo 
verificador 23779169 cõdigá CRC 57D9BA43. 

"Brasilia - Patrimônio Cultural da Humanidade" 

SBN QD 02 BZoco "C" Edificio Pheniçia Brasilia - Baixro ASA NORTE- CEP 70.040-020 - DE 

3901-3 175 

00080-00105954/2019-38 Dec. SEI/GDF 23779169 

FoIM n° __ 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

1°  TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO N° 110/2017 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL - SEEDF E A 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 
inscrita no CNPJ n°. 00.394.676/0001-07, com seetem srasília/DF, Setor 'e' —  
Bancário Norte, Quadra 02, Bloco O, Lote 27, Ed. Phenrcia, neste ato 
representado por RAFAEL DE C2RVALHO PULLEN PARENTE, nas qualidade de 
Secretário de Educação do Distrito Fe€etal, brasïtirdÇre±dente e 
domiciliado em Brasília/DF, portador daA Cn0  1.613.701-5.9 - SSP/DF, CPF 

n° 784.743.701-59, nomeado pelo Decreto de10 de janeiro de 2019, 

publicado no DODF no 01, de 0i/oi/i'bf, página Õ7(  e a 'AËA DE ISMAEL - 
LAR DA CRIANÇA, doravante denominadXbRGANIZAÇKDA SC!LEDADE CIVIL, 

inscrita no CNPJ/MF sob o sede no endereço 

SCAN 913 Conjunto G Avenida W5 Asa Norte -\Brasilia/DF, CEP: 70.790-130, -' t 
Fones: (6l)3272-4731/(6l)3'347-860i\,Xneste atorepresentada por VALDEMAR 

-'\ 'e'\ - NARTINS DA SILVA, brasileiro, portador do documento de identificaçao RG 

n° 1.676.995 SSP/DF 'i-nscrit''obob odastr 
 fi , Pessoas Físicas - CPF 

sob o n° OlB.lB7.9llS53.5i.dtt\flO SfljQL'04, Conjunto 09, Casa 04, 

Lago Norte - que exerce a função de 

Presidente da OS4reso1&rn cteb'àreste TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
%\ \. --'-s 

COLABORAÇAO, regendo-se peiodisposto-na Lei Nacional Complementar n° 
' 101, de 04 dmaio de\b00, na leis orçamentárias do Distrito Federal, 

na Lei Nacioa'l'\n 13o 20i4tue 31 de julho de 2014, respectivos 

regulamentos e'ema'iato'\ ormativos aplicáveis, mediante as cláusulas 

CLÁUSULA Sf)IRÃ'7DÔ, OBJETO 

Este InstYnento visa ao reajuste do valor per capita, que passará 

de R$ 747,53 (seScentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três 
centavos) para R$ 803,57 (oitocentos e três reais e cinquenta e sete 
centavos), do Termo de Colaboração no 110/2017, cujo objeto será 
executado conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho anexo a este 

instrumento. 

FoIha nb 

LU
cesso 

rk'a Mat 206912-1 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CLAÚSULA 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 - o valor deste Termo Aditivo é de R$ 312.703,20 (trezentos e doze 
mil setecentos e três reais e vinte centavos). 

2.3 - O valor global desta parceria, que era deR$ 7.265.991,60 (sete 
milhões duzentos e sessenta e cinco mil novecentbs."noventa e um rais e 
sessenta centavos), passará a ser de R$ milhâeE 
quinhentos e setenta e oito mil seiscentos e novn€a e quatro reais e 

AJO 
oitenta centavos), e tem por base o nalor per capitaimês-para cada 
criança de 803,57 (oitocentos e três reais'kecinquenta\é sete centavos) a 

2 (DOIS) A 5 (CINCO) anos, conforme1quaro abarxo: 

Valor Per .. 
lor 

Capita 
. Faixa. 

atei)didas 'iMensal R$ 
Etar,aX 

R$ 803,57 \03 €0\\ 48.214,20 

R$ 803,57 4\St 120 96.428,40 

2.4 - A despesa ocorc  .áã onta\'À, 
/ 

eguinte Ddtação Orçamentária: 

t\ 
Unidade 
orçamentárit\ 

'Pfegramh de Trba) 
"iÇ\ \.\ Natureza 

de Despesa 
Fontes de Recursos 1 

18101 . l2.365.62219O69.O0O1 
IN  4.1 N 1,11  

33 . 50 . 43 XXX 

18101 \\ 365.6221:9O69:0002  N..\.<2.  33.50.43 x xx 

2.5 \I. ida¼i>th nte, em XXX, a Nota de Empenho 2019NE XXX, no 

valor evento 400091, na modalidade global. Nã~ 

 CLÃUSULA TERCEI'RA - DA VIGÊNCIA 

Este Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua 
assinatura. 

2 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CLÁUSULA QUARTA - EFICÁCIA 

A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, a ser providenciada pela 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, até 20 (vinte) dias após a assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA - DEMAIS CONDIÇÕES DA PARCERIA 

Ficam mantidas as demais condições 
valor per capita é alterado por meio deste 

CLÁUSULA SEXTA - CUMPRIMENTO AO 

Havendo irregularidades neste 'L 
Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
34.031/2012). 

Pela SEEDF  

)actuadasho.instrumento cujo 
Aditivo\ 

TRZTAL N° 34.031/2012- 

jento, entre em contato com a 
fone 090.6449060 (Decreto n° 

,Áe) de 2019. 

PUILEN PARENTE 
do Distrito Federal 

Pe 

VALDEMR MABTINS DA SILVA 

Presidente 

Testemunhas: 

1) Nome; 2) Nome: 

CPF: 

3 
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Á 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

DIRETORIA DE CONTRATOS, TERMOS, CONVËNIOS E PARCERIAS 
GERÉNCIADE CONVÊNtOS E PARCERIAS 

Referência: 080.008421/2017 
Interessado: Casa de Ismae1 - Lar da Criança 
Assunto: Disponibilidade Orçamentária 

À Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Farcerias, 

Encaminhamos os autos para providências relativas à Disponibilidade Orçamentária 
visando atender a pretensa formalização do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 
110/201. 7, a ser firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO 
DISTRITO FEDERAL e a Organização da Sociedade Civil CASA DE ISMAEL - LAR DA 
CRIANÇA, cujo objeto é o atendimento gratuito a crianças de da educação infantil, primeira 
etapa da Educação Básica, em período integral e cuja vigência expira em 08/02/2022, no valor 
global de R$ 312.703,20 (trezentos e doze mil setecentos e três reais e vinte centavos), sendo 
R$ 104.234,40 no Programa de Trabalho 12.365.6221.9069.0001, Modalidade CRECHE e 
208.468,80 no Programa de Trabalho 12.365.6221.9069.0002, Modalidade PRE-ESCOLA 
para fazer face às despesas decorrentes do ajuste, uma vez que houve aumento do valor per 
capita, passando de R$ 747,53 (setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos) 
para R$ 803,57 (oitocentos e três reais e cinquenta e sete reais), de acordo com a Portaria n° 
178/2019, de 27 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 
29/05/2019 e conforme Plano de Trabalho às fis. 502 a 516, analisado pela gestora Rosana da 
Silva Pêgas Lunardi, matrícula 48.765-1, lotada na Coordenação Regional de Ensino do Plano 
Piloto. 

Esclarecemos que do valor supramencionado serão destinados R$ 20.174,40 (vinte mil 
cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos) para CRECHE e R$ 40.348,80 (quarenta 
mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) PRÉ-ESCOLA, para atender às 
despesas do atual exercício. 

Assim, sugere-se o encaminhamento dos autos à Diretoria de Execução e Controle 
Orçamentário e Financeiro, para verificar a disponibilidade orçamentária, com a urgência que 
ocaso requer, uma vez que a vigência deste novo Plano de Trabalho é para o dia 08/07/2019. 

Após, que os autos sejam encaminhados à Assessoria Jurídico-Legislativa - ML, para 
análise e parecer quanto à pretensa formalizaçào do 1° Termo Aditivo. 

Em 17/06/2019 

Soraia Cristina Real Karia 
Gerência de Convênios e Parcerias 

Gerente E 
IFolhan° 53/ 

Processo n°  

206.912-1 

Secretaria de Estado dc Educação 

SHN quadra 02 bloco C, Ed. Phenicia, CEP- 70830-304 
Telefono: (61) 3901-4331 
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À 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SUJBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

DIRETORIA DE CONTRATOS, TERMOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS 
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E rARCERIAS 

À Diretoria de Execução e Controle Orçamentário e Financeiro, 

De acordo com o despacho retro. 

Encaminho os autos para as ações relativas à verificação de disponibili±ide 

orçamentária, conforme proposto pela Gerência de Convênios e Parcerias. 

Após, que os autos sejam encaminhados à Subsecretaria de Administração Gera!, com 

vistas à Assessoria Jurídico-Legislativa, para análise e parecer quanto a pretensa formalização 

do 10  Termo Aditivo. 

Em 17/06/2019 

Francisca de Fátima Araújo da Silva 
Diretoria de Contratos, Termos, Convénios e Parcerias 

Diretora Substituta 

Secretaria de Estado de Educação 
SBN quadra 02 bloco C, Ed, Phenicia, CEP- 70.830.304 

Telefone: (61) 3901-433' 



12/06/2019 SEI/GDF -23779169- Depacho 

• ;k GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
VI 

SECRETÀkIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Gabinete 

Assessoria Especial 

Despacho SEI-GDF SEE/GAB/AESP Brasília-DF, 12 de junho de 2019 

Conforme informado no processo 00080-00103115/2019-85, dos dias 04/06/2019 a 
07/06/2019 foi realizado o mutirão de análise dos planos de trabalho (doe. 23690282). Ademais, nos dias 
10/06/2019 e 11/06/2019 foi realizado o reagendamento cornos gestores que ainda possuíam dúvida na 
análise. 

Por oportuno, informo que a Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias - 

CMAP ainda não foi constituída. Deste modo, resta suprimida a atribuição que lhe confere o art. 47 § 1° 
da Portaria 168/20 19. 

Por fim, ressalta-se que os gestores foram auxiliados por servidores da SUBEB, SUPLAV 
e SUAG, conforme indicações das áreas, constantes aos docs. 23344858, 23162467, 23648588. 

Lais Valente 

Assessora de Gestão Estratégica e Projetos 

Documento assinado eletronicamente por LAIS aVES VALENTE - Matr. 02425858, 
1 sei! Assessor(a) Especial, em 12/06/2019, às I7;I0, confonne art. 6° do Decreto n°36.756, de 16 de 

setembro de 2015, publicado no Diário Oficia' do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de e#fl ro, ca 
-- setembro de 2015. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: 
E http://sei.df.gov.br/sei/contj-oladoj-externo.php?  
- acaodoc um ento conferir&i dorgaoacessoextemo0 

-, 
veriíicador= 23779169 código CRC= 57D9BA43. 

"rasiIia - Patrimônio Cultural da Humanidade" 

SBN QD 02 Bloco "e" Edificio Phenicia Brasilia - Bairro ASA NORTE - GEP 70.040-020 - DF 

3 90 1-3 175 

00080-00105954/2019-38 Doe. SE/QDE 23779169 

l'a 

I Iib:.c2 -- 
M211. 21.4216 

111 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Á 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÉNIOS 
DIRETORIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

Referência: Processo n°080.008421/2017 
Interessado: Casa de Ismae1 - Lar da Criança 
Assunto: Disponibilidade Orçamentária 

Brasilia. 17de junho de 2019. 
À Subsecretaria de Administração Geral, 

Trata-se de despesa com a pretensa formalização do 1° Termo Aditivo ao Termo de 

Colaboração n° 110/2017, a ser firmada entre a Sccretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal e a Organização da Sociedade Civil Casa de Ismaeí - Lar da Criança, cujo objeto é o 

atendimento gratuito a crianças de zero a três anos, primeira etapa da Educação Básica, em período 

integral. 

