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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Á 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIADEADMINISTRAÇÂOERAV  

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONtAÜOS ECONVÊNIOS1L 
- . DIRETORIA DE CONTkTb, TERMOS, CONVÉNIOS E PARCERIAS 

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E:P Ó:ÉR 080 O 08498;; 

Memorando n° 138/2017—GCONP 

Brasília-DF, 31 de julho de 2017 

À Geréncia de Gestão Processual e Arquivo, 

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

entre esta Secretaria e o Associação Beneficenle Evangélica para gestão do CEPI Sabiá-laranjeira para 

atendimento à Educação Infantil, para que seja autuada. 

Diante disso, cotocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
FOLHA Ci 
PROC 0600 0 6493/2017  
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GOVERNO DO DIËtkITo FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 

EDITÀLDE CHAMAMENTO PÚBLICO DÃ SECRETARIA DE ESTADO 
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL N2  93/2017 
LOca: SGAN 607, PROJEÇÃO «D» 
DATADÈPUBLIcAçÃo:28/04/2017 

PROCESSO 1-P 460.000.037/2017 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria d'e Estado de Educação do Distriti 
- SEEDF,, torna público e dá conhecimento os interessados que, mediante o 
EDITa DE CHAMAJ,IENTO PÚBLICO flQ 08/2017, receberá document. 
Organizações da Sociedade Civil, regulariúente constituídas e funcionandi 
mínimo, 2 (dois) anos, cujas unidades de atendimento estejam localizadas rn 
Federal, que tenham interesse em se habilitar para firmar com a Secretaria 
DE COL4Boa&çAo para gestão dós Cenfros de Educação. de Primeira Ir 
CEPI, pai-a o atendimento a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, na primeira 
Educação Básica, em período integral de 10horas, conforme critérios especi. 
Seguir. 

o instrumento convocatório tem por pÂncípios básicos a estrita observ 
moralidade e da transparência, motivadores para as ações da Administração 
regido pelas seguintes diplomas legais: 

• Constituição Federal, em especial pelos artigos 205 a 21; 
'Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96 alteações; 
'Lei Federal n2  8.069/90; 
*Lei Federal n2  13.019/2014 e suas a1terições pela Lei n2  13.204/2015; 
• Lei Orgânica do Distrito Federal, em epecial o art. 223; 
'Lei Federal 112  10.172/01, que institui' o Plano Nacional de Educação e 

Diretrizes e Metas Para a Educação Nadonal; 
'Lei n 5.499/2015 Plano Distrital de Educação, de 14 de julho de 2015; 
'Lei Federal n2  11.494, de 20 de junho d4 2007 (FUNDEB); 
-Lei Distrital ng 4.049, de 0411212007, que trata das subvenções sociais; 
-Lei Distrital n2  5.730, de 5.730/2016, que dispõe sobre a cessão de uso 
públicos imóveis do Distrito Federal e de suas entidades da admini 
inditeta. 

• Resolução CNE n.° 05/09, que institui as Diretrizes Curriculares Naciona 
a Educação Infantil; 

•ResMução no  01/2012 - Conselho de Edtcação do Distrito Federal 
- CEDI 
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•Decreto Distrital n 37.120/2016, de 1&de fevereiro de 2016, publicado 
Ofibial do Distrito Federal de 17 de ferejro de 2016; 

•Deciweto Distrital n9  37.121/2016, de 16 de fevereiro de 2016, publicado 
Ofibjal do Distrito Federal de 17 de fesereiro de 2016; 

•Deéreto Distrital n9  37.843, de 13 d& dezembro de 2016, publicado 
Oficial do Distrito Federal de 14 de deembro de 2016. 

Fh nJJ 
1. OBJETO 

1.1 Co  rstituj objeto deste Edital o Chamamento Público visando à s 
Organização da Sociedade Civil - OSC interessada em celebrar Termo de Coh 
com o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado dê Educação, objet 
atendimento gratuito a crianças de O (zerq) a 5 (cinco) anos, primeira 
Educação Básica, em período integral de 10 horas diárias, por meio da ge 
Centros de Educação de Primeira Infância CEPI, por até 54 (cinquenta 
meses), qüe poderão ser prorrogados de acorho com a conveniência da Adniiz 
Pública, bém como com o previsto na Lei 13.019/2014, Lei 18.204/2015 e no D 
37.843/2016, desde que haja disponibilidade orçamentária e que sejam aten 
condições mínimas de participação estabelecidas neste instrumento. 

1.1.1 As Instituições Educacionais que pleitearem a parceria deverão 
finalidade estatutária a oferta à Educação Infantil com o objetivo ao desenvo] 
integral da criança em seus aspectos fisico, psicolõgibo, intelectual 
complemejitando a ação da famiia e da comunidade. 

1.1.2. A educação deverá ser ofertada por meio de práticas pedagógicas col 
intencionalmente planejadas e sistematizadas no projeto político ped 
construído com a participação da comunidadescol' e desenvolvido por profi 
devidamente habilitados. - 

1.1.3 As lústituições Educacionais 
, a partir lia assinatura do Termo de Colal 

deverão oférecer igualdade de condições para permanência na escola e aten' 
educacional gratuito a todos os seus estudantes, vedada a edgência de qualq 
de taxa, cuàteio de material didático ou qualquer outra cobrança. 

1.2 Os CEPIs oferecerão vagas a crianças je O (zero) a 5 (cinco) anos, em 
integral de 10 horas diárias, segundo os critérios de Orientações Pedagógicas 
Jnstituiçõed Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil com Orgai 
da Sociedade Civil. 

1.3 O encaixinhamento das crianças ao CEPI srá de responsabilidade da SEU 
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14 Ine'am este Edital, dele fazendo pUrte como se transcritos em seu orpo, os 
seguintes anexos: 

Anexo 1 Ficha de Inscriçâõ 
Anexo II + Proposta do Plano de Trabalho; 
Anexo 1ff- Minuta de Termo de Colaboraçâo; 
Anexo IV Orientações de Execução 
Anexo V -i Cronograma do Editál de Chamamento Público ng 03/2017; 
Anexo VI Relatório Mensal de Frequência; 
Anexo VIl - Programa de manutenção dos imóveis da SEEDF; 
Anexo viTi 

- Manual I)escrjtj.ro de Mobiliário; 
Anexo IX Orientaçôes Pedagógicas para as Instituições Educacionais Parce ras que 
fertam Educação Infantil; 

• Anexo x Currículo da Educação Básica; 
tQ* ri J 2 Anexo XI —Estratégia de Matrícula; 

Procese 

S996EL. 2. RECURSOS PUBLICOS 

2.1 O valor a ser repassádo às Instituiçes Educacionais: que vierem a elebrar 
Termo de Çolaboração com a Administração Pública será de R$ 747,53 (sete entos e 
quarenta é sete reais e cinquenta e três centavos) para cada criança de O (z ro) a 5 
(cinco) ano, para atendimento mensal e em período integral de 10 horas diária s. 

22 O valor previsto para a realização do objeto, para cada CEPI, é de R$60 .984,48 
(eiscentos e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito ce, tavos), 
assim, o valor total de recursos disponibilizados será de R$ 30.499224,00 (trinta 
milhões quatrocentos e noventa e nove mil duzentos e vinte quatro reais) para o 
segundo sêmestre no exerciciõ de 2017. O valor previsto para o repasse de 54 
(cinquenta e quatro) meses será de R$ 2744b3016,00 (duzentos e setenta e quatro 
milhões, qüatrocentos e noventa e três mil e d4zesseis reais) para 50 CEPIs. 

2.3 A despsa correrá à conta da seguinte Dot'ação Orçamentária do Distrito Fe leral: 
UnidadeOrçamenMria: 18101 
Programà de Trabalho: 12.865.6221.2388.i9 e 12.365.6221.2388.4380 

e- Natureza da Despesa: 335043 
d-.Fonte deRecursos: 100, 101e 103 

2.4 Nos ternos da Lei Complementar n 101/00, artigo 16, 1— LRF, a presente d aspesa 
tem adequàção orçamentária e financeira com o Plano Plurianual e a Lei de Dii trizes 
Oiçamentárias, 

2.5 Nos csos das parcerias com vigência p1utanua1 ou firmadas em exercício 
financeiro seguinte ao da seleção, a previsão dos créditos necessários para gar ntir a 
execução dás parcerias será indicada nos ors 'eos dos exer2!cios se tes 

Folflan° /7 
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2.6 O rejuste do valor per capita será piblicado em Portaria pela 8ec4taria de 
Estado de Educação do Distrito Federal, endo revisto anualmente para frever o 
impacto oi'çamentário e compensar questões inflacionárias. 

REPASSES 

3.1 Os rebursos serão repassados para a Instituição Educacional Parceira co forme o 
cronograiha de desembolso constante do plano de trabalho aprova$o pela 
Administração Pública. 

EoUa n'.__JJL 
CONTRÂPARTLDA, TJUn :±ff1 

................. 

4.1 Não hverá exigência de depósito de recursos financeiros para fins de cump 

. 

ento da contraartjda 

DOS BENS DESTINADOS AO ATENDfl%fEçp 

5.1 DOS BENS IMÓVEIS 

5.1.1 A cessão do imóvel será feita mediante o térmo de cola! 

5.1.2 Os imóveis disponibilizados pela Administração Pública dever 

adminjstrSos e conservados pela Instituição Educacional Parceira, 
comprometerá a devolver o imóvel nás mesmà condições recebidas. 

5.1.3 É veklada a realização de obra, refonda, ampliação ou alteração de qi 
pàrte da estrutira do imóvel sem autorização expressa do titular da SEEDF. 

5.1.4 A SEËDF e a Instituição Educacional Parceira, por meio da Regional de 1 
reàlizaráo tstoria e avaliação no imóvel quando da formalização e extinção dos 
de colaboraão. 

5.1.5 Os se±viços de manutenção, em razão 6 fato ou evento caracterizado cor 
fortuito ou: de força maior, serão, igualme4e, de responsabilidade da Inst 
Educacional Parceira, contudo serão submetidos à prévia análise e avalia 
Secretaria. 

5.1.6 A SEDF deverá avaliar o imóvel antesda entrega para a parceria. 

ser 
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5.2. DOS BENS MÓVEIS 

5.2.1 Os bens móveis disponibilizados pela Administração Pública serão rece14idos por 
funcionário(a) designado(a) pela Instituição Educacional Parceira, a qual 4aberá a 
administração e conservação dos bens. 

5.2.2 A Instituição Educacional Parceira se responsabilizará pela manute4ção dos 
bens móveis disponibilizados, no entanto, reserva-se o direito de relizar a 
troca/substituição após terem cumprido sua vida útil determinada pelo fabrica4te. 

5.2.3 A. SEEDF e a Instituição Educacional Parceira 
vistoria nós bens móveis quando da formalização e extinção do Termo de 4 

5.2.4 A responsabilidade do pagamento de despesa com energia, água, gás, tkbutos, 
internet e transporte são da Instituição Educacional Parceira e deveão ser 
especificadas na Meta 3 do Plano de Trabalho. 

5,2.5 Os bens adquiridos com recursos repassados pela Administração Piblica à 
Instituição Educacional Parceira e/ou outros recursos angariados pelos 
pais/responsáveis dos estudantes deverão ser incorporados ao patrimônio do CPI. 

5.2.6 A SEEDF deverá avaliar os bens móveis antes da entrega para a parceria1 

5.3 DA CESSÃO Dos BENS 

5.3.1 Durahte a vigência do presente Termo de Colaboração, os bens imóveis kCEPLI 
descritos no Anexo VII e os bens móveis descritos no Anexo VTII serão cedid$,s pela 
SEEDF à Instituição Educacional Parceira, a qual se responsabilizará pela $arda, 
conservação e administração. 

5.3.2 No caèo de rescisão, denúncia ou qualquer outra causa de extinção do T4mo de 
Colaboraçãõ, a cessão dos bens ficará revogad.a de pleno direito, obriganco-se a 
Instituição :Educacional Parceira à restituição de todos os bens cedidos, sob $na de 
retomada por meio de medidas administrativas e/oujudiciais cabíveis. 

r 
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6. DA EXECUÇÃO DOS ATENIMMENTOS NA 
INFANTa 

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

6.2 O Ter6o de Colaboração a ser firmado estabelecerá obrigações recíproca para a 
execução do atendimento da Educação Infantil, em consonância com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional n2  9.394/96, e com a Lei Federal 
n213.019/2014 e suas alterações na Lei ng  13.204/2015 e Decreto n2  37843/2016 

6.3 A libéração de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso e giardará 
consonâncIa com as metas, fases ou etapas e metas da execução da parceria 
estabelecida no Plano de Trabalho, aprovado pela SEFJDF. 

6.4 Ao responder ao presente Chamamento Público, pleiteando a habilitação para a 
celebração do Termo de Colaboração, cada Instituição interessada estará ade indo às 
condições estabelecidas pela SEEDF na instrumentalização das parcerias, 
demonstrando aceitá-las integralmente, conforme detalhado na Lei Federal n9  13.019/2014 e suas alterações na Lei ng 13.204/2015 e no Decreto n9  37.843/2 16, no 
Currículo da Educação Básica (Anexo X), Estratégia de Matrícula —2017 (Anexo XI), e 
Orientações Pedag6gicas para as Instituições Educacionais que ofertam Educação 
Infantil (Anexo IX), integrantes no presente Edital. 

7. FASE DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

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

7.1 Envio da Ficha de Inscrição (Anexo 1 deste Edital) e da Proposta (Anexo H deste 
Edital). 

7.2 Serão ánalisadas as fichas de inscrições de acordo com os critérios de classi Icação 
(item 8) deste Edital, julgando a veracidade das informações de acordo com os d dos no 
Sistema da Secretaria e documentos anexos à ficha de inscrição. 

7.3 Divulgãção do resultado provisório de classificação das propostas, conforme data 
constante do Anexo V. 

7.4 Fase reèursal quanto ao resultado provisório de classificação das propos s, até 
cinco dias após a divulgaçã

LrC)re. 
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7.5 Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo da 
das propotas. 

S. DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

8.1 A Coúlissão de seleção verificará se a proposta atende aos elementos 
previstos no Anexo II deste Edital e realizará a classificação conforme os 
estabelecidos abaixo: 

Ii 
de àredenciamentr, no atendimento à Educação Infantil aprovado pelo-  Conselho de 

Educação doDistrito Federal. (01 ponto por ano) 

ktenmentq, da pleiteante, apenas à crianças de creche ( O a 3 anos), no ano letivo anteri4 à 
Chamada Pública, comprovado pelo Censo Escolar. (01 ponto) 

- tendimento, da pleiteante, apenas à crianças de pré-escola (4 a 5 anos), no ano leüvo anterii 
Chamada Pública, comprovado pelo Censo Escolar. (01 ponto) 

tAtendimento, da pleiteante, a crianças de Educação Infantil de O a 5 anos, no ano letivo anteri à 
1 Chamada Pública, comprovado pelo Censo Escolar. ( 02 pontos) 

pleiteante enja matriz esteja localizada na Regional de Ensino do CEPI( 02 ponto.) 

Ano de experiência na gestão do CEPI. (5 nnntn nnr - 

8.2 A pontuação dos itens 2, 3 e 4 não será cumulativa. 
8.3 Serão desclassificadas as propostas que na, atenderem aos elei 
mínimos do item 1 da tabela do subitem 8.1 

9. CRITÉRIO DE DESEMPATE r96øQç 
9.1 Será aplicado o seguinte critério de desempate: 

- 

tltern Pontuação 

11 ponto por dia, à ptir do sendo dia te 

1 tTempo de credenciamento na Educação credenciamento relativa à faixa etária .0 

hnfantil )bjeto, mediante comprovação de  
. redenciamerito junto ao Conselho de Educação  

do Distrito Federal. 

9.2 Persisti ido o empate será utilizado como critério de desempateamaior pon ;uaçüo 
obtida no item 4 da tabela do subitem 8.1. 
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10. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

10.1 A comissão de seleção do Chamamento Público será composta por 9 srvidores 
efetivos das seguintes unidades Subsecretaria de Educação Básica; 8ubsecr4taria de 
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação e Subsecretarja de Administraço Geral 
da SEEDF. 

10.2 O nembro da Comissão de Seleção se declarará impedido de parti4ipar do 
processo quando: 

a- tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, d rigente, 
conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil partici1 ante do 
chamamento público; ou 

sua atuáção no processo de seleção configurar conflito de interesse, entendi 
.0 como 

a situaçãci gerada pelo confronto entre interesses públicos e priVados, qu possa 
comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o dose apenho 
da função pública. 

10.2.1 O membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de v. 
realização ou continuidade do processo de seleção. 

10.3 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá 
assessoramento técnico de especialista integrante dos quadros da adm: 
pública ou terceiro contratado na forma da Lei Nacional flQ 8.666/1993. 

10.4 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, dilígêncis para 
verificar a autenticidade  das informações e documentos apresentados pelas entidades 
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. 

11. DA ENTREGA DO ENVELOPE 

11.1 Os reresentantes das Organizações da Sociedade Civil interessadas em atender 
ao Edital de Chamamento Público deverão comparecer à sessão pública para a' ntrega 
do envelopé lacrado, contendo a proposta do plano de trabalho (anexo II) e a 1 cha de 
inscrição (ánexo 1) à Comissão de Seleção do Chamamento Público, confoit e data 
constante no Cronograma do Edital (Anexo V), das 9 horas às 12 horas e 13 h ras às 
17 horas, iihpreterívelmente, no AUDITÓRIO - 30 andar - da Secretaria de Es ido de 
Educação, situada no SGAN 607, PROJEÇÃO "D" 

- CEP: 70850-070. 

11.2 Ocorrendo decretação de feriado, ponto facultativo ou outro fato supervenic nte de 
caráter público que impeça a realização deste certame na data marcada, flc rá ele 
automaticamente remarcado ara o rimeiro dia útil subsequente, no mesmo h rário, 

O 
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independénte de nova comunicação, salvo aviso expresso da Comissão com d 
de outra data. 

11,3 O piesente Edital estará disponível aos interessados no sítio da Secr 
Educação www.se.df.govbr,  a partir da data da publicação do extrato no DÍ 
do Distrito Federal e nos jornais de grande circulação no Distrito Federal. 

11.4 Após finalizado o Cronograma (Anexo V), os interessados poderão apr 
envelope contendo a proposta de parceria e ficha de inscrição, em qualquer tc 
mesmo local, para ser analisada pela Comissão de Seleção, para fins de classif 
habilitação à Gestão dos Centros de Educação de Primeira Inrancia, cier 
ingressarão na fase em que se encontrar o procedimento do Chamamento 
sendo vedada a participação nas fases anteriores. 

11.5 O enselope deverá conter a seguinte identificação: 

Nome da Iiistituição Comunitária, Confessional ou Filantrópica sem fins 
Ucrativos: 

dereço: 
NPtJfMF: 

Envelope 1- Chamamento Público n°03/2017 - _3 -4 
Prrçn:n 

AnexoleAnexoli 

11.6 NAO SERÃO ACEITOS «FAX" E OU E-MAIL DE NENHUM DOCUME 
HABILITAÇÃO. 

12. FASE DE HABILITAÇÃO  

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

1 ópia doestatuto registrado e suas alterações. 

Ctr Naciie Pessoa Jurídica qpj ertftjda do sitio da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, que comprove mlninio de dois de anos cadastro ativo. 

3 ertidão negativa de Débitos Reiativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da 
união od positiva com efeitos de negativa 

4 Certidã&negatjva quanto à dívida ativa do Distrito Federal. 

5 ert111cad6 de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço CRF/FGTS. 
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egativa de Débitos Trabalhistas 
- CNDT. 

pia ata de eleição do quadro dirigente atual ou documento equvalente 

ominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil com endereç 

F~ô  

ro e Õrgáo expedidor da carteira de idenhidade e CPF. 

o do representante legal informando que a organização e seus dirigentes n o 
rem em qualquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Nacional n°  13019/201 
t 80 do Decreto Distrital n°  32751/2011, nem se enquadram na seguinte situaçã 
ncia de administrador dirigente ou associado da organização da sociedade ci 1 
poder de direção que seja cônjuge companheiro ou parente, em linha reta 
ral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de agente público. 

10 ornprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço declarado. 

II Documentos que comprovem experiência com atividade idêntica ou similar ao objeto'd 
parceria, que capacita a organização para a celebração da parceria, podendo s 
admitidos, sem prejuízo de outros 

- instrumentos de parceria firmados com Õrgaos e entidades da administração públio 
organismos internacionais empresas ou outras organizações da sociedade civil. 

b- relatórios de atividades com comprovação das ações desenvaívidas; 

c - pubicações pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pel 
organização da sociedade civil ou a respeito dela; 

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

e- declárações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento d 
atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, 
emitidas por Õrgaos públicos, membros do Poder Judiciário Defensoria Pública o i. 
Ministério Público instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, 
movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitê 
de POlíticas públicas; 

- prêmis de relevância recebidos no Pais ou no exterior pela organização da sociedade civil. 

12 Portaria de credenciamento da Instituição Educacional Parceira proponente emitida pela 
SEEDF, por meio do Conselho de Educação do Distrito Federal, 

13 Proposta do Plano de Trabalho de acordo com o art.22 da Lei n° 13.019/2014 e ait28 do 
Decreto Distrital n° 37.843/2016. 

12.2 Divulgação do resultado provisório de habilitação, se houver deci4o por 
-, inabilitaçãó. 

12.3 Fase recursal quanto ao resultado provisório de habilitação, se houver decik 
inabilitação até cinco dias após a divulgação. 

ao por 

12,4 Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo de habilitar 

12.5 Homologação do resultado final da seleção. 
 

Prorc: ni6O 1 
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12.6 lndiSçâo de dotação orçamentária. 

12.7 A organização da sociedade civil será convocada, via Ofício e e-mail, para, no 
prazo de 5 dias, apresentar plano de trabalho de acordo com o modelo dispon )ilizado 
por esta Pasta, com base nos seguintes critérios: 

descriçâo da realidade do objeto da parceria e o nexo com a atividade ou c projeto 
proposto; 

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

os prazôs para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e 
o valor global. 

12.8 Análise e aprovação do plano de trabalho, com possibilidade de realizção de 
ajustes. 

12.9 Emisão do parecer técnico. 

12.10 Desiknação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e 

12.11 Emissão de parecerjurídico. 1FÇ 

12.12 Assinatura do instrumento de parceria, 

12.13 A hcimologaçâo não gera direito adquirido para a 
à celebração de parceria. 

12.14 Após a análise da documentação, a Organização que for considerada 
assumir a Gestão das unidades de CEPIs passará a compor um Banco de Inst 
Habilitadas pela Secretaria de Estado de Educação, no qual as interessadas 
?lencadas seguindo sua classificação por Regional de Ensino. 

12.15 Na sequencia as Instituições Educacionais, habilitadas e classificadas, 
convocadas para a escolha do CEPI, no dia e horário constantes no Cronogram 
Edital (Anexo V), conforme relação apresentada no ato da escolha, obedecendo 
de classificação por Regional de Ensino, sendo que cada Instituição só poderá 
uma unidade por vez. Após todas as Instituições escolherem e, se caso, cor 
ainda unidades disponíveis na relação, retornaremos para a primeira ins 
classificada escolher e assim sucessivamente. A classificação e a escolha dos 
serão feitas por Regional de Ensino, até que todas as unidades sejam contempla 

12.16 A Administração pública consultará o SIGGO e o CEPIM para verifica 
ocorrência impeditiva em relação à organização da sociedade civil selecionada. 

- 
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1217 Caáo se verifique irregularidade formal nos documentos ou quando as Certidões 

não esti'erem disponíveis eletronicamente, a organização será notifica Ia para 

regularizar a documentação em até cinco dias, sob pena de inabilitação. 

12.18 Em caso de omissão ou não atendimento a requisito, haverá de isão de 
inabilitação e será convocada a próxima organização, em ordem decrescente de 
classificação. 

rr» 

,.. 

13. DA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 

j ......... 

13.1 A celebração do Termo de Colaboração, objetivando o atendimento à Primeira 
etapa da Educação Básica, ficará condicionada à disponibilidade de ecursos 
orçamentários e financeiios da administração pública. 

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

1- objetivo voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância p Mica e 
social; 

II- que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líqui lo seja 
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitc s deste 
Edital e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da Instituição Educacional 
Parceira extinta; 

iii- escritukaçáo de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 
Normas Brasileira de Contabilidade. 
IV- possuir 

no mínimo dois anos de etstência, com cadastro ativo, comprovados por r leio de 
documentatão emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com b se no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ, admitida a redução desses pra os por 
ato específibo de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los. 

experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza sémelhante; 

condições materiais, capacidade técnica e operacional para o desenvolvime to das 
atividades jwevistas na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas; 

serão diàpensadas do atendimento ao disposto nos incisos 1 e III as organ ações 
religiosas. 

13.3 O Terno de Colaboração será celebrado conforme a meta pactuada prevista no 
Plano de Trabalho apresentado pela Organizaçâo da Sociedade Civil /Inst tuição 
Educacional Parceira, em consonância com o interesse público. 

13.4 A vigScia do Termo de Colaboração será de até 54 (cinquenta e quatro) m4es, de 
acordo com 1 os créditos orçamentários disponíveis em cada exercício finaniro e 

Processo 
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14.1.2 Esteja omissa no dezer de prestar contas de parceria anteriorment 

Foll:a n  

'rflce$so O 

• 
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interesse da Adkninistração Pública, podendo ser prorrogado, nos 
mediante !apresentação de justificativa consubstanciada. 

13.5 Fica àssegurada à SEEDF revisão, a qualquer tempo, das cláusulas do 
Colaboração, considerando-se o integral cumprimento da função do interess 
bem comà celebrar termos aditivos ao Termo de Colaboração, sendo 
aditamento que importe em alteração do objeto do Termo de Colaboração, se 
divulgação às Organização da Sociedade Civil / Entidade, atendendo fiel 
princípio da publicidade e moralidade administrativa. 

13.6 A SEEDF convocará, para firmar o Termo de Colaboração, as Entid 
forem declaradas habilitadas por meio do presente Edital de Chamamento P 
moldes do instrumento de Termo de Colaboração que se insere no Anexo III, 
com a necessidade e interesse da Administração Púb]ica. 

13.7 As despesas decorrentes do repasse de recursos financeiros dos 
colaboração a serem firmados serão cobertas pelas Dotações Orçamentérias 
àSEEDF.  

13.8 As Tu tituições Educacionais habilitadas para este Chamamento 1 
convocadaá para a assinatura do Termo de Colaboração, à medida 
concluída&e entregues as obras dos CEPTs. 

13.9 As Instituições EducËcionais declaradas habilitadas por meio do present 
de Chamamento Público deverão manter todas as condições de habilitação vi 
atualizadas no momentoS em que forem convocadas para firmar o Te: 
Colaboração, bem como duráhte t?do o período de sua execução. 

13.10 A celebração e a frma1ização do Termo de Colaboração dependerá da ap 
do Plano de Trabalho, a. ser apresentado nos termos da Lei n2  13019/2014 alterações na Lei n9  13204/2015 é no Decreto n2  37.84:3/2016. 

13.11 Para a celebração do Termo de Colaboração, a Instituição deverá abi 
conta bancária, obrigatoriamente, no Banco de Brasilia S/A, para recebio 
movimentabão apenas dos recursos do Termo de Colaboração. 
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14. DO JMPEDIMENTO PARA CELEBRAR A 

14.1 Ficará: impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria a or 
sociedade civil que: 

14.1.1 Nãoesteja regülarrnente constituída ou, se estrangeira, não estja 
funcionar nô território nacional; 

M.  

1 



14.1.3 - Tenha COmO, dirigente membro de Podei ou do Ministério Público, ou dirigente 
de órgão ou da administração pública da mesma esfera governamental, na (ual será 
celebrado o Termo de Colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos ônjuges 
ou companheiros, bem Corno parente em linha reta, colateral ou por afinidai e, até o 
segundo grau; 

• -' 14.1.4 Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos ú timos 5 
(cinco) anos, exceto se 

for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos que lhe 
foram evetuaJmehte imputados; 

for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

a apreciação das cojtas estiver pendente de decisão sobre recurso corn efeito 
suspensivo. 