Considerando que o valor global de RS 312.703,20 (trezentos e doze mil, setecentos e três 

reais e vinte centavos), para atender aos repasses estabelecidos no cronograma de desembolso do 

Plano de Trabalho até o termino da vigência; 

Considerando que o valor solicitado para o exercício orçamentário de 2019 é de RS 

20.174,40 (vinte mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos) para CREI-ICE e R$ 

40.348,80 (quarenta mil, trezentos e quarenta e oito reais c oitenta centavos) para PRE ESCOLA 

totalizando para o exercício de 2019 de R$ 60.523,20 (sessenta mil, quinhentos e vinte e três reais e 

vinte centavos) conforme informações prestadas pela Gerência de Convénios e Parcerias, acostada 

às tls.53 Ido presente; 

Considerando que o valor remanescente deverá ser incluido nas Propostas de Lei 

Orçamentária Anual dos exercícios orçamentário de 2020,2021 c 2022, respectivamente; 

Informo que a referida dotação orçamentária consignada na Lei Orçamentária n° 6.254, de 

09 de janeiro de 2019 (LOA 2019) é compatível com o PI'A n° 5602. de 31 de dezembro de 

2015, bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias n°6.216, de 17108/2018 (LDO 2019), 

conforme Programas de Trabalho abaixo relacionado, na Unidade Orçamentária 18101 e 

encontra-se disponível para o exercício de 2019, conforme quadro a seguir: 

Programa de Trabalho: 12.365.6221.9069.0001 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE 
ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL -OCA 
Fonte: 103 Natureza da despesa 3.3.50.43 R$ 20.174,40 

Programa de Trabalho: 12.365.6221.9069.0002 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE 
ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA-DISTRITO FEDERAL - OCA 
Fonte: 103 Natureza da despesa 3.3.50.43 R$ 40.348,80 

Total: R$ 60.523,20 

Conforme exposto pela GCONP, encaminho os autos para continuidade dos trâmites. Após, 

que os autos sejam encaminhados à AJL para análise e pronunciamento jurídico. 

Respeitosamente. 

Cícero .jea 
L 
 'es dos Santos 

etor 

Fc1ha n.°_______ _____ 

PToG4So 

M:tr. 24.423'6 

SCAN 607, Projcço D. snlo 201. CEP. 70.850.070 
Tcicfbnc; 3901-2404/2329 

ri] ao 



Recebido tia AJL 
De oem. 

Data 1? / / às 

DistribuO o presente procesSO ao(a) Dr.(S) 

Mfllw!a RUMM 

pata análise e pronunciamento 

ti 



18//2019 SEI/GDF -24948- Despacho 

4 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA O. ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Gabinete 

Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos 

Despacho SEI-GDF SEE/GAB/AGEP Brasilia-DF, 18 de junho de 2019 

ÀAJL,. 

Tratam os autos de formalização de Termos Aditivos por solicitação desta Secretaria, 
conforme dispõe o Oficio SEl-GDF N2  1195/2019 - SEE/GAB (doc. 22962303):  Por meio do Despacho 
(doc.24047402), a GCONP/SU id AG elucidou as divergências entificadas entre os Planos de Trabalho e as 
Minutas elaboradas,conforme detalhamento a seguir. 

Ressalta-se que a celebração de pretenso termo aditivo entre esta Secretaria de Estado 
de Educação e as Organizações da Sociedade Civil que oferecem educação infantil - primeira etapa da 
Educação Básica, decorre inicialmente da alteração do modelo de plano de trabalho e alteração do valor 

per capita, passando de R$ 747,53 (setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos) para 
15 803,57 (oitocentos e três reais e cinquenta e sete centavos), por meio da Portaria n9  178/2019, 
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27/05/2019, decorrente da atualização por aplicação 
do índice IPCA acumulado desde agosto de 2017, conforme se verifica na nota técnica (doc. 22858745) 
constante nos autos 00080-00102206/2019-01. 

Esclarece a GCONP que, por se tratar de termo aditivo, a solicitação de disponibilidade 

orçamentária refere-se apenas à diferença entre o valor inicial e o valor a ser acrescentado com o 

pretenso termo, visto que no momento da celebração dos Termos de Colaboração, com vigência de 54 

(cinquenta e quatro) meses, já havia sido apontada tal disponibilidade. 

Quanto à divergência de valores entre o plano de trabalho e a minuta apresentados deve-

se ao fato de que no plano consta apenas o valor ainda a ser executado e na minuta, o valor inicial do 

termo celebrado mais a diferença advinda com o novo termo. 

Lais Valente 

Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos 

wfl 

Documento assinado eletron i ca mente por LAIS ALVES VALENTE - Mar. 02425858, Chefe da 
Assessoria de Gestão Estratégicae Projetos, em 18/06/2019, às 20:29, conforme art. 6 do 
Decreto n 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito federal 
n9 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

--.---- 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: .... ?.............. 
http://sei.df.gov.br/sei/controladorexternophp? 

(á /20.Lt acao=documento_conferir&idorgaoacessce,cterno t:.. 
. O Q .002jl2à' ....  

verificador= 24069458 código CRC=430F364D. o 

!Brasília -Pa trimónio Cultural da Humanidade 

SBN QD 02 Bloco c EdifícFo Phenícia Brasília - Bairro ASA NORTE CEP 70.040-020 - DF 

3901-6793 

00080-00103115/2019-85 Do, SEI/GOF 24069458 

1/1 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

à' SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 
ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA 

Informação jurídica no 062/2019-A.JL/SEDF 

Processo N°: 0080-008421/2017 

Interessado: Subsecretaria de Administração Geral - SUAG 

Assunto: Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 110/2017 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. 
Marco Regulatório das Organizações da Soci-
edade Civil (MROSC). Lei n° 13.019/2014. 
Decreto n°37843. Portaria 168 de 16 de maio 
de 2019. Regime Jurídico das parceiras entre 
a Administração Pública e as Organizações da 
Sociedade Civil. Análise jurídica da minuta 
do Termo aditivo. 

Senhor Chefe, 

Fo ........ 5 
,R. 

1. RELATÓRIO 

Trata-se da análise jurídica da minuta do 1° Termo aditivo ao Termo de 

Colaboração n° 110/2017, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e a organização 

da sociedade civil CASA DE ISMAEL. 

O pretenso termo aditivo tem por finalidade o reajuste do valor per capita 

que passará de R$ 747,53 (setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos) 

para R$ 803,57 (oitocentos e três reais e cinquenta e sete centavos). 

Vale salientar que o valor do 1'ermo Aditivo é de R$ 312.703,20 (trezentos 

e doze mil setecentos e três reais e vinte centavos) de modo que o valor global do Termo de 

Colaboração passará de R$ 7.265.991,60 (sete milhões e duzentos e sessenta e cinco mil, 

ASSESSORIA JUBIDICO-LEGISLATIVA 
SBN - Qa. 02 - Lt. 17 - BI. e - Edificio PheScia - 10 Andar 

Telefone: 3901-3252 - assesouridica@se.dEgov.br  



j GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

S 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

ASSESSORL& JURÍDICO-LEGISLATIVA 

novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos) para R$ 7.578.694,80 (sete milhões 

quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta centavõs), 

conforme consta na minuta do termo à ti. 529-verso. 

Às fis. 502/516 consta novo piano de trabalho apresentado pela OSC. 

O gestor da parceria apresentou parecer técnico e ao final concluiu pela 

viabilidade de celebração do Termo Aditivo e sugeriu o encaminhando dos autos à SUAG (fi. 

527). 

A Diretoria de Execução e Controle Orçamentário e Financeiro emitiu 

despacho acerca da disponibilidade orçamentária à fi. 531 (verso). 

A minuta do 10  Termo Aditivo ao Termo de Colaboração está acostada às 

fis. 529/530. 

Nesses termos, chegam os autos a esta AJL para análise e emissão de 

parecer. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

A Lei Nacional n° 13.019, de 31 de julho de 2014 ("Lei Nacional 

MROSC") instituiu o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC, 

inaugurando um novo paradigma jurídico na relação entre o Estado e a sociedade civil ao 

tabelecer normas gerais para as parcerias entre a Administração Pública e OSCs, em regifne 

de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, me-

diante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em pianos de traba-

lho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. 

O novo regime jurídico de parcerias tem por fundamento uma gestão públi-

ca democrática, a participação social tanto na elaboração quanto na implementação de políti - 

cas públicas, o fortalecimento da sociedade civil e a transparência na aplicação dos recursos 

públicos, bem como os inafastáveis prinõípios constitucionais da Administração Pública. 

ASSESSORIA JUIRIDLCo-LEGISLATIVA 
SBN - Qd. 02— Lt. 17-- BI. C - Edifido Phenícia - 10 Andar 

Telefone: 3901-3252 - assesoriajuridicase.df.gov.br  



Trr:  

À GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E lAZER 
ASSESSORJA JURÍDICO-LEGISLATIVA 

Nesse sentido, o MROSCtan'to se alimenta dos princípios constitucionais 

democráticos quanto, simultaneamente, serve como ferramenta de efetivação do paradigma do 

Estado Democrático de Direito, ao assegurar as seguintes finalidades específicas: 

Art.5° ( ... ) 
- o reconhecimento da participação social como direito do cidadão; 

11 - a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção 
de valores de cidadania e de inclusão social e produtiva; 
III - a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e 
sustentável; 
IV - o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações 
públicas; 
V - a integração e a transversalidadc dos procedimentos, mecanismos e 
instâncias de participação social; 
VI - a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania 
ativa; 
VII - a promoção e a defesa dos direitos humanos; 
VIII - a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do 
meio ambiente; 
IX - a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades 
tradicionais; 
X - a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas 
dimensões material e imatcrial. 

Por se tratar de lei nacional, se aplica diretamente a todos os entes federati-

vos, sem necessidade de edição de lei local. Nesse sentido, o MROSC foi regulamentado no 

Distrito Federal por meio do Decreto Distrital n°37843, de 13 de dezembro de 2016 ("De-

creto MROSC"). 

Tendo em vista que a norma é aplicável a diferentes setores de governo, o 

próprio Decreto previu a criação de atos normativos setoriais emitidos por cada árgão ou en-

tidade da administração pública distrital com disposições complementares ao disposto no 

Decreto, de acordo com as peculiaridades dos programas e políticas públicas setoriais. No 

âmbito desta Secretaria o referido ato normativo resta consubstanciado na Portaria n°168, de 

16 de maio de 2019. 

Importante destacar que no âmbito das políticas públicas educacionais, o 

MROSC se mostra como importante ferramenta de efetivação de direitos, tendo como pecu-

liaridade o fato de que as parceria; contemplam uma realidade em que os principais realiza-

dores são os atores privados da sociedade. Em um Estado Democrático de Direito é altamen- 

Ela~ 
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te desejável essa realidade, pois a posição "coadjuvante" dos atores estatais tende a contri-

buir para um cenário de liberdade, pluralidade e espontaneidade na educação. 

Esse cenário de necessidade de apoio financeiro estatal a um campo em que 

o protagonismo é dos atores privados se reflete no desenho jurídico do conjunto de políticas 

públicas de educação. 

Nesse sentido, o MROSC assume o importante papel de superação do anti-

go regime de convênios. bem como de diferenciação na relação jurídica entre Estado e entes 

privados com relação aos contratos administrativos regidos pela Lei Nacional n° 8.666, de 21 

de junho de 1993. Enquanto um contrato administrativo presume interesses contrapostos, o 

MROSC trabalha com a premissa de interesse mútuo e objetivos comuns entre Estado e soci-

edade civil. 

2.1 Da instrução processual 

Preliminarmente, cumpre destacar que a presente análise será realizada 

sob o prisma estritamente jurídico acerca do aditivo pretendido, não adentrando, 

portanto, na análise da conveniência e oportunidade dos atos já praticados pela 

Administração, nem em aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

Da análise dos autos, verifica-se que se pretende reajustar o valor per capi-

Ia que passará de R$ 747,53 (setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centa-

vos) para R$ 803,57 (oitocentos e três reais e cinquenta e sete centavos), aumentando, 

por conseguinte, o valor global da parceria, bem como promover alterações no plano de 

trabalho, conforme relatório acostados às fis. 523/527. 

Insta consignar que o Edital de Chamamento Público, acostado aos autos, estabMe-

ce no item 2.6 que: 

2.6 O reajuste do valor per capita será publicado em Portaria pela Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal, sendo revisto anualmente para prevêr o 
impacto orçamentário e compensar questões inflacionárias. 
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Em igual sentido, o Tehnõd Colaboração n° 110/2017, no item 8.2.2.2, 

prevê a possibilidade de reajuste do valor per capita, senão vejamos: 

82.2.2 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá de acordo com a oportunidade e 
conveniência, atualizar ou reajustar o valor da per capita, seguindo as normas da 
Lei n°. 10.192/2001, utilizando índice do IPCA, de acordo o Decreto n°. 37.121/16. 
O registro dar-se-á por meio de Tenno Aditivo, conforme § 60, do Art. 44 do 
Decreto n° 37.843/2016. 

Sendo assim, em posse da prerrogativa supra, a Secretaria de Educação pu-

blicou, em 29/05/2019, a Portaria 178/2019-SEDF, fixando o novo valor per capita. 

Ainda, nesse sentido, insta salientar que, nos termos do despacho id. SEI n° 

24069458, a Assessora de Gestão Estratégica e Projetos informou que o processo SEI n° 

00080-00102206/2019-0, traz toda a instrução concernente ao reajuste do per capita, inclusive 

as notas técnicas que subsidiaram a publicação do novo valor. 

Quwdo à alteração de piano de trabalho, bem como a alteração do valor glo-

bal da parceria são medidas cabíveis no caso em comento, conforme dispõem o Decreto n° 

37.843v2016 e a Portaria n° 168/2019, in verbis: 

DECRETO N° 37.843'0i6 

Art. 44. A administração pública poderá propor ou autorizar a alteração do 
plano de trabalho, desde que preservado o objeto, mediante justificativa 
prévia, por meio de termo aditivo ou termo de apostilamento. 

§ 1° Será celebrado termo aditivo nas hipóteses de alteração do valor 

global da parceria e em outras situações em que a alteração do 
instrumento da parceria for indispensável para o atendimento do 
interesse público no caso concreto. 

§ 2° Nas hipóteses de termos aditivos com alteração do valor global da 
parceria, os acréscimos ou supressões: 
1- não poderão ser superiores a vinte e cinco por cento desse valor, salvo 
situações comprovadamente excepcionais em que o administrador público 
ateste que a alteração é indispensável para o alcance do interesse público na 
execução da parceria; e 
II - deverão ser objeto de comunicação prévia de no mínimo trinta dias. 

§ 3° Será editado termo de apostilamento pelo órgão ou entidade pública nas 
seguintes hipóteses: 
- indicação de crédito orçamentário de exercícios futuros; ou 

II - remanejamento de recursos e alteração de itens do piano de trabalho, por 
solicitação da organização da sociedade civil. 
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§ 40  As alterações do instrumento da parceria serão divulgadas nas hipóteses 
cai que ocorrerem por termo aditivo, mediante a publicação de seu extrato 
no Diário Oficial do Distrito Federal. 
§5° A edição de termo de apostilamento será precedida de manifestação do 
órgão de assessoramento jurídico da administração pública nas hipóteses em 
que o administrador público considerar necessário formular consulta 
específica, decorrente de dúvida de naturezjurídica surgida em um caso em 
concreto. 
§ 6° A variação inflacionária pode ser ftrndamento de solicitação da 
organização da sociedade civil de celebração de termo aditivo para alteração 
de valor global da parceria, desde que decorridos no mínimo,  doze meses da 
data de aprovação do plano de trabalho, com observância do Indice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística-IBGE, conforme o Decreto Distrital n° 37.121, de 
2016. 

§ 7° O remanejamento de pequeno valor e a aplicação de rendimentos de 
ativos financeiros poderão ser realizados pela organização da sociedade civil 
com posterior comunicação à administração pública, desde que em beneficio 
da execução do objeto da parceria, conforme procedimentos e limites 
estabelecidos em ato normativo setorial. 

PORTARIA N° 16&2019 

Al 47. A pretensão de alteração da parceria deverá ser comunicada pelo 
demandante ao outro partícipe com antecedência mínima de 30 dias, 
conforme o seguinte procedimento: 

1 - se a proposição for de iniciativa da OSC parceira, deverá protocolar o 
pedido de alteração junto à Comissão Gestora, contendo a justificativa; 

II - se a proposição for de iniciativa da SEEDF será emitido oficio, ao 
dirigente máximo da OSC. 

§ 1° Será celebrado termo aditivo nas hipóteses de prorrogação de vigência, 
alteração do valor global da parceria e em outras situações em que a 
alteração do instrumento da parceria for indispensável para o atendimento do 
interesse público no caso concreto, conforme o seguinte procedimento: 

- o parceiro interessado na altei-ação deve encaminhar oficio com a devida 
justificativa, nos seguintes termos: 

em caso de alteração de iniciativa da OSC, o oficio deve ser encaminhado 
à Comissão Gestora de parceria; 

em caso de alteração de iniciativa da Secretaria de Estado de Educação, o 
oficio pode ser encaminhado à OSC pela Comissão Gestora ou pelo 
Secretário de Estado de Educação. 

II - a Comissão Gestora de parceria emitirá parecer com análise e 
deliberação acerca da alteração proposta, com posterior encaminhamento dos 
autos à CMAP para anuência; 

III - os autos devem ser encaminhados à SUAG para edição do Termo 
Aditivo e posteriormente à AJL para emissão de informação jurídica; 
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IV - o Termo Aditivb dne ser assinado pelo Secretario de Estado de 
Educação e pelo dirigente da OSC; 

V - O extrato do Termo deve ser publicado no Diário Oficial do Distrito 
Federal, até 20 dias após a assinatura. 

§ 2°  Será editado termo de apostilamento nas hipóteses de remanejamento de 
recursos e alteração de itens do plano de trabalho, por solicitação da OSC, 
conforme o seguinte procedimento: 

- a OSC solicitará alteração justificada à Comissão Gestora de parceria; 

II - a Comissão Gestora de parceria emitirá parecer cern análise e 
deliberação acerca da alteração proposta, com posterior envio dos autos à 
CMAP para anuência; 

III - a Comissão Gestora editará o termo de apostilamento sem necessidade 
de assinatura do dirigente da OSC. 

§ 30  Para alterações referentes a horário de coordenação pedagógica, 
dispensa-se a edição de termo de apostilamento, bastando que a Comissão 
Gestora formalize a anuência nos autos, mediante análise de conformidade 
da alteração com as normas trabalhistas. 

Conforme se depreende da leitura dos artigos supracitados, as alterações no 

instrumento da parceria podem ser formalizadas mediante assinatura de termo aditivo ou ter-

mo de apostilamento, podendo ser de iniciativa da OSC ou da própria Secretaria, sendo neces-

sária a comunicação prévia ao outro participe via oficio. 

No caso em comento, em que se pretende alterar metas e valores, en-

tende-se que o Termo Aditivo é instrumento acertado à consecução da finalidade preten-

dida. 

Tendo em vista que o objeto da parceria é a oferta de educação infantil gra-

tuita a crianças de O a 5 anos, verifica-se que a alteração proposta não acarreta em alteração 

do objeto. Preenchidos, portanto, os requisitos materiais para alteração do plano de trabalho. 

Quanto à análise dos requisitos formais, a Portaria 168/2019-SEDF dispõe 

que o participe que propõe a alteração deve informar sua pretensão ao outro. Ademais, confor-

me dispõe o § 20  do art. 44 do Decreto MROSC, nas hipóteses de termos aditivos com altera-

ção do valor global da parceria, deve-se verificar: 1) se alteração proposta corresponde a au-

mento superior a 25% do valor global da parceria e TI) se a alteração foi objeto de comunica-

ção prévia no prazo mínimo de 30 dias. 
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No que tange ao limite de aumento de 25%, previsto no § 2° do art. 44do 

Decreto MROSC, por se tratar de assunto eminenternente técnico, caberá a área competente 

se manifestar sobre o cumprimento do requisito, 

O ordenador de despesa deverá, ainda, ratificar e aprovar a realização 

da despesa e ainda apresentar a declaração de impacto orçamentário, conforme determi-

na o art. 16 da LRF, o que também deverá ser atendido por não constar nos autos. 

Avançando na análise dos requisitos formais, é possível observar que o Ga-

binete desta Secretaria Oficiou à fi. 487, com a observância do prazo de 30 (trinta) dias, a or-

ganização social para notificá-la acerca da assinatura da Portaria n° 178, de 27 de maio de 

2019, publicada no DODF no dia 29 de maio de 2019, que estabeleceu novo valor da per ca-

pita das parcerias celebradas pela SEEDF. 

Em resposta, verifica-se que a OSC apresentou novo plano de trabalho, em 

30 de maio de 2019, já com os valores reajustados, conforme fls. 502/516. 

Ainda, no que toca ao Plano de Trabalho, nota-se, que apesar da manifes-

tação exarada pelo executor às lis. 523/527 se mostra genérico e não há o ato de aprova-

ção formal do Plano, o que deve ser atendido. 

Ademais, nos termos da Portaria 168/2019-SEDF, após deliberação do ges-

tor, o pleito deve ser remetido à CMAP para anuência. No entanto, a Assessoria do Gabinete 

informou que até a presente data não houve a formação da CMAP, conforme apontado no 

Despacho de fi. 532. 

Por essa razão, a proposta de alteração no plano de trabalho foi encaminha-

da aos gestores de parceria desta Secretaria, que foram auxiliados por servidores da SUBEB, 

SUPLAV e SUAG, de forma a suprimir a atribuição conferida pelo §2°, II do art. 47 da Porta-

ria n° 168/2019 - SER 

Quanto aos documentos necessários à comprovação da habilitação da OSC, 

encontram-se dispostos no art. 18 do Decreto MROSC: 
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Art. 18. A organiiaão dá sociedade  civil selecionada será convocada para 
comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos de habilitação, conforme 
o prazo fixado no edital: 

- cópia do estatuto registrado e suas alterações; 

II - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, emitida do site 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que comprove mínimo de dois 
anos de cadastro ativo; 

III - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União; 

IV - Certidão negativa quanto à dívida ativa do Distrito Federal; 

V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
CRF/FGTS; 

VI - Certidão Negativa de Débitos Tmbalhistas - CNDT; 

VII - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual ou documento 
equivalente; 

VIII - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

IX - declaração do representante legal da organização da sociedade civil 
informando que a organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer 
das vedações previstas no art. 39 da Lei Nacional n° 13.019, de 2014, ou no 
art. 80  do Decreto Distrital n°32.751, de 4 de fevereiro de 2011; 

X - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no 
endereço declarado; 

XI - documentos que comprovem experiência com atividade idêntica ou 
similar ao objeto da parceria, que capacita a organização para a celebração da 
parceria, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

instmmentos de parceria firmados com órgãos e entidades da 
administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras 
organizações da sociedade civil; 

relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento 
realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela; 

curriculos profissionais da organização da sociedade civil, sejam 
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros; 

declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no 
desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria 
ou de natureza semelhante, emitidas por 6rgãos públicos, membros do Poder 
Judiciário, Defensoria Pública ou Ministério Público, instituições de ensino, 
redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas 
públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; 
ou 
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Oprémios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da 
sociedade civil. 