14.1.5 Tenha sido punida com uma das seintes sanções, pelo peodo que lurar a 
penalidade: 

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

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

14.1.6 Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por T ibunal 
ou Conse'ho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorri el, nos 
últimos 8 (oito) anos; 

14.1.7 Tenha entre seus dirigentes pessoas: 

cujas contas relatias a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeita las por 
- Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em lecisão 
• irrecorrível, nos últimos S(oito) anos; 

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

e) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos 1 II e III do art. 12 da Lei n° 8.429. de 2 de junhe 1992. 

14.1.8 Nas hipóteses dós itens anteriores, é igualmente vedada a transferê1 cia de 
novos recursos no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de s rviços 
essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à pop Liação, 
desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente már mo do 
órgão da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária. 

-=-'.• 
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14.19 Em qualquer das hipóteses previstas nos iteus anteriores, p rsiste o 
impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao 
erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirig nte. 
14110 Para os fins do disposto na alínea a do item 14.1.4 e no item 14.1.9, n ão serão consideraéjos débitos que decorram de atrasos na liberação de repas es pela 
administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento se a organi 
sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento. 

ação da 

14.2 A vedação prevista no item 14.1.3 não se aplica à celebração de parce 'as com 
entidades, que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas aut ridades 
referidas naquele item, sendo vedado que a mesma pessoa figure no T(rmo de 
Colaboração, simultanearnente corno dirigence e administrador público. 

142.1 Não são consideradõs membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de polítidas públicas. 

14.3. É vèdada a celebração da parceria prevista neste Edital com Ins 'tuições 
Educacionais que envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delega ão das 
funções de regulação, de i'sc&iação, de exercício do poder de polícia ou de outras 
ati'idades exclusivas de Estado, 

15. RECURSOS 

15.1 A inpugnação feita tempestivamente não impedirá nenhum interess do de 
participar do processo de Edital de Chamamento Público, até ultimar o julgam ante da 
decisão a ela pertinente. 

15.2 Somente será admitido recurso cujo objeto trate exclusivame te da 
r lesclassificação da organização da sociedade civil, e desde que essa seja a au ora da 

contestaçãõ. 

15.3 As organizações da 30CiedadC civil poderão inteor recurso no prazo d cinco 
dias, contados da data de puhhc&qão no sítio eletrônico oficial dos seguintes atos 

1- antes da:homologação de resu)tado definitivo da seleção: 
.J 2i - a- resultado provisório da classificação das propostas; ou 

b- resultado provisório da habilftação. 
'rcssa 3:. 2 

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

b- decisão, pela inviabilidade técnica ou jurídica de celebração da 
fundamentada no parecer técnico ou no parecer jurídico que precederiam a as 
do instrumézito. 

.--.. 
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15.4 O recurso deverá ser encaminhado ao Secretário de Estado da Educ ção, por 
intermédio da Comissão de Seleção, o qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo 
de cinco dias ou, nesse mesmo prazo, fazêjo subir, devendo a decisão inal ser 
proferida no prazo de cinco dias, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18]1

, no 30  andar , sala 309 - da Secretaria de Estado de Educação, situada no SGAN 
607, PROJEÇÃO "D" 

- CEP: 70850-070. 

PRAZO DE VALIDADE DC) RESULTADO 

16.1 Este edital tem caráter permanente até 54 meses, podendo ser prorrogá ei, para 
fluxo contínuo da celebração de parcerias com as organizações da socied de civil 
selecionadas, observado o disposto no ato normativo setorial a ser public do pela 
Secretaria. 

Frh 
- F 

DA IMPUGNAÇÂo 

17.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital de Chan4amento 
Público, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixda para 
o recebimento dos envelopes, devendo a Comissão de Seleção decidir sobre a 
impugnação no prazo de 48 horas, com possibilidade de recurso ao admin strador 
público. 

DAS SANÇÕES ADMINTSTRA'nvAS 

18.1 A execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com as kormas 
desta Lei, do Manual de Orientação de Execução, das Orientações Pedagógicas para as 
Instituições Educacionais que ofertam Educação Infantil ou da Lei Nacional ng 13.019, 
de 2014, pode ensejar a aplicação das seguintes sanções, garantida a prévia def4sa: 

Advertência; 

Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedim nto de 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração ública 
distrital, por prazo não superiora dois anos; ou 

Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou c lebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo. 

18.1.1 É facultada a defesa do interessado antes da aplicação da sanção, no p azo de 
10 (dez) dias a contar do recebimento de notificação com essa finalidade. 

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

18.1.3 A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos casos em que 
verificadã fraude na celebração, na execução ou na prestação de contas da 
quando não se justificar a imposição da penalidade mais severa, consider 

3arceria, 
ndo a a natureza e a gravidade da infração, as peculiaridades do caso concreto, as 

circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos. 

18.1.4 As sanções de suspensão temporária e de declaração de inidonejdad são de 
competência exclusiva do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federa. 

18.1.5 A aplicação das sanções deve ser precedida de processo admin strativo 
instaurado pela autoridade máxima de cada árgão ou entidade da admistração 

- pública distrital responsável pela celebração da parceria. 

18.2 Da decisão administrativa sancionadora cabe recurso administrativo, no de prazo 
dez dias, çontado da data de ciência da decisão, podendo a reabilitação ser r querida 
após dois anos da aplicação da penalidade. 

18.2.1 No caso da sanção de suspensão temporária e de declaração de inidone dade, o 
recurso cabível é o pedido de reconsideração. 

- u nt14Q 19. DAS DISPOSIÇOES GERAIS 3O±? 
x± 

19.1 O certame terá validade por 54 meses, podendo ser prorrogado, cont dos da àssinatura do termo de colaboração, 

19.2 A revogação ou anulação do presente EDITAL DE CIIAMAMENrCo P - LICO não gera direito à indenização. 

19.3 A celebração do Termo de Colaboração deve ocorrer durante a vigêi eia do 
certame, desde que a obra do imóvel esteja coucluída e entregue à SEEDF. 

19.4 Será facultado à Comissão de Seleção promover, dentro do prazo previsti, neste 
EDITAL, diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do p ocesso 
e a aferição dos critérios de habilitação de cada Organização da Sociedade Civil / 
Instituição Educacional, bem como solicitar aos órgãos competentes a elabor ção de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar a decisão da comissão. 

19.5 Os interessados em participar deste EDITAL ficam, desde já, cientes de qu , uma 
vez celebrada a parceria, o repasse da verba por vaga/por mês, terá como nré-re uisitn 

4% 



Cona no ___ 

Processo 

[Ru1caj4M.t!OnJ 



a prova do recolhimento dos encargos tributários, sociais e trabalhistas pre 
kstos na legislação em vigor. 

19.6 Estarão impedidas de celebrar parceria a Organização da Sociedad Civil / 
Instituição Educacional ou Organização de Instituição Educacional de As istência 
Social, ou seus representantes, que se enquadrarem no art. 39. 40 e 41 da Lei n9  13.019/2014, ou tenham qualquer outro impedimento legal para celebrar parc ria com 
a Administração Pública. 

19.7 Não será permitida a atuação em rede. 

19.8 Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da ca acidade 
operativa da Organização da Sociedade Civil / Instituição Educacional Parceira poderá 
ensejar a revisão das condições estipuladas a critério da SEEDF, por meio de Termo 
Aditivo, e em caso, de inviabilidade operacional, a rescisão do instrumento pro eniente 
deste edital. 

19.9 Constituem motivos para a rescisão ou denúncia do instrumento jurídi o a ser 
firmado o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições estab lecidas 
neste Edital e no respectivo instrumento de parceria, bem como na previsão d 3 Lei n9  13.019/2014 e suas alterações na Lei n2  13204/2015 e no Decreto n2  37.843/201 

19.10 A habilitaçãó da Instituição no presente Chamamento Público não 
relação de obrigatoriedade para formalização de parceria. 

19.11 Os termos de colaboração a serem assinados serão publicados, por extijato, no 
Diário Oficial do Distrito Federal e no sítio da SEEDF, as expensas da SEEDF. 1 

19.12 A Organização da Sociedade Civil que vier a firmar parceria coir... esta EEDF 
fica obrigada a apresentai as Prestações de Contas, nos termos da legislação em vigor, 
nomeadamente a Lei nó 13.019/2014 e suas aiteraçôes na Lei n9  13.204/201j5 e no 
Decreto n 37.843/2016, sujeitando-se, ainda, se constatada irregularidde ou 
inadimplência, à suspensão da liberação e/ou devoLução de recursos. 

19.13 Caso a Organização da Sociedade Civil que tenha apresentado r 
condições para habilitação se recuse, desista, de assinar a parceria, ou esteja ii 
por irregularidade jurídica e/ou fiscal, ou por qualquer outro motivo, será con 
dàsistente e será chamada a próxima Instituição Educacional habilitada 
assinatura da parceria, respeitada a ordem de classificação, não ficando a 
responsável por quaisquer õnus ou obrigação da Administração Distrital em] 
eventuais perdas decorrentes da desistência, recusa ou impedimento. 

19.14 Os casos omissos e excepcionais serão analisados e decididos pelo 8ecret4rio de 
Estado de Educação do Distrito Federal, 

19.15 A cada 06 (seis) meses será disponibilizado no sítio da SEEDF o resu1t4o das 
Instituições Educacionais classificadas e habilitadas no Chamamento Público. 
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19.16 Na hipótese de o dirigente ter sido condenado na esfera cível, o mesno deverá 
apresentar certidão de inteiro teor para que o setor competente da SEErF possa 
analisar se existe algum comprometimento de idoneidade do dirigente para prticipar 
do presente certame. 

1917 Em caso de qualquer declaração inverídica, o subscritor ficará sujeito is penas 
do art. 299 do Código Penal Brasileiro. 

1918 O resultado da seleção será divulgado no Diário Oficial do Distrito Fede ai, bem 
como no sítio da Secretaria de Entado de Educação do Distrito Federal 
www.se.df.goy 

19.19 As Instituições Educacionais classificadas e habilitadas serão convo4das de 
acordo com a necessidade da SEEDF. 

1920 Fica eleito o foro de BrasilialDF para dirimir quaisquer 
controvérsias oriundas da execução deste Edital de Chamamento 
renúncia de qualquer outro. 

ou 
com 

Brasilia - DF, 
______ de __________de  2017.  

JÚLIO GREGÓRIO FILHO 
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GOVERNO DC wsrRITo FEDERAL 
Secretaria d. Estado de Educação 

Subsecretarja de Plancjamento. Acornpanhamjto 
e Avaliação 

ANEXOV 9' 
1 •ï 
CRONOGRAMA PARA DO PIIIAMAMENTO PÚB

4z
LICO 2bI 7 

:: ? •' à. ÕEStÂÓ 7ç & 
ATIVIDADE PIRAZO PE RIODO 

Publicidade 
28/04 a 27/05 

Entrega da Proposta 
 ______ 

do Plano de Trabalho? 
29/05 a 30/05 

Ficha de Inscrição 
 

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

Classificação 
_________ - 

Publicação do oi dia 
________________- 

resultado provisório de 
07/06 

Classificação 
________ -- 

Recurso os dias 
_____ 

________________ -- 

07/06 a 13/06 
nálise do recurso oi dia - 

14/06 

[Resultado Definitivo 16/06 - 

a Classificação 
Entrega da 

________ _____ ___________________- 

19/06 a 23/06 
OCUMENTAÇÃO 05d9as 

Análise da as dias 26/06 a 30/06 
Documentaçãot 

Habilitação  

_____ Publicação do __________________-- 

03/07 
Resultado provisório 01 dia 

da Habilitação 

03/07 a 07/07 
Recurso 05 dias 

Análise do recurso ai dÏE 10/07 -- 

01 dia/ licrário: 11/07 
Escolha do CEPI 9 Horas 

Resultado Final .9L 
- 12107 

.- —e 
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GOVERNO DE BRASILIA 
Secretaria de Estado de Educaçao 
Assessorja .urídico_Legis1atiya 

N°: 0460.000037/2017 
r T...c %DO:SUPLAV 

Edital de Chamamento Público cttJ 

Senhora Chefe, 

1 - Relatório 

tem 

A Subsecretaria de Administração Geral remeteu os autos a esta AÃsessoria 
)-Legislatjva com vistas à análise jurídica do Edital de Chamamento Público que 

objeto selecionar a Organização da Sociedade Civil 
- OSC interessada em celebrai 

de ColaboraçAo, com o Distrito Federal, por meio da SEDF, objefivando o 
'ento gratuito a crianças de O a 5 énos, primeiro etapa da Educaçào Básica, em 

integral de 10 horas diárias, por mbio da gestao dos CEPI, pelo prazo d até 54 

A SUPLAV apresentou jus.ificativas para a publicaçgo do editaj e seus 
conforme fis. 01/07. 

7 

A Diretoria de Execução e Controle Orçamentário e Financeiro infwrnou a 
bilidade orçamentÁria de R$ 30.499224,00 (fi. 152), o que dêverá Ser ratificado pelo 
lor de despesa. 

153). 
A SUAG apreientou a estimativa de impacto (ti. 

É o breve relatório. 
1 

uan.22. 

11— Análise Jurídica ;ocesço n0QgOwJyft$4i 

a) Da minuta do edital rjc9 Mt 226.4943 k ....... ...• - 

- 

Partindo para a minuta do Edital, verifica-se que o setor écnico 
omp tente pretende conferir caráter permanexjte ao edital até o prazo de 54 meses. 

ASSESSORA JURIDCOLEGISLATIVA SEN - QD 02 - Lt. 17— 81. C - Ed. Phenrçja - 14° Andar 1 -. Telefone: 3901-3252.. ajIsedf@gmajIm 
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GOVEftNo DE BRASÍLIA 
Secretaria de Estado de Educaçã... 
Assessorip JurIdIcoLegislativa. 

- 

1 . 
pr 

A minuta de edital apresenta o cronograma inicial do certame e no item 
estabelece as regras para as entidades que desejarem habilitar-se após fifializado 

cl 
os os previstos no anexo V, contudo, entende-se que resta esclarecer como serálrealizada a 

sificação dessas entidades, 
bem como á procedimento para a escolha dos CE11S. 

pec 
Além disso, é importante,  registras que a minuta de edital apSsenta certa 

liaridade, o que retratã o caráter singdar do presente objeto, 
de vez que prevê se essão de bens públicos móveis e imóvrjs. 

,,. 

b) Da minuta do termo de colaboração 

(De De início, observa-se qúe algumas regras previstas na minuta-padrão 
- reto Distrital no 37.843/2016) não fornn adotadas na minuta acostada 

que 
4.2 

aos aútos, visto na Cláusula Quarta 
- da liberação do 1 recursos, foi suprimida a regra 

item a minuta-padrão. previsa no 

6.2. 
Na Cláusula Sexta 

- das despesas, foram suprimidas as regrad nos item.1 e 6.26.2 da minuta-padrão 

6.2. Além disso, observa-se 4e foram incluídas previsões nos iteS 6.2.8.1 

PO 
e 

4, os quais não encontram correspondcja na minuta padrão. Logo, solicita-àe que a d. 
F manifeste-se sobre a 

possibilidade dç se manter tais regras. 

ente 
Na Cláusula Oitava 

- dá alteração do plano de trabalho, item 8,2.2.2, de-se que o item diverge das regras constantes 
que 
term 

no Decreto Distrital 37843/2016, vez 
normativo determina que as alteraçôes do valor global sejam efetivadas 

de por meio 
sem aditivo e não por apostilamento Log, questiona-se à d. PGDF sobre a viabilidade de 

uner a previsão da alteração por apostifamento, 

mim 
Ainda quanto ao item 8.2r2.2, observa-se que foi suprimido do edital e da ta do termo de colaboração a hipótese de reajuste pelo IPCA. 

opto 
Nesse ponto, conforme justificativa apresentat à fi. 6, o seto técnico por substituir a prevbão do reajuste(IPCA) 

medi pela atualização do valor pr capita ultc portaria,  tendo em vista que o Decreto Distrital 37.843/2016 estab no art. 11, inciso V, lece que o valor de referência ou de teito estimado 
obsei para a realização do objeto, poderá var parâmetros fixados em ato normajvo setorial. 

prefe Sendo assim, ao invés de rnljzar o reajuste alivalmente em cada 
rocesso, u-se fixar o valor per capita 

cOTIf~rmc por portaria, o qual será reajustado periodièam, interesse. 

visto 
A Cláusula Nona 

- do gestor da parceria não segue o padrão do Decreto,Decreto,ue não consta as informação concemehtes ao gestor titulas e suplente. 

1 
ASSESSORIA 

1 SBN - Q1o2 - Lt. 17-81 [!C 
- Ed. Phoriicia —14° Anda, 

Telefone: 3901-3252 — aiL5edf@gmallm 



e. 

1' 

a 

4 Fojw 

• Proces n0QQQ4j» 



da 

Secretariada Estado de Educaçâo 

Assessorja Jurídico_Legistativa j 

GOVEkNÔ DE BRASÍLIA  

t 

1S6 

L 
2. 1 

III 
-  Conclusão 

Assina, após breve exame da minuta de edital e seus anexos, Percebe-se 
foram realizadas diversas alterações na minuta padronizada pela d. PGDF, ante as cificidades do objeto. 

Nesse viés, vale registrar que o art, 15, do Decreto Distrital 37,843/2016, 
mina que as minutas de edital e de termo de colaboração que apresehtern texto 
uilco, adequados à singularidade do caso concreto, deverão ser submetidos àaprovaçào PODE 

Portanto, diante de todo o exposto e considerando a regra do rt. 15, do 
to Distrjtaj 37843/2016, recomenda.e que os autos sejam remetidos á d. 

IIGDF para e da minuta do edital e seus anexos d fis. 8 a 146. 

É o entendimento sob 

Brasília, li de abril de 2017, 

TA7IANAREZEND RO»RJGUES ZAPEIflI 
Matrícúla 2198401 

APROVO o despacho retro por suas razões. 

Ao Gabinete para conheci inento e remessa à d. PGDF, 

Brasíli 1 de abril de 17. 

HELLEN F ÃO DE VALHo 
Chefe da Ms ssnja Jurí co Legislativa 

nbfl2q9J j 4 

SEN —00 02 - Li li - Bi V - Ed Phenicla 
- 14°Mdar Telefone 3901-3252 

- SJl$edt@gmail com 



GOVERNO DE BRASÍLIA 
Secretaria de Estado de Educaçâo 

Gabinete do Secretário 

PROCESSO N°: 460M00037/2017 
INTERESSADO: SUAO  

ASSUNTO: Edital Chamamento Público ;.,. 

........... ... 

1.- ...................................... 

À Procuradoria-Geral do Distrito Federa', 

Encaminho a essa d. Procuradoria-Gemi os autos do Processo em epígrafe, nos 

termos da competência prevista no artigo 15 do Decreto Distrital 37.843/2016, conforme 

sugerido pela Assessoria Jurídico-Legislativa desta Pasta, çm caráter de urgência, tendo em 

vista que os Termos de Colaboração vigentes findarão efli 29/06/2017. 

Dessa forma, até a data de[29/06/2017, a SEDF terá que finalizar todo o trâmite 

disposto no Decreto 37843/2016, a fim de não incorrer em descontinuidade do atendimento. 

Brasília, II de abril de 2017. 

kLC , 

JÚLIO 14rGÓRIO nUTO 
Secretário de Estado de Educação 

Secretaria de Estado de EducaçAo, Esporte e Lazer 
SBN -Qd. 02- Lt. 17-8]. C - Ediflcio Phenjcja - 12° Andar 

Telefone: 390l3l85 
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A 
4 PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 

PROCURADORIA ESPECIAL DA ATIVIDADE PGDF CONSULTIVA 
PROCUPADOaIA.OERAL 
DO DPETRITO FCOCI. 

Processo n°: 460.000.037/2017 

• Distribuam-se os autos ao(à) ilustre Procurador(a) DANÜZA 
• MARIA MACHADO RAMOS pára análise e emissão de parecer. 

Brasilia, quarta-feira, 12 de abril de 2017. 

JANAÍNA CALA DOS SPLNTOS MENDONÇA 

- 

Procurador(a)-Chefe 

i5 
1. COC:2  

•• 

glro 
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GOVERNO DO 1 ISTRITO FEDERAL 1±tL____sj 
PROCURADORIA.GERAL tO DISTRITO FEDERAL PGDF 

C CUApIA 
- 000jslflffo FEOERAL 

P NRECER N°: 330/2017 - PRCON/pGDF 
P OCESSO N°: 0460-000037/20-17 
1 TERESSADO: Secretaria de Estado de Educação 
A SUNTO: Edital de Chaniamento Público para Gestão dos 

Centros de Educação de Primeira Instância 
- CEPIS 

EMENTA: CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO 2 EDUCAÇÃO PCIBUCA OBRIGATÕR PRÉ-ESCOLAS. 
AUSÉr4cjA DE V4GAS NA REDE PÚBLIcA. CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE 
COLABORAÇÃo ORGAlw"çOEs DA SOCIEDADE CIVIL. 
GESTÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA - CEPIa LEI 13.019/2014 DECRETO bIs1RlTAL 
N°37.843/2016 CESSÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS. 
- Recomendaçâo para que a consulente afira a regularidade de 
se transferir à iniciativa privada, mesmo que sem fins luciativos 
toda a gestão 46 tantos Centros de Educação da Primeira 
infância - CEPIs, em detrimento da prestação direta pública 
desses serviços; 
- PossbUjdade condicionada ao cumprimento de todas as 
considei-ações teilas no corpo do parecer, de se prosseguir 
como Chamamenuo Público em anál;se. 

A rocuradora-Chefe da Procuradora Especial da Atividade Consultiva 

1- Relatório 

Versam os autos sobre o Chamamento Público de Organizações da 
edade Civil que tenham interesse em gerir, por meio da 
alização de um Termo de CoLaboraçào um ou mais Centros de 
ação de Primeira [riiância 

- CEiPIs, em período integral (10 horas) 
valor mensal de R$ 747,53 (setecentos e quarenta e sete reais e 

ienta e três centavos) para cada -criança de zero a cinco anos. 

Formando os autos1  constam: 



no  



- 

ú 

- Justificativas quanto à necessidade de forrnallzação das parcerias 
01-02; 04-07; 

- Minuta do Edital de Chamamento Púbfico 
- fis. 08-26, mais 

os até fL 147, estando a Mhmita do Termo de Colaboração às fis. 

Cópia da Portaria n° 110, de 22 de março de 2017, que instituiu a 
são Pemianente de Seleção - ti. 148; 
Informação de disponibilidade orçamentária e de estimativa de 

to orçamentário-financeiro-- fis. 152-153; 
Manifestação da Assessora Jurídica da consulente sobre a 
ridade do procedimento —lis. 154-156; 

Com essa formação, vêm os autos à Procuradoija-Geral do I)istrito 
ral para manifestar-se quanto á regularidade do Edilal de 
namento Público epigrafado. 

II- Fundamentação 

Desde logo informa-se que esta não é primeira vez que se analisa 
uri edital de chamamento com os mesmos propósitos deste em tela, 
s4ndo de extrema relevância reproduzir recomendação outrora feita 
quanto à aferição, pela consulente, da regularidade de se transferir 
à iniciativa privada, mesmo que sem fins lucrativos, toda a gestão 
d4 tantos Centros de Educação da Primeira Infância - CEPIs, em 
d4trimento da prestação direta, pública, desses serviços. Eis os 
c4ntundentes argumentos esboçados no Parecer no 33/2015 

- 

POAD/PGOF, que ora se reforça: 

221)o risco de tera41zação do sendço pública 
Esta Casa possL•õ entendimento consolidado no sentido da 
juridicidade da c&sbração de wnvênio enfie o Distrito Federal 
e entidades sem fins lucrativos para o desenvolvimento de 
atividades de curto educacional. 
Trata-se de uma decorrência íôgíca, e necessária, do 
rompimento da ideia obsoleta e perigosa de que o Estado 
monopolizaria o interesse público. Ao contrário, a adequada 
gestão estatal pressupõe sua abertura à pluralidade advinda da 
sociedade civil,  permitindo não apenas uma abertura da 
formulação da voMade estatal como também, uma maior 
eficiência na prestação dos serviços púbflcosi 
Contudo, essa atuação ooperativa tem M*s. A saúde e a 
educação são seiWços cuja titula,*iade é do Estado, 

Jí 
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conjuntarnente corri a jniciativa phvada (artigos 199 e 209, CF). 
Assim, em tetaçb à patveía do se~ púbííco de prestação 
obnatófia, o pocier púb/icc, cléve se desiricumbir; dfretamente 
de seu mister haterido unia sSie de limites à sua atuação 
cooperativa com o pasticvl& 
Assim, se a prestação de senúços públicos na área de 
educação pode, e deve, ser feita também por meio de 
convênio, essa cooperação com o Particular não pode significar 
a transferência de seu exrckia 
A indevida terce(riração - que, no caso, é mais ampla que a 
simples tercefttração de mão-de-obra, pois diversas 
funções necessájjas ir piestação da educação infantil 
esMo sendo transferidas ao paflicubr - pode ter diversos 
reflexos nega(ivcis: ftftar de especialização na prestação do 
serviço; riscqJL sua continuidade; burb ao concurso 
público; difíarldace de ccntrole dos gastos públicos, bem 
como da própria atividade em st violação às nonuas de 
direito do trabalho, etc. 
A conclusão acerca dessa indevida terceiÀzação somente pode 
se dar à luz do caso co cmtc No caso em tela, há a previsão 
da celebração de 12 (doze) novos convênios considerando 
que já existem outros neNóDbs jurídicos celebrados com esse 

objetivo. E prfr'caalnievS, como atestado p&/a própria 
consulente, a escolha da pies-fação do seMço na modalidade 
"convênio" se dá em rão de limitações orçanientárias 
advindas da Lei de ResponsabíTidade Fiscal, que impediriam o 

Distrito Federal de nSizar concursos públicos. 
A principio, poflantc a amplitude da transferência do 
senriço público ao particular pode sinalizar urna indevida 
transferência de ctrigações. Não por acaso, no presente 
processo, mostmse extmolemente difícil a formalacão do 
preço a ser pago ao particulaç o esabefecSenb de critérios 
para a seleção da entidade coiwenente; das normas que 
disciplinam a relação com a pessoa jurídIca de direito privado, 
etc. 
Não há dúvjda, por outra lada, do iënõmeno mundial 
enfreniado pela Administração de partia da capacidade 
financeira, dificulta nch, sobr-emaneira, a prestação dos serviços 
públicos diretamente pelo Estado. Nesse sentido, afirma 
Haberrnas: 

Í4 
 mobilidade do capItal acelerada dificulta a inten'enção 

estatal nos lucros e nas fortunas, e o acirramento da 
concorrência por posição conduz à redução dos ganhos 
fiscais (.) A palavra do ordem Estado enxuto não deriva 
tanto da crítíca correta a urna adminis fração letárgica que 
deve adquirir rovas competências administrativas, mas, 
antes, da pressão fiscal que a globalização econômica 
exerceu sobie os 'recursos do Estado passíveis de 
taxação" 
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Buscando compatibilizar ambos problemas, tendo como 
objetivo, sempe, a presta çâo do seMço público ao cidadâo, 
sugiro à consulente: 

Avaliar se, de teto, a extensão dõs convênios vêm 
representando una indevida frensfeência do dever do 
Estado de prestar, diretamente, a edüecção infantil à 
população 

Em caso pos ítivo, que não celebre mais convênios 
dessa natureza, Acm, como estabeleça um plano para que o 
DF retome para si o exercício dessa atividade, ao menos 
em relação a um número considerável de CEPIs. Ressalte-
se que, nesse caso, essa medida impactará, necessariamente, 
no prazo dos convênios ora celebrados.  
Além de todos os riscos já apresentados, deve-se observar que 
um dos problemas enfrentados pela saúde nesta Unidade 
Federativa está, exatamente, em sua transferéncia indovida ac 
pata/ar - como já analisado mais de uma vez por esta 
Procuradoria. A/ént do consfanté risco à continuidade do 
serviço público, a licitude de diversos contratos está sendo 
questionada, situa ç'ão cilada pela crescente dependência de 
empresas na gestão de serviços em que o Estado deveria 
prestar diretamente." - grifei 

Sobre o ponto, cumpre consignar que à ti. 07 a consulente explicita 
conhecimento dessa preocupação ao informar que será adotado um 
io para que o Distrito Federal retome para si essa atividade. 