§ 10  As certidões positivas com efeito de negutivas servirão como certidões 
negativas. 

§ 2° A administração pública distrital deverá consultar o SIGGO e o CEPIM 
pan verificar se há ocorrência impeditiva em relação à organização da 
sociedade civil selecionada. 

Alguns documentos apresentados pela OSC à época da habilitação possuem 

presunção de perenidade, ou seja, presume-se que as disposições constantes nestes documen-

tos encontram-se ainda vigentes, vez que não possuem natureza de mutabilidade recorrente, 

tais como o Estatuto Social e a comprovação de que a OSC funciona no endereço declarado. 

Portanto, não precisam ser apresentados novamente para fins do pretenso Aditivo da parce-

ria, recomendando-se que o setor técnico certifique se não houve alteração. 

Os documentos que possuem data de validade expressa, toma-se necessáiio 

verificar se estão vencidos, e caso positivo, deve a área técnica acostar aos autos novos certi - 

ficados dentro do prazo de validade. 

Além da documentação elencada no Decreto MROSC, é necessário que seja 

acostado aos autos o credenciamento da entidade para o ano de 2019, bem como seja verifi-

cada a faixa etária de atendimento correspondente. 

2.2 Da minuta do Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 

Sugere-se que, na Cláusula Primeira - do objeto, seja mencionada a Portaria 

178/2019-SEDF que reajustou o valor per capita, bem como acrescer que houve alteração no 

plano de trabalho conforme relatório acostado às fis. 523/527. 

O subitem 2.2 da Cláusula Segunda - do valor total da parceria e dotaço 

orçamentária, recomenda-se que o gestor ratifique ou retifique o valor apresentado. 

Não obstante, Assessora de Gestão Estratégica e Projetos informou, no Des-

pacho proferido nos autos do Processo Sei n° 00080-00103115/2019-85, id. SEI n°24069458, 

que: 
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"Quanto à divergência oresentre o piano de trabalho e a minuta apresentados 
deve-se ao fato de que no piano consta apenas o valor ainda a ser executado e na 
minuta, o valor inicial do termo celebrado mais a diferença advinda com o novo 
termo". 

Nesse diapasão, destaca-se que a análise do quanlum devido foge da es-

fera de atribuições desta Assessoria, devendo qualquer tipo de cálculo ser conferido e 

analisado pela área técnica competente, de modo a resguardar a correta aplicação dos 

recursos públicos. 

Os espaços em branco deverão ser preenchidos previamente à assinatura do 

termo. 

Em razão da previsâo instituída no art. 44, §40, do Decreto n° 37.843/2016, 

deverá ser providenciada a publicaçfto do extrato do Termo Aditivo na Imprensa Oficial. 

Considerado o art. lo da Lei n° 13.019/2014, recomenda-se que a Secretaria 

divulgue o aditivo à parceira celebrada em sua página oficial na internet. 

Quanto à Cláusula Quinta, recomenda-se sua correção, a fim de que reste 

consignado que o presente aditivo também abarca alterações no piano de trabalho, conforme 

fis. 523/527. 

Finalmente, nos termos da regra estabelecida no art. 15 do Decreto 

37.843/2016, uma vez que não há modelo-padrão para o aditivo em questão, recomenda-se 

que a minuta seja submetida à aprovação da d. PGDF. 

3. CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, recomenda-se que os autos sejam encaminhados à douta 

Procuradoria-Geral do Distrito Federal para análise da minuta do presente Termo Aditivo. 

L 
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Entretanto, de ordem do Chefe dessa Assessoria Jurídico-Legislativa, fica 

sobrestada a presente análise jurídica até ulterior deliberação. 

Brasília, 19 dejunho de 2019. 

Jacquefi213aláLsa Ribeiro 

Analista de Gestão Educacional 
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PROCESSON° 0080-008424/Zofl 

INTERESSADO: Subsecretaria de Administração Geral - SUAG 

ASSUNTO: Aditivo 

COTA DE APROVACÃO 

Preliminarmente, urge destacar que questões de ordem públicas não ficam 

preelusas e poderão sempre motivar a atuação unilateral da Administração, para alterar. Cor-

rigir, cancelar ou nulificar a avença, e ainda glosar verbas excessivas, indevidas ou i±regulai- 

mente aplicadas na execução da parceria. - 

Noutro giro, para o caso sob exame, importante se faz trazer à colação as 

regra dispostas da LINDB: 

Áit. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, "ão se decidirá 
com base em valores jurídibos abstratos Se!,, que sejam consideradas as con- 
sequências prxis da decisão, (Incluído nela Lei n°  13.655. de 
2018) (Rcgulamcnto 
Parági-afo único, A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da 
medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou nor- 
nia administrativa, inckoive em face das possíveis alternativas. Linz 
cluído cela Lei n°  13.655, de 20I8 
Art. 21 . A decisão que, nas esferas administrativa. controladora ou ud icial, 

decietar a invalidação de ato, contrato, ajuste. processo 011 norma administra-
tiva deverá indicar de modo expresso suas conseq uências 

- 
wídicas e adm 

nistrativas, 
Parágrafo único. A decisão a que se i-efei-e o caput deste iirtigo deverá, quali-
do foi' o caso, indicar as condições para qie a regularização ocorra de rnQdo 
proporcional e equãnirne e sem prejuízo aos interesses gerais, nãõ se poden-
do impor aos sujeitos atingidos õnus ou perdas que, em função das pecul iari- 
dades do caso, sejam anormais ou excessivos. - 

Árt. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considera-
dos os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das politk 
cas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. 

§ 1° Em decisão sobre regularidade de conduta ou vahdade de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstânc 
as práticas que houverem iúiposto, limitado ou condicionado a ação do agel? 
te. (Incluído nela Lei n° 13.655 de 201 8 

§ 2° Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade 
xin-in~ cometida, os danos que (lela provierem para a administração p( 
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À 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 

Ássessoria Jurídico-Legislativa 

Nica, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os-antecedentes do agen- 
te. (Incluido nela Lei n°  13.655. de 2018) 
§ 30 As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria 
das demais snções de nesma natureza e relativas ao mesmo fato. 

(Incluido pela Ici n°  13.655. de 201) 
Art. 23. A decisão administrativa, controladora 011 judicial que estabelecer 
interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado. 
impondo novo dever ou novo condicionamento de direito. deverá prever r 
gime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicio 
naniento de direito seja cumprido de nodo proporcional. cquániinc e eficien-
te e sem prejuízo aos interesses gerais. 
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial. 
quanto à validade de ato. contraio. ajuste, processo ou ilorma adminisIratira 
cuja produçào já se houver completado levam em conta as orientações gerais 
da época. sendo vedado que. com  base em rudança posterior de orientação 
geral; se declarem inválidas situações plenamente constituídas. - 

- 

cluído pela Lei n°13.655. 
ali- 

de (RegUlamento) 
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações eespo-
ciflcaçôes contidas em aios públicos de caráter geral ou cm'jurispnidéncia 
judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática admi- 
nistrativa reiterada e de amplo conhecimento póbl ico. (IlicI Li id 
pela Lei no  13.655. de 20I8) 
Art. 26. Para eliminar irregularidade. inccrlczajurídica ou situação contenci-
osa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licen-
ça, a autoridade administrativa poderá. após oitiva do órgão jttrídico e, qtnan-
do for o caso, após realização de consLllta pública, e presentes razões de relc--
tante interesse geral. ccicbrar compromisso com os interessados, observada 

a legislação aplicável. o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicaç5o 
oficial. 
§ 10 O compromisso referido no capllt deste artigo: (Incluído 

nela Lei n°13.655. de 2018) 
- buscará solução jurídica proporcional. cquüniinc. eficiente e compatível 

com os intercsscs gerais; (Incluido cek, Lei n°  13.655. de 201 

II - (VETADO): Qjç1fpdJ.ei n° 13:655. de 201 

III - não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condiciona-
nenlo de direito reconhecidos por orientação geral; (Incluido Dela Lei n°  

3.655. de2018) 
IV - deverá prever com clareza as obrigações das partes. o prazb paht §eu 
cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de decumpriinento. (Incluí-

do Dela Lei n0  13.655. de 2018) 

Nesse sentido, cabe a aplicação da principiologia do consequencialismo, iii-

troduzido no ordcnamento jurídico brasileiro, no mi. 20 da LINB. a qual apregoa que as con-

sequências das decisôes, sejam judiciais ou administrativas, devem ser levadas em considera-

ção no momenlo de decidir e argumentar. 

Além disso, a CCJ da Câmara, no parecer que analisou o art. 20 da LINI3. 

justificou a regra pela falta de capacidade de as nom1as regularem todas as atividades huma- 

C ASSESSORIA JURlOICO4rGISLAT1VA 
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À 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SecreIaia de Estado de Educação 
Assessoria Jurídico-Legislativa 

nas, cabendo aos operadores do Direito interpretá-las e aplicá-las com baseem princípios e di- 

reitos fundamentais. - 

Nessa toada, as interpretações e decisões a serem exaradas no contexto sob 

exame, devem se atentar para o dever do Estado de gaiantir o atendimento gratuito a crianças 

de O (zero) a 5 (cinco) anos, conforme definido no ad. 206 da Constituição Federal. 

Logo, caberá à Administração Pública adotar as medidas necessáu ias. visan-

do atender e concretizar as políticas públicas que buscam universalizar o acesso à educação 

gratuita, em especial, o atendi vento à educação infantil, bem corno garantir a continuidade do 

serviço essencial. - - 

Realizadas as considerações iniciais, passa-se à aprovação da Inibrmaçãb 

Jurídica acostada aos autos. - -- 

Assim, após cxame dos autos, coaduno com o-entendimento ventilado lia 

informação Jurídica, com acréscimos, conforme oricntações ofertada pela d. Procuradoria-

Geral do Distrito Federal nos pareceres n° 237/2019-POCONS. 238/2019-POCONS e 

23 9/20 19-PGCONS. 

Dessa forma, em complementação as bem lançadas observações da in-

formação Jurídica, deverá ser realizado o reforço na instrução processual, conforme a sc-

guir exposto. 

1) A área técnica desta Pasta deverá avaliar as tabe]as e valores acostados 

aos autos e emitir rnanifestàção sobre sua regularidade, bem cbmo informar motivadamônte 

se o limite de 25%, previsto no inciso 1. §20. do art. 44, do Decreto 37,843/2016, foi cüm- 

prido. - - - 

Contudo, caso fique demonstrado que a diminuição ou aumento tenhani sua' 

perado o limite de 25%, excepcionalmente poderá o administrador público atêstar que a al-

teração é indispensável para o alcance do interesse público na execução da parceria, confor-

me autoriza o inciso 1. do §20, do art. 44. do Decreto n° 37.843/2016. 

IT) O Gestor da Parceria deverá reforçar a manifestação apresentada, a fim 

de que adentre no mérito das alterações solicitadas pela entidade, das mudanças empreendi-

das no Plano de Tabalho, e se pronunciar sobre a rcgularidade na execução da parceria. 
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S GO\TERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Assessoria íuríd ico-Legi slali va 

No entanto, em vista do exfguo plazo e a principiologia dos arts. 22 e pará-

grafos da LIND, tal providência poderá ser sanada após assinatura da avença, devendo o 

procedimento ser submetido à homologação ulterior pela CMAP. 