Delineados esses prévios apantarnentos, advirta-se que a presente 
álise se limita aos aspectos jurídico-formais do edital, sob a 
rspectiva da legislação que dSïplina as parce,ias com organizações 
sociedade civil (Lei no 13.019/2014 e Decreto Distiltal no 37843/16), 

ão se emitirá no parecer nenhum juízo de vafor acerca do mérito do 
o administrativo, cuja aferição e responsabilidade estão adstritas ao 

g Dstor público, a quem compete avaliar a melhor solução para atender 
ap interesse público do qual é curador. 

Pois bem. Alerte-se, inicialmente, que o método da parceria definido 
consulente implica em cessão de bens públicos, tanto móveis 
to imóveis, que serão diretamente utilizados pelo ente privado na 
ecução do objeto do ajuste.. Com elreito, pretende a consulente 
r as escdas e o mobiliário para as entidades convenentes que 

a gestão do funcionamento dos centros educacionais, com a 
atação, por estas, de pessoal e a aquisição dos produtos 
umíveis necessários. 

r-Iurnan,uaae 
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Sabe-se que a outorga de uso de bens públicos submeté-se a todo 
regramento específico, delïneado na LS Orgânicá do Distrito 

teral, em orientações do Tribunal de Contas do DF e em normas 
arsas, tendo a recente Lei OstítH niiaD/ie (com a alteração da 
5.841, de 11 de abril de 2017) discorrido sobre a cessão de uso, nos 
uintes termos: 

tE! N°5730, DE 24 DE OUTUBRO DE 2016. 
(Autoria do Projeto: Poder Secutivo) 
Dispôs sobre a cessão de uso de bens públicos imóveis do 
Distrito Federal e do suas eatdades da admInistra çâo indireta. 
O GOVERNADOR DODISTRÍTO FEDERAL 
Faço saber que a Câmara: Legislativa do Distrito Federal 
decreta e eu sanaono a seguinte Lei: 
Art. 11  O Distrito redcn; e suas entidades da 
administração inrlheta podem ceder o uso de bens 
públicos imóieis, de ftinna giatuíta ou onezosa, por tempo 
determinado ou indeterminado, a óivàos e; entidades 
públicos e a en ic!ades ariv-ddas. 
§10 A cessão de bens pôblfcos a entidades privadas deve ser 
precedida de: 
- avaliação do bem; 

li-justificativa de gratuidade, quando frx o caso; 
III - licitação, 'ssSvadas os casos de ihexigibilidada 
§2° Consider&se causa ce, fnexigibilidade de Iiõitação a cessão 
de uso para entidade 'vgistrada como bem cz4tural:imateriai do 
Distrito Federal, nos termos da Leia0  3,977, de 29 de março de 
2007, edo Decrek, a° 28520, de Ide dezembro de 2007. 
§ 31  A cessão de uso deve ser precedida de procedimento 
se/etivo impessoal ressalvados os casos de inexigibilidade. 
Ar?. 20  É pernitida a cessão de uso de imóveis de que trata o 
ad. 1°a: 

- entidades sem fins lucrativos que exerçam atividades de 
cunho assistendat rebõioso,  cuifural e tecivativ, desde que o 
imóvel seja utilizado, exclusivamente, para atendgr aos 
objetivos estatutárfos das entidades; 
ii- entidades regish-adas como bem cultural imaterial do Distrito 
Federal; 
Iii - entidades privadas que desenvolvam atividades lucrativas, 
desde que haja inte-esse púbücq por meio de ato operoso e 
por tempo determ)nado. 
Parágrafo única O tempo determinada da cessão de uso às 
entidades de que trata este aMigo deve ser proporcional ao 
período de desempenho dos objetivos determinados em 
estatuto. 
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Nt 31  A cessão de uso é form Wj5fl5 
no quafi constem as condTçães estabelecidas, inclusive a 
finalidade da sua realizaç&c 

- 

Aft 40  E nu/a a cessão de uso a que 
- 

for dadá destinação 
diversa daquela prevïsta no termo de uso. 
A,t 50  Esta Leï entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 60 Revogam-se as disposições em co ntrário. " — grifei 

Na linha do que impõe a norma, tem-se corno acertada a utilização 
cessão uso para as possíveis entidades privadas, vez que 

senvolverão no imóvel as atividades assistenciais, edõcativas e 
reativas de interesse público delineadas nos autos. 

Como reqisito para tal, a lei determina serem necessários (E) 
aliação do imóvel, (iL) justificativas quanto à gratuidade, se o caso e 

licitação, ressalvados os CaSOS de inexigibilidade. 

Dessas três exigências, tem-se que a segunda resta atendida, na 
,dida em que o imóvel será cedido no àrnbito de um convênio, 
venda participação, na busca do interesse público, dos dois partícipes 
;ignificando a outorga de uso cio bem um facilitador da preátaçâo dos 
-viços envolvidos. 

A terceira, também, acredita-se será atendida com a realização do 
amamento Público, que embora não seja propilamente uma 
dalidade de licitação, afasta o entendimento simplista de que os 
ivênios, porque passíveis de configurarem hipótese de inviabilidade 
competição, prescindem de licitação (inÕxigibilidade, busca dar 

icretude aos pnindpios constitucionais da igualdade, irnpessoalidade, 
ralidade, publicidade e probidade administrativa. 

Já a primeira, referente à avaliação do imóvel, deverá ser atendidal 
viamente à celebração do Termo de Colaboração, constando desse 
trumento os dados elaborados. 

Por fim, salvo melhor juízo, em que pese a lei supracitada indicar o 
mo de Cessão de Uso corno meio adequado para formalizar a 
orga, não se vislumbra irregularidade, ante as características próprias 
relação de parceria que envolverá o uso dos imóveis, em sé proceder 
:essão no bojo de um Termo de Colaboração, desde que ali restem 
itidas e atendidas as regras e exigências da Lei 5130/2016. 
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Quanto aos bens móveis, consta um anexo (?Manual Descritivo de 
obiliário" - fls 85-89) com a indicação dos mesmos, embora não haja, 
que deve ser providenciado, informação sobre às condições de uso 
i que se encontram. 

No que tange ao custo dos serviços, vale-se a consulente dos 
es estabelecidos no Processo fl°  46000027012013, reajustado 
rme IPcA, mas propõe a e4stênda de um valor único, 

)endentemente da idade da criança (ft 05), 

Esse valor corresponde àquele definido na Portaria 
- SEEDF n° 

6, de 29 de setembro de 2016 para crianças de 0-3 anos. Çom efeito, 
analisando-se os custos para o atendimento de crianças de O a 5 

os, no âmbito da primeira etapa da educação básica, definiu-se o 
lor mensal individual de R$ 747,53 (setecentos e quarenta e.sete reais 
inquenta e.três centavos) para as crianças de 0-3 anos e R$ 64074 

,iscentos e quarenta reais e eclenta e quatro centavos) para as de 
atro e cinco anos Argumentando a consulente, contudo, que não há 
:ões para o diferenciamento (fi. 05), propõe a equiparação, devendo o 
or por criança ser definido por meio de ato normativo setorial da 
isulente, Tal ato seria revisto anualmente para compensar questões 
acionárias. Registre-se que ainda não hà nenhum ato normativo que 
rale tais valores. 

Como os Termos de Colaboracão a serem firmados (um para cada 
fia, em um total de .50) dependerão do Plano de Trabalho específico 
será apiwado no bojo do procedimento de seleção, tem-se que as 
ições do Anexã IX - Orienla<tes Pedagôgicas - são suficientes 
orientar e subsidiar o Chamamento em questão. Apenas se verifica 
ssáriofazer-se uma previsão dt, quanifiativo de alunos possíveis de 
m atendidos em cada escola. 

Após a escoJha das entidades, deveri a Administração atestar a 
?quação dos Planos de Trabalho que serão ímplernentados ao 
pulado nas Orientações PedagôgFcas, e ao disposto no art. 22 da Lei 
019/14. Ainda, caberá à consulente cumprir as determinações do art. 
da Lei 13.01912014. 

A disponibilidade orçamentária restou evidenciada no documento de 
II. 1 52, constando ali, ainda, informação de que a despesa é compatível 
co tTl  o PPA 2016-2019 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 

3) 
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)16. Já á fi. 153, encontra-se dedaração quanto à estimativa do 
orçamentário das despesas nos anos de 2017; 2018 é 2019. 

Ainda sobre a questão orçamentária, imperiosa a observância do! 
ecreto no 37121/2016 que definiu regras de restiição de custos, em 
;pecial a prevista em seu art. 70, VI1, considerando-se que a previsão é? 
de que cada parceria demande um custo anual de R$ 1219.968,90 
m milhão, duzentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e oito 
ais e noventa centavos) —O 10. 

Passando-se à análise das minutas do edítal de ChamE!mento 
iblico e do Termo de ColaborEtção verifica-se que os mesmos foram 
3borados em conformidade com o &sposto na lei Federal n° 
.019/2014 e no Decreto Distrital n° 37.843/2016, cabendo, ainda, tecer 
dumas pontuais considerações: 

No Edital 

- o item 5.1 informa que a cessão dos imóveis se dará por Termo de 
?ssão de Uso próprio, embora a Cláusula Décima Sexta do Termo de 
)laboraçao expficite que não será necessária a formalização de termo 
pecífico. Necessário compatibilizar as regras; 

- quanto aos critérios de cLassificação2, justificar previsão de 
ntuação exclusivamente quanto à experiência da entidade, na medida 
1 que o art. 27 da Lei 13M19fl4 credita real importância ao grau de 
equação da proposta aos objetivos específicos da parceria, o que é 
erente de simples demonstração de experiência; 

- definir outro critérb de desempate para o caso do previsto no item 
não ser suficiente; 
- compatibilizar os prazos de vigência do edital consignados no item 

e no 19.1; 
- trazer no corpo do edta} a forma de reajuste dos valpres, que 

Jerá ser definido sempre em portaria. 

7° Fica vedada aos órgãos da adminisfrai$o &eta1  às autarquias e fandaçã es públicas e as 
s dependentes a assunção de compst-missos que impliquem gastos com as seguintes 

ou prorrogaço de convënios que impliquem em despesas pan a Distrito Federa4 em supefior a R$ T OOU000,00 por ;no e por convtnfo; e serem, caso a caso nnti.ad. 

nenda-se à consulente que dedique especial atenção aos aitéiios de classificação 
rando sua objetividade e real comtíação com o otflto da parceria, de forma que 
ente evidenejem, em ordem decrescnte as entidades que apresentarem os melhores 
a serem custeadas com recursos públicos. 
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No Termo de Colaboração (vigência de 54 meses, prorrogáveis) 

- a redação do itern 4.2 encontra-se confusa, merecendo reparos; 
- incluir, na Cláusula Décima Sexta, disposições mais esØecíflcas e 
s sobre as obrigações de c8d3 paitícipe em relação às despesas, 

irda, conservação e devolução dos bens cedidos; 
- no item 62.2.2, incluir que o reajuste, se conveniente e:oportuno, 

erá, também, adequar-se à Lei no 1019212001, devendo-se, desde 
prever o índice a ser aplicado (IPCA, em conformidade com o 
reto n°37.121/16). 

III- Conclusão 

Isto posto, é o parecer no sentido de que o Chamamenjo Público 
epígrafe encontra-se, em sua maioria, em conformidade com a 
lação de regência, podendo seguir andamento desde que 
rvadas as recomendações invocadas no opinativo, cujo 
primento poderá ser atestado pela assessoria jurídica da 

À consideração superior. 
Brasília, 17 de abril de 2017. 

Danuza M Ramos 
Procuradora do Distrito Federal 

3) 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 4111!I 
PROCUR4DOR1A-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
Gabinete da Procuradora-Geral PG!)F 
Procuradoria Especial da Atividade Consultiva PHOCUA9OflAEflAL 

DO oIsflITO FrDFRAC 

PROCESSO N°: 460000.03712017 
INTERESSADO: SUPLAV 
ASSUNTO: Edital Convocação 

MATÉRIA: Administrativa 

APROVO O PARECER N° 033012017 - PRCONIPGDF, exarado pela 

ilustre Procuradora do Distrito Federal Danuza M. Ramos. 

Ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta 

condução do processo administrativo submetido a exame sendo de sua inteira 

responsabilidade a observância às normas legais de regência e às recomendações 

constantes do opinativo. 

Considerando, ainda, o teor dos pronunciamentos desta Procuradoria, 

recomendo qUe, após a implementaç:o das observações apontadas, haja 

manifestação da respectiva assessoria juridica, em despacho no qual deva versar, 

exclusivamente, sobre o atendimento aos apontamentos apresentados por esta 

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

central do Sistema Jurídico do Distrito Federal, caso subsista dúvida juridica 

específica. 

Em 20 / Üct /2017. 

JANAINA LOS SA C)ffiA D NTOS MENDONÇA 
P rocu radci ra -Chefe 

Procuradoria Especial da Atividade Consultiva 

Nrv 

"Brasítia - Patrimônio Cultural da Humanidade" 
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De acordo. 

Restituam-se os autos à Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, para conhecimento e adoção das providências pertinentes. 

Em / /2017. 

KARLA AP~EIDADEFS-0UzjN'MOTTA   
Procuradora-Gera Assuntos do Consultivo 

NV 
- 2 

Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade' 
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Á GOVERNO DO DLSTmTO FE6ERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

ASSESSORIA ,JURiDICO.LEGISLATIVA 

PROCESSO N2  460.000037/2017 

INTERESSADO: Secretaria de Educição 
ASSUNTO: Edital de Chamamento Publico 

À supiav, 

IT;T; 
Proc. N.°.0

R vbric1 MMII cita 

Encaminha-se, após manifestação da d. Procuradoria-Gei ai do 

Distrito Federal (Parecer n° 330/2017 - PRCON/PGDF), para conhecimento e 

providências. 

B síl ,25de Ude2017. 

/A sessori 
dHg dM4L

f/Jtirídico-Ledsiativa 
1 Matncuia 215.5354 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Setor Bancário Norte .- Qd. G2 - Lt.. 17- ]31. C - Ed. Phe,lcia - te Andar 

Telefone: 3901.3252 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
 

SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDErAL 

TERMO DE COLABORAÇÃO N0 /2Ol7  
PARCERIA QUE ENTRE SI *LEBRA4 O 
DISTRITO FEDERAL, REPRESENADO PELA 
SECRETARIA DE ESTADO DE EUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL 

- SEEF E A 
ORGMIZAÇÃo DA SOCIEDADE CIVIL (NONt DA 
OSC). 

PROCESSO 000.000.000/2017 

elo presente instrumento, de um lado o Distrito F4eral, por 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

1 FEDERAL - 

SEEDF inscrita no CNPJ r°. 00000000, cora sede em BrasiliatDF, Setor 
Bancátio Norte, Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Ed. Phenícia,I doravante 
denomInada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, neste ato representado por oacyaa, 
na qualidade de Secretário de Educação do Distrito Federal, Irasileiro, 
residénte e domiciliado em Brasilia/DF, portador da ci n° t0000o00 - SSP/Sp, 0FF n° 0000000?  nomeado pelo Decreto de 10 de janej4 de 2015, 
publicado no DODF no 1, de 01/01/2015, página 12, e a XXXXXCOCOCXJQQÇ 
doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 

COM sede no 
endereço xxxxxxxxx, GEP: xxxxxxx, Telefone: (61) xxxxxx, 1 scriza no 
CNPJ/MF n°  xxxxxxx, representada por xxxxxx, na qualidade de P esidente?  
residente e domiciliado na xxxxxxx/pp. portador do RG a°  xxx x, 0FF n° 
xxxxxxx, resolvem celebrar o presente Termo de Colaboraçâo, egendo-se 
pelo disposto na Lei Nacional Complementar n° 101, de 4 de Maiu de 2000, 

nas Leis Orçamentarias do Distrito Federal,na Lei Nacional n° 3.019, de 
31 de  1 julho de 2014, na Lei n° 13.204,de 15 de dezembro de 2015 e no 
Decreto no. 37.843, de 13 de dezembro de 2016, respectivos regu amentos e 
demais atos normativos aplicáveis, mediante as Cláusulas seguin S.  

CLÁUStÀJt PRIMEIRA 
- DO OBJtTO 

1.1 d presente Termo tem por objeto o implemento de ação conj nta entre 
a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e a ORQANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVI para o 
atendiMento a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos de idade, prineira 
etapa da Educação Básica, em período integral de 10 horas dirias, por 
meio da gestão do(s) Centro(s) de Educaçáo de Primeira Infância 

- CEWI(s) 
oacx, situado(s) na OcOOcx/Dr, 

- promovendo o desenvolvimentD em seus 
aspectos físicos, emocionis, afetivos, cognitívos, lingu'sticos e 
sociais, conforme meta ctuada, estabelecida no Plano de Trabalho, 
apreseritado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, acostado as f a. a 

e aprovado pela Comissão de Aná]Ase de Planos de Trabal os à fl. 

1.2 - 11ntegra este Termo o Plano de Trabalho aprovado, as O ientações 
Pedagóicas para as Instituições Educacionais Parceiras quE ofertam 
Educaç&o Infantil e as Orientações de Execução Adrninist ativo 

- 

en&e 



e, 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - 

SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDEP .L 

Financeira para a parceria entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e a O GANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL para a oferta da Educação Infantil. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR TOTAL DA RPRCERIA E DOTAÇÃO 

2.1 - Este instrento envolve transferência de recursos finai ceiros da 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme 
Cronograma de Desembolso previsto no Piano de Trabalho. 
2.2 - O valor global dos recursos públicos da parcer.a é de 
R$xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) , e 
tem por base o valor per capita/mês para cada criança de O 1 5 anos, 
conforme quadro abaixo: 
Vai.or: Per Capita Faixa Etária N° Atendito Valor t tal 

R$ 747,53 O a 5 anos 

2.3 - A despesa ocorrerá à cnnr a m,inFa flr 

Unidade Programa de Trabalho Natureza de Foni e de 
Orçantentári Despesa Reci rsos 

12.36562212388 4379 
18.01 12.365.6221.2388.4380 33.50.43 100, 10. e 103 

2.4 - O valor empenhado é de XXCXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme Nota(s) de Em,enho n° 
xxxxxx/Ano xxxxxxx/Órgáo xxxxxxxxxxxxxx, emitida(s) em / / $ 

sob o évento n° xxxxxxxxx na modalidade xxxxxxx;cxxxxxxxx. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA 

3.1 Este instrumento terá vigência a partir da data de sua a sinatura 
até 1/ , que corresponderá a 54 (cinquenta e quatri ) meses, 
podendd ser prorrogável conforme o inciso VI, do art. 30, do D creto n° 
37.843; de 13/12/2016. 

3.2 A vigência poderá ser alterada mediante termo aditivo, conforme 

consenso entre os participes, não devendo o período de prorro ação ser 
superior a 54 (cinquenta e quatro) meses. 

3.3 Avigência poderá ser alterada por prorrogação de oficio, quancÁo a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA der causa a atraso na execução do objeto, limitada 
ao período do atraso. A prorrogação de oficio será formalizada x )S autos 
mediante termo de apostilamento, com comunicação á ORGANI AÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL. 

3.4 A!. eficácia deste instrumento fica condicionada á publicaç o do seu 
• extratd no Diário Oficial do Distritc Federal, a ser providenc ada pela 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA até 20 (vinte) bJas após a assinatura. 

com a Ot'vdoris de Cc,i,ibaie à Corrupflo, no telefone 0800-6449060 (Decreto *J° 1 20I 2) 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDE L 

ctÁusuia QUARTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

4.1 O repasse de recursos obedecerá ao cronograma de dese401so, em 
consonancla com o cronoçrama de execução da parceria, ficando 
condicionado à disponibilidade financeira do  Governo do Distrit Federal 
- GDF.: 
4.2 Nas parcerias cuja duração exceda um ano, a liberação das parcelas 
está cndicionada à apresentação da prestação de contas ao t rmino de 
cada ekercício. 

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRAPARTIDA 

Não será exigida contrapartida da ORGMflZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, em 
confordijdade com o Decreto N° 37.843, de 13 de dezembro de 2016 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES 

6.1. DA ADMINISTRAÇÃO PÚSLICA 

6.1.1 acompanhar a execução da parceria e zelar pelo cumprmento do 
disposeo neste instrumento, na Lei Nacional n° 13.019/201 e suas 
alterações, no Decreto Distrital n° 37.843, de 13 de dezembro de 2016, 

nas Orientações Pedagágicas para as Instituições Educacionais Parceiras 
que ofertam Educação Infantil e nas Orientações de Execução 
Administrativo - Financeira; 
6.1.2 transferir à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL os recursos 
financêiros da parceria, de acordo com o cronograma de cesembolso 
constaxte do Plano de Trabalho; 
6.1.2.1 - emitir ofício ao Banco de Brasilia 5/A - BRB sou itando a 
abertura de conta bancária, isenta de tarifa, conforme art. 51 a Lei n° 
13.019/2014, para o recebimento dos recursos; 
6.1.2. - nas parcerias cuja duração exceda um ano, condcionar a 
liberação das parcelas à apresentação da prestação de contas an ai; 
6.1.2. - consultar o Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, 
o Cadastro de Entidades Privadas sem fins Lucrativos Impedidas - CEPIM, 
para verificar se há ocorrência irnoeditiva, e realizar com ulta aos 
sitios eletrônicos de verificação de regularidade fiscal, trab lhista e 
previd4nciária, antes da liberação de cada parcela; 
6.1.3 assumir ou transferir a terceiro a responsabilidade pele execução 
do objbto da parceria, • no caso de paralisação, de modo a e itar sua 
desconinuidade; 
6.1.4 4 divulgar o objeto da parceria nos termos da legislação e orientar 
a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sobre como fazê-lo, mediante 
procedimentos definidos conforme seu juizo de convenência e 
oportuYiidade; 

6.1.5 apreciar as solicitações apresentadas pela ORCANI AÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL no curso da execução cia parceira. 

com a uuvporia c CcpmbaÉe o Cormpçàc co teloforte 18006449060 Decreto 4.031/101 
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À 
GOVERNO DC DISTRITO F:.DERAL 

SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO LO DISTRITO FEDERL 
4. 

6.1.6 orientar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL quanto à pr stação de 
contas apresentadas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; 
6.1.7 analisar e julgar as contas apresentadas pela ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL. 
6.1.8 - realizar a classificação e o encam.nhamento de crianças

, dentro 
dos critérios estabelecidos por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, pa a ocupar 
as vagás conforme previsto no Plano de Trabalho; 
6.1.9 •- orientar e acompanhar o processo de inclusão das cranças com 
deficiência, altas habilidades e transtornos globais de desen olvimento 
na ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; 
6.1.10 - realizar vistoria no imóvel e nos bens móveis uando da 
formalização e extinção da parceria; 
6.1.11 - realizar manutenção do imóvel (CEPI) nos termos do Pi ograma de 
Manute+ição dos Imóveis da ADMINISTRAÇÃO ?Ú3LICA, ainda q e a sua 
necessIdade decorra de fato ou evento caracterizado como caso f rtuito ou 
de fora maior, após prévia análise e avaliação; 
6.1.12 - disponibilizar o bem imóvel (CEPI) e os bens móveis e 
equipamentos qu,e integram o CEPI; 
6.1.13 - realizar manutenção dos móveis disponibilizados, pro ovendo a 
troca/Substituição após terem cumprido sua vida útil determi ada pelo 
fabricànte. 

6.2 - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

6.2.1 executar o objeto da parceria de acordo com o Plano de Trabalho, 
observado o disposto neste instrumento, na Lei Nacional n° 13.0 9/2014, o 
Decretd Distrital n° 37.043, 16/12/2016, nas Orientações Pedagó icas para 
as Instituições Educacionais Parceiras cpie ofertam Educação Inf ntil, nas 
Orientáções de Execução Administrativo 

-- Financeira, e anda, em 
normativo setenal em complementação aos demais, a ser publi ado pela 
SEEDF; 
6.2.1.1 - com exceção dos compromissos assumidos pela ADMI ISTPÃÇÀO 
PÚBLICA neste instrumento, responsabilizar-se por todas as pr idências 
necess4nias à adequada execução do objeto da parceria; 
6.2.3 apresentar à ADMINISTRAÇÃO PÚS]IGA o comprovante de ab rtura da 
conta bancária específica no Banco de Brasília S/A, isenta ffle tarifa 
bancária, destinada exclusivamente a receber e movimentar os re ursos da 
parceria. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá disponibilizar consulta 
por meio do BankNet ERE; 
6.2.4 - responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gere ciamento 
adminiStrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive n que diz 
respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme 
estabe±ecido no Plano de Trabalho; 
6.2.5 - na realização de compras e contratação de bens e serviço 

, adotar 
métodos usualmente utilizados pelo setor privado, zela do pela 
observância dos princípios da legalidade da impessoali ade, da 
moralidade, da publicidade, da economicidade € da eficiência, conforme 
disposto nas Crientações de Execução dininisrativo - Financeira; 
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GOVERNO Do DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇAC DO DISTRITO FEDERAL 

6.2.6 - realizar a movimentação de recursos da parceria mediante 
transferência eletrônica sujeita a identificação do beneficiárjo final e 
realizàr pagamentos por crédito na conta bancária dos fome edores e 
prestaores de serviços, com uso de holeto bancário ou cheque n final; 
6.2,6.1 - utilizar o regime de reembolso como medida excepcional, a ser 
adotada mediante autorização em decisão motivada do adm nistrador 
púb1ic, desde que esteja comprovado o crédito na conta ban ária dos 
fornecedores ou prestadores de serviços. 
6.2.7 solicitar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, caso seja do seu 'nteresse, 
remanejamento de recursos e o uso dos rendtrnentos de ativos fnanceiros 

no objto da parceria, indicando a consequente alteração no Plano de 
Trabalho, desde que ainda vigente este instrumento; 
6.2.8 responsabilizar_se, exclusivamente, pelo regular pag mento de 

todos s encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e omerciais 
relacionados á execução do objeto da parceria; 
6.2.8.1 - observar a sistemática de provisionamento d verbas 
rescisórias, caso seja exigida pela ADMINISTRAÇÀO PÚBLICA; 
6.2.9 4 prestar contas conforme Orientações de Execução Adminis rativo 

- 

Financeira, e ainda, em normativo setorial a ser publicado pela SEEDF; 
6.2.10 - realizar devolução de recursos quando receber notif cação da 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA com essa determinação; 
6.211 - devolver à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA os saldos fi anceiros 
existentes após o término da parceria, inclusive os proveni ntes das 

receitas obtidas de aplicações financeiras, no prazo improrrogá ei de 30 
(trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada < e contas 
especial; 
6.2.12 - permitir o livre acesso dos agentes da ADMINISTRAÇÃO Ú LICA, do 
Controle Interno e do Tribunal de Contas aos processos, aos doc mentos e 
as infbrmações relacionadas à execução desta parceria, bem como aos 
locais de execução do objeto; 
6.2.13 ;- manter a guarda dos documentos oríginais relativos à ex CUÇãO da 
parceria pelo prazo de dez anos, contado do dia útil subsequei te ao da 
apresebtação da prestação de contas; 
6.2,14 divulgar o objeto da parceria nos termos da legisla ão e no 
sitio da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, mural acessível e na placa de 
identificação da parceria a ser fixada na área externa; 

CLÁUSULÃ STIMA - DAS DESPESAS 

7.1 - Poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes de pesas: 
7.1.1 remuneração da equipe encarregada da execução do lano de 
trabalho, compreendendo as despesas com pagamentos de mpostos, 
contribuições sociais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas 
rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, alusivas a período 
de vigêcia da parceria, conforme previsto no plano e trabalho; 
7.1.2 Os custos e bens a serem adcuiridos estão des ritos e 
discrim.nados em rol taxativo no Plano de Trabalho, nas Or entações 

eFtre em copinxo com a Ouvdo,ía de Copnbae à Corwpçao. no te]etbpw 0800-6449060 (Decreto 3J.03 120 2 
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Pedagágicas pára as Instituições Educaáionaj 
1 
s Parceiras qu ofertam 

Educaçko Infantil e nas Orientações de Execução Adminis retive 
Financeira; - 

7.2 - b pagamento de despesas com ecuipes de trabalho somente oder: ser 
autoriado quando demonstrado que tais valores: 
7.2.1 - correspondem às atividades e aos valores constantes de plano de 
trabalho, observada a qualificação técnica adequada à execução da função 
a ser desempenhada; 
7.2.2 - são compatíveis com o valor de mercado da região on e atua a 
ORGMazAÇÃo DA SOCIEDADE CIVIL e não ultrapassem o teto de remu ereção do 
Poder Executivo Distrital, de acordo com o plano de trabalhc aprovado 
pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 
7.2.3 ~ são proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado à 
parceria, devendo haver memória de cálculo do rateio nos casos em que a 
rernune±ação for paga parcialmente com recursos da parceria, vedada a 
duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custe o de uma 
mesma parcela da despesa; 
7.2.4 - não estão sendo utilizados para remunerar cônjuge, comp nheiro ou 
parentd, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 
até o terceiro grau, de: 
- administrador, dirigente ou associado com poder de di eção da 
organiiação da instituição celebrante da parceria; 
- agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja 
lotado 1 na unidade responsável pela execuflo da parceira no 6rgã2 ou 
entidade pública, ou 
- agen€e público cuja posição no órgão ou entidade pública dist ital seja 
hierarquicamente superior à chefia da unidade responsável pela execução 
da parceria. 
7.2.5 - correspondem a custos indiretos necessários à execução d objeto, 
tais como internet, transporte, telefone, taxas e tarifas, c nsumo de 
água e energia elétrica, conforme especificado no Piano de Traba ho; 
7.2.6 - correspondem ã aquisição de equipamentos e materiais pe manentes 
essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação ce espaço 
físico, desde que necessários à instalação dos referidos equip ment:,s e 
materiais, conforme o disposto no plano de trabalho aprovado; 

7.2.7 - contratação de serviços de terceiros, tais como limpeza, 
manutenção, segurança de instalações físicas, capacitação e trenamento, 
informática, design gráfico, desenvolvimento de softweres, conta iliciade, 
auditoria e assessoria jurídica; 

7.3 - Não poderão ser pagas com recursos da parceria as eguirites 
despesas: 
7.3.1 - despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria; 
7.3.2 - pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, 
salvo nas hipóteses previstas em lei especifica ou na lei de d retrizes 
orçarnentárias; 
7.3.3 - pagamento de juros, multa e correção monetária, nolusive 
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, salvo cuandc as 
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despess tiverem sido causadas por atraso da ADMINISTRAÇÃO LICA na liberaão de recursos; 
- 

despesas com publicidade; 
7.3.5 V-  pagamento de despesa cujo fato gerador tiver ocorrido em data 
anteribr ao inicio da vigência da parceria. 