111)0 Plano de Trabalho deverá ser aprovado pela autoridade competente. 

Tendo em vista a subsidiariedade das atribuições da SUAG. o Plano deverá ser aprovado 

pelo seu titular. 

IV ) O pãrecer do Gestor da Parceria deverá ser submetido à hornologaç5o - 

daCMAR 

A área técnica competente desta Pasta deverá se manifestar sobre aie- 

gularidade das contas da entidade. - 

Inipénde destacar que, segundo i-eeomendação da d. PGDL.tal requisito é 

condicionante para a validade do pràsseguimenio da celebração do aditivo. 

Entretanto, também de acordo com a principiologia do consequencialismo, 

poderá ser adotado o seguinte procedimento e tendo em vista o quanto registrado no SEI n° 

00080-00123244/2019-90: 

) Caso as entidades lenham apresentado tcmpestivamcntc a j1-estação de 

contas, restando pendente apenas a análise pela Administraço, será razoá-

vel a concessão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a DIPRESC 

finalize a análise das contas. : 

b) Caso haja parecer sugerindo a reprovação das contas da entidade, restan 

do pendente tão apenas providências de caráter adninisttivo• •e hurberáti-

co para ultimar o ato, poderá o Secretário firmar. em até 1.5 dias após a às-

siriatura do aditivo, compromisso com a entidade para que as irregularida-

des sejam sanadas ro prazo de 180 (cento e oitenta) dias, observando-se os 

requisitos do art. 26 da LlNl3, 

No que concerne á minuta do termo aditivo: 

a) A área técnica competente desta Pasta deverá verificar os docu-

mentos que comprovam a regular situação dos representantes da enti- 
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dade para subscrever o ajuste, bem corno conferir todos os dados 

contidos na minuta (valores, número de páginas, datas, nomes, etc.). 

Deverá ser citado, igualmente, na Cláusula Primeira -• do objeto, a 

alteração do Plano de Trabalho, bem como o número de páginas do 

novo Plano. - 

Nos aditivos que importarem em aumento ou diminuiçãodo aten-

dimento, deverá ser expressaniente citada na Cláusula Primeira do 
- 

objcto. a diminuição/aumento do número de crianças que serâÕ aten-

didas, fazendo-se referência ao número anterior e ao número atual: 

Ante todo o exposto, há viabilidade jurídica para a celebração do pretenso 

aditivo, desde que sejam atendidas as recomendações ofertadas na Informaçâo Jurídica, 

nesta cota de aprovação e nos pareceres da d. PGDF. 

A titulo de reforço, informa-sc que a Unidade de Controle Interno desta 

Pasta -analisou por amostragem os processos n° 0080.008402/2017, 0080.008413/2017 e 

0080.008432/2017, logo, caberá as áreas técnicas se atenlarem, igualmente, para as reco-

mendações lançadas nas notas técnicas, em especial a autorizaçflo prévia do Titular da Pasta 

para a formalização do aditivo. 

Finalmente, por força da Portaria n° 469/20] 7-SEI, os processos fiicos d.-,, 

verão ser remctidos ao Gabinete para digitalização e inclusão no SET, no prazo, de 30(trin-

ta) dias. 

Brasília, 27 Øejunho de 2019. 

LUCAS TER1OFERREIRA VIEIRA 
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa 

Procurador do Distrito Federal 
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À 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

DIRETORIA DE CONTRATOS, TERMOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS 
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS 

REFERÊNCIA: 080.008421/2017 Folha n° 5L1 6 
INTERESSADO: Casa de Ismael - Lar da Criança Prscssso n° 060 .0o3ilMOI 
ASSUNTO: 1° Termo Aditivo 4 J6.33 -3 

À Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias - DICOT, 

Tratam os autos do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 110/2017, firmado 
entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e a 

Organização da Sociedade Civil Casa de lsmael - Lar da Criança, cujo objeto é o atendimento 
gratuito a crianças da educação infantil, primeira etapa da Educação Básica. 

Diante disso, solicitamos a emissão de nota de empenho para o ano de 2019, no valor 
de R$ 60.523,20 (sessenta mil quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos), para fazer face 

às despesas decorrentes do novo ajuste, constante no Plano de Trabalho, de acordo com o 
quadro abaixo: 

Programa de Trabalho Modalidade Valor R$ 

12.365.6221.9069.0001 Creche 20.174,40 

12.365.6221.9069.0002 Pré-Escola 40.348,80 

Em seguida, retornem-se os autos a esta Gerência para prosseguimento das tratativas 
remanescentes quanto à instrução processual para a assinatura do 1° Termo Aditivo. 

Em 27/06/2019. 

Soraia Cristina Real Karia 
Gerência de Convênios e Parcerias 

Gerente 

À Diretoria de Execução e Controle Orçamentário e Financeiro, 

De acordb com o despacho supra. 
Encaminhem-se os autos para as ações relativas à emissão de nota de empenho, 

conforme proposto pela Gerência de Convênios e Parcerias. 

Em 27/06/2019. 

é. 
Francisca de Fátima Araújo da Silva 

Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias 
Diretora Substituta 
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Folhasn° 
Pyocesso no 080.008.421/2017 

À 

Rubrica:  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

- - 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Referência: Processo n°080.008.421/2017 
Interessado: Casa de Ismael - Lar da Criança 
Assunto: Autorização de Emissão de Empenho ao Termo de Colaboração no i 1012017— 1°  Termo Aditivo 

Exercício 2019 

À GEO/DICOF, 

Tratam os autos da formalização do 10  Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 

110/2017. formalizado entre esta Secretaria e a(o) Casa de lsmael - Lar da Criança, CNPJ no 

00.077255/0001-52, com a finalidade de remanejamento e ampliação da meta, cujo objeto é a 

oferta de educação infantil, primeira etapa da Educação Básica. 

A Diretoria de Execução e Controle Orçamentário e Financeiro, informou que a referida 

despesa é compatível com a Lei Orçamentária n° 6.254, de 09 de janeiro de 2019 (LOA 2019), é 

compatível com o N'A n° 5.602, de 31 de dezembro de 2015, bem como com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias n°6.216, de 17/08/2018 (LDO 2019), conforme quadro abaixo: 

Programa de 
Trabalho: 

1 Modalidade: 
1 

1 Natureza da 
Despesa: 

Fonte: Valor RS: 

12.365.6221.9069.0901 CRECHE 1 3.3.50.43 103 31520.174,40 
12.365.6221.9069.0002 1 PRE-ESCOLA  1 3.3.50.43 103 R$40.348,80 
Total RS60.523,20 

Nessa toada, salienta-se que o Ordenador de Despesas (Subsecretário de Administração 

Geral) tomou posse em 25/06/2019, e os 102 processos, cada qual com vários volumes, foram 

tramitados para SUAG dia 27/06/2019, no período noturno. 

Nesse contexto, é importante e necessário destacar que a SUAG segue essa demanda ante a 

nota técnica realizada pela IJCI (Unidade de Controle Interno), realizada por amostragem e datados 

de 26/06/2019, em que, ao final aprova as novas avenças, e leva-nos à reflexão sobre o fato da nota 

técnica por amostragem ante as particularidades de cada instituição, inclusive pelo fato da 

contratação ser realizada por 03 (trôs) Chamamentos Públicos, os quais tem particularidades e 

especificidades próprias. 

S. De igual modo, cumpre-nos enfatizar que a informação jurídica e a cota de aprovação 

replicada, (única para todos os processos) subscrita pelo Chefe da Assessoria Jurídica desta Pasta, 

datada de 27/06/2019, manifestou-se pela viabilidade jurídica para a celebração do pretenso aditivo, 

o que, também, leva-nos a refletir sobre as recomendações (única) e ponderação quanto ao 

saneamento destas, para as particularidades de cada uma das 102 creches e a análise por 

arnostragem, bem como, a necessidade de manifestação da PGDF. 

6. Alinhado com a UCI e a AJL, também invoco o Decreto-Lei 4.657/1942, Lei de lntrqdução 

às Normas do Direito Brasileiro, e o disposto no artigo 205 e ss, CRF8/1988, como tamém o 

disposto no item 03 acima e o atendimento em tomo de 20.000,00 (vinte mil) crian4, ara a 

MMADI*ffÁMMINLS.2. IMIssÁoNI(rnjn 



presente manifestação, e, ao final, submeto ao titular da Pasta, para, s.m.j., os devidos atos de 

gestão. 

7. Palmilhando, considerando o reajuste do valor per capta, que passará de 747,53 (setecentos e 

quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos) para 803,57 (oitocentos e três reais e cinquenta e 
sete centavos), previsto no Termo de Colaboração e conforme Portaria-SEEDF n° 178 de 

27/05/2019, o Plano de Trabalho, aprovado pelo Gestor e homologado pela CMAP- Comissão de 

Monitoramento e Avaliação das Parcerias do referido termo e o despacho da OCONP, acostados 

aos autos, e ainda, com base na competência da Portaria n° 376, de 13 de novembro de 2018, no 

artigo 70  da Lei n°3.163 de 03/07/2003, nos artigos 58, 59 e 61 da Lei no 4.320/1964 e no disposto 

do inciso II do art. 30 do Decreto n.° 32.598/2010, AUTORIZO a realização da despesa e 
DETERMINO que seja(m) emitida(s) Nota(s) de Empenho, em favor do(a) Casa de Ismael - Lar 

da Criança, CNPJ n0 00.077.255/000I-52, referente ao 10  Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 

n°IIO/2Ol7, no valor total de R$60.523,20 (sessenta mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte 

centavos), para o decorrer do exercício de 2919. / 
Em, 28 de junho de 2019. 

Administração Geral 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NOTA DE EMPENHO 
f 

Unidade Gestora - Núnie,10 id flocui,ento Enjoenho Original 
- 

160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO OF 2019NE02365 

GestAo Número do Proëesso Data de Eniisso 
00001 -TESOURO 00080-000000842112017-00 28/08(2019 

Credor lieitnco Modalidade 
00077255000152 - CASA DE ISMAEL 07 - NAo Aplicável -- 3 - Global - - 

Endereço Cidade 1W CEP 
00. 914CONJUNTOCSGAN ASA NORTE DF 70000000 

Evento Referncin N Suprimento 
400091 - EMPENHO DA DESPESA NÃO APLICAVEL 

Local de Entrega N5o Exige Contrato Prazo de Entrega 
SEEDE dias 

Valor por extenso Transferência Valor 
(vinte mil cento e selenta e quatro reais e quarenta centavos) 013260 20.17440 

Classificaçflo Orçamentairia 
Esfera Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Id. Uso Fonte de Recurso Contrapartida Natureza da Despesa 

1 18101 12365622190690001 O 103000000 99999 335043 

Cronograma de Desembolso 
Janeiro Fevereiro Março Abril 

0.00 0.00 0.00 0.00 
Maio Junho Julho Agosto 

0,00 20.174,40 0.00 0.00 
Setembro Outubro Novembro Dezembro 

0.00 0,00 0.00 0.00 

Subilens da Despesa 
Código Valor Código Valor Código Valor Código Valor 

0' 20.114140 

fiem ONDE VMEUnitrio VaIorTol 

hescriç5o dos liens - - 

[item Quant. 1 EspecUieaçAo 1 Unidnd, Valor Uíiitrï_Valor Total 

001 000001 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO (A) CASA DE U 20.000,00 20.000.00 
ISMAEL - LAR DA CRIANÇA PARA FAZER FACE AS 
DESPESAS COM A FORMALIZAÇÃO DO 1.0  TERMO ADITIVO 
AO TERMO DE COLABORaÇÃO N° 110/ 2011, PARA O 
sxsxCÍcio OS 2019, FIRMADO EM A SECRETARIA DE 
ESTADO DE CDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERAL E A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ATENDIMENTO 
GRATUITO A CRIANÇAS DE O A 5 ANOS DE IDADE, 
PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EM PERÍODO 
INTEGRAL, EM PRÉDIO PRÓPRIO DA INSTITUIÇÃO. 

002 000001 DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DE CRtDITO O 174 * 40 174 * 40 
ORÇAMENTARIO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE 
DESPESAS DESTA SEEDF NOS AUTOS, OR SEEDF 

Gestor Administrativo / / . Material Recebido/Serviço Eeeutado em 
483.243.451.91 nosanaeiaré d usa 

Chefe SOF 
646.415.201-78-ALEXJ4QE ER ALCOFORADO 

Havendo irregularidades neste instrjmento, entre em contato com o Ouvidoria de Combate à Conupção, no telefone 0800-6449060 

Emiffdoem: 09/07/2019 1507:03 
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Á GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NOTA DE EMPENHO 

Unidade Geslora Núnkro do Documento Emoenho orieinM __ _ 

160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 2019ME02367 - 

CestAo Núniero cio Processo Data de Emissão 
00001 - TESOURO 00080-0000008421/2017.00 26/06/2019 , 

- 

Credor Lieitacão Modalidade 
00077255000152 - CASA OE ISMAEL 07 - Não Aplicével 3 - Global 

Endereço Cidade -- IJE CEP 
01).914CONJIJNTOCSGAN ASA NORTE DF 70000000 

Evento Referência N'suprimento 
400091 - EMPENHO DA DESPESA NAO APLICAVEL 

Local de Entrega Não Exige Contraio Prazo de Entrega 
SEEDF dias 

Valor por extenso Transferência Valor 
(quarenta mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos ) 013260 40.346,80 

Classificação Orçamentária 
Esfera Unidade Orçamentária Programa de Trohalho id. Uso Fonte de Recurso Contrapartida Nnturc7A da Despesa 

18101 12365622190690002 O 103000000 99999 335043 

Cronoerama de Desembolso 
Ianeiro Fevereiro Março Ahril 

0.00 0.00 0.00 0,® 

Maio junho Julho Mosto 
0.00 40,348M0 0.00 0.00 

Sctemhro Outubro Novembro Dezemhrn 
0.00 0.00 0.00 0.00 

Subitens da Despesa 
Código Valor Código Valor Código Valor Código Valor 

DI 40.348,80 - 

No.jcitaç4njj,icitaçao..fli?ÃiiiLMfi lp_.OTDE vWUnítri t? Valorjolal 

OescriAodTItens  

mflQunl. Especificação - . HkIad Valor unitgrio - Valor Total 

001 000001 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO A) CASA DE 13 40.000,00 40.000,00 

ISMAEL - LAR DA CRIANÇA PARA FAZER FACE ÀS 
DESPESAS COM A rom.ALIzAçÃo DO 1.0 TERJIO ADITIVO 
AO TF,R$O DE COLABORAÇÃO ti 110/ 2017, PARA O 
EXERCft3O DE 2019, FIRJIADO EM A SECRETARIA DE 
ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ATENDIMENTO 
GRATUITO A CRIAUÇAS DE O A 5 ANOS DE IDADE, 
PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EM PERÍODO 
INTEGRAL, EM PRÉDIO PRÓPRIO DA INSTITUIÇÃO. 

002 000001 DE ACORDO COM AS ItIFORitAÇÓES DE CRÉDITO U 348.80 348.60 

ORÇMtETLTÂRIO E AUTORI ZADO PELO ORDENADOR DE 
DESPESAS DESTA SEEDF NOS AUTOS. OR2 SEEDF 

Gestor Administrativo Material Recebido/Serviço Excetuado eia 
483.243.451-91 - Rosangela Nazaré de Sousa 

Chefe SOF  
646,415.201-78 - ALEXANDRE PEREIRA ALCOM!pq, 

Havendo IrregularIdades neste Instrumento. ent,64r contMo com a OtMdorla de Combate à Corrupção. no telefone 0800-6449060 

Emitido em: 09/07/2019 15:04:29 



Folha n0 4°i 

Processo  _______________ 

Rubrica: Mat. 39.727-X 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 

Subsecretaria de Educação Básica  

- Comissão de Moníloramento o Avaliação das Parecrias 

Folha n°  550 1 
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

Rubrica t2o53X3 :j— 

Trata-se de homologação do Parecer Técnico do Gestor da Parceria do Termo Aditivo 
referente ao instrumento de parceria do Termo de Colaboração n° AfobaR, celebrado entre a 
Secretaria ',rx'.oI de Estado de Educação e a Organização da Sodedade CLVII 

d t1 - que teve por objeto o atendimento às crianças de o a 5 anos, na 
primeira napa da Educação Básica, em período integral de 10horas diárias. 

Informamos que em momento oportuno estaremos analisando criteriosamente, os 
documentos constantes ao processo. 

Diante da necessidade da Administração Pública, HOMOLOGAMOS o Parecer 
Técnico do Gestor da Parceria. 

Brasifia, OR' de Junho de 2019. 

- »d 9 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

/ 1 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

4' 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

DIRETORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS E DISTRITAIS 

Referência: 080.008.421/2017 FoPha n° 551 1 
Interessado: Casa de Isrnael - Lar da Criança Prcpsso no  pRo.00g4a11  

hurci tLo53-33 
ÀDIPRESC, 

Trata-se da pretensa formalização do 12  Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n2  110/2017 a 

ser firmado entre esta Secretaria de Estado de Educação e a Organização da Sociedade Civil Casa de 

Ismael - Lar da Criança. 

Instada a manifestarem-se a GPRESC e a DIPRESCI  no cumprimento de suas competências 

regimentais, informam que no tocante à adimplência da apresentação das prestações de contas 

referentes aos exercícios de 2009 a setembro de 2018, da referida entidade, não constam pendências 

quanto à autuação de processo de acompanhamento da execução fiscal da parceria. 

Quanto ao período de outubro de 2018 até a presente data em 2019, não cabe pronunciamento 

deste setor, tendo em vista que após a publicação do ato normativo regulador da MROSC, no âmbito da 

SEEDF, o setor de prestação de contas será provocado a manifestar-se acerca da execuço do objeto 

somente após o pronunciamento do gestor acerca de irregularidades no RIE e no RAE demandando a 

necessidade de solicitar a apresentação de Prestação de Contas. 

Por derradeiro, esclarecemos ainda, que devido à insuficiência de mão de obra com expertise de 

análise de prestação de contas e ao grande passivo de processos de prestação de contas, que toda 

demanda processual será analisada de acordo com a conveniência e a oportunidade para a 

Administração Pública. 

Brasília, 28 de junho de 2019. 

ANI

C 

aNogueira

Gerência de Prestaç tas Recursos Federais e Distritais 

ren 

À Subsecretaria de Administração Geral, 

De acordo com o despacho supra. 
Encaminho os autos à SUAG, para as ações relativas à formalização do 19 Termo Aditivo ao 

Termo de Colaboração 0 110/2017, conforme proposto pela Gerência de Prestação de Contas de 

Recursos Federais e Distritais. 

Da2ë 3les 

Brasília, 28 de junho de 2019. 

Diretoria de Prestação de Contas 

Diretora 



29/06/2019 Detafliamento 

 

FILTROS APLICADOS: 

CNPJ: 00077255000152 

LIMPAR 

Data da consulta: 29106/2019 14:34:43 

Data da última atualização: 27/06/2019 

CNPJ NOME/RAZÃO SOCIAL/NOME FANTASIA UF DO SANCIONADO MOTIVO DO IMPEDIMENTO - ÓRGÃD SANCIONADOR NÚMERO DO CONVÊNIO 

Nenhum registro encontrado 
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30/0612019 Consulta Reôularidade do Empregador 

Voltar fllmprimft 1 

CAIXA 
CAIXA ECONÕMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 00077.255/0001-52 
Razão SOCiahCASA ISMAEL CASA 
Endereço: ST GRANDES AREAS NORTE 914 CON) C / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 

70000-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuiçào 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 Servico - FGTS. 

O presente Certificado nào servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigaçôes com o FGTS. 

Validade:15/06/2019 a 14/07/2019 

Certificação Número: 2019061501105128331661 

Informaç5o obtida em 30/0612019 12:07:33 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

httDs://consulta.crf,caixa.aov.br/consultacrf/paaes/consultaErnDreqador.isf 1/1 



30/06/2019 vwtfazenda.dtgov.brJaplícacoeskertidaa/emite_certidao.cfrn 

inlpnmjr 

1 í-oha n° sS4 
-- DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 1 Prçpsso rf  

SUBSECRETARIA DA RECEITA )ica 5.3ø.3t3 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

CERTIDÂO N° :217-00.934.896/2019 
NOME CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA 
ENDEREÇO STR GRANDES AREAS NORTE Q 913 CONJUNTO G 
CIDADE :ASA NORTE 
CPF 
CNPJ 00.077.255/0001-52 
CF/DF 0732866100140- ATIVA 

FINALIDADE JUNTO AO GDF 

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. 

Certidão expedida conforme Decreto Distrital n°23.873 de 04/07/2003, gratuitament& 

Válida até 28 de Setembro de 2019. 

Brasília, 30 de Junho de 2019. 

Certidão emitida via internet às 12:05:34 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gr  

twAv.fazenda.dLqov.br/aphicacoes/cerfldao/emite  certidao.dm 111 



30/0612019 - Cerlidão Internet 

BRASIL 1 Acesso à informação Participe Serviços 1 Legislação Canais 

• É. 

• 53 
• - MINISTÉRIO DA FAZENDA -- 

_____ Secretaria da Receita Federal do Brasil Prsresso n0jfjpOgJig1/,j0q 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO. 

9 
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 identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tribulários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) 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' a 'd'do parágrafo único do art. lida Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttp://rfb.gov.br> ou 'chttp:/w.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN fl°  1.751, de 2/10/2014. 
4 Emitida às 12:08:40 do dia 30/06/2019 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 2711212019. 
Código de controle da certidão: 1751 .18F4.127E.80E3 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta Preparar, pgiBa 
para impressSo 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
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Fc9ia fl 55 
-___ 1 

° 

brcjD53933 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.077.255/0001-52 

Certidão n°: 174967524/2019 
Expedição: 30/06/2019, às 12:05:37 

Validade: 26/12/2019 - 180 (cento 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 no  

00.077.255/0001-52, wÀo 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 condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÀO IMPORTANTE 
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. 

sugc;eatc:c{t@t:st jus. U 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 55 } 

Lista Transferência 
r nca  

Inadimplente Não 

Espécie Transferência Concedente Beneficiado Número Original Espécie SICONVFSIÀFI Transf SICONV/SIAFI A.Beneficiada Setor Resp. 