7.3.6 H pagamento de despesa em data posterior ao término da parceria, 
salvo quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante cvigéncia 
do termo de colaboração. 

ciÁusuja OITAVA - DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRIBaLHO 

8.1 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá propor ou autorizar a alt ração do 
Plano de Trabalho, desde que preservado o objeto, mediante jus ificativa 
prévia; por meio de termo aditivo ou termo de apostilamento. 

9.2 
- será celebrado termo aditivo nas hipóteses de alteração do valor 

global da parceria e em outras situações em que a alte ação for 
indispënsável para o atendimento do interesse público. 
8.2.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA providenciará a publicaço do e trat, do 
termo áditivo no Diário Oficial do Distrito Federal. 
8.2.2 

Caso haja necessidade de termo aditivo com alteração do valor 
global ida parceria, sua proposta deve ser realizada com ant cedê,cia 
minima de trinta dias, devendo os acréscimos ou supressões ati girem no 
máximo inte e cinco por cento do valor global. 
8.2.2.13 - O percentual poderá ser superior caso se configure situação 
excepcional em que o administrador público ateste que a ai eraçâo é 

indispesáve1 para o alcance do interesse público na exe ução da 
parceria. 

8.2.2.2 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá de acordo com a oport nidade e 
convenincja, atualizar ou reajustar o valor da per capita, se uindo as 
normas ida Lei no. 10.192/2001, utilizando indice do IPCA, de acordo o 
Decreto n°. 37.121/15. O registro dar-se-á por meio de Termo Aditivo, 
conforme § 6°. Do Art. 44 do Decreto fl° . 37,843/2016. 
8.3 - será editado termo de apostilamento pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
quando necessária à indicação de crédito orçamentário de e ercicios 
futuros e quando a organização da instituição solicitar remanej mento de 
recursos ou alteração de itens do plano de trabalho. 
9.3.1 o: 

remanejamento de pequeno valor e a aplicação de rendi entos de 
ativos financeiros poderão ser realizados pela organização da ociedade 
civil no curso da parceria, com posterior comunicação à admi istraçâo 
pública; desde que em beneficio da execução do objeto, obser ados os 
procedirjientos e limites estabelecidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC no ato 
normativo setorial. 

CLÁUSULÀ NONA - DO GESTOR DA PARCERIA 

Os agentes públicos responsáveis pela gestão da parceria de que 
trata éste instrumento, com poderes de controle, fiscali ação e 
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acompahhamento serão designados em atc público no Diário O icial do 
Distrito Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA - MONITORAZIENTO E AV2UIAÇÀO 

10 - Às ações de monitoramEnto e avaliação poderão utilizar te ramentas 
tecnológicas, tais como redes sociais na internet, aplicativos e outros 
mecanismos que permitam verificar os resultados da parceria. 
10.1 - A Comissão de Mortitoramentc. e Avaliação, designada em ato 
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, atuará em caráter 
preventivo e saneador, visando o aprimoramento dos procedi entos, a 
padronização e a priorização do controle de resultados. 

10.2 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deverá realizar visita técnic in loco 
para subsidiar o monitorarnento da parceria, podendo no ificar a 
ORGANIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL com antecedência em relação data da 
visita; 

10.3 - A Comissão de Moni.toramento e Avaliação homologará até a daLa a 
ser eàtipulada em ato normativo interno o relatório tá nico de 
monitoramento e avaliação emitido pelo gestor da parceria, que onterá: 
- descrição sumária do objeto e análise das atividades realiz das, com 
foco no cumprimento das metas e no beneficio social da ex cução do 
objeto; 

- valoites transferidos pela adMinistração pública distrital; 

- seçãà sobre análise de prestação de contas anual, caso a ex cução da 
parcerila ultrapasse um ano e as ações de monitoramento já tiverem 
permitido a verificação de que houve descumprirnento injustifica o quanto 
ao objéto; e 

- seçãd sobre achados de auditoria e respectivas medidas saneadoras, caso 
haja auditorias pelos órgãos de controle interno ou externo v ltadas a 
esta parceria. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ATUAÇÃO EM REDE 

Não será possível a execuçâo da parceria pela siste ática de 
atuaçad em rede prevista na Lei n° 13.019/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

12.1 —: A prestação de contas será um procedimento de acomp nhamento 
sistemático da parceria, voltado & demonstração e verifi ação do 
cumprirdento de metas e resultados, que observará o disposto na Lei 
13.019/2014, no Decreto Distrital n° 37.843 de 16/12/2  16, nas 
Orientações Pedagágicas para as Instituições Educacionais Parc iras que 
ofertam Educação Infantil e em normativo setorial a ser publicado pela 
SEEDF. 
12.2 - A prestação de contas final consistirá na apresenta ão pela 
ORGANIaPÇÂO DA SOCIEDADE CIVIL do refltôrio de execução do o jeto, no 
prazo de 90 (noventa) dias após o término da viflncia da parceria, 

HaentFo iffeIuhridades leste instrr'mento entre cri çenbço com a o a, d.. n de (:cLnbJte Cornnck. no telefone í)XOO-&l4QflM í fl 1 mi 
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prorrogável por até 30 (trinta) dias mediante solicitação justificada 

12.2.1 - O relatório de execução do objeto deverá conter: 

1 - descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do ob eto, para 
demonstrar o alcance das metas e dos resultados esperados; 

II - cõmprovação do cumprimento do objeto, por documentos como listas de 
presença, fotos, depoimentos, videos e outros suportes;e 

III - documentos sobre o grau de satisfação do público alvo, qi e poderão 
consistir em resultado de pesquisa de satisfaçã3 realizada no curso da 
parceria ou outros documentos, tais como declaração de entida e pública 
ou privada local, ou manifestação do conselho setorial. 

12.3 - O parecer técnico da ADMINISTRAçÃO PÚBLICA sobre o re latôr3o de 
execução do objeto, considerando o teor do relatório tcnico de 
monitoramento e avaliação, consistirâ na verificação do cumprmento do 
objeto, podendo o gestor da parceria: 

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

- conc:luir que o objeto não foi cumprido e que não há jus ificativa 
suficiénte para que as metas não tenham sido alcançadas, o que implicará 
emissão de parecer técnico preliminar indicando glosa do valores 
relacionados a metas descumpridas sem justificativa suficiente. 

12.3.1 - Caso haja a conclusão de que o objeto não foi cumprid ou caso 
haja indicios de irregularidades que possam ter gerado dano ao erário, a 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL será notificada para apresentar m atã 90 
(noventa) dias relatório de execução financeira, que conterá: 

- relação das despesas e receitas realizadas, inclusive r ndimentos 
financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do Plano de 
Trabalho; 

relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quan4o houver; 

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

- extrato da conta bancária específica, salvo quando já disp níve.L na 
plataforma eletrônica de processamento da parceria; 

- cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou rec bos, com 
data, valor, dados da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e do f rnecedor, 
além da indicaç&o do produto ou serviço; e 

- memória de cálculo do rateio das despesas, ncs casos em que algum item 
do Plano de Trabalho for pago proporcionalmente com recursos da parceria, 
para demonstrar que não houve duplicidade ou sobreposição de fontes de 
recursos no custeio de um mesmo item. 

12.3.2 - Com fins de diagnóstico, para que a ADMINISTRAÇAu PÚELICA 
conheça a realidade contemplada pela parceria, o parecer têcnicc abordará 
os impactos econômicos ou sociais das ações, o grau de sati fação do 
público-alvo e a possibilidade de sustentabilidade das ações. 

12.4 - Caso tenha havido notificação para apresentação de rel tório de 
execução financeira, sua análise será realizada mediante parece técnico 
que examinará a conformidade das despesas constantes na r lação de 
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pagamentos com as pievistas no Plano de Trabalho, considerando a análise 
da execução do objto; e verificará & conciliação bancária, p r meio da 
correlaçào entr as despesas da relação de pagamentos e os ébitos na 
conta. 

12.5 - A análise da prestaào de contas final ocorrerá no pr,  
(cento e cinquenta) diaá, áontado da data de apresentação: 

- do relatório de execução do objeto, quando não - for nec 
apresentação de relatório de execução financeira; bu 

- do relatório de execução financeira, quando houvér. 

12.5.1 - O prazo poderá ser prorrcgado por igual périodoj mediante 
decisão motivada. 

de 150 

sária a 

12.5.2 - O transcurso do prazo aS que as contas tenham sido 
não irabede que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL párticipe dec 
públicos ou celebre novas parcerias, nem implica impossibiIj-d 
apreciàção em data posterior ou vedaço a que se adote. 
saneadoras, punitivas ou destinadas ao ressarcimento do erário. 
12.6 O julgamento final das contas, realizado pela autor 
celebrou a parceria ou agente público a ela diretamente 5u 
considerará o conjunto de documentos sobre a execução e o mon. 
da parceria, bem como o parecer técnico conclusivo. 

12.7 -: A decisão final de julgamento das contas será de aprc 
contas) aprovação das contas com ressalvas ou rejeição das cc 
instau±açào da tomada de contas especial. 

! 
12.7.1 - A aprovação das contas com res5alvas ocorrerá quando, 
curnpridos os objetivos e metas de parceria, for constatada imp] 
ou qualquer outra falta que não resulto em dano ao erário. 

12.7.2 - A rejeição das contas ocorrerá quando comprovada o 
dever de prestar contas; descumpriinento injustificado do 
parceria; dano ao erário decorrente de ato de gestão ilei 
antiecdnômico; ou desfalque ou desvio de dinheiro, bens oi 
públicos. 

12.8 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá apresenta: 
administrativo no prazo de 15 (quinze) d-as após sua notificaçãc 
decisão final de julgamento das contas. 

12.8.1 - O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a dec 
qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, encamini 
recurso à autoridade superior. 

12.9 - Exaurida a fase recursal, no caso de aprovação com res 
ADMItUSTRAÇÃO PÚBLICA providenciará o registro na plataforma E 
das causas das ressalvas, que terá caráter educativo e pr 
podendo ser considerado na eventual aplicação de sanções. 

12.10 - Exaurida a fase recursal, no caso de rejeição das 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deverá notificar a ORGANIZAÇÃO DASOCIEC 
para que: 

- devolva os recursos de forma integral ou parcelada, nos term 
Distrital Complementar n°  833/2011, sob pena de instauração de 
contas especial e registro no Sistema Integrado de Gestão Goverr 
SIGGO e em plataforma eletrônica, encuanto perdurarem os 

preciadas 
arnamentos 
ie de Sua 

medidas 

dade que 
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determinantes da rejeiÃo; 'ot5. - 
- soliite o ress&rcixnto ahrio por meiõ de 6; 2 ; tórias.-a 
relevabte interesseocial rnédia,te a épresentQâo de novo Plano de 
Trabalho com prazo não superior a rúétade dQ prazo ôriginal de e ecuçâb da 
parceria, desde que .-a decisão mal não tenha sido pela devolução 
integral dos recursõ è que não ténha sidapontada a existênc a de dolo 
ou fraLde; 

1211 - Os débitos seàoapurados mediaate atua1izaçàb. onetária, 
4 ............. - ,.-_ 

oDservaao o Incice Nacional ce Preços ao :Consum.r, Amplo - IPCA, 
calculado pela Fundação Instittó Brasi1eircfde-Geogriia e Est tistica - 
IBSE, acrescidos de juros de inora'talculadoCnos tetmordo Códi o Civil, 

12.11.Ï - Nos casos em que for cornprovaao dol'õda ORGANZAÇÀO dA-
SOCIEDÀDE CIVIL ou de seus prepostos, os juros -serão calculadoA a partir 
das datas de liberação dos recursos, sernsubtraçào de eVentual periodo de 
inércih da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quanto ad. príz0 de aná1tsé de ontas; 

12.11.2 - Nos demais casos, os juros serão calculdos a partir a data de 
término da parceria, com subtração de eventual periodo de inércia da 
ADMINITRAÇÃO PÚBLICA quanto ao prazo de análise das contas; 

1212 - Caso a execução da parceria ultrapasse um ano, a ORGA nAÇÃO DA 
SOCIEDÂDE CIVIL providenciará prestação de contas anual poi meio da 
apresehtação de relatório parcial de execução do objeto, que o servará o 
disposto na Lei n°  13.019/2014, em seu regulamento e as seguintes 
exigéncias do ato normativo setorial a ser publicado. 

12.12. - Caso haja a conclusão de que o objeto não foi cumprdo quanto 
ao que se esperava no periodo de que trata o relatório ou caso haja 
indicios de irregularidades que possam ter gerado dano ao rário, a 
ORGANIAÇÂO DA SOCIEDADE CIVIL será notificada para apresentar relatório 
parcial de execução financeira; 

o 
1212.2 - A análise da prestação de contas anual será realízad2 conforme 
procedïmentos definidos no Decreto Distrital n° 37,843/20 6 e ato 
normativo setorial a ser publicado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SÇÕES 

13.1 -, A execução da parceria em desacorda com o Plano de Tral ilio, com 
este £nstrumento, com à disposto na Lei Nacional n°  13.019 2014, no 
Decreté Distrital n° 37.843, 16/12/2016 e nas Orientações P dagógicas 
para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação 
Infantil e nas Orientações de Execuçao Administrativo - Finan ira pode 
ensejab aplicação à ORGARIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, garanti a prêvia •! 
defesas das seguintes sanções:  

1 - adertência; -. 

II - Suspensão temporária da participação em chamamento' blico e 
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgaose entdaes da 
esferaE de governo da administração pública sancionadora, por razo não 
superior a dois anos; ou 

'4 
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III - declaração de iidoneidade para participr de'rhamame'ntD público' 
ou celebrar parceria ou cdnttato com 6rgaos.e entidades de todas as 
esferas de governo. 
13.2 - É facultada a defesa do interessado ãttts da aplicação ca sanção, 

no prazo de dez dias a contar do tecébihentc de notifièãção com essa 
finalidade. - 

13.3 -A sanção de adverêncjã tem caráter educativo e preventvo e será 
apiicaaa quando verificadas irregularidades que não 3 ust fiquem a 

- 

aplicaào de penalidade mais severa.  

13.4 
- 
A sanção de suspensão têruporária deverá ser aplicada no casos em 

que vérificada fraude na celebração, na execução ou na pre tação de 
contas da parceria, quando não se justificar imposição da lenalidade 
mais severa, considerando a natureza e a gravidade da iM ação, as 
peculihridades do caso concreto, as circunstâncias 

-- agtavsntes ou 
atenuabtes e os danos. 

- 

13.5 As sançôes de suspensão temportria e de decla ação de 
inidonidade são de competência exclusiva dàDMINISTRAçÂo PÚBL CA. 
13.6 - Da decisão administrativa sancionadora cabe recurso 
administrativo, no prazo de dez dias, contado da data de c ência da 
decisàb, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos da 
aplicação da penalidade. 
13.6.1 - No caso da sanção de suspensão temporária ou de decl ração de 
inidonhdade, o recurso cabivel é o pedido de reconsideração. 
13.7 - Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporá ia ou de 
declaração de inidoneidade, o impedimento da ORGANIZAÇÀO DA SOCIEDADE 
CIVIL àeverá ser lançado no Sistema de Gestão Governamental 

- S GGO. 
13.8 - A situação de impedimento permanecerá enquanto perd rarem os 
motivok determinantes da punição ou até que seja Providenciada a 
reabilitação perante a ADMINISTRaÇÃO PÚBLICA, devendo ser Mncedida 
quando houver ressarcimento dos danos, desde que decorrido o prazo de 
dois aros. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO E DENÚNCIA 

14.1 Este instrumento poderá ser rescindido, caso Ócorra o 
inadimpleniento de quaisquer das cláusulas pactuadas, bem como d nunciado 
por conveniência das partes, ou ainda pela superveniência de no ma legal 
ou adr&inistrativa que impeça sua continuidade, bastando para tanto, a 
observância do prazo minimo de 60 (sessenta) dias para pré-avis 
14.1.11 - A rescisão do Termo de Colabcraçao poderá, ainda, o orrer em 
face do inadimplemento das cláusulas pactuadas, particularment , quando 
da constatação, entre outras, das seguintes situações: 
- utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 
- aplicação dos recursos no mercado financeiro, em desacordo co o Puno 
de Trabalho; 

. . 

- não apresentação das prestações de contas parciais à final, n s prazos 
estabeÍecidos; 

11 50 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
- 

SECRETARIA DE ESTADO EDOCÂQ DO DISTRITO FEDE AL 
e 

- cozdiçôes pedagógicas em desaáordo cono hoi e  Trabali )e com 
documento de diretrizes denominado Cilentações PeJagógicasd ltermb de 
Colaboração. - 

- . 
- 

14.2 Os participes são :responsávei.pelas obri9açôe5 do perJ ode em que 
efetivamente vigorou.a parceria. 

- 14.3 
A ADMINIsTRÂÇÃo. PÚBLICA poderá rescipdjr unilateral- ente este 

instrSento quando houer 1ne4cuçao do objeto ou o descunip irnen6 do disposto na Lei n° 13.0l9/2014 beM ccÇjuo no De&reto Distrital n° 3784 
16/12/2016 que implicar rejúÍzo ao interessepúblico, g rintida à. 
ORGANIzAÇÀo DA SOCIEDADE CIVIL .a opórtunidade de defesa.. 
14.4 - A rescisão enseja a imediata adoção das medidas cabi¼i ao caso, 
tais como a aplicação de sansões privistás nestê iní€x imento, a 
notifÍcaçâo para devoluçào de recursos e a instautação de sinc éáncia ou 
de processo administrativo disciplinar,' ccnfo

.rm'e ã Peculiai idade dos 
fatos que causarem a necessidade de rescisão. .- - 

CLÁUStia DÉCIMA QUINTA 
- T'itularidade de Bens 

15.1 -r Os bens permanentes adquiridcs, produzidos ou transfcrjnados em 
decorrência da execução da parceria serão de titular idade da 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
15.1.1 - Não se consideram bens permanentes aqueles que se d atinam ao 
Consumo. 
15.2 4 Os bens permanentes não poderão ser alienados, ress ivadas as 
previsbes especificas deste instrumento sobre os bens inservive .s e sobre 
as situações posteriores ao término da parceria. 
15.3 4- Sobre os bens permanentes de titularidade da ADM: NIsTRAÇÃO 
PÚBLICÁ: 
15.3.1: 

- caso os bens da ADMINISTRAÇÀO PÚBLICA se tornem ii serviveis 
antes 10 término da parceria, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL Olicitará 
orientção sobre quais providências deve tomar, tendo em vista a 
legis1çào de administração patrimonial de bens públicos. 
15.3.2! - Após o término da parceria, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA dei idirá por 
uma das seguintes hipóteses: 
15.3.2t1 - a manutenção dos bens em sua propriedade, permalecendo a 
custódia sob responsabilidade da ORG'INIZAÇÀO DA SOCIEDADE CIVIL até a 
retiraaa pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, que deverá ocorrer no pr zo de 90 
(noventa) dias após o término da parceria; 
15.3.22 - a doaçao dos bens à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, caso não 
sejam iecessãrios para assegurar a cc'nt.inuidade do objeto pac .uado por 

- 

execução direta ou por celebração de nova parceria com outra O MIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, permanecendo a custódia sob responsabi idade da 
ORGANIëAÇÀO DA SOCIEDADE. CIVIL; ou 
15.3.2)3 - a doação dos bens a terceiros, desde que para fins de 
intereÀse social, permanecendo a custódia sob rësponsabjl.dade da 
ORGANIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL parceira até sua »retirada, que deverá 
ocorres até 60 (sessenta) dias após a edição do atd da doaço. 

Hindo &rcpluldSes nesle Ssmmwa cntt em comtk com søv.ldoçt dr Connt &C..nççc nt u)cfirre QVJO.6449060 ((kcrno ,OW2Qj2, 
- 
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GOVERNQOISTRItO FÉDERAL. 
- 

SECRETARIA DE ESTAD&ErrJcAçÂo DO DISTRITO FEDE 
a 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
- CESSÂO-DE liso DE BEM IM6VEL E MÓVEL 

- 

16.1 t A ADMINISTRAC4O PÚBlICA cederá c iM6''ei - ao C2PI e os iii veis nele constantes para a ORGANIZaçÃO DA SOCIEDADE CIVIL enquanto durar a 
vigênja, para uso exclusjvo:.do objetD deste termo, não sendo lecessária 
a formalização de Termo de Cesào de (iso de liemjrnóvi. 
16.2 - A ORGANIZAÇÀO DA SOCIEDADEcVIL déveráianter sob suk guarda e 
consevaçâo, os bens móveis disonibj:jzad3c pela ADMIN±TRaç O PÚBLICA 
até a extinção da parceria. 

 

CLÁUSTJLA DÉCIMA SÉTIMA 
- DIREITOS INTELECTUAIS 

- A 

17.1 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CEVIL declata, mediante a tssinatura 
deste instrumento, que se responsabj1.ja integralmente por prnridenciar 
desde já, independente de solicitação da ADMINISTRAÇAO PÚBLICA todas as 
autorizações necessárias para que a 1D)4INISTRAÇÃO PÚBLICA, sem ónus, 
durante o prazo de proteção dos direitos incidentes, em erritôrjo 
nacional e estrangeiro, em caráter não exclusivo, utilize, frua e 
disponha dos bens submetidos a regime de propriedade intelc ctual que 
eventualmente decorrerem da execução desta parceria, da seguint forma: 

17.1.1, 
- Quanto aos direitos de que t:rata a Lei Nacional n°  9 279/1996, 

pelo uso de produto objeto de patente, processo ou produ o obtido 
diretamente por processo patenteado, desenho industrial, indicação 
geográica e marcas; 

17.1.2 
- Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional n° 9 610/1998, 

pelas seguintes modalidades: 

- a reprodução parcial ou integral; 

II - a adaptação; 

III - tradução para qualquer idioma; 

IV - a inclusão em fonograma ou produc.o audiovisual; 

V - a distribuição, inclusive para oferta de obras ou produçõe mediante 
cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita 
ao usuário realizar a seleçao da obra ou produção para percebc-la em um 
tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demai da, e nos 
casos Si que o acesso às obras ou procuções se faça por qualquer sistema 
que importe em pagamento pelo usuário; 

VI - a comunicação ao público, mediante representaçâo, rec1taçâo ou 
declamação; execução musical, inclusive mediante emprego de ali à-falante 
ou de istemas análogos; radiodifusàc sonora ou televisiva; caDtaço de 
transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva; snorização 
arubiental; exibição audiovisual, cinematográfica ou -por processo 
assemelhado; exposição de obras de artes plásticas e figurativa 

VII - a inclusão em base de dados, o armazenamento em comp itador, a 
-. 

microfilmagem e as demais formas de aEquivamento do gênero; 

untado írnwJIa,id.tsr,te tlrunno. me em Loatmo com e Oidor, • Ccçc, no cekf,e fl!t-64dOfl6o (Decreta O3/2OI2j 
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GOVERNO DO JISTRLTO FEDERAL 
SECRETARIA DE EStADO E:JcAçAo DO DISTRITO FEDE AL 

17.1.3 
- Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacionl n° .456/1997, 

pela utilização da cultivar. 

CLÁUSULA DÉCIMa OITAVA 
- CUMPRn4ENTO AO DECRETO DISTRITn. n°  34.03112012 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em Con ato Com a 
Ouvidoria de Contate à Corrupção, no telefone. 0800 6449060 (Decreto n° 
34.031/2012). 1 

- 

CLÁUStjLA DÉCI?ffi NONA - DO FORO 

Nos casos em que não for possível solução aninist ,ativa em 
negociação de que participe o ôrqo de assessoramento ji idico da 
admin{straçao pública, fica eleito c Foro de Brasilj-a/Djstrjt Federal, 

-- para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos deccrrentes da parc ana. 

para firmeza e validade do que ficou pactuado la Trou-se o 
presente instrumento em 02 (duas) vias deigual teor e form€, para um 
único efeito legal, que lido e achado conforme, vai assin ido pelos 
parceiros e testemunhas abaixo: 

Brasilia, de de 2017. 

Pela AbMINISTRAÇÂO PÚBLICA 

xx xxx xxxxxx xxxx cxxx xx xxx xxxx 
Secretário de Educação do Distrito Federal 

Pela OGANIzAÇÂo DA SOCIEDTiDE CIVIL: 

XXxx xxxx xx xxx 
Presidente 

Testemunhas: 
1) Nome,: 2) Nome: 
CPF: CPF: 

eU 
e Li 
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GOVERMc) DE BRASÍLIA 
SLCRETAFJA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

ÁSSESSORJA JURíDICOLEGJ5p.J 

INFORMAÇÃO JURíDICA N°: 181/2017 
- AJL/SE 

PROCESSO N° 0460-000037/2017 
) J 

INTERESSADA: STJPLAV 

ASSUNTO: Edital de Chamamento Público ,0 03/2017 - CEPJ 
1 Hro 

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO, MINUTA 
DE EDJTAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 
03/2017. CENTROS DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA 
INFÁNC}À - CEPIs. PARECER N. 33012017 - 

PRCON,PGDF. RECOMENDAÇÕES A SEREM 
OB SER VitDAS. 

Senhora Chefe da Àsscssoria Jurídico-Legislativa, 

- Relatório 

Trata-se de minuta de Edital de Chamamento Público de Organi sagóes da 

Sociedade Civil que tenham como intere5 se em gerir, por meio da fomialização de i m Tenno 

de Colaboração, um ou mais Centros de I4ucaçâo de Primeira Infância— CEPIs, ei i período 

integal (10 horas) e ao valor mensal de R$ 747,53 (setecentos e quarenta e se e reais e 
cinquenta e três centavos) para cada criança de zero a cinco anos. 

Os presentes autos foram encaminhados a d. Procuradoria-Geral d Distrito 

Federal, para análise da minuta de Edital e seus respectivos anexos (fis. 08/I146). 

Por sua vez, ad. PUDE se manifestou através do Parecer n.°  33 /2017 - 
PRCON/PGDF, elencando algumas recomendações a serem atendidas. rektivas á inuta de 

Edital e à minuta do Termo de Colaboraço, bem como indicou a- necess ade de 
complementação de elementos da instrução j:rocessual. 

- Na sequência, esta Ass:ssoria encaminhou os autos aos setores técnicos 

compètentes, para fins de adoçào das providências sugeridas por aquela Casa Jurídic (j) 
- 

ASSE3$ØRIAJURbIcoLEeIs;JIvA 
tp 1? 56 SON - Cd. 02- Lt. 17- BP. C - Edficjo Phenlcio - 14'ndar 1 -

--- Telefone: 3E01-3252 - aj1 sedfgrnaiLcom 
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Li GOVERNO DEBPÁSL]A 
• .S SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO .Y2.t.. 

ASSESSORIA.3IJRIDICOLEGI;LAT1VA 

Após a realização das adequaçies pela SUPLAV, o presente pr cesso foi 

restitÜído a esta Ássessoria, para ffis de verificaçâo quanto ao atendim nto das 

recoúwndaçôes propostas no Parecer n.°  330/2017— PRCON/PGDF. 

II - Análise Jurídica 

lnicialmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação se mitará à 

verilibação dos requisitos constantes do Parecer a° 330/2017 - PRCON/PGDF, qu analisou 

a miiiuta de Edital e seus respectivos anexos, e à legalidade, não adentrando nos aspectos 

técnios do pretenso Chamamento Público. 

Nesse sentido, passa-se a anilise do cumprimento das recoi 

ofereóidas pela d. Procuradoria-geral do Distrito Federal, no opinativo supracitado: 

Da insíncão processual: 

- Avaliação do Imóvel( cor,]bnn exigido pelo artigo 1°, parágrafo 
1, da Lei n.° 5.730/2016). 
O referido requisito deverá ser atendido previamente à celebra 
Termo de Colaboração, sendo necessário constar desse risfrum 
dados elaborados. 
JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO SENHOR SEC1 

EM DESPACHO DE FLS. 210/212. 

- Elaboração de documento que contemple as informaçaes 
condições de uso dos bens móveis; 

JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO SENHOR SE' 

EM DESPACHO DE F]LS. 210/212. 

- Elaboração de documento em que haja a previsão do quanlitativo 
possíveis de serem atendidos em cada escola; 
NAO ATENDIDO. 

Apesar da justificativa qwe;entada pelo Gabinete desta SI 
despacho datado de 27/04/2017. no Parecer ii..'  330 

PRCON/PGDF, a d. PCUF' entendet que as informações consi 
Orienlação Pedagógica iüio são suficientes para esua flirialidadi 
pelo qual indicou a necessidade de fonnnlaçâo de documento e 
com a referida previsão. 

ASSESSíJRIAJURIDtO-L.EGISI.ATIVA 
SBN - Od. 02— Lt. 17— BI C - Edifício Pheníci3 - 14° Andar 

-.-------._-. 4 Telefone. 3901-3252 - ajI.sedfgrnaiI.com  

Prcceso09 Página 2de4 

t. 2L44 

inciso 

o do 
o os 

rÁmo 

rito as 

I'ÁRIO 

alunos 

em 
.017 - 

ntes da 
motivo 
pecífico\ 



GOVERNO DE BRASILIA 
SECRETARIA DE ESTAI)ODEEIUcAÇÃO P.rr 

-. ASSESSORIA JURIDK:O-LEGISLAflVA 

Iï*.: IJ4ILJ 
- Expedição de ato norni ativo setorial, para a equiparação dos valo es por 
criança; 
ATENDIDO. (consta à 11.208 dos autos, a cópia da Portaria n. 183, de 
23 de abril de 2017) 

- Verificação por parte dos setcns técnicos quanto à adequação do Plano de 
Trabalho a ser apresentado pelas Organizações da Sociedade Civil, com o 
estipulado nas Orientações Pedagógicas e ao disposto no €rtigos 22, da Lei 
n.° 13.019/2014. 

ASERATENDIDO EM 1%1101'/[ENTO OPORTUNO. 

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

A SER ATENDIDO EM MOMENTO OPORTUNO. 

- Submissão dos autos á GovernançnfDF, a fim de que deliber sobre a 
possibilidade de excepcionaivu a vedação contida no artigo 7 VI. do. % Decreto n.° 37.121/2016. 
NÃO ATENDIDO. 

Da Minuta de Edital (fls.17O/L&j 

- Compatibilização do item 5.1 do Edital, que menciona que a 
imóveis se dará por meio de Termo de Cessão de Uso,, com a 
Dócirna Sexta do Termo de Colaboração, na qual consla que 
necessária a formalização de lerino específico; 
ATENDIDO. 

-Justificar a previsão de poïituadto exclusivamente quanto à exper 
entidade, na medida em cxue o art. 27, da Lei n.° 11019/14, cn 
impoilância ao grau de Edequacão da proposta aos otetivos espe 
parceria, o que é diferente de simples demonstração de: experiência; 
JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA SUPLAV 1114 DE 
DE FLS. 190/191. 

- Defiir outro critério de desempate para o caso do previsl& no iter 
ser suficiente; 
ATENDIDO. Verifica-si, 2 irclosão do item 9.2 na minuta de Ed 

- Compatibilizar os prazos de vigência do edital consignados no i 
no item 19.1; 
ATENDIDO PARCIALIMENTE. 
Sugere-se a revisão da par*c final do item 19.1, não pi 
adequado utilizar como nireo inicial da contagem do prazo de 
do certame, a data da a,si'uflu na dos Termos de Colaboração. 

ASSESSORPAJURIOICO-LEGISLJ;TIVA 
-- 7 SBN - Cd. 02—Li. 17— DI. C— Edificio pFienicia— 14' Andar 

TeIeono:3EO1.3252—ajI.sed@gmau.com  
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GOVERNO DE BRASÍLIA  
SECRETARIA DE ElDO DE EDUCAÇÃO ;f VQQ 

ASSESSORIA JURIDICO-LEGISLÀflVA 

.r: 
........................... 

- Trazer no corpo do edital a forma de reajuste dos valores, que p derá ser 
definido sempre em portaria. 
ATENDIDO. Verifica-se a iiclusão do :item 2.6 na minuta de E( 'tal 

Da Minuta do Termo de C clifirgçflQJ s, 193/207) 

- Aredação do item 4.2, encontra-se confusa, merecendo reparos. 
ATENDIDO. 

- Incluir, na Cláusula DEcirna Sexta, disposições mais específicas e claras 
sobre as obrigações de cada oartíeipe em relação às despesas guarda, 
conservação e devolução dos bens cedidos; / 
ATENDIDO PARCIALJVJ[ENIE. 
Embora a Cláusula Décima Sexta seja relativa à cessão de usc de bem 
imóvcl, ° item 16.2 contemplou aspectos referenics à g arda e 
conservação de bens móveis. 
Nesse sentido, mostra-se necessário incluir previsões mais esj educas, 
conforme recomendado peiz d PGDF. 

- No item 8.2.22, incluir que o reajuste, se conveniente e cportun  , deverã, 
também, adequar-se á Lui Ü  10.192/2001, devendo-se, desde já, prever o 
índice a ser aplicado (IPUA, em conformidade coro o D( reto n° 
37. 12 1/2016). 
ATENDIDO. 

Ante o exposto, considerando as orientações ofertadas no Parecer 

PRCON/PGDF, entende-se pela viabilidade jurídica de publicação do edital de 

Públièo n.° 03/2017, desde que sejam atendidas todas as recotneridaç4$es no 

presente opbativo. 

É entendimento, que subrnto à elevada consideração de Vossa 

Brasília, 27 de abril 201.7 

4/ ------ 

CLÁIJDIA BOl)IUGUES VIEIRA. 
Matríc alia n. 220.687-0 

-, 

fr 

226.4943 

ASSESSORIAJURiDICO-LEG5LATlVA 
SBN - Qd. 32- 17— BI. C - Edific$o Phenica - 1i°Mdar 
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Á. GORNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE. ESTADO DE EDUCAÇÃO 

ASSESSOHIA JURIDICO-LEGISLATJVA 

INFORMAÇÃO JURÍDICA N°; 181/201; -AJL/SEDF 
REFERÊNCIA: VROC:ESSO N° 0460.900037/2017 
INTERESSADO (A): 8JF14\T 
ASSUNTO: EDITAl. DE CHAMAMENTO PÚBLICO N 0312017 

Senhora Citefe da Assessoria Juridieo-Legislatíva, 

Coaduno com o entendimento vcndhdo no despacho da lavra do 
(:i 

Cláudia Rodrigues Vieira, a qual, ao analisar a presente demanda, valeu-se das legislaçõ 

que vèrsaln sobre os procedimentos adequalos çara a realização do que se preb:nde na 

Edital de Chamamento Público ri0  03/20]7 qre:;entada. iiclusive do Parecr n° 3 

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

pelos setores técnicos na redação da referida i!Iiouta. 

Posto isso, ratifico o inteiro teor da Informação Jurídica n°  181/201 

recomendação de que o pleito seja encaminhado à SUPLAV para ciência e providências 

À superior consideração. 

Ú 

Brasília, 27 de abril de 20]7. 

JULIA$Ã 
Assessora T c nico ur.dico Legislativa t E 

Matrí:u!a ri.°  .306827 

De acordo. 

Aprovo o despacho supra por suas pronrias razoes. 

À SUPLAV para conhecimento das informações prestadas por esta 

providëneias subsequentes. 

(a) Dra. 

Vigentes 

.inu(a do 

caia a 

e 

Brasília, 27 de abril de 2017. 

-. 

HELLFN flUCÁO 1) ARVALHO 
Chefe da Asessoriu lo ídi o-]_egislativa 

cflóJ±:J1 
('. 

íy ..... 

ASSESSORIA JURÍDICO-LEIJ1SCATI\'A 
SBN - (id 02- J t. 7 - 131. C - Edificio Phenieia - É4 Andar 
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ut9r'a do Cjjnso de Qualificação p;ra 4'/xiltares e Tëcnicos em EMènnagtm tni Centro 
C'rur. tco e Lontsal de XI ater'al e Esteri i çõo da r:scoLa Teenica dc Saude dc 3 msl lia 
LTleSa. DO PROÇhD(MENTO: 000lrato obedece hõa termos do Projctp Curso de Qua-

açç pana Asniltares Tccn'ços cm Entcrnnacm em Crttso C'ratrgtco e Centrar c 
MaterffiJ e Estci'l,nçao (tia. 20I25) Farccer/Geeoit/Proiur 3120 7 411a. 161/164). funda- 
menta-se no are 100 mc. da L,ei omnPement4r 40)20 li e are. 1 e 2'. inc. 1 e 1 do 
Decreto 33 . 1112012. VÃ iflx: R $ 0.'J9i 40 Otove tI novecento, noventa oito reais e 
quarenta çtnravos). DOTAÇÃO ORCÃMNTARIA ESFERA: 1. m4IDADE ORÇAMEN 
TARIA 2fl03. PROORAMA ['E TRABALhO; 1236361022IIÇO 1 IDOSO 0. NA-
TUREZA DA DESPESA 339036. CONTRAPARTIDA: 99999. FONTE DE IEC[JRSOS: 
I000IQ00. NOTA DE EMPENHO: 21)I7NEO0I4I EMPENHO DA OESPhSA: R$ 
9.99L10 (nove TE' L novtecntos ni» cnta e tio real e e unrenta centavosl. MOI) A LIDA DI 
GLobal. VIQENCIA. Dc 12/06 a 14/09/2017 DESPESA EE-PECS. PROCESSÓ 
064 .0.270/20 ló. As nartes SU iciiar-ae-ão as normas da Lei 8.666i9 e M cl use Las coa-
InLusis. ASSINATURA 12/06.2017 FEPECS MARIA IJILMA ALVES TEODORO 
LEILA MARIA DE SOUSA 

._SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÂO*I 

Prcesso 0S0 0074R 1/2013 l'itercssado: Secretaria dc Estado dc Educação do Djstrito Fc-
derul. Asstmlo: Contrala4o de emprcsL via dispensa dc Iicitaçào, remanescente da Coo' 
corréncia ? 24/2013. O Subsecrelkio de Admintetraçan Geral deata Secretaria. com  base os 
competéne is de Ieada I Lo leito do art. 5, Forjaria ? 121. dc 24 dc maiço dc 2009, 
com base nos artigos ¶L 59 e 61, da [ai n 4.320, de 17rn11 94 e ainda. no ai. 19, inctos 
1 e II, do are. 30 e no CapiiL,lo VIII. do Decreto n n59g.  de I5/12'20 lo, reronhece a 
Dispensa dc Licitação nos tcnuos do Sri tO 24, nciao XI. da Lei ti'  664,/93. Parecer e 
907/1011 - PROCAD*CiDI lnt'om,sção Ju 

es 

ridira e 204/2017 e no are. 7'. da Lei n' 3.163, 
dc 03 de tubo dc 2003, autonca a rcakzaçào oral da despa no valor de R$ 2 163.094,97 
(dois milhõ, cento e sessenta tes in il. linvenia e uatrn reais e novonta e seI ecn lavos). 
em favor da Empresa INFRA ENCETH INFRAETRUTUPJ¼ CONSTRUÇXO E co-
MERCIO LTDA. - E?1 . cujo objeto é a retomada da c0n5tn1ç30 do Centro de Educação da 
Prmei,a Inlnc[a - (:1W], [ocali?dn ia OR - 204. Conjunto Ló, Lote 0! - Samambaia/DE 
Ato que ratifico nos termo, do artigo 

Diário 
26, da Lci a' &666/l 993 e determino a sua publicação 

no Oficial do Diarrito Federal, pana que qoira a necessária eficácia. Brasilia. 30 dc 
maio de 2017. J o] io G cegor ii,  Fi 1h is - Secretário de Estado dc Edacaçéo do Disln Lo F'c4cra1. 
Brasilia. 30 dc junho dc 2017. 

Xt_pub licaáos por tereni sido encare inhsdos com incorreções no original, publicado tio 
DODk e 03, 31/05/2017, pagina 37. 

SUBSCRETARIÀ QE ADMINISTRACÃO GgRAL 
COM!SSAO DE SELEÇAO DE CHAMAME1TO PUBLICO 

Em 30 do unito dc 2017 
ANITA AVSS DA FONSECA 

Presidente da Comisso 

 

Este doctmien pode ser veriricado no endestço eleütnico hLm:/Nvwin.rbaóiJttL 
pcbcMigo500l10l70703LXK43 

I)ocunt e Isto ind nado digitalosente conforme 4 n 1 200-2 de 24/05/204)1, que insti rui a 
1 nirar scnitura dc C barca Púbi ices Brasileira - ICP-Rrani 
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PÁGINA 2 Diário Oficial do Distrito Federal Edição Extra N°32, terça-feim, II dejulho de 2017 

SEÇÃO ID 

aETARiADEúTÃDODE EDUCÏÇÂÕ 

RESULTADO nppixrrlvo DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

DO CHAMAMENTO PÚBlICO N°  01fl017 

O SEORETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 

trtbuições constantes do Deere o ia 37. S4 3 de '3/12/201 II. e/e o subitcm 14.4, capitulo 14 

da Edic] Norisativo para o Chamamento Público n 02/2017, cujo objeto é O atendimento 

gratuito à eh11Ças dc O a 5 anos, prime ira etapa da Edueaço Hás' ra. cm  período i 'negral de 

[0 horas didri sa. elo pródi o próprio. consuisica e  torna  p4b1 ice aos i Ite, esssdos. o JestL] Lado 

da jialaamento dos recLarsos apresentados pelas Ornando,aca, da Sociedade Civil - OSC. que 

tiveram seus reguatros inabiltcados no Resultado Provisóno, divulgado no DODF Nr 125, de 

1)3/07/1017. Após aitálise da documentação apteseittada pelas Organizações da Sociedade 

Civil, referente ao processo C 04ó0.000.036-20 17, comunico e divulgo o seguinle Resultado 

Defln,hvo: I.CONGREGAÇÃO iÃS OBLATAS DO MENINO JESUS, 2-CENTRO 

COMUNITÁRIO TIA ANGELINA 3- CENTRO COMUNITÁRIO SÀO LOCAS, 4 - CO. 

MUNIDADE EVANGELICA LUTERANA DE BRAStLIA; 05- SOCIEDADE SÃO VI-

CENTE DE PAULO- CRECHE FREDERICO OZANAM; 06- INSTITUTO PAZ E VIDA; 

07- OBRAS DAS FILHAS DO AMOR DE JESUS CRISTO; 05- OBRAS ASSISTENCIAIS 

PADRE NATALE I3AflEZZl CENTRO DE CONV]VflNCIA I. EDUCAÇÃO INFANTIL 

SAGRADA FAMÍLIA; 09-OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI CEN-

TRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DA MÃE DA PROVI-

DÊNCIA; lO- OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE HATÇEZZI CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIl, NOSSA SEN}IORA 130 CAR4O: li-AS-

SOCIAÇÀO MORADORES PROJETO L(JCIO COSTA; 12- ABC PRODItIN - CRECHE 

SÃO jOSÉ OI'ERÁRIO. 13. INSTITUTO NAIR VALADARES; 14. CENTRO CANTINHO 

ASSISTÊNCIA CANDANGOLÀNDIA; H. LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI; ló-

CASA DA MÃE PRETA DO ORASIL; I7-IlOTELZINIiO SÃO VICENTE DI PAULO; 

IS- ESCOLA INFANTIL CÍCERO PEREIRA; 19-CRECHE PIONEIRA DA VILA PLA-

NALTO; no CRECHESÃO VICENTE DE PAULO, 21-SOCIEDADE CRUZ DE MAlTA 

NOSSA SENHORA DE FILERMO; 22- SOCIEDADE CRUZ DE MALTA SÃO JOÃO 

BATISTA DE JERUSALÉM; 23-AÇÃO SOCIAL PAULA FRASSINETFI; 24 -ASSOCIA-

ÇÃO NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS; 25-LAR ASSISTENCIAL MARIA NA. 

ZARÉ; 26-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA.PASTOR FRANCISCO MI-

RANDA; 27- INSTITUTO VITÓRIA ROTA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO; 

28.S0CIEDADE ESPÍRITA AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINIIO; 29- SOCIE-

DADE DO AMOR EM AÇÃO.ESCOLINHA BEIJA FLOR, 30- OÁSIS, 31- CENTRO 

EDUCACIONAL DE tNTELILjÊNCIA, caiRo dcvidamcnte HABILITADAS!  d'ante dc mc- 

DIÁRIO OFICIAL 
DO DISTRITO FEDERAL 

Eedaçã.io e Administraçao; 

Aissnti do Palácio de IItrril i. Sala 111, 1érri. 

CEP: '1)075-900, Brasilia . 011 
'leleroiws; OXX6II 3961.450'_-3941 .1503 

Editiraçio ililprcáoi Imprensa Nacional 

ist sei, de óbice legal que justifique a manutenção do impedimento das 1 nstimições, após 

ojopri L.em a entrega de Leda documettiação exigida na fase recolas 1, jtns emala do EddaI - 

Ato eorttiituo Con fuicro no inciso Ido Sri. 5' da Portiria n' 121. dc 2 de realço do 2009, 

o Subser e táno do Adetinistmçào Geral. dar.se-á a boitsoltsgaç Se e adj udicaçáo do resultado 

r,nsl da seleção. Ressalto que a Organiação da Sociedade Civil - OSC, será convocada. via 

Oficio e e.rnai 1. paJa_ no prazo do 5 dias, a contar da Isontologação, a apresentar Pano de 

Tratsalho de acordo ct1n Is modelo disponibilizado pttr caia Pasta.B ratil,a/DF, ID dei ulbo de 

2017JúI,o Greério Filho, Seerciárto do [atado dc Educacional do Distsito FederaL 

RESULTADO DEFINITIVO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

DO CHAMAMENTO PUBLICO N 03/2017 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 

atr huiçe<s constantes do Decreto fl5 3 t$43 de 1311 2/70] e,. e/e o sttht len, [5.4, capitulo IS 

do Edital Normativo para o Chamamento Público ? 0312017. cujo Objeto é o atendimento 

grattliio à crianças de O (rero) a 5 (cinco) cites, a, pd mera etapa da Educação Bule a, em 

período isiogral dc ID horas para ges tâo doa Ccii o os de Educação dc Primeira ",..",a ia - 

CEN, comunica e toma ps)blico aos inicicasados, o resultado do julganmnto doa rursos 

aprese otaaloç pelas Organinçóea da Soe iedade Civil - OS C, que liverani seus registros 

inabtlttadas no Rtaultadõ Provisório, divulgado no DODF N' 125. dc 03/07/2017. Após 

tiál [se da docun,eittação apresejtrada p& as Orgaii izaçajes da Sociedade Civil, referente ao 

processo n' 04óU.*J0.037-20] 7. ctMatu,ico e divulgo o seguinte Resultado Delinilivo; 1-

ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA e 2- INSTITUTO PAZ E VIDA, caiRo dcvidamcncc 

HABILITA DAS. diaete de Te.INEICO de óbice legal que justifique a tisanutenção do 

i isped intento das 1 naitruições, após cumprIrem a entrega de toda decore e niação exigida na 

fase recursal, nos termos do Edi lal. Ate conc 1 nuo com fole co no ind ao 111 no. Y (La Podaria 

121, dc 24 de março de 2009, o Sub ecrctáj io de Administração Geral, dar.sc.á a 

,mnto]oçào e 4 udieaçào do reaul selo [mal da seleção. Ressalta que na seque ncia as 

Inatjcuiç0es Educacionais, habilitadas e classificadas conforme a publicação do DODF Na  

125, de 03/t)7/10 1, pãgina 43, estio convocadas seu comparecimento para a escolha do 

CEPI, no dia II dc julho de 2017. s 09 horas, no ALidilõrio flrreo do Editicio Phe,ticia, 

SB - Quadra 112, Bloco 'C', ole 17, Sectotaria de Estado de Eduração do Districo Federal. 

ro,tstantes ao Crenograrna do Edital Norriaitvo, coefonte relação apresentada no ato da 

escol I,a, obedecendo a ordem de classificação po, Regional dc Enst 'o, sendo que cada 

1 nstioiição só poderá caco 1 ser unta up, idade por ver. Após todas as Instiojições caco [barcas, e, 

se ia ao, co nslstens sLnde ciaidados diapoit veia na reI ação i cton,a,cmos para a primeira 

'tal [tuição classificada escolher e assim succsaivamcntc. A Iass ificação e a escolha dos 

CEPIa serão feitas por Regional de Etaino, ,at6 que todas as unidades sejam euntempladaa. 

L. seguida, a Organização da Sociedade Civil - OSC. terá convocada, via Oficto e e-tiaiI, 

para, no pra?o de 5 dias, a contar da homologação, a apresentar Plano de erabalho de acordo 

rena o modelo disponihiltzado por esta Pasta. Brasilio/DL lo de julho dc 2017 Júlio Gregório 

FiUio, SccrcLrie dc Estado de Educacional do Distrito Federal 

RODRIGO ROLLEMBERG 
Goa e rn alor 

RENNI'O SANTANA 
Ice, rei ernadiar 

,SRO[O SAMPAI{) CON'I'RISIRAS DE AlMEIDA 
sceretsírio da F,slaaJo da Casa CiiI. 

Relaç-õet. InMitucionais e SocIais 

Este doc1snla) raxk ser ve,ffLczak no endereço cleüõrtko h.I/nosasin.Nfrttltüstitl. Documento assinado digitalmente confomie MP as 2.200-2 de 24/Og/200 1, que instioii a 
pelo eMigo ¶01020170711000112 !nfraeainitura dc Chaves Públicas Brasileira - ICP-BrasiL 

LL 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Subsecretaria deAdministraçáo Gerbl 

.. ......................
ii  

Referência; Processo n°0460000037/2017 jia 

Assunto: Chamariierfto Público n° 0tV2017 Processo 
Interessado: Secretaria de Estado de Educação do DF 

RubrIc 

À Diretoria de Contratos, Termos, Covênios e Parcerias - DICOT/COFIC, 

A Subsecretaria de Administração Ge(al, em análise perfunctória dos aufãs,. 
verificou que estes tratam do Chamanento Público n°03/2017, publicado no DODF no 81 de8 

de abril de 2017, cujo objetivo é verificar a existência de interesse de Organizações.àa: 

Sociedade Civil - OSC em se habilitapara firmar com a SEEDF TERMO DE COLABORAÇ7ÀÔ 

para gestão dos Centros de Educaão de Primeira Infância 
- CEPI, para o atendimento a 

crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) arl&s, na primeira etapa da Educação Básica, em periàdo 

integral de 10 horas, conforme critérioS especificados na legislação e em Edital Normativo. 

Destarte, verificou takbém, que o presente Chamamento Público, foi 

devidamente instruído por meio dos rocedimentos adotados pela Comissão Permanente•de 

Chamamento, criada por força da P6rtaria n° 110, de 22 de março de 2017 republicada no 

DODF ri0  106 de 05 de junho de 2017, que por meio do DODF n° 132 de 12 de julho de 207, 

fez público o Resultado Definitivo de Habilitação das Organizações da Sociedade Civil, que 

participaram do referido chamamento e foram habilitadas após decisão em sede de recursos 

apresentados ao Secretário de Estad&de Educação do bistrito Federal, nos termos do Decréto 

n° 37.843/2016 e do Edital Normatiyo do certame, assim foram habilitadas as seguintes. 

Instituições: 

NOME DANSTITUIÇÂO CNPJ/MF 
Cl CASA E'E ISMAEL 00.077.255/0001-52 
02 SOCIEDADE DO AMOR EM AÇAO - ESCOLINHA BEIJA  FLOR 02.572.733/0001-26 
03 AÇAO SOCIAL CUMUNITARIA - AFMA 00574.756/0002-25 
04 HOTELZINHO SAO VICENTE DE PAULO 08.938.465/0001-08 
05 SOCIEDADE ESPIRITA AMPARO AO MENOR CASA DO 

CAMINHO 03.604.394/0001-85 
06 ASSOCIAÇAOCRuZ DE MALTA 00,436.790000152 
07 

____ 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGELICA - PASTOR 
FRANCISCO MIRANDA 

- 

00574.806/0001-93 
08 CRECHE RENASCER —TIO PEDRO 09441.600/000l-b 
09 ASSOCIAÇAO BENEflCENTE CORAÇAO DE CRISTO 15.240.878/000IJi 
10 INSTITUTO VJTÓRA RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO 

HUANO 0I.634.23710001-97 

Subsecrelarja de Administração Geral 
SGAN 607, Projeção D, Saia 204- CEP: 10.830-304 - Brasilia - DF 

Telefone: 611 3901-2404 





Á

GOVERNO DÓDISTR1TO FEDERAL 
Secretaria de Es'tado be Educação do Distrito Federal 

- Subsecretària de Adrnjnistração Geral 

Ii LAR DA CRIANÇA PADRE CÍCERO 00574442/0001-41 

12 LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA PVIONT SERBAT 
00071 159/0001-05 

13 INSTITUTO DE APOIO AO OESENV.OLVIMENTO HUMANO 
- EDEN  

26.444.95010001-07 

14 CENTRO COMUNITÁR!O'TIA ANGELINA 02.290.59410001 -48 
15 INSTITUTO PAZ E VIDA 05.074.363/0301-95 

Diante do exposto, e no usoias competências previstas na Portaria n.° 121, de 

24 de junho de 2009, no Art. 7' da Lei n.° 41e3/2oo3, ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado 

do Chamamento Público n° 03/2017, contome foi apresentado pela Comissão Pernanente de 

Chamamento Público de que trata a Portara n° 110, de 22 de março de 2017, repibIicada LA 
DODF n°106, de 05 de junho de 2017. 