002200 110901-11901 00077255000152 03 U UUUUUU 

002521 180902-18902 00077255000152 49/99 O 000000 SOCIAL SUAG 

002546 180902-18902 00077255000152 13/95 O 000000 SOCIAL SUAG 

004953 180902-18902 00077255000152 34/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

005011 160903-16903 00077255000152 34/2009-SEDF O 000000 
005142 180902-18902 00077255000152 18/2009 0 000000 SOCIAL SUAG 

005143 180902-18902 00077255000152 42/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

005393 160101-00001 00077255000152 34/2009-SEDF O 000000 
005604 160101-00001 00077255000152 09/2010-SEDF O 000000 
005731 160902-18902 00077255000152 33/2010 O 000000 SOCIAL SUAG 

005732 180902-16902 00077255000152 32/2010 O 000000 SOCIAL SUAG 

007048 160101-00001 00077255000152 09/2013 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

007765 160101-00001 00077255000152 06/2014 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

011098 180902-18902 00077255000152 37/2016 O 000000 SOCIAL SUAG 

011099 180902-18902 00077255000152 36/2016 O 000000 SOCIAL SUAG 

007000 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 SOCIAL UNGEF 

007601 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 

013131 110901-11901 00077255000152 002/2017 o 000000 SOCIAL UNGEF 

013578 110901-11901 00077255000152 012/2017 O 000000 SOCIAL UNGEF 

017021 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 SOCIAL UNGEF 

006999 110901-11901 00077255000152 SIN O 000000 
007001 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 

007602 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 
008795 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 SOCIAL UNGEF 

013283 110901-11901 00077255000152 007/2017 O 000000 SOCIAL UNGEF 

012053 160101-00001 00077255000152 009/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

012098 160101-00001 00077255000152 48/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

013258 160101-00001 00077255000152 167/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

013259 160101-00001 00077255000152 168/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

013260 160101-00001 00077255000152 11!2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONP 

Página: 1 Emitido em: 29/06/2019 14:53:13 



S 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

DIRETORIA DE CONTRATOS, TERMOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS 
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS 

Foll'a 0 5 

Referência: 080.008.421/2017 
Prcesso fl°  

Interessado: Casa de Ismael - Lar da Criança Rubrica 
Assunto: Formalização do 10  Termo Aditivo ao Termo de ColabdiãÇao n° 110/2017. 

À Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Farcerias, 

Trata-se da assinatura do 10  Termo Aditivo ao Termo de Colaboração no 110/2017, a 
ser firmado entre esta Secretaria de Estado de Educação e a Organização da Sociedade Civil 
Casa de Ismael - Lar da Criança, cujo objeto é a oferta de educação infantil - primeira etapa 
da Educação Básica. 

Constam dos autos: 

1 Cópia do Ofício - SEI-GDF no 1195/2019 - SEE/GAB. 
1 Documentação atualizada da Organização da Sociedade Civil. 

Plano de Trabalho. 
1 Parecer Técnico do Gestor. 
1 Cópia da Minuta. 
1 Despacho - Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos. 
1 Informação de Disponibilidade Orçamentária. 

1 Informação Jurídica - ML. 
1 Despacho - Cota de Aprovação - ML. 
1 Despacho de Homologação do Parecer Técnico do Gestor. 
1 Autorização do Ordenador de Despesa quanto à emissão de nota de empenho. 
1 Espelho da Nota de Eiiipenho. 
1 Despacho - Prestação de CoAtas. 
1 CEPIM. 
1 Regularidade Fiscal da OSC. 
1 Lista Transferência - SIGGO. 

Assim, solicitamos o encaminhamento dos autos à Subsecretaria de Administração 

Gera!, com vistas ao Gabinete do Senhor Secretário, para deliberações quanto à forma!ização 

do ajuste e assinatura de 02 (duas) vias do 10  Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 

110/2017. 

Em 29/06/2019 

Soraia Cristina Real Karia 
Gerência de Convênios e Parcerias 

Gerente 

Secretaria de Estado de Educação 
SGAN 607, Projeção D Sala 219, CEP- 70.830-304 

Telefone: (61) 3901-2314/3901-4331 



À Subsecretaria de Administração Geral. 

De acordo com o despacho anverso. 
Encaminho os autos à SUAG, com vistas ao Gabinete, para as ações relativas à 

assinatura do 10  Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 110/2017, conforme proposto 

pela Gerência de Convênios e Parcerias. 

Em 29/06/2019 

lê- 
Francisca de Fátima Araújo da Silva 

Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias 
Diretora Substituta 

Ao Gabinete do Senhor Secretário. 

De acordo com o despacho supra. 
Encaminho os autos ao Gabinete, para deliberações quanto à formalização do ajuste e 

assinatura em 02 (duas) vias do 10  Termo Aditivo ao Termo de Colaboração ri0  110/2017. 

Em 29/06/2019 

Subsecretaria d Administração Geral 

Subsecretário 

1 



À 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SEC RETARIA DE ESTADO DË EDUCAÇÃO 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

AUTORIZAÇÃO 

Considerando que os autos estão devidamente instruídos e fundamentados segundo os 

princípios norteadores da Administração Pública, e considerando ainda manifestação do 

gestor da parceria e manifestação da Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias-'. 

CMAP, AUTORIZO a forma!izaç5o do 10  Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 

110/2017, e encaminho os autos a essa Subsecretaria para o prosseguimento das providências 

relativas à formalização do Termo Aditivo, conforme critérios estabelecidos pela Lei n° 

13019/2014, Decreto n° 37.843/2016 e Portaria 168/2019, que instituiu o Ato Normativo 

Setorial. 

Em 

 10 Rafael d Carvalho Pullen Parente 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Secretário 

Secretaria de Estado de Educação 
SHN Quadra 02 btoco C Ed. Phenicia, CEP- 70.830-304 

Tetefone: (61) 3901-433 



Processo n' 0 QO4IJ 

Rubri ca: at.2Q6.912-i 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

1°  TERMO AbITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO N° 110/2017 .QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL - SEEDF E A CASA L).L 

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 
inscrita no CNPJ no. 00.394.676/0001-07, com sede em Brasília/DF,, Setor.  

Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Ed. Phenícia, neste ato 
representado por RAFAEL DE CARVALHO PTJLLEN PARENTE, na qualidade de 

Secretário de Educação do Distrito Federal, brasileiro, residente e 

domiciliado em Brasília/DF, portador da CI n° 1.613.701-59 - SSP/DF, CPF 

n° 784.743.701-59, nomeado pelo Decreto de 10  de janeiro de 2019, 
publicado no DODF nO 01, de 01/01/2019, página 07, e a CASA DE ISMAEL - 

LAR DA CRIANÇA, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°  00.077.255/0001-52, com sede no endereço 
SGAN 913 Conjunto G Avenida W5 Asa Norte - Brasília/DF, CEP: 70.790-130, 
Fones: (61)3272-4731/(61)3347-8601, neste ato representada por VALDEMAR 
MARTINS DA SILVA, brasileiro, portador do documento de identificação RG____ 
n°  1.676.995 SSP/DF e inscrito sob o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF 

sob o n° 018.187.911-53, residente no SHIN QL 04, Conjunto 09, Casa 04, 
Lago Norte - Brasília/DF, CE?: 71.510-290, que exerce a função de 
Presidente da OSC, resolvem celebrar este TERMO ADITIVO AO 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° 13.019/2014 de 31 de julho de 2014, respectivos 
regulamentos e demais atos normativos aplicáveis, mediante as cláusulas 
seguintes; 

CLAUSJLA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Este Instrumento visa a alterar o plano anteriormente aprovado, 

----visto que houve reajuste do valor per capita, que passará-de .R$ 747,53-------

(setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos) para R$ 

803,57 (oitocentos e três reais e cinquenta e sete centavos) , do Termo de 

Colaboração n° 110/2017, conforme Portaria 178/2019-SEDF, cujo objeto 

será executado conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho (fls... 
502-516), anexo a este instrumento. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO VALOR TOTAL DA PARCERIA E DÓTAÂO 

2.1 Este instrumento en(,olve transferência de recursos financeiros da 
Administração Pública para Organização da Sociedade Civil, conforme 

Cronograma de Desembolso previsto no Plano de Trabalho. 

2.2 - O valor deste Termo Aditivo é de R 312.703,20 (trezentos e doze 

mil setecentos e três reais e vinte centavos). 
- 

2.3 - O valor global desta parderia, que era de R$ 7.265.991,60 (sete 

milhões duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e um reais e 
sessenta centavos), passará a ser de R$ 7.578.694,80 (sete milhões 

quinhentos e setenta e oito mil seiscentos e noventa e 
oitenta centavos), e tem por base o valor per capita/mês para cada 
criança de 803,57 (oitocentos e três reais e cinquenta e sete centavos) a 
2 (DOIS) A 5 (CINCO) anos, conforme quadro abaixo: 

Valor Per N° de crianças Novo Valor 
Faixa 

Capita atendidas Mensal R$ 
Etária 

R$ 803,57 0-3 60 48.214,20 
R$ 803,57 4-5 120 96.428,40 

2.4 - A divergência de valor apontada entre o plano de trabalho 

apresentado para este aditivo e o valor citado no item 2.3 deve-se ao 
fato de que plano contempla apenas o valor ainda a ser executado (31 
meses), portanto diferente do valor global, que considera o valor 
inicial da parceria acrescida das diferenças advindas com termos 
aditivos. 

2.5 - A despesa ocorrerá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Unidade 
Orçamentária 

Programa de Trabalho Natureza 
de Despesa 

Fontes de Recursos 

18101 12.365.6221.9069.0001 33.50.43 103 

18101 12.365.6221.9069.0002 33.50.43 103 

2.6 - Foram emitidas inicialmente, em 28/06/2019, as Notas de Empenho 

2019NE02365, no valor de R$ 20.174,40 (vinte mil cento e setenta e 
quatro reais e quarenta centavos), e 2019NE02367, no valor de R$ 
40.438,80 (quarenta mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta 
centavos), sob o evento 400091, na modalidade global. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA --- . . .... . 

Este Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua 
assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA - EFICÁCIA 

A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do seu 
extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, a ser providenciada pela 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, até 20 (vinte) dias após a assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA - DEMAIS CONDIÇÕES DA PARCERIA 

Ficam mantidas as demais condições pactuadas no instrumento cujos 

--valor per -  capita e Plano de Trabalho são alterados- por meio-  deste 
Aditivo. 

ci.Áusua SEXTA - 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). 

Brasília, de i1i9lPr dé 2019 

Pela SEEDF 7__) 

RAFAEL EE CÁRVALHQ1WLLEN PARENTE 

Secretário Á'e Eucacão o Distrito Federal 

Pela INSTITUIÇÃO: 

}RTINS DA SILVA 

presidente 

Testemu as: 

1)Nome: 7-- 2) Nome:  

....CPF, .5 CPF: 4LO4 . 

3 
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05/07/2019 Detalhamento da Penalidade - Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

CNPJ: 00077255000152 

LIMPAR 

Data da consulta: 05/07/2019 08:07:10 

Data da última atualização: 03/07/2019 

CNPJ NOME/RAZÃO SOCIAL/NOME FANTASIA ur DO SANCIONADO MOTIVO DO IMPEDIMENTO ÓRGAO SANCIONADOR NÚMERO DO COIWÊNIO 

Nenhum registro encontrado 

WVN 1/1 -- 



4 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Lista Transferência 
Inadimplente Não 

Espécie Transferência Concedente Beneficiado Número Original Espécie SICONV/SIAFI Transi SICONV/SIAFI A.Benefuciada Setor Resp. 