Em atb continuo, encaminht os autos à DICOTiCOFIC, para providências no 

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

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

Sociedade Civil), ora habilitadas. Após, deverá remeter os autos a DICOF!COFIC, para que 

seja informada a disponibilidade orçamentária, conforne os Planos de Trabalhos 

apresentados. 1 

Por fim, a DICOFJCOFIC deyerá após instrução no âmbito de sua competência, 

retornar os processos de formalização ai DICOT/COFIC, para confecção das minutas dos 

Termos de Colaboração que deverão sr submetidas ao crivo da Assessorla Jurídic-

LegislaUva - AJL. 

Brasilia, 13.Je julho de 2017 

40813"c11'0 
Subso 4 Admihib'Áção

pp1 DODF Sde maio de 201, 7 

• 

. 
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e530

LRuMm 

ca: 
206.912-1  

Subseoretaria de Administração Geral 
SGAN 607, Proeçao D, Sala 204 - CEP: 70.830-304 - Brasilia - DF É •1% 

Telefone: SI) 3901-2404 
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GOVERNQ DO DISTR;To FEDEkAL 
Scjeta 

de Estado de Educação 
Gabinete do 

Oficio n.°ti 2/2017oAn/sEEDp 

Folha n.° 

Excelenussjmo Brasília, 11 de maio de 2017. 
iujjo CÉSAR DE ÀZE VEDO Rns 
Presidente da Agência de 

- 

DeSenvoIU ertodosoF5AM -Bloco ffl eEdifiejo Sede-4'Mday tE 
deral 

-  TE 
BrasiliaME : 

 

?0.620-00o 
- .. ..... 

Ptezado Presidente 
 

Reportome a Vossssi0, pan in 
que esta Scer~a de Estado de Educação 

- SEEÕJ 
em atendimento 

 à Lei n° 13.019/2014 e Docrtr, I)iwjtal 
Públiço 

»0 
7.843r2ol5, abriu o Edital de Chamamento ti0  03/2017 para formalLça0 de urc,d 

por meio de Termos de CoIaboraç, com organizaç s  da sociedade civil 
- OS, a flni dg. 

 vkbiIjzar atendimento a crianç de O (zero) a 5 (cinco) anos de idade 
- primeira etapa da Educação Rzis ic 

Como parte da parceria, a SEEDE irá cecbT os 49 (quarenta e nove) 
Primeira InMncja 

- CEPI5, locali 
Centros de Educação da 

zados em divers rogiôes administrativas
,  conforme relação anexa, às OSC para gesto dessas unidades de ensino. 

Nesse sentido, o processo fortnaIjdo para âzer face a tal demajicia 
- objeto de análise por parte da Pmcuradoria 460.000.037,12017 foi 

çjeji do Disfrito Federal, que na 
Oportunidade, emitiu Parecer n° 330/2017 

- PRCON,PGDF cópia no qual alertou para a necessidade prévia de avaliação desses CEPI8. 

Considedo  que a .4emancj t  fz  
Brasilia; par do Acordo de Resultados firijiado pelo Governo de 

Considando que,  

necessário 
pparafonnali 

o p[mzi:ja, com data estimada para 29106/2017, será 

constar o Laudo de Avaliaçuo de,sa imóveis, solicito colaboraçio de~ Agência de 
Desenvolvimento  do Distrito Federal 

- TERR4C;AJ para atendimento a este itein, indispensável para conclusifo do pmcedjmento 

A solicitaçuo se faz urgente e 
 mereasé,. lra qe o atendimento a essas crianças seja garantido 

conforme acordo do Governador com a populaçn rk, .Distiito Federal. 

Certo de poder contar com o npoio e co;a1c,0 coloco esta Secretaria à disposição, para 
prestar quaisquer esclarecimtos 

 ou informaçai,s adi?ionais que se façam necessárias, por meio da 
Assessora Raquel Caixeta_con: 3901-3174 nu eoiio eletrônico: 

Atencjasamite 
- 

Ck 2pW3 
Fonseca Sabino 
.t, de Educaçøo 

SEN, Quadra 02, 
floco C, Edffujo Phenfçja I2 Andar Brasil ./DF Fone: 

(61) 3901 3175/3185 
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4TERRACAP Compan hi a de Brasília 
Agênda de Desenvolvimento do Distnto Federal 

RC SAS 
065007/2017 

OFÍCIO N.° 0096 / 2017- DICOM 

Brasnia, 18de julho de 2017. 

Assunto: Laudo de Avaliação 
Referência: Processo n° 111.000.639/2017 fl N 

Senhor Secretário Adjunto, 

Em atendimento à solicitação formulada por meio do Ofício n°819/2017 - 
GAB/SEEDF, protocolado nesta Empresa sob o n.°  005506/2017, constante do processo 
administrativo n.° 111,00063912017, encaminhamos a Vossa Senhoria as peças originals 

do Laudo de Avaliação fl•d581/2017,  para fins de cessão de 49 (quarenta e nove) Centros 

de Educação da Primeira Infância - CEPIS localizados em diversas regiões administrativas 

do Distrito Federal, listados no Ofício em qustão, devidamente aprovado pela Diretoria de 

Desenvolvimento e Comercialização da Terracap, em consonância com a Decisão da 

Diretoria Colegiada, n° 771, de 23/07/2014, que delega competência ao Diretor de 

Desenvolvimento e Comercialização. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

--Atensamente, 

\ Rub, Ce MacIa 
/ ...---. 

RICARDO HENIQUE;SAMPilO SANTIAGO 
Diretor de DeseivoIvirnntoiCornerciaIização 

Ao Senhor, . 
CLO VIS LUCIO DA FONSECA SABINO 
Secretário Adjunto de Educação j4) 

Secretaria de Estado de Educação do Distritb Fectra! 
SBN, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia, 120  Andar  

Brasflia/DF 

KPS / 
\\TerracapneMrquivos\adc0mtOocumentos2O17¼Oflcio\oFIOOge.17 / Página 1 e 1 
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, IMOBILIARIA  DE BRASILIA 

AGÊNCIA DE DSENVCLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

Laudo CIrCUflStaflCI60  n° 581/207  
Processo: 111.000639/2017 

Referência: (ci0 19/2017 - GAB/SEEDF 
Data: 11/0712017 

Z. 
1. OBJETIVO 

O objetivo deste laudo é atender à solicitação contida no Ofício 

81912017GAB!SEwF da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal. 
O referido otício solicita a elaboraÇO de iàúdo de avaliação de 49 

Centros de Educação da Primeira Infancia - 
CEPIs, localizadas em diversas 

regiões administrativas do Distrito Federal, conforme reIaçO anexa ao oficio 

supracitado folhas03.a 05. 
Folha 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS IMÓVEIS \Processo n0O 21  

Cidade: Várias regiões admihtratiVaS do DF. 

Dados Característicos dos terrenos: conforme ANEXO 1. 

• Dados de InfruestrutUra dos terrenos: conforme ANEXO 2. 

• Dados de bestinação e Gabarito dos terrenos: conforme ANEXO 3 

Todas as intormações re1at1vj35 aos dados dos terrenos torain obtidas 

das tichas cadastraiS emitidas pelo Núcleo de Cadastro 
- 

NUCAD, folhas 15 à 

64. 
O imóvel da Creche Jatobá, em planaltina não possui registro imobiliário 

ria TERRACAP. Seu cálculo foi feito com base na área levantada In loca 

A avaliação dos terrenos cohsiderou a área total do terreno constante 

nos registros da TERRACAP e no a parcela ocupada pelas creches. 

0 2. METODOLOGIA UTILIZADA: 

O método avaliatário empiegdo na determinação do valor dos 

terrenos foi o Comparativo Ofreto de Dados,: recorrendo-se à técnica 

inferencial estatística (Regressâo Linear Múltipla). Utilizamos, para isso 

(CAL 
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------------- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA 

AGÊNCIA DE bESVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDEML 

Laudo Clrcunstanciado: n° 581/2o17 
Processo: 111.000 639/2017 
Data: 11/07/2017 
Referência: Ofício 819/2017 

- GAE3/SEEDF 

elementos amostrais da região do Distrito Federal. Os elementos de pesquisa 

foram coletados pelo NUPES/TERRACAP e demais dados oriundos de 

certame licitatório destã empresa. Observadas as recomendações da NBR 
14.653:212011 

- Norma Brasileira de Avaliação de Bens, este laudo possui 
Grau de fundamentação II e Grau de Precisão  til 

Para a determinação dos custos de reedIção das benfeitorias 

utilizamos o Método do Custo de Reproduçã0 Adotamos CUB/DF como 
valor do custo de projeto por m2  (11$/m2), fornecido pelo SINOUSCoN/Dp, 
referente ao mês de maio 2017 adicionando ou subtraindo itens inerentes ao 

padrão ou não contemplado pelo CUB. Além disso, utilizamos o método de 

depreciação Ross-Heidecke 

Com base no princípio da transparênj» apresentamos os resultados da 

avaliação separadanente Os anexos de 1 a 5 dizem respeito à avaliação dos 

terrenos, as planilhas do Anexo 6 dizem respeito à avaliação das benfeitorias e 

o Anexo 7 apresenta o valor final, ou seja Consolidação dos valores dos 
terrenos e das benfeitorias. 

3. CÁLCULO DO VALOR DO TERRENO 

Todos os terrenos analisados tem uso institucional dessa forma, utilizamos 
o "Modeio Institucional VS01 

- TSSiSREQ" para determinação do valor dos 
terrenos. 

O modelo considera os seguintes dados na avaliação: 

Área Lote; 

b) Potencial Construtivo; 
ID; 

Èoba  d) Local; e  

e) Destinação. Processo 

- Rub 

2 
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COMPAffl&IMOBLIÁRIA DE BRASILIA 

AGÊNCIA DE OESEIOLV1MENT0 DO DISTRifO FEDERAL  

Isudo Circunstanclado: n° 581/2017 

[ubrisca 

fl°  
Processo: 111 .000.639/2017 
Data; 11/07/2017 
Referência: Ofício 819/2017 - 6A13/SEEDF 

Os dados de cada terreno são apsentados no ANEXO 4. 

4. CÁLCULO DO VALOR DAS RENFEITORIAS 

Durante o mês de junho, a equipe do Núcleo de avaliação da TERRACAP - 

NUAVA - visitou e fotografou os 49 CEPIs. Foram observadas questões como 

data de inauguração, estado de conservação, defeitos construtivos e 

patologias, obras de lerraplanagem, paisagismo obras de acessibilidade entre 

outros. 

Os custos nâo contemplados pElo CU13 foram obtidos mediante estimativa 

de gastos por etapa da obra oriundo da revista Mercado e Construção da 

Editora PINI, ed. 183. 

As áreas descobertas foram convertidas em áreas equivalentes. O cálculo 

obedeceu aos índices da norma ABNT NBR 12.271/2006. 

As idades das benfeitorias, para o cálculo da depreciação foram contadas 

a partir da data da inauguração da edificação. 

O BOI adotado no cálculo das henfeitoras foi o estipulado no Acórdão n°  

2.62212013 do Tribunal de Contas da União - TCU. 

Adotamos o CUB do projeto Ri padrão normal por ser o mais semelhante à 

edificação avaliada. 

As áreas de construção foram extraídas do projeto básico de arquitetura, 

Prancha ARO 01/136, fornecido pelo FNDE. 

S. VALORES FINAIS: . . . ... 

• • 

Valor dos Terrenos: ANEXO 5 

Valor das Benfeitorias: ANEXO 6 Folha n? 6 '7 

• ________ 

Rtib!I MaltiSa 
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COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA 

AGÊNCIA DE DEÈENJÕLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

Laudo Circunstanciado: n° 581/2017 
Processo: 111000.39/2017 
Data: 11/07/2017 
Referência: Oficio 819/2017 - GAB/SEEDF 

Folha 

Resumo: ANEXO 7 

/ 
Processo n. 

6. OBSERVAÇÕES: 

• A validade deste laudo é de 90 (noventa) dias. 

• Valores calculados conforme equaçào de regressão resultante do 

Sistema de Regressão Linear Múltipla TS-SISREG. 

• Adotada a MODA como medida de tendência central. 

• Adotado o critério de arredondamento no valor final conforme preconiza 

o item 7.7.1 da NBR 14.653:2/2001 Norma Brasileira de Avaliação de 

Bens. 

• Laudo para atendimento do pêdido contido no Ofício 819/2017 - 

GAB/SEEOF e Despachos no verso da folha 14 do Processo 

111.000. 639/20 17 

• Cada CEPI possui uni relatório fotográticc próprio que acompanha este 

laudo. 

• A creche Perdiz, Lago Norte, ocupa apenas o lote F em vez dos dois 

informados pela SEEDF. 

• O terreno ocupado pela creche Jatobá, no setor Arapoanga em 

Planaltina/DF não possui registrc na TERRACAP. Para determinação da 

área do terreno, utilizamos o sistema TERRAGEQ, tendo como limites o 

alambrado instalado, para determinar a área do lote. 

• A creche ARAÇA MIRIM, em SodadinhcVDF, ainda encontra-se em tase 

de construçâo. / 

íiaurrttkre SajtatqwS 
rforflct cii CREA .723!e.VG 

EpulpeTécnlca: 7 

:Sr 
;rCOMITERRA,Ar PCA/okOWlERRAcAP 
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PGNctP DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FeDEML 

íA 

Laudo ClrcunstanCiado n° 531I201 
proceo: 111.000.639/2017 

Data:11/0712017  ri 

Referência: Ofício 819/2017 — GAB/SEEDF 
ProcesSO  

7. RESULTADOS ESTATÍSTICOS: 

Data de referência: 
11/07/2017 09:40:41 

IMøaçâos complemefltara 
• Número de varlávels; 7 
• Número de variáveis consideradas: 6 
• Número de dados: 53 
• Número de dados considerados: 53 

Resultados EstatistlçSft 
Linear 
• Coeficiente de correlação: 0941092 
• Coeficiente de determinação: 0865654 
• Coeficiente de determinação ajustado: 0M73489 
• Fisher-Snedecor: 7281 
• significáncia: 001 
Não-Linear 
• Coeficiente de determinação: 0,859735 

Normalidade dos resíduos 
• 62% dos resíduos situados entre -1 e +1 
• 98% dos resíduos situados entre -164 e +1,64 s 
• 98% dos resíduos situados entre -196 e .I,9C s 

Outllers do Modelo:1 

Fojha n.°Ijk 

Proce6so n.°t)fl 

__ia bzDm1 t5-  - 
MIt1cua 

Epuacãp 
Regressares 
Não-Linear 
• Área Lote (m2) 
• Potencial Construtivo 
• ID 
• Local 
• Destinação 
• Vu (R$/m2)  

Equaçãe 1-Observado Significância Crescimento 

In(x) -12,74 0,01 -25,50% 
(K) x 6,21 0,01 18,10% 

I/x -429 0,01 4,13% 
x 8,54 0,01 215,00% 
x 3,16 0,28 6,04% 
In(y) 

Moda: 

Vu (fl$1rn2) = 10521,311 Área Lote (ri2) A -0,56073556 * e A  (0,13621879 *potencial 
Construtivo (K) ) o  A 

(-6.9149504 * 1/ID ) e A  (1.1465276 * Local) 'e A  (0,29338564 *Destinação) 
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AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

Laudo Cirtunstanciado: ti0  561/2017 
Processo: iii 000639/2017 

1  Data: 11/07/2017 Folha ,o 

. 

Referência: Ofício 819/2017 
- GAB/SEEDF 

1 Proces 
1 GRÁFICOS: 
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ANEXO 1  
O3o 0 'U osseooid 

/7 0'U E410d 

- - - 
1 CIdM - - se.- Áafrd) Ámp(na) C.A. o.IçI6 -- áIeo Fom tau.çio- 1 sola 

65504-5 PftORTE 0028 J NFANCLA CEILANOLA SETOR P NORTE 4203,03 9,403,00 2 ISOlADO PL REGULAR OCUPADO FIRME 
2072754) 0ORTEQosL1a CEIL1DIA SEORQNOfl 8.711,87 13.423.74 2,00 ISOLADO PLANO -REGULAR OCUPADO FIRME 

17746 WN0ATEODI3L1 A CEILÂNDIA SETOR N NORTE 61,a4&33 123.990.65 2,00 ISOLADO PLNIO IRREGULAR OCUPADO FIRME 
064347-5 OtNORTEOD lOA ESP A CEIIk4rnA SETOR O NORTE 25.503,00 51.,00 2M0 ISOLADO PLn4O REGULAR OCUPADO FIRME 
&43611 QftgORTE W 12 A ESP O CEILÂNDIA SETORO NORTE 25500.00 51.003,00 21O IflADo PLMIO REGULAR OCUPADO FIRME 
2072680 aNOHTE MO 0003 LT.B CEILANDIA SETOR O NORTE 12284,00 24.50800 2.00 ISOLADO PLN4O IRREGULAR OCUPADO FIRME 
5I374 CD AROS LT-OG SOORWINHO II EXPANSAO URSA A SETOR OESTE 3,179,91 5.723,84 L80 ISADO PLANO IRREGULAR OCUPADO FIRME 
0405116 0002 CONJ 0fF LTF SOBRADINHO SOSRfiDfJHO 5-500,03 9,900,00 1,00 SOtjWO PIA - NE GULAR OGUPADO FIRME 
5195578 aD 18 CONJ G A ESP 01 PISIALTIMA SETOR AESIDEWCIAL LESTE 32U1OI d.SZJS,22 ZOO ESQUINA PL.M4O IRREGULAR OCUPADO 
2136812 SRN-A CO 04 A ESP 01 PLANALUNA SETOR RESIDENCFAI, NORTE 347060 0.94120 2,00 ISOLADO PLANO REGULAR OCIU FIRME 
470463-O 00103 LTA SANTA MARIA SANTA MARIA 3.015.03 4.52250 1,50 ISOLADO PLANO REGULAR OCUPADO ARME 
2c638-S . COPTERCIO LosArigLT F SANTA MARIA SANTA MARÍ - -- '' 5.762.00 8.652,00 1,50 ISOLADO PLMJO REGULAR OCUPADO FIFIME 
4291-0 aR 312 CONJ O LT 0' SANTA MARIA SANTA MARIA 6289,45 9-4,16 1,b0 SOLADO PLANO IRREGULAR OCUPADO FIRM 
246623-6 COMERCIO LOCAL 102 LT H SANTAMARIA SANTA MARIA 6.136,00 9207.00 1,W 1.01ADO PLNO REGULAR OCUPADO FIRME 
246754-2 COMERCIO LOCAL 118 LT J SANTA MARIA SANTA MARIA 6.000,03 9000 1,50 SOLADO - PLANO REGULAR OCUPADO FIRME 
2450720 CD 307 CO. li LT ai RFCMJTO DAS 

EMAS RECMITO DAS EMAS 3.000,00 3.603,00 1,20 ISOLADO PLnIO REGULAR OCUPADO FIRME 
245037-2 00305 CONJ 2-A Li 01 RECArnO DAS 

RECANTO DAS EMAS 2.,i12Ii8 3.9O,22 120 iSCLÇDO - - PLANO IRHCGULAR OCUPADO - 

4797914 00406 CONJ 7-1 LT oi RECANTO DAS 
EMAS RECMÍTO DAS EMAS 4.200.00 5.040.03 120 ESQUINA PLANO REGULAR OCUPADO FIRME 

242154-2 CO 107 CONJ LT 01 
EMAS REC JTO DAS S4AS 3814.86 

REC»JTO DAS  
4.337,82 1.20 ESQUINA fto REGULAR OCUPADO ARME 

518134-8 ou AR-lo CONJ LT DI SOBDINHO 11 E)PANSAO URBANA SETOR OESIE 5.000,73 9,14531 1,50 ESQUINA PLMJO IRREGULAR OCUPADO FIRME 
518143-7 COAR-is CQ'IJ Li' 01 SOBRABINHO II EXPM'ISAO URBNA SETOR OESTE 4.14565 7.453.97 1,80 ISOLADO PLM40 IRREGULAR OCUPADO FIRME 
056963-1 SHIIN mECHO 13 LT F BRASÍLIA SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS 

NORTE 3.503,00 4,00 1.40 ESQUINA PLMJO REGULAR OCUPADO FIRME 
170169-0 QS 07 AV ÁGUAS ClARAS Li ID ÁGUAS CLJWS ÁGUAS CLARAS-OS 22,61118 45.222.38 200 ISOLADO PLMIO IRREGULAR OCUPADO FIRME 

Folha nQ_gC 

Processe 

gicacg-'_tIo9i 
ÇI II 5*1-2017 - 

- 
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: '• a ° P&aEflb11CASOOsiôtL. 1:1 
huó. Ende.4o 4 CIdS. Setor Ana (112) Á... S.jp (m2) C & Posição r 1 

IMvo Fomia tltu.çao j sj 
200274-8 OS LiS CONJ22O EL ALT ai ÁGUAS CLS ÁGUAS CLARAS-OS 5.307,94 10615.69 200 ESQUINA PLANO IRREGULAR OCUPADO 1 291D-O AVENIDAJEQUrnBA LT 935 ÁGUAS aARAS ÁGUAS CLAMAS 3.60601 721202 2,00 MEIO DE QUADRA ptJO AREGULAR OCUPADO FIRME 
1699-9 OS-07 RUA 6 1T02 ÁGUAS CLARAS ÁGuAScLARASOS 6.367.69 19.103.07 3,00 ESQUINA PLANO IRREGULAR OCUPADO j FIRj 
196035-O QEOI LT 03 EC BRASÍUA aIJADRAS ECONOMICAS DA ERTO 4.900,00 1.00 MEPO DE QUADRA PLANO REGULAR OCUPADO 

AEOI MIAN. a DEFÁTIIM 
J PLANALNA AANGA 4.I.W 4.Ifl.00 i ESQUINA PO REGULAR )PA FIRJ 

Torwno sem reolsto na TERRACAP 

FoIhan_________________  
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GOVERNO Do DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de EstadJ de Educação 
Gabjirete do Secretário 

kEFERÊNcIA Registro 11° 065.007/2017 
INTERESSADO: Secretaria de Estado de Educação 
ASSUNTO: Laudo de Avaliação - CEPIS 

À Subsecretaija deÂdministraço Geral, 

Tmta-se de Ofício n° 009612.017 
- DICOM, no qual a TERRACAP em 

atendimento ao Oficio n° 819/2017 GAB/SEEDF, encaminha as peças originais do Laudo de 

Avaliação n° 581/2017, para fins de cessito de 49(quarenta e nove) Centros de Educação de 
Primeira Infância - CEPIS, tratado no proceso n° 460000037/2017 

Desse modo, encaminho a documentação para que os Laudos de Avaliação sejam 

acostados aos processos de formalização dos Termos de Colabdração com as Organizações da 

Sociedade Civil, as quais serão responsáreis pela gestão dos respectivos Centros, em 

atendimento ao recomendado pela ProcuradorjaGen1 do Distrito Federal 
- Parecer n° 330/2017 

- PRCON/PGDF. 

Brasí1ia 41 de julho de 2017. 

Netktj 

Føtha 

Processo 

— LC 

gubflc5_— 

Sccreta,ja de Estado de FAuçaçrna 
- S EN, Quadra 02, Bio co (2, Edifício Phenicia, '2° Andar Brasil a/DF 

FDrie: (61) 3901 317513185 
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COMPANHIA IfrOILIARIA DE BRASILIA 
AG Ir NCIA DE DESENVLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

-- 

Anexo 1 - Relatório Fotográfico forha 

Visita técnica realjzadr em 25/05/2017 
?roceso  n 

i 
Auxiliares: Victor Mz lado LBs e Danilo de Oliveira Sc.jL a 

Creche Sbiá LarnI 
Endereço: OS 08 C junto 27C - Bloco A - Lo e 01. as ClarsfDF 
Contato: Cristian (3 6-147, 

Folha n? 

PIOGQ€500.9W  

Rubrica 
-.- - 
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COMpA'j-qA IMOBILIÁRIA DL BRASILIA 
AGLNCIA 2Z DESENVOLVIMENTO DO DISTR: 'O FEDERAL 

Anexo 1 Relatório Fotográfico 
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soto 4— Secretaria 

- .. 
Foto 2—Creche huogui-ada em 23'O°.2014 

$ 

b 

Foto 5- Diretoria 
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COMPANI-IlÃ Ir)OBIUÀRiA DE BRASILIA (37 AGWCIÃ DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

Anexo 1 - Relatório Fotográfico 
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____________ Folha n.°________________________ 

Proso n.° 
Folha nQ3rO O 

(X 
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Processo n________ 

Maidaa 
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Anexo 1 - Relatório Fotugráfco 
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Foto 13— Snln n;IIt!uso 
- F&o 16- 

- 

Foto 17— Pré-escola sala 2 
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Anexo 1 - Relatório Fotogrfl1c 

íotz 22— Creche II sala 1 
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Foto 24 - Sanitário da creche 11 
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Anexo 1 - Relatório Fotográfico 
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da creche II Foto 30— Fraldário 
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processo 
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CÕMPANI-41A IMOBIUÁRJp, DE BRASIUA  

AGINCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL 
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COMPANHIA IMOBlUÁRIA DE BRASILIA 3 

AGÊNCLADE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

Anexo 1 - Relatório Fotográfico 
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Roto 37— Prpna 
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Folha 

%son.° iO-núqo/, 

-Q 
Foto 39—Rachadura na 
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GOVERNO DO PISTRIço FEDERAL 
See:étaria de Estdo dé £ducaço 

Subsecretarjadeplaflejalheflto Acompanhamento 
e Avaflação 

ANEXO:J 
FECHA DE INSCRIÇÂO* 

1- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA 
CNPJ00.574806/000193 
ENDEREÇO:QS 
CIDADE:SAM 4J43AIAJjF: DF 
CEP:723085j4 TELEFONE: 61 3458-1926 
E-MAIL 
CREDENCIAMENTO. N°277/2012 
PU3LICAÇÃO NO DODF 10'1/2013 
VALIDADE DO CREDENCjAMENTO.3 1/12/2017 

NEPRESENT4NTE LEGAi 

NOME: GERALDO TEODORO DE SOUSA 
CPF: Úa4.70581-68 
RG: 403450 ÕEGÀO EXPEDIDOR: SSPDF 
CARGO DCETOR EXECIJTT/Õ FUNÇÃO: DiflETOR EXECUTIVO 
ËNDEREÇO: QNM 34 CONJUNTO F CASA 40 
CIDADE; TAGUATINGA UF: i)F 
CEP: 72115406 TELEFONE: 613458-1926 
PERÍODO DE MANDATO DA, DIRETORIA: 21/04/2016 A 21/0412018 

UNIDADË DE ATENDIMENTO: 

INSTITUIÇÃO EDUCACIONfIL: CEPI CUTIA 
ENDEREÇO: QS 127 AE N01 
ÇIDADE: SAMAMBAIA UF: flF 
CEP: 72.303-541 
TELEFONES: 3559-0327 
E-MAIL: cepícutiagmaiLcorn 
CREDENCIAMENTO: 093/2017 
PUBLICAÇÃO NO DODF:1O/02/2017 
VALIDADE DO CREDENCIAMENTO: 29/06/2017 
NÚMERO DA CONTA CORRENTE, 069871-4 
BANCO: BRE 
AGÊNCIA: 053 

Foth$n°________________ 

Processo  

Rubrica: 0' Mat. 226.494-3 
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ASSOCIACÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA 
- ABE 

CNPJ/MF 00:574.$05/000L93.pr O d B TiL. 

ESTATUTO JT-• i!244Ji5 
:1. 

CAPÍTULO 1 
DA DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO, SEDE FORO E FINS. 

Art. 1.0 A Associação Beneficente Evazigelica doravante designada ncsre Estat.uo;t Ia sigla ARE, de orientaçào cristã evangélica, fundaria em 27 de setembro de ] 984 pela g:'e in  
Evangélica Assembléia de Deus de Brasilia .- ADEB, sedinda anteriormente na S3AN 

'°2 Máclub D", W-5 - Área Especial, Asa Norte, BraSÍIiaDF, atualmente com sede na Ái-ea Especial n OS, Setor "D" Sul - Taguatinga, Distrito FederaV onde também tem foi-o, é Entidade de utilidadc: ptblica federal e Distrital, constituida como pessoa jurídica de direito privudccom patrimõnio próprio com fins beneficentes e de assistência sociaL 

Art. 2.0  A ABE tem sua sede e foro  toa  Área Especial no 8, S0tor" 1D' Sul. Tgti aL[n;a. 
Distrito Federai. 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES ESt'ECIFICAS E DA DURAÇÃO 

Art. 3,0 A ABE tem por finalidades: 

1 - promover assistência e beneficência social por todos os meles C 
expressão, de forma gratuita e permanente aos seus usuários, sem c.uaiquer tipo 12 
discriminação, de forma planejada, diária, sistémâtica e completa; 

II - amparar crianças e adolescentes õrfãos ou abandonados: 
II - desenvolver programas de assistõncia ao idoso; 

— , rcsrar assistência mêdioa, odontológica e hosptaiar em todas as suas - 

qspw&da4ea;,fl4 
- 

-i -.r&gnizarc manter entidades de ensino em -iodos os nveis e wodahdades de 
èducaçnô 

1'Vi - oferecer cursos poiissionajizantes e de especializaçãti ................vil r6fgáni2ar e manter centros de tratamento e ei bi it ação d dependente de 
0 e71r-peentes&.di;pgas afins; 

- MIX A0 kLT~3V o srvico de Radidifusao Comunitaria 
AT A'T IX promover a cultui a epecialmentc atr es ria musica, li ,e e 
Dsrtnlohistar]co e artistico; .................... 

X- plompver a segu-ança alimentar e rutnciond 
. , XI -,. defender, preservar el,  conservar o meio ambiente e orornover o 

desenvolvimento sustenlãvel; 
XII— promover o voluntariado 
Xlii - promover estudos e pesquisas, desenvolvimento de tc-cnologías hltefllativas, 

r. produção e dinilgar informações e conhecimentos técnicos e científicos que dgm respeito 
atividedes mencionadas neste artigo; 

XIV - promover a assisténcia aos ncarceracLos e seus {ainiliares, 
- 
A colaborar com os podei-es públicos para o desenvolvimento de unia socudarie 
livre, justa e solidária. .- 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades previstas 
coníiira-se mediante a execução direta de pjctos, programas plano5 de ações eorreiatas, por meio da doação de recursos fisicos, humanos,'e financeiros, ou ainda pela pi-estação dc erViÇC,S 
intermediários de apoio a outras organizações 'sem fins ucraivos e a Ôrgãos cio setor, püblico que 
atuem em áreas afins. 

Art. 40 Aos associados, diretores, conselheiros instituidores, benfeitores ou equltalentes 
não se concede vantagens ou heneflejos, por oualquer Ibrrrta ou titulo, nem se destina renda, 

...subsidios ou retribuição de qualquer nawrca, pelo desempenho de funçãc ou atividade na 
vPonsecuçao dos fins da ABE. - 

1 
- 

Art. 5° A duração da ABE e por tempo indetermitiado, 
CAS1OF 745 1 
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CAPÍTULO III 
DOS ASSOCIADOS Rubri;: 9 MI, 226494-3 

Art. 6° Podem ser associados da ABE, em nümero ilimitado, as pessoas admitidas 
conforme dispõe o presente Estatuto, 

Art. D A qualidade de associado é intransmissivel. 

o 
Art. 8° O associado não responde soIidria ou subsidiariamente pelas obrigações da ARE. 

Art. 90 
O Titulo de Associado Sencmriw da ABE é conferido como reconhecirnerio por 

relevantes serviços prestados à entidade , 1 mediante proposta dos membros do Conselho 
Deliberativo e aprovação de sua maioria absoluta

a do

. 

N°  de Protocolo 

12455 1 
SEÇÃO 1 Co Fa 

DA ADMISSÃO É DO DESLIGAMENTO 

Art. 10. O associado é admitido atendendo cumulativarnente os seguintes requisites: 
- possuir capacidade civil plena; 

11 - ser membro de igreja evangélica e estar em pleno gozo de seus direitos; 
III - encaminhar proposta de admissão a exame do Diretor Executivo do ABE. 

Parágrafo único. Da decisão que indeferir a admissão cabe recurso na urcicnl, 
Conselho Deliberativo e à Assembléia Geral. 

Art. 11. O desligamento ocorre por 4olicitação do associado que está em peno exercicio 
dos seus direitos. . 

. 11  
SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E DEVERES 

Art. 12. São direitos do associado: 

RO-hITJAT ! aMaM n'!TA pçeer votado, na forma econdiçoes pre'nstas neste Estajuo: 
OZ;H& iT th& os orgaos da ABE; 

obivb Éo rw.i IapFeáentar propostas e sugestões; 
DE)tfl191 5  9UP Sflø)d*Çféb6b&r credencial de associado; 

Wt 917 en OtJ%rrÇtepor recurso na forma prevista no paragrafo unico do artigo 'O da derisao 

MtJ íIt.?i3:' Eikaí ãhsegurado a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promover 
coV&dflida,Assembléia Geral, por meio de t'equerirnento dirigido ao Diretor Esecutivo 

hhâd :idetificaflo:.e  as assinaturas dos interessados, bem como o objeto da convocação. 7; U .....- 

Art. 14. São deveres dos associados: 
participar regularmente das jrividades promovidas pela Entidade; 

II -acatar as deliberações da AsembIêia Geral e dos demais Orgaos da ARE; 
III - desempenhar com zelo e qliligãncia as funções e atribuições que lhes t'orem 

confiadas salvo justo iiiipedimento; 
IV - cooperar con tqdos os meios lícitos e possíveis para a consectiço dos objetivos 

da ABE; 
V - responsabilizar-so pessoalmente pela origem licita das contribtiiçes e doaçôs 

que efetuar ã entidade; 
VI - pagar pontualmente as mensalidade e contribuições tstiuulaclas aos 

associados; 
VII - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto. 

-, 

1 
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SEÇÃOIII 
J 12455 

DAS PENALIDADES  

Art. 15. Aplicam-se aos associados as sanções de advertência verba] ou escrita. suspensão 
de direitos, perda de mandato ou função e exclusào do quadro de associados, nos casos e forma 
previstos neste Estatuto. 

Parágrafo único. A apïicação de sanção disciplinar não depende de final deeisãci 
em processo judicial ou administrativo de qualquer natureza que apure o mesmo fato ou qualquer 
Outro a ele conexo. 

Art. 16. Constituern_se .infrações disciplinares dentre outros fatos análogos, os scguines: 
- o descumprimento injusUficdc dos deveres de associado previstos no artgo 1$ deste Estatuto; 

II - a prâtica de qualquer ato iniompativel com as finalidades da ABE 
Parágrafo único. É excluido o;associado que sofrer exclusão disciplinar da igreja 

evangélica a que pertencer. 

Art. 17. Na aplicação de penalidade é observado o seguinte procedimento: 
- o acusado de infração é comunicado pelo Diretor Executivo acerca da imputação 

que lhe é atribuida, assegurado o prazo de dez dias, a éoijtar do rocebunento da cosnunicaçii, 
para apresentação de defesa; 

TI - as razoes de defesa serão analisadas pela Diretoria Executiva, que no prazo dc 
vinte dias decidirá sobrc a aplicação de qualquer das penalidades previstas nesta Scçio, 
considerando os motivos, a gravidade e as circunstâncias e c0n5e4üências da infração, bem assim 
os antecedentes disciplinares do infrator; 

III - da decisão que aplicar exduso cabe recurso, conforme dispõe o 
inciso V do 

artigo 12, dentro do prazo de seis meses, contado a partir da data de ciéxicia da decisão proferido 
pela Diretoria Executiva; 

1V - na apreciação do recurso, d Conselho Deliberativo e a Assembléia Geral podem 
solicitar informações ou documentos complementares ao recorrente; 

V - a crit&io da Diretoria:xecutjvo e segundo a complexidade do caso, o 
procedimento previsto neste artigo pode ser 'ealizado oralmente ou por escrito. ou convertidos 
entre si, sohrevindo causa que justifique; i - 

VI - realizando-se de forma oral, deve constar em ata a sintese da comunicaço, 
da Diretoria Executiva, e, na hipótese de interposição de recurso. 

dos órgãos recoridos, com as respectivas datas de apresentaçio, de 
f ir{Ç, ,1AP;t:rÀJ---------- 

1 \O7P91' &lhx'/t O ' !OL.14  
Ãfi'iã Ósociaclo excitudo pode solioltar a Direrorin Lxecuti a t,n n adini j l) #b 

iada a causa que a motivou e reparado o dano quando passíveis ao 
b oSSx4wikyT 

<.-., otxAM AaJT3q a&íjrj 1 
30 .iJ2 CAPÍTULO IV  \ YV WT 'M 9 DA ORGANIZAÇÃO 

- 

uLftbns aÍe i€t. in;. r t ro a n 
aItfltlaLtAaasé'composta pelos seui9tes Õrgãos: 

- Assembléia Geral; Processo no 
-, - 11- Conselho Deliberativo; 

lii- Diretoria Executiva; 
, RllbricE Mal. 226.494-3 

V - Diretorias Regionais. 
§ r A Diretoria Executiva pode propor ao Conselho Deliberativo a criação dc 

Departamentos. Secretarias e Diretorias Regionais, com atribuições especiFicas quando 
necessário à consecução dos fins da ABE. 

§ 20 As entidades organizadas e .rnantidas pela ABE, a esta 
permnl-iccctri vinculadas 

para fins administrativos, financeiros e patrini&iia-js. 
§ 3° Fica criado o Centro Evangêlico Superior de Ciências Sociais - CECIS, que, 

funcionará no &rnbito da Faculdade Teológica da Assembléia de Deus de Brasília 
- FATADEB. 

cujas áreas de atuação serão definidas pelo Conselho Deliberativo da ABE /t / 

"- -5: 
'----- 
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EÇÃO1 
DA ASSEMBLA GERAL 

Art. 20. A Assembleia Geral, óI-gão ddliberativo de superior inst-ãncii. e coristituida pelos associados que estão em plenotxercjcio dos seus direitos. 

Art. 21. Os associados se reünem em Assembléia Geral Ordinária no dia vinte e m do 
u mês de abril de cada 

ano, e, extraordinai-iamente sempre que necessário em local previarnentc indicado pelo Diretor Executivo. 

Art. 22. A convocação de Assembléia Geral Extraordinária é feita pelo Dirciot- Executivo e. 
no seu impedimento por Vice Diretor Executivo na ordem disposta no artigo 29, com pr5a> 
mininio de 25 (quinze) dias de antecedência por meio de carta, aviso ou edital, fixado em lugar 
visível na sede da entidade ou publicado na imprensa oficial. 

Art. 23. A convocação da Assembléia Gral para reforma d0 Estatuto deve ser feita Com 30 (trinta) dias de antecedência, divulgando-se o objeto da reforma. 

Art. 24. Compete privativain INO 
Tr QF ente à Ass m L blêia Geral: 

- eleger o Conselho Dehberativõ;
II  - eleger a Diretoria Executjva; 2 4 4 55 III - destituir a Diretoria Executiva 

se Jwj iV - alterara prente Estatuto;. - 
- 

V aprovar as cóntas da ABE; 
§ 1° As deliberações a que se referem os incisos III e IV são tonjadus mediante voto 

favorável de dais terços dos presentes à Assembléia Geral, convocada espec:ialrnerne pw a esse 
fim, não podendo ela deliberar, em primeira cozvocação, sem a maioria absoluta dos membros, ou 
com menos de um terço nas convocações seguintes. 

§ 2° Ocorrendo nova convocação de Assembléia Geral, em clara posterior 
observado o disposto nos artigos 21 e 22 deste Estatuto, a deliberação a que se r-clère os incisos Til e IV será tomada mediante voto favorável de dois terços dos presentes, 

§ 3° As demais deliberações são tomadas pelo voto da maioria simples. 

SEÇÃO II 
DO CONSELHO DELIBERATIVO 

\MawITJT ccnsclho Deliberativo é bonstituj& por sete membros efetivos e dnco frn jsntesjeu 'Vaifl,emhl&ia Geral dentre os associados maiores de vinte e cinco anos que 
ltiS Mø seus direitos e teM por finalidade deliberei- sobre majúrias de sua cr boi t1 &êe;a*o1 

-  btSE1qs 1O WI 1°- d cargos do Conselho Deli'berativo sao privativos de associado com jempo de 
JQla9Jqeo 9fer4prf  do anos, que seje mrnitro de confissão rçligiorj L n.ljado a Co nçao clus \ üMptz$yitjciicos dds AssLinblelas de Deus de Brasilia e Goras COMADEBG 

AU MITfl 3OrØ ?rcisidente do Conselho Deliberativo é eleito por seus pares e il ( )I nein dentre 
esT Fresidente e o Secretái- o 19 ; 3os4p1entes são convocadhs pelo Presidente, na ordem erro ce são eleitos. LjLJiuL. O 

§ 40 
O mandato do Conselho Deflheyatjvo é bienal, admitidas reeleições. 

Art. 26. O Conse lua Deliberativo se.reúne, sempre que necessãr-io, mediante pràvia 
convocação do Presidente. 

Art. 27. Compete ao Conselho Deliberativo 
- eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal; 

II - instituir Departamentos Secr&arias e Diretorias Regionais; 
III - eleger e destituir os integranfds das Diretorias Rcgionais e entidades maritidas; 
IV - aprovar orçamentas e investh-ientos de toda espécie; 
V - autorizar a compra e alienaçaa de bens imôveis, semoventes e veiculos; 
VI - aprovar relatórios administrdtivos financeiros e pati-imoniais; VII —julgar recuros contra atos das Diretorias Executiva e Regionais: - 11  VIII - propor a destituição da Dirçttoria Executiva e convocar assembleia gerai par-a esse fim; 

- 

Edisson o7;' ; 2 
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• - -. IX - conceder Titulo de Associado Benemérito da ABE; 
X - deliberar sobre outras matêrias que lhe forem submetidas. 

Art. 26. As deliberações  
Conselho Deliberativo 

são tomados pelo voto da 11ai0ria a 
cio 

Protocolo 
- 

124k55 
SEÇÃO III pajç DA DIRETqPJA EXECUTIVA 

Art. 29. A Diretoda Executiva é consdtujcia pelo Diretor Executivo, 1 e 2 \ii(e - Diretores Executivos, 1° e 2° Secretários, l e 20 lesoureiro e tem a incunili
ctie.a de adinnisrra a ABE 

§ 100 Diretor Executivo te reprcsentant. da ABE. 
§ 2° Aplica-se à Diretoria Execu?iva o disposto no § 4, art. 25, deste Estatuto. 
§  

Deliberativo. 

30  O mandato da Diretorià Executiva deve coincidir com o do Conselho 

Ãxt. 30. Compete à Diretoria Executiva:' 
- administrar a ABE e supenisionar as entidades rnantjdas; 

II - estabelecer normas e diretrizes na execução dos programas e atividades: III - fixar o valor da contribuição mensal dos associados: 
TV - aplicar sanção disciplinar e readmitir associado; 
V - planejar e estabelecer normas na aplicação dos recursos financeii-os; 
VI - propor ao Conselho Deliberativo investimentos e alienação de bens i:nõveis, 

semoventes e veículos; 
VII - administrar o patrimônio da! ABE; 
VIII - propor ao Conselho DIiberativo a destituiço de diretoria do entida: lo 

mantida; 
IX - criar comissões temporarias com finalidades especificas; 
X - prestar contas anualmente' à Assemhlja Geral e, ao Conselho Deliberativo. 

sempre que solicitado. 

SUBSEÇÃO 1 
------Dos MEMBROS DA DIRETORiA EXECUTIVA 
AT 8(JOfl 3U onflc 
:kt 

Diretor Executivo: 
Eflfl47 qryocar e presidir as Assemhlrms Gerais e reunjoes da Direto'ia Cxr tli 'a 

, ;- ll-decidh sobre a admissão de associado; 
III - assinêór livros e documentos da ABE; 

movimentar contas bancárias bem corno contrair empréstimos e íaer 
Ant 

jikcea na ë conjunto com o 1° Tesoureiro, mediante aprovação da Diretoria U 
€xegg-ivajydado o avaJe a fiança a terceiros em nome da ABE; 

ABE ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmenre, 
,#* o 

rzrcmtyëtwaos Vice-Diretores Excut,jvos; 
- substituir o Diretor Executivo interin amen te, na ordem indicada no arrio 29 

deste Estatuto, em seus impedimentos e sucedê-lo no caso de vachncia cIo cargo; 
II - colaborar com o Diretor Executivo e com a Diretoria para a consecução dos 

objetivos da ABE. 

Art. 33. Compete ao 1." Secretário: 
- lavrar ata da Assembléia Geral e das reuniões da Direwria Executiva da AE3E, 

II - manter atualizados os livros edocumentos da Secrearia; 
III - expedir convocação para a Assembléia Geral por ordem do Diretor Executivo, 

na forma prevista nos ait 21 e 22; 
IV - assinar documentos e correspondências 

Art. 34. Compete ao 2° Secretário: 
•• - 

- substituir interinamente O 3,fl 
Secretário em seus impedimentos e suced&•-ln'ncj 

caso de vacãncia do cargo; 
X• 

II - auxiliar nos trabalhos da Secretaria. / •- —'-• 

Edrssofl J0 AWCS - 
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Art. 35. Compete ao l. Tesoureiro: . - 
1— receber e contabilizar coritribtliçôes e doações de toda -especie;. 

manter em ordem e atualizados os livros contábeis: 
- IU - abrir e molmentar conial.i  bancarias e fazer aplic kçocs e invcswnen'ros ern 

conjunto com o Diretor Executivo; 
1V - apresei, tar mensalmeitie balance, e financeiro e pai rimonial da ABE; 
V - procedcr.na prestação de contas anualmente, que deverá ser encatuinhada ao 

Conselho Fiscal, no mínimo trinta dias antes da Assembleia Geral Ordinária. 

Art. 36. Compete ao 2.° Tesoureiro: 
substituir inlerinamente o l.-1  Tesoureiro em seus impedimentos e sucedâ-lo no 

caso de vacância do cargo; 
II - colaborar nos trabalhos da Tesouraria. 

a-DF 
.P da Protocolo 

SECÃOIII 124455 
DO CONSELHO FISCAL 

istm co 

Art. 37. O Conselho Fiscal constituido éor cinco membros efetivos e do;s su ,lentes, CI:I a 
finalidade de fiscalizar a administração financra, co ntâbil e patrimonial dE-i ABE e das untidades nantidas. 

§ 1° Os componentes são eleito4 pelo Conselho Deliberativo, dentre os associados 
que possuan, qualificação técnica para o exercitio da função. 

§ 20 O Conselho Deliberativd indica, dentre os componentes do Conselho o 
Presidente o Secretário e o Relator. 

§ 
30  O Conselho Fiscal se reüne crdínarjamente a cada seis meses e, 

extraordinariamente, sempre que necessãrio, mediante convocação de Presidente do Conselho 
Deliberativo e do Diretor Executivo. 

Art. 38. Compete ao Conselho Fiscal: 
- examinar trimestralmente os balancetes mensais; 

II - emitir anualmente parecer conclusivo sobre a prestação de c0nt2s: 
III - orientar a Tesouraria sobre a escrituração contãbil; 
IV - solicitar reuniões com a Diretoria Executiva, quando julgar necessário; 

hart pareceres e sugestões ao Conselho Deliberativo da ABE. 
!tV 

1 aDl nW1  *Y9fi 
. SEÇÃO 1V 

bFh1snhqE lai UP çrt DAS DWETOrUÁS REGIONAIS 
âto L hrT Regionais, suhorinadas à Diretoria Executiva, são constituidas por 

DíXoBiihái3.ViceCjretor Regional, 1° e 2° Secretários e 1' e 2° Tesoureiros eleitos pelo 
1 cu*ttDtliberativo, djntre os associados qúe estão em pleno gozo de seus direitos, e tem nor 

-- r .rinancWk- dedenvdl('er programas da ABE em ambito reglona]. cr •t 
às Diretorias Regionais o disposto no § 4°, art. 25, dcste Estaurc. 

§ 2° As Diretorias Regionais se reúnem sempre que necessário niediane prêvi 
>- convocação de seus Diretores ou do Diretor Executivo cia ABE. 

Art. 40. Compete ás Diretorias Regionais: 
- executar os programas e ativi&dcs da ABE em sua área de atuação; 

li contribuir para a consecução dos objetivos da entidadc 
111 - apresentar mensalmente relatório de suas atividades. 

CAPÍTULO V 
DAS FONTES DE RECURSOS E DO PATRIMÓNIO 

Art. 41. A ABE e mantida por mensalidades contribuições, subvençõ9 e doaçõs cii 
espécie, bens ou valores, provenientes dos seu associados, de pessoa fisica oy.jyridica dê direito 
público ou privado. 

Ed!SOfl »c'Ive 
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Afl. 42. Os recursos mencionados no artigo anteor serão aplicadas nas ínsjiç(acjes a qc 
estejam vinculadns para consecução dos objõtkros da ABE e ihtcgrain,entc aplicHuo no pais. 

- 

Art. 43. O patrimõnio é constituido por doações tecebidas ou aqúisições de titules, valores 
e bens móveis, imõveis e semoventes em nome :da ABE e das entidades rnantidas, bem como os 
frutos de qualquer natureza por eles próduzidõs. 

Art. 44. As receitas e despesas dkern ser escrituradas em livros revcsidos da, 
formalidades legais e capazes de garantir suaexatidão 

Art. 45. O patrimônio da Associação beneficente Evangélica - ABE não se constitui de património de individuo ou de sociedade setn caráter beneficente de assistêncj; social ficarda 
vedado atribuir ou transferir aos associados a, qualquer titulo, parcela ou fração do patrimônio ou renda da ABE, que é associaçaõ de caráter beneficente de assistência social. sem fins lucrativos. 

Art. 46. A ABE não responde por divida ou qualquer obrigação financeira contraida por 
seus dirigentes ou associados, fora dos casos jrevistos neste Estatuto alivia que em beneficio da 
Entidade, sem a prévia e expressa autorizaçãõ do Conselho Deliberatjv 

1°  Ofcio d
— _
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r
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CAPÍTIJLOVI 12455 DAS DISPOGIÇÕES GERArS 
do p%-qiasalutWicas 

Art. 47. A ABE pode se filiar a entidades do mesmo género, resgua?dada a sua aut6mrviia 
administrativa, financéira e patrimonial. 

Art. 4$.: :A ABE fica autorizada representar os seus associados judic:ai au extraj udie ialrnehte 

Art. 49. A utilização de publicidade e de propaganda politico-eleitoral lias depcndèricia cia 
ABE e das entidades mantidas bem cojho a manifestação pUblica de candidato ou 
representante politico'e demaisautoddades administrativas, deve atender a critérios estabelecidos 
pelo Conselho Deliberativo, 

Art. 50. •O presente Estawto pode ser reformado no todo ou em parte peis Asseibléia 
Geral obedecido o d isposto nos §§ 1° e 20 do a,t. 24. 

Art. 51. A ABE pode ser dissolvida mediante voto favorável de dois terços dos seus 
associados em duas sessões da Assembléia Geral convocadas especialmente para esse fim. 

§ it.'A convocação serã feita por edital publicado lia imprensa oficiul. 
§ 2a 

Ao associado não se restituirá qualquer doação ou contribuição que tiver feito 
paia fàrhài 'o pà&it6ni6 da entidade. 

§ W. Em caso de extinção ou dissolução, destinn-se o even1ul pai nmáruo 
remanesccnte a entidade congénere, registraüa no Conselho Nacionai de Assistência Social-
CNAS, ou a entidade pública, a critério da entidade ou organização 

Art. 52. Os casos omissos serão resoMklos pelo Conselho Deliberativo, ad r'ejhrenáum da Assembléia Geral. 

Estttutõ entra em vigor na data de seu registro no Cartório peculiar.- U- d.isppiçÔes em contrãno. 

- f;.:Y 
•,ç Tagüatinga (DF), 34 de outubro de 2014. 

UT .. 

Santos 
/ Dz(tor Executivo da ABE 
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA - ABE 
CNPJ/MF 00.574 .806/0001-93 

Registro no Cartório do 1.0 OficIo do Registro Civil das de Pessoas Jurídicas sob n7 25.73979 
Registro no Conselho Nacional do Serviço Social 

- CNSS sob n7 23002.003568186.66 
Registro no Conselho Nacional de Assistência Sociâl 

- CNAS (Ministério da Previdência e Assistência 
Social) sob n7 440t6.001192J95-4o 

Declarada de Utilidade Pública Federal por Decreto de 1002.98 
(Processa MJ n.° 12.786/9725) publicado no D.O. de 11.2.98 

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto n.° 14.584121 -01-93 
- Brasilia - Distrito Federal 

Fundadaem 1964 

ASSOCIAÇÃO BENEflCEíTE EVANGÉLICA - ABE 

ATA DA ASSEMBLÉIA ERAL ORDINÁRIA 

Ao vigésimo primeiro dia do n4ës de abril do ano de dois mil e 
dezesseis (21.04.2016), às nove horai, na sede da Associação, localizada 

. na Área Especial n° 08, Setor "D" Sul -Ta.guatinga Sul (DF) reuniram-se 05/ / 
Associados sob a presidência do Diret9r Executivo, o Sr. Geraldo Teodoro 

 de Sousa, portador do CPF 084.705Á381-68, secretariada pelo Sr. José  Roberto Rodrigues de Abreu, portadpr do CPF 524.136.591-53, para  
deliberarem sobre a seguinte ordem' do dia: 1) Eleição e posse da 
Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal,  com mandato. até 21 de abril de 2018: 2) Leitura e aprovação do 
relatório anual. Não havendo quorum regulamentar, aguardou-se por 30 

1 minutos, 'àpôs o que, o senhor presidente abriu os trabalhos em segunda 
convõcãção? às 9h30min. e, no uso -de suas atribuições estatutárias, 
solicitou a mim, secretário, que lavrasse a presente ata. Instalada a 
sessãd e observado o número de associados presentes, constatou-se 
quómm suficiente para que fosse deliberada a pauta do dia em segunda 
convocação. Aberta a sessão, o senhor presidente apresentou ã Assembleia 
os nomes para compor o Conselho peliberativo, o Conselho Fiscal e a 
Diretoria Executiva, ficando asini compostos: CONSELHO 
DELIBERATiVO 

- Presidente: Vanderly Tavares Ferreira - CPF 
066.362.171-20 e Membros; Pedro da Rocha Medrado -CPF 231.814.945- 
34, Roque Gonçalves de Souza 

- CPF 35.605.935-00, Job José Cardoso - 
CPF 086.756.001-00, Dariolando Martins Barbosa 

- CPF 112.962.321-15 e 
Ailson Ataides Ferreira 

- CPF 224.50.521-91. CONSELHO FISCAL - 
Presidente: Altair Rodrigues Machado CPF 428.539.741-20, Relator: José 
Pereira Vieira - CPF 619.417.941-49; Secretario; Isaac Miranda Carneiro - 
CPF 619.031.165-20 e Membro: Tiago Brito da Costa 

- CPF 723.306.861- 
53. DIRETORIA EXECUTIVA - Diretor Executivo: Geral Teodoro de 
Sousa - CPF 084.705.881-68, 1° Vice-Diretor: Carlos be Tavares 
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA -ABE 
CNPJ/MF 00.574.806/0001-93 

Registro no Cartório do 1. Oficio do Registro CivU das de Pessoas Juridicas sob n. 25.793979 
Registro no Conselho Nacional do Serviço Sóclal - CNSS sob n. 23002.003568/88.66 

Registro no Conselho Nacional de Assistõncia Social 
- CNAS (Ministério da Previdência a Assistência 

Social) sob n. 440d6.001192195.40 
Declarada de Umidade Púbjica Federal por Decreto de 10.02.98 
(Processo MJ n. 12786/97-25), publicado no D.O. de 11.2.98 

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto n.° 14.584121-01-93 
- Brasília - Distrito Federal 

Fundada em 1984 

AguMr - CPF 619.713.831-04, 2° Vice-Diretor: António Claudio 
Negromonte Botelho 

- CPF 650. 16O.OS4-49, 1° Secretario: José Roberto 
Rodrigues de Abreu 

- CPF 524136.591-53, 2° Secretario: Márcia A!ves 
Botelho - CPF 869.299.764-15, 1°Tesoureiro: Mário Sérgio da Silva 
Dantas - CPF 832.590.581-68, 20  Te4urelro: Wfflthinberg Bittencourt da 
Silva - CPF 659.263.661-00, os quais foram aprovados por unanimidade e 
empossados imediatamente. Udo o Relatório Anua!, este foi aprovado por 
unanimidade. Ninguém fazendo uso da pa1avra e não havendo mais nada a 
tratar, o presidente encerrou a sessão às 12h30min. e eu, José Roberto 

/ 

Rodrigues de Abreu, 10  Secretario, lavrei a presente ata que, após Uda e 
aprovada, segue legalmente assinada. 