002200 110901-11901 00077255000152 03 O UUOUUU 

002521 180902-18902 00077255000152 49/99 O 000000 SOCIAL SUAG 

002546 180902-16902 00077255000152 13/95 O 000000 SOCIAL SUAG 

004953 160902-18902 00077255000152 34/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

005011 160903-16903 00077255000152 34/2009-SEDF O 000000 

005142 180902-18902 00077255000152 16/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

005143 180902-18902 00077255000152 42/2009 O 000000 SOCIAL SUAG 

005393 160101-00001 00077255000152 34/2009-SEDF O 000000 

005604 160101-00001 00077255000152 09/2010-SEDF O 000000 

005731 180902-18902 00077255000152 33/2010 O 000000 SOCIAL SUAG 

005732 180902-18902 00077255000152 32/2010 O 000000 SOCIAL SUAG 

007048 160101-00001 00077255000152 09/2013 O 000000 EDUCAÇAO GCONP 

007785 160101-00001 00077255000152 08/2014 o 000000 EDUCAÇAO GCONP 

011098 180902-18902 00077255000152 37/2016 O 000000 SOCIAL SUAG 

011099 180902-18902 00077255000152 36/2016 O 000000 SOCIAL SUAG 

007000 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 SOCIAL UNGEF 

007601 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 

013131 110901-11901 00077255000152 002/2017 O 000000 SOCIAL UNGEF 

013578 110901-11901 00077255000152 012/2017 O 000000 SOCIAL UNGEF 

017021 110901-11901 00077255000152 S/N o 000000 SOCIAL UNGEF 

006999 110901-11901 00077255000152 SIM O 000000 

007001 110901-11901 00017255000152 S/N O 000000 

007602 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 - 

008795 110901-11901 00077255000152 S/N O 000000 SOCIAL UNGEF 

013283 110901-11901 00071255000152 007/2017 o 000000 SOCIAL UNGEF 

012053 160101-0000l 00077255000152 009/2017 O 000000 EDUCAÇAO .GCONV 

012098 160101-00001 00077255000152 48/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONV 

013258 160101-00301 00077255000152 167/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONP 

013259 160101-00001 00077255000152 168/2017 0 000000 EDUCAÇAO GCONP 

013260 160101-00001 00077255000152 ( 110/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONP 

Página: 1 Emitido em: 05/0712019 09:44:25 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Í. 

SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
DIRETOR IA DE CONflAtOS, TERMOS CONVÊNIOS E PARCERIAS 

GERÊNCIA DE CONVÉNIOS E PARCERIAS 

Folhas n° 
Processo n° 80008421/20117 

REFERÊNCIA: 080.008.421/2017 
Rubrica: Mat.:aCt7QJ 

INTERESSADO: Casa de Ismaci - 1_ar da Criança 
ASSUNTO: 24° Repasse ao Termo de Colaboração n°110/2017 

À Diretoria e Contratos, Termos, Convênios e Parcerias. 

Encaminhamos os autos para providêntcias relativas ao 24° repasse de recursos, do Termo de Colaboração 

no 110/2017, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e a 

Organização da Sociedade Civil Casa de Ismaet - Lar da Criança, no valor de R$144.642,60 (cento e quarenta e 

quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos). 

Os valores referentes ao repasse deverão ser efetuados na agência/conta bancária 050.028425-3. 
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: 

JIEtÀtAOJ LOCÁLTZXÂD DOSjDÓCIJMENTÔS NÓSÃUtOS T2' 
Nota(s) de Empenho Zw  

Termo de Colaboração 
-  in 

1° Termo Aditivo SO —56t 
2° Termo Aditivo 
Cronograma de Desembolso ,og 
CEPIM 
Certificado de Regularidade do FGTS 563 
Certidão Negativa de Débito para com o GDF 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 5S.5 
Certidão_Negativa_de_Débitos_Trabalhistas_da_Justiça_do_Trabalho 
Regularidade no SIGUO 

___________ 

Nota de Lançamento do Registro do Repasse  

Assim, sugere-se o encaminhamento dos autos à Subsecretaria de Administração Geral para deliberação 
superior relativa ao 240  repasse e, em seguida, à Gerência de Execução Financeira para providências decorrentes, de 
acordo com o seguinte quadro: 

Programa de trabalho Modalidade NE 
Natureza da 

despesa 
Fonte Valor RS 

12.365.6221.9069.0001 CRECHE 2019NC00106 3.3.50.43 103 R$28.039,80 

12.365.6221.9069.0001 CRECHETA 2019NE02365 3.3.50.43 103 R$20.174,40 

12.365.6221.9069.0002 PRÉ-ESCOLA 2019NE00108 3.3.50.43 103 R$56.079,60 

12.365.6221.9069.0002 PRÉ-ESCOLATA 2019NE02367 3.3.50.43 103 R$40.348,80 

TOTAL R5144.642,60 

Em,JT07/2019. 

Soraia Cristina Real Karia 
Gerência de Convênios e Parcerias 

Gerente 

Socrelaila de Estado de Educação 
Telefon&: 3901-1314 e 39014331 



L 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SFCRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

DIRETORIA DE CONTRATOS, TERMOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS 
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS 

À Subsecretaria de Administração Geral. 

De acordo com o despacho anverso. 
Encaminhamos os autos para as ações relativas ao 24° repasse de recursos do Termo de 

110/2017, conforme proposto pela Gerência de Convênios e Parcerias. 

4?. 
Francisca de Fátima Araüjo da Silva 

Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias 
Diretora Substituta 

Telefone: 



GOVERNO 1)0 DISTRITO FEDERAL 

S SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SU BSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Folhasn° 

Processo n°080.008.421/2017 

Referência: Processo n°. 080.008.421/2017 
1at 69fQ4 Rub;_ 

Interessado: Casa de Ismaci - Lar da Criança 

Assunto: Liquidação e Pagamento - 24° repasse do Termo de Colaboração n° 110/2017 - Exercício de 2019 

À Gerência de Execução Financeira, 

Traiam os autos do Termo de Colaboração n°  110/2017, firmado entre a SEEDF e a (o) Casa de lsmael - 
Lar da Criança CNPJ n° 00.077.255/0001-52, cujo objeto é o atendimento gratuito a crianças de O (zcro) a 5 
(cinco) anos, primeira etapa da Educação Básica, em período integral de lO horas diárias, em prédio próprio. 
conforme plano de trabalho homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias - CMAI' de 
que trata a Portaria n°223 de 27 de junho de 2019, publicada no DODF n° 120 de 28 de junho de 2019, pãg. 36 
nos termos previstos na Lei 13.01912014, Lei 13.204/2015 e no Decreto n°37.843/2016. 

Considerando o despacho da Gerència de Convénios e Parcerias c da Diretoria de Contratos, Termos. 
Convénios e Parcerias, que informa da regularidade fiscal e trabalhista da Organização da Sociedade Civil. 
AUTORIZO com base no Art. 128 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal, provado pelo Decreto 38.631/2017 de 20/11/2017, nos artigos 5859 e 61, da Lei 4.320/1964, combinado 
ainda com o disposto no ad. 29 e incisos IV e V do ari. 30 do Decreto n° 32.598/2010. a liquidação e o 
pagamento referente ao mês de julho/2019 - 24° repasse do cronograma de desembolso no valor total mensal 
de R$144.642,60 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), em 

favor da(o) Casa de IsmacI - Lar da Criança, CNPJ n°00.077.255/0001-52, a ser depositado na Agência/Conta 
Corrente 050.028425-3, referente ao Termo de Colaboração no  110/2017. 

Programa de 
Natureza 

 
Trabalho: 

Modalidade: Empenho da Fonte: Valor Total R$: 
Despesa:  

12.365.6221.9069.0001 CRECHE 20 I9NEOOI 06 3.3.50.43 103 R$28.039,80 
12.365.6221.9069.0001 CRECHE TA 20 19NE02365 3.3.50.43 103 R$20.174,40 
12.365.6221.9069.0002 J'RE-ESCOLA 20 19NE001 08 3.3.50.43 103 R$56.079,60 
12.365.6221.9069.0002 PRE-ESCOLA TA 2019NE02367 3.3.50.43 103 11S40.348,80 
- - 

TOTAL - R5144.642,60 
Brasília - DF. 05/07//2019. 

ira Alcotorado 
lana de Aqninistraçâo Geral/SEEDF 

Subsecretário 

MALA DIRETA 54 MESES-!- AUTORIIO t.iQUiIMÇAO crnirs 019A0111V0 dcc, 





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

AL Detalhamento de Nota de Lançamento 
Data de Emissão 08/07/2019 Data de Lançamento 08/07/2019 N. Documento 2019N1L07640 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 

Gestão 00001 - TESOURO 

Credor 130101-00001 - SEC. DE EST. DE FAZENDA, PLANEJ., ORC E GESTÃO DF 

Contrato Fatura/NF 00000000000000000000 Processo 00080-0000008421/2017-00 

Transferência 13260 Espécie 9 Decreto 

Prioridade de Pagamento ZO 

vüto biscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Contábil Orçamentária 

510301 2019NE02367 353110303 33504301 103000000 40.34880 

510301 2019NE00106 353110303 33504301 103000000 28.039.80 

510301 2019NE02365 353110303 33504301 103000000 20.17440 

510301 2019NE00108 353110303 33504301 103000000 56079,60 

520411 2019NE02365 218911201 33504301 103000000 20.17440 
• 520 1  2019NE02367 218911201 33504301 103000000 40.348.60 

521 2019NE00106 218911201 33504301 103000000 28039,80 

1 520411 2019NE00108 218911201 33504301 103000000 5607960 

' Observação APAOF.DESF.REF. AO  24° REPASSE DO CRONOG DE DESEMB, AO TERMO DE 
COLABORAÇAO 110/2017, EM FAVOR: CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA CNFJ: 
00.077.255/0001-52., PROC.FAG.080008.421/2317- CONF. AUT.ORD.DESP-SEDF 

Usuário Lançado em: 08/07/2019 às 07:15 por 04286116131 - LUIZ CLAUDIO LOBO DE CARVALHO 

NL Contratos 

Linha Código de Pagamento Nota Empenho Valor 

g94SPPo 1-03? 
pyx,3$afloO(COOC 'z'-» zifzot 

VJn'GA 
I. t 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 

'ágina: 1 Emitido por: LUIZ CLAUDIO Emitido em: 08/07/2019 07:49:44 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Á.. Detalhamento de Previsão de Pagamento 
Data de Emissão 08/07/2019 Data de Vencimento 08/07/2019 N°  Documento 2019PP07038 
Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO Paga -20190632638 
Gestão 00001 - TESOURO 
UG Pagadora 130101 Gestão Pagadora 00001 Data Pagamento 08/07/2019 
Domicilio Bancário 070 00100 8000520 
Credor 00077255000152- CASA DE ISMAEL 

Domicilio Bancário 070 00050 028425-3 Identificação 

Código da União Período de Competência Prioridade de Pagamento ZO 
Processo 00080-0000008421/2017-00 Valor 144.642,60 
Fatura/NF 00000000000000000000 

NL Referência 20191M1_07640 NE Referência 2019NE00106 N° RF / RC 
Finalidade PG 24° REPASSE AO TC N°110/2017, JULHO/2019. 

Eventn Inscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Contãbil Orçamentária 

2019NE00106 218911201 33504301 103000000 28.039,80 

411 2019NE00108 218911201 33504301 103000000 56.079,60 

700411 2019NE02365 218911201 33504301 103000000 20.174.40 

700411 2019NE02367 218911201 33504301 103000000 40.34880 

701889 00000000 144.642.60 

Usuário Lançado em: 38/07/2019 às 10:39:30 por 03222768102- MAVARA CRISTINA DE FARIA WIIRA 

Lei)- 

F(jbdia 47 aMcS_6''9  ' 

Página: 1 Emitido por: mayara Emitido em: 08/07/2019 
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S GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇAO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
DIRETORIA DE EXECUÇAO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

REFERÊNCIA: Processo no 080-008.421/2017 

INTERESSADO: CASA DE ISMAEL 

ASSUNTO 240  REPASSE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 110/2017 

DESPACHO 

À GCONP, 

Tratam os autos, sobre o pagamento de Despesas, referente ao 240  (vigésimo quarto) 

repasse do exercício de 2019, do Termo de Colaboração n° 110/2017, firmado entre a 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e a CASA DE ISMAEL, 

cujo objeto é o atendimento gratuito a crianças da primeira etapa da Educação Básica. 

Encaminhamos os autos após pagamento, para ciência e demais providências. 

Brasília, ............ 

ANA LIDIA CARNEIRO ALMEIDA 
Gerência de Execução Financeira 

Gerente substituta 

-- - --'4- 9 IJ w(} 