• anderlyTavaxesFerreln 
Precidente do Conselho Deliberativo 

• Pedró da Róha Medrado oqGoaíçalves de 
Membro do Cónseuia Deliberativo Mentr&ido Conselho Deliberativo 

Dariolando  iU iÊb Alisou A Peneira 

Membg

b 

o Deliberativo Membro do Cotuib,pliberativo 

J ao 
o Deliberativo Diretor Executivo 
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÈLJCA.- ABE 
CNPJ/MF 00.574.80610001 -93 

Registro no Cartório do 1? Ofício do Registro CIvi4as do Pessoas Jurldicas sob t.. 25.793979 
Registro no Conselho Nacional do Serviço Social - CNSS sob n.° 23002.0035€8186.66 

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social 
- CNAS (Ministério daPrevidência e Assistência 

Social) sob n. 44006.00119219540 
Declarada de Utilidade Pública Federal por Decreto de 10.02.98 
(Processo MJ n. 12.786/97.25) publicado no D.C. de 11.2.98 

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto n.° 14.584121.01-93 - Brasilia - Distrito Federal 
Fundada em 1984 

atada 
- —as 

\ \ 

49 

José 

1sc! irad Ca*helro \ Tiago iütoda Casta 
S táne'd tona ao Y1' Membro do ConeIbo Fiscal 

« çc 
c 

Qosé heberto Ro&igiics de Abreu / 1 
1° Secretário 

Foiha 
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA ARE 
CNPJflv1 F00.574. 806/0001-93 

QS 314 Área Especiaftn° 04- Samambaia Sul 
Registro no Cartório do l. Oficio do Registro Civihdas de Pessoas Jurídicas sob nY 25.793979 Registro no 

Conselho Nacional do Serviço Social - CNSS sob n.3002oo356s/8&66 Registro no Conselho Nacional de 
Assistência Social - GNAS (Ministério da PrevidênoiaeAssisténcia Social) sobn.° 44006.001192/95-40 

Declarada de Utilidade Pública Federal por Decreto 4 10.02.98 (Processo MJ n.° 12.786/97-25), publicado no 
DO. de 11.2.98 Declarada de Utilidade Públicapelo Decreto n.° 14584/21-01-93 - flrasili- Distrko Federal 

Fundada em 1984 

ReIaço Nomihal do Dirigentes da ÁBE. 

NOME ENDEREÇO RG/UF CPF 

SSP - DF  

Geraldo Teodoro de Sousa QNM 34 Ci 'P540 4.034.50 084.705.881-68 
_____________ M. NORTE- TA'G.DF 

ilos Tavares Aguiar Chácara 206 LT3  14 11.748.08 619.713.831 -04 
Sol Nascente-DÊ ss-DF  

Antônio C!áudio QNN 07 CJ ".D":LT 12 1.866.266: 650.160.094-49 
NegromonteBotelho _Ceilândia  -  Norit-DF SSP-DF 
Jose Roberto Rodrigues de Q. 08 CJ." Á" CSI7 476936 

_________ 
524.136.591-53 

Abreu Paranoã- 1W 

_ 

SSP-DF 
Márcia Alves l3otelho QNN 07 Ci "D' LT 12 230.8936 869.299.764-15 

Ceilandia -  norté ____ SSP- DF 

SSP - DF 

Maria Sergio da Silva 

_ 

Chácara 206 CS fi 160.7168 832.590.581-68 
Dantas Sol Nascente-DF SSP  - DF 
Willthirnberg Bittencourt da Condomínio casa 1.48! .485 659.263.661-00 
Silva branca chácara 206 CS 

06 - Sol Nascente-DF  

1 
. 

:± 
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Foa no_______________ 

Processo n° 0000q)Qoi; 
Brasfl, 22 de Junho de 2017 

- Rulnica: Mat. 226.494-3 

Consultar CNPJ (Link àbaixõ é ddpágina da Receita Federal do 

BrsiI) 
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n 

infira os dados de ldentíficação da Pessdá Jurídica e, se h9uver qualquer divergência, providencie junto à a. 
rF6 a sua atualizaçao cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATiS(A DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NUMmODEINÇO 1 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE IDATADE*ST1JRA 00.5742010001.93 
MATRIZ 1 SITUAÇÃO CADASTRAL 12W0 985 

NXAERPRESMIN. 
ASSOCPACAO BENEFICENTE EVANGEJ.JCA 

TITULO DO EstAoarcIMe4To (NOME DE FM4TAW 
CRECHE PASTOR rRAp1cisco MIRANDA 

CÕOIGOEOERIÇ$ODAATMDAflEECONÕMICÃjNCflu - 
- 

94.30-8-00. Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

CC0It3OE DESCRIÇÃO DPSATIVIOOES ECONOMICA5UNDM!S 
94.93-5-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cuIura e à a,te 
94.99.5_OU - Atividades associativas não especificadas ante,torn,ehte 
85.11-2-00 - Educaçao infantil - cmche 

CIGO E bECRIÇN)DANA11JRAJL:RTDIcA 
39S-9 - Assoclaflo Privada 

LOGRftDC&JRO NÚMERO COMPLEMa4TO 
CEQS3I4CONJuNTO4 4 

CEp: 1 BjPJIoinisTRrrO MUHICIPIO UF 
72.308.514 1 SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) BRASILIA 1W 
ENDEREÇO ElETRONICO TEIEFIE 

(81) 3351-1411 
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C;IXA ECONÓM&CA FEOERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS 
- CRF 

Inscrição: 00574806/0001-93 
Razão SocaI: AssocrAcAo BENEFICENTE EVANGELICA 
Nome Fantasja:U4R DE INFANCIA PR FftANtlSCO MIRANDA 
Endereço: AR ESPECIAL 08 SETOR DUL / TAGUAÍPGA SUL (TAG / BRASILIA / 

DF / 72020-000 - 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8036, de 11 de maio de 1990,- certirica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

- FGTS. 

O presente Certificado nâo servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a Contribuições elou encargos devidas, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade;07/05/2017 a 06/07/2017 

Certificação Núme!o: 201706070107066083842 

Informação obdda ern-14/0612017, às 14:34:13. 

A utiJizaço deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
WWW.calxa.gov.br  
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DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDÃ 
SUBSECRETARIA DA RECEITA 

CERTIDÃO NEGATIVÃ DE DÉBITOS 

CERTIDÃO N° 
NOME 
ENDEREÇO 
CIDADE 
CPF 
C N PJ 
CF/DF 

LÍDADE 

199-00.746.63812017 
ASSOCIACAo BENEF EVAF4GELICA ABE 
SGAN91OM000 
ASA NORTE 

00.574.80610001-93 

JUNTO AO GDF 

CERTIFICAMOS 

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 
venhanji a ser apurados. 

Certidão expedida conforme Decreta Distrital n° 23.873 de 04/0 7/2?O3, gratuitan,ente. 

Iida até 19 de Sdembro de 2017. 
tF

LR4ubriU: 

a oj p 

sso 

MM. 226494-3 Brasília, 21 de Junho de 2017.  

Certidãb emitida via internet às 19:56:47 e deve ser validada no endereço wwwfazenda df.ov br 
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Ceitdso Internet 

BRASIL Acesso à informação 
- 

Participe Serviços Legislação Canais 

R&#- FSJ 1 - ...-  

V' pq 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
J)L. Secretaria da Receita Federal do Brasil 

ProcuradoriaceraI da Fazenda Naciènal - 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVÓS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DAIJNIÂO 

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA 
CNPJ: 0.674.813610001-93 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em DMdaAtiva da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz.e suas fihiaise, no caso de ente federativo, para 
todos os ôrgãos e fundos públicos da administraçáo.díreta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrÈnge inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas a a á do parágrafo ünico do art. lida Lei n2  8.212, de 24 dejulho de 1991. 

A aceitação destà certidão está condicionada à veificaço de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:f1wwwjecèitafz fl  gov br> ou <http://wwwpgfn.fazendagovbr> 

Certidão emítida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n2  1751, de 02/10/2014. 
Emitida às 20:46:69 do dia 21/0612017 chora e data d Brasilia>. 
Válida até 18112/2017. 
Código de contrde da certidão: 20EC.18F9.E041.929C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 

%flW ¶ M6omi23IÁR92 

Processo n° ~qàw  
Rubrica: Mat. 226.494-3 
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CERTIDÃO NEGATtVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

1ome: ASSOCIÀCAO BENEFICENTE EVANCELICA 
(MATRIZ E FILIÁIS) CNPJ: 00.574.806/000193 

Certidão no: 131317616/2017 
Expedição: 21/06/2017, às 19:50:02: 
Validade: 17/12/2017 - 180 (cento é oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIAdAO BENEFICENTE EVANGELICA 
(MATRtZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o 

00.574.806/0001-93, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Àdministrativa 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 atualizado 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 con&iciona-se à verificaço de sua 
autenticidade no põrt1 do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http: //www.tst .jus .br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
inadiruplentes perante a Justiçado 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 ooncilisçao Prévia. 
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA. AliE 

CNPJ!MFOO574.806/QØOI_93 
QS 314 Área Especial n° 04 - Samambaia Sul Registro no Cartório do 1.0 üfTcio do Registro Cvii aas de Pessoas Jurídicas sob n.° 25.793979 Registro no Conselho Nacional do Serviço Social 

- CNSS sob n. 3002.00356818666 Registro no Conselho Nacional dc Assisteneja Social - CNAS (Ministério da Previdêrçeis e Assistência Social) sob n.° 44006.001 92/9540 
Declarada de Utilidade PúblicaFederal por Decreto d6 10.02.98 (Processo Mi no 12.786/97-25), publicado no 
DO, de 11.2.98 DeclaradadeutilidauepúblicàpeloDecreto  n.° 14.584/21-01-93 - Brasília - Distrito Federal 

Fund4en, 1984 

Diretor Executivo da ABE 

DECLARAÇÃO 

A Associaçâo Beneficente Evangélica 
- ABE, escrita no CNPJ sob n.° 

O0.574.806/0001 93, com sede nesta capital,na QS 314 Conjunto 04 lote 01 
Samambaia - DF, CEP 72308514, por meio do seu representante legal, declara 
que a organizaçâo e seus dirigentes nâo incorrem em qualquer das vedações 
previstas no art. 39 da lei nacional n? 13.019/2014, no art. 0  do Decreto 
Distrital n°  32.751/2011, nem se enqwfdram na seguinte situação: existência de 
admÍnistrador, dirigente ou associado /ia organização da sociedade civil com 
poder de direção que seja cônjuge, cotnpanheiro ou parente, em linha reta ou 
colateral, por consangüinicjade ou afinidade, até o segundo gràu, de agente 
público. 

Fb,,<;a-'  o 
Mat, 226.494-3 

Brasília, 19 de junho de 2017. 

ti6octoo7/2oD 
AtenciosÁmente 

P,rce Jt1V:t 5' 

4JM uw 
V Geraldo Teodd

d9W
ro de Sousa 

Diretor Execuiyo da ABE 

Folha n° 
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Proces nu 

i. Rub,I-a
- 

PÁGINA 6 
Diário Oficial do Disfrito Federal 

N 8, quinta4fra 10 de janeiro de 2013 I45Z.af1oog que se em *os ex vipniem do so b autorj ok da ii]: h; criiç de 2 e) os de i1 e pré- 

A 3 l. no ArI. 6 P"mto Úni, t RI o' 02.TcDF bemcopn acoI., cd de 4 e 5 a de idade e) lprovn a Pr4s Pagógiça; d vedir 

de•jç pd 
no ãmbito t Scn dc Tom. de Ccn P..n4. 

mIenedi, da Cnche Ptor FcL Mi pelo c to da lgisl&i FgUn 

Art 2 

'JÀo CASTANHR 

DENILSON BENTO DA COS 

SECRItJ*Qj4bflws SU 

Esta Ordem de Snviço ernn em vigor na data de eua publicaçio 

para o Sistema 1Engino lo D,sirto &dnaj, 

ESECRETARIA DE ADMINISTu ÇAO GERAL 
rOESPACH000 SECRETÁRIO 

do Regienm CoIz 
do D]sIo F, rolo 

• 
e confumild como go da li o' 3 J

63 &;ulbo da fi,tig 

DESPACHO DA SUBSEC1fl4 IA Em09dej.neirodlj Em 09 dejanciro dc 7013. 
Prooeo. Ogo 0OS562oi 2. lniercisa40 Secretaria de Estado do iatAo Assunto 

P,esso- 410 J 0"2012 Inwes: 
Fiaeo idam lcro 

dc DSPsascOm Pe C0m1do a. inforea & Di, orla & 
Or a e 

3 & 
wembro* 1 9, e,m vdta Oselamenrfltid no Prenso n•4 J 0.00Ol5oj 

6 87c 8Kdo 32.59S, 5 de dcbro de 2010c na aCta SOFEF nZ 

HOMOLOQO o PARjSCERN. l?7/2011-CEDP de I & deenibxot1tiDr 
& 

dc 2ldej lrode 2011, a Sub crlilcado sIraAo( RESOLVE. RNHECER

cen  

do Dis&lto 
Sso Pkia il deu,j ln' 

a &v AoR 'PAR DEflmÃR 
xIo da daspas no val orECO 14U6 to 

a) crnci cm arátcr nccionaI a conr da a de 
da po}a onda dc 

e dois ,, e seis em) 'in ao pag com do NSS 

citado parecer 
da dtnmbyo de 20]ta Creche Pasto, raac;eo MirøMn, siluada na OS 

Seguredose do INSS P.tronal do II' s&lo da Folha de Exerc o I,dO Versia 04. aipre,e 

314. Conjunto 4, Lote 1, Samambaia - Disiziro etaj nnntidjj p.I. Msaci.çlo Beneficente 
452 -Mi,o da mes de Dezembro/2012 àconi. do elemento de pna .90.91. 

SvanjIjza - ME. i1tasdn na Área Eapccia) n E, Setor O Sul, Igualflc 
- 0s1r1to Vedei,]: 

JÚNIA CRiSTINA FRANÇA 5. EGi lO 

DI.MZSIDA 

PORTARIA N 07, DE 09 DE JANEIRO DE 1013. O 
SECRETÂRJ0 DE ETADf) DE FAZENDA DODISTRJTO FEDERAL 001W da stns tibuiç6esque OC saocaofnjjdzj polo DeCNIÚ 

a' 23.212 dcõ dc remn de 2C41. e 1cm/o wn ,5IA o 
disposto os Decito n3 SII/ZOOÇTCO; RESOLVE. PUBLICARU qtadrot cerrsniçIu do preenchina da cargo mpsegos 

e exercido dc fiuçõ s de ccWiaflça reíatiw, ao4' 

trimestre de 2012: 

UNIDADE ENTIDADE DO ODP 

SERVIDOR 00 QUADRO DA REQUISITADO DE 
ÕROÂO, 

SEM WNCIJItOCCIMOODF 
CEDIDOS 

M -'4 de 
 Cargo, ei, - Ser- L - Toi4l da Com,seo Servidomes 

A-san, 
B-coni C-cois, D-tn, E-com F-eom sitadtFora 

sioFort  vilS)Psem - pr 3 para C - &up, Ocupa- sem vilicalo 
atiço!o com flO Ibtal de Csrgo cm dos por com o GDF 

Carv cio Cargo aro Função Cargo em Cargo em Ftutç&j do ODE sem do ODE Com 
ODF com Gil e0hi enhida& 

Corniiso Senddores :01 
Comjsxao Comt.sao OTaI*ads Comisejo Comjs.jo Oracnda Cnoam 

Cbgo cai 
Caroem 

GDF GD; 
coo] OGDI: roca] 

COOI1SSIO Cor:a.o 
didedo (Orado 

mvincujo Relaç&iao 
Comlse&o 964 366 O .11 II - 

SUSSECRDARIA DA RECEITA 

AIO DECLARATÓRIO N' 25,2012 ( )  cPrcxrsao C 040.011426w2012) 
A SUBSECRE1ujA DA RECEITA, DA SECRETApj DE ESTADO DE MZENDA DO 
DISTRItO ItDERAi donvame denoncinacJa SUBSECREIAPJA neste azo npreaenreda 

por eu SUBSECRETÂPJO no axerckio da compe,nçla prevista ao .itigo 3, primeirn do Decreto is 34.063, do 19 de dazcn,ko 2012 com ldçm lo incito Ido oapuc do amgo 24 da j 
La; n. .254. de de novembro de 1996. ando em vi.ti as disposçoes do Decreto n. lS.955. de 22 de daztbro* 1997e de aCordo coo, o ?trccert  
SUREC 10112012 _NUPESIoEEsp,roTj (SEF DECLARA.  
CLÁUSULA 
DECONSItUÇÀoSJA;;07j 

C)WJO326IZG4,])6 awndjçlode subilinito ribiaÁdo. n operaç&ç niema com os produtos relacionados los 
tens 35 e dc Caderno! do Meto IV do decreto IS955, de 12 de daembrode 1997 

PARÁGRAFO ÚNICO - 
rica REQUERENn dspenjada de nova soliciaçso quando dc 

mçlu5o dc ,uire moscudorias nos loa, 35 e 16 do Cja4cruol dn Anao IV da decruio I955 da 21 de daaeoibro de 991 
CLÃ LJSULA SEGUNDA - A .]ijbu]Ac de respon,a]jj]id$4t por auhnisujçja abrange lodas fl mercadorias reinejoitajas no, 

tens 35 e 3610 Caderno' do Anexo IV do decreto I9.15 4c22 dc dezenibro de 1997. 
CLAUSULATERCEIA 

beaeda cMcoloiso imposto ca allqLloll Vl&eato pan as opCracs pvu fias da snbshmiçãa 1 ibud_na a estabelecida na lesis].çào Tribuiária do DE 
CEAUSULA QUARTA-O Contribuinte relacionado nasteÃto deverá í4olar as ovJdê a 

rici Pp*l'm,tss no anifl 321-E do Decreto n R.095/l997 pr  

desubwt trit4jzio na data da otanénc, dc quaIccz ts siluaçoe, absiao, 
Incorrer em çuaJqeer das siruaçOas eloneada, no 2' do adito 62 

da Lei conspltulents f 34. de 'O de dezembro de 991: 
- 

concorrer para e real;zaçso de operações Simuladas ou fraudulontas com o objetivo dc suprimi, ou reduzir o iniposso devido: 
III ... dekar de alender ás ooadiçe, de enquadramento 

Crrsics da Fzanda Púhtica 
1q11er &tmpo4 Loucos, lua excisisân da 

b lIMA - Ene Aro Deelaratárjo enhi, em "igor na Wa de lua ptbLic.$, lo Di*.no Oficial lo Ditujin a4enl 

- 
Ancilia,DF 2' dc derembro de 2012. 

('1 R 0-repobl içado por ler sido anca a, lobado tOm Inc ai rtçao a 0rJI 1 nal. pcih Iic4 dc tio OODF n 05 de 07 de janei daro 
2013. pãgina, 04 e 07 e no1 >DOE o' 264 de 2t1 de dejeembra dc 2012, pdg. 16 e 7. 

COORDENAÇÂO DE ATENDIMENTO AO C NTRIEUIN1I 
AGÉNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE SRASÍLIA 

DESPACHoDEDEFERIMrrdm 
DEO7DEJ&NE 0052013 Assimio: Res litLaço/Como  

O GERENTE DA AGtNCIA DE ATENDIMENTO DA RECE] DE BRASÍLIA DA 
COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE A SUflSECREtRI

\  
DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA O DISTRITO rEDE 
RÃ L n uso da competdncj. previsla no Anexo Único Portaria . 

64S de 2 li 12/200,. elterado pela Portaria n  

de Serv 
561, de 05(09/2002 tendo em vista a deI aço de compaténota conferida pela Ordem 

iço SUREC nY O, de I3/0~12009 
legada pele Ordem de Scn,iço DIAIr 1,' Cii, dc 16l0V2009 flindanlenrado na Lei 

lptcmonrr n 04.4 - CT/DP e no Deercio o' 3J.269/10 II, RESOLVE: DEFER IR »Co'
s p didos & 

oompensaçõea das concribuicicen abaixo relsejtsnados na cgsiini ordem  
inL dc processo creudo lribulo ewreido e valor; 117010311/IOI 2, ALBINC VERÇOSA OS MA flALHÂEsPVA , 20  R RS 355,61 I2.0Oefll,oi ANA MA IA Rfl VALADXn rn ............. 

NO BATlflA co, 

Proo3sO tI°  %J~2~Z24 L 

(II 
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À GOVEW4O DO DISTRITk) FEDERAL 

fl SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, 

Á 
ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL 

Conselho Tutelar de Saiambaia Sul 

ATESTADO DE REGULAR FUNCIONAMENTO 

O Conselho Tutelar de Samambaia SuI,ocaIizado à QR 301 conjunto 04 lote 

01, Samambaia - DE, nos termos do Art. 70  inoisos III e VI, da Lei n°. 4.049/2007 e 

Ad. 50  inciso VI, do Decreto n°. 13730/2007 étesta junto ao Conselho dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - CDCAI  quà a ASSOCiAÇÃO BENEFICENTE 

EVANQÈLIÕA - ABE, pessoa jurídica, sediada a QS 314 conjunto 04 lote 01 

Samambaia Sul - DF, CNPJ 00574806/0001-93 está em regular funcionamento nos 

úftimo (03 três anos), prestando servIços educacionais e assistenciais 

gratuitarnente a crianças em situação de vulnerabilidade soóial, da.cornunidade de 

Samambaia 
Até o presente momento, no consta em nossos registros nada que desabone 

a entidade objeto deste termo. 

Samambaia, 01 de julho de 2016. 

1- 

LUCAS RAFAEL F. MARTINS NUNES 

Coordenador do Conselho Tutelar 

CONSELHO TUTELAR DE SAIAMBAIA SUL 
Qk 301 Co4 04 Lote øt ssTSnbaie SIJIDF 

Te!. 3357116$ / 3357-3058 
Email: çtsamsuLdflgiTISI.COm  
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EXTRAIO DO TtNO DE COLAaORAÇÁO N 5112017.. - 

20:.0S0.012j70120Tr-Plrtn SEDP.•CNPJ 0O-3t47&@OOI-O7, e 4jASSOCL4ÇÃOI 
ENtflCmCrE EVAÇQmJCA - A3 do&vn darna*t Ot5niÇdo da Saci cdadc 

Ç:,iZ CNN 00.54A0&000l-93 - igàac da 01)01)2017 a 29i0€2017 - V3jór n,tal dc 
Tel2Q: ES S7Ij40.C€ <q1t0 a n miI. q,boit & çi mia e 

- Objeto: tan pôr jativo a sati$uiçIo no tn aiivó dó Ctnvanao • 11201* 
cujo objao to coójb nota a Aliaisua$o aUno e a da So adida 
cvii. pmo a Cato da Ett dc PWc1n Iüa .CEPI: EsTw. ilø 
CSRRAO. dtat co eccolo dc ico da O (n!,) a 5 () ot pTtrneb. 
Ea da &Jaiçio 5&c.. rrom& o d'cI,mcoio cm ,t tprto. liui.. cma- 
çiis. íkt vos, lIvIkdoDb e ioci!& ceckxta. m *c1u, 1acfd no 
plano da Tnb.t - Msic p/ S!DF: JÚUO GREÓRTO FILHO - O?? n 
Il4516971-15, ASSCWÇÃO s,nrlcmtE EV&NOEL(ÇA - ÂEE; GELktDO 
TEODORO DE OUSA - CPF n 084.705.8Sl-&. 

EXTLhO DO TERMO DE COLABORAÇÃO W r2017 
pioce: 0S0.0l23SW20I - ?aztes SEDE CNfl 0039467l-07. e a LX S)U-
CANDARJO NOSSA SENBOEA DE MONT SEERfiZ dnv,jfta dtLoit OII.c]no 
da Sociodido Cfl CNPJ Wrnl.I59jO0I-0S - Vacia de 01(01)2017 • 29tti20l7 - 

total do TmmD: ES 571.540,01 (be,ro. e . i. 31oha,ca e çwa 
TiS e oL cavcs) - 0bj0tó t par tadttivo a aubo io tato .dfttvo do Coovto 
t 2012015. ôJjõ cbjtto edo co st a Administi* Pi*&ca e a Orpni* da 
Soei adj4c Civil. mt go do Çuo dc Etçaçao do Pi,ch Ioltcb - H: C',rI 
DOURADO, dcmói4o ao mc14im0n10 dc oaaç da 0 (ato) a 3 (cinco) ,os - Ptiit. 
Eça da adxaçEo BMa. prooiovnodo o dwvoIvimna «m seos asacws lsi o- 
cion'* .feiivcc, cog,,ivós ligticaa e ,ocUs. çonfb,Toc mola p.ida. bclaeida ao 

At $ SEDE; jtiuo OREOÓ,Jo flLRO - Lfl n 
114.516.971-is, p) LAR EDUCAN1O NÕÂ SB'tO]A DE MOT SEREAt 
CL&TJDEIE GOMES DE BRITO - CPT o IlS256.57I-00. - 

EXTRATO DO TEPJ40 DE COLASORAÇÃO W 13)2017. 
hnces,x 0S0.OI2j45,2016- Pilt SEDE 04PJ 00j94.67&000l.07, - AÇÃO 
SOCLM. COMUNITÁRIA. donnxa dniont Orgr.ba~o da. Soeidade Civil. ÇJFj 

1475&0OO2-ZS - da 01/0112017 .2910612017- Valor cowI d?l Temo: ES 
571 54&OS (i&iantas e lalta e 'si 10a e quatla ,,als e oIto C.UU'OS) - 
Objeto: ta pe objenvo e ,tiiçoao bo idjõvo do Cnvalo I/20I ojo o1)o 

açao ôn1n çtvc a k&ttçnb Pdbda e 1 O'pnio da Sadadade CtiI, pol a 
do Ccnot dc tttço da prbmtcb. I,,faci CEPI: SUCUPIRA. d,00 .* 

diatm de da O (ato,) a 5 otto) Ia - ?oimsrn E da Sducao 8isk 
pomovatdo o dayvoI,roroto o, soz as]e1os f.icoc. odojai& aretvoa, cotdns, 
frØtcoa o ai.k, cSxma mola p,tda anecida no Masio dc 1zbiIho% - As-
.ins4: pé SEI)?; ITJpLO GREGÓIOflUO - CPF o' II43I6.971-IS, plASMA-AÇÃO 
SOCIAL cOMtjcalA; Ronmco DOS SANTOS SIMÕES - a? u 520.fl35L-
65- 

EXflIJO DO TERMO DE COLAEORAÇÃO N 84'0I'. 
Pscato D2Ct0I2A2V20I6 - Pmts: SEDE OH?! 0039467)tO0l47 a SOCIEDADE 
DO MIOt EM AÇÃO, doaste dcncaánat da 5oci4a4e CM. CNPJ 
02.572i3Y000I-26 Vgdncia dc 0I/01i20I7 a 29/0612017 - WOT tal do Tarso: RI 
5715*05 (flttoa t saaola a um miL qiuhentos e qvteula tais a olmo Qetiovos) - 

Objeto: Iam c¼0ev0 ~oaotmo .üvo do O xvào0li20IL cto objao 
é aço canjwfla mte a A±uiSta4 PbIino e a Omnno da Sociedade Civil, rc. 

do Ccvo dc taunaço da P±MU btti. - l. JEQUTISÃ. dmmio no 
atol Sjme.to da oasçiS da O (tato) S (&co) aa - ?mimdra Ei.a da Eduo 
prornovotdo o deia,nWunctt* en aaas çeoe codoess, activo% coidvoc 

co pino da Tnkalho. - AS- lmuancos O ICCÁIS con GRZC2C? 
- CPF o Il4.516S71-I5, ,/ SOCmDADE 

mma m n, vpinqfl - cp n 

SUBSECRET.PIA DE ADMINISTRAÇM, GERAL 

nob, anôrqico ? 27/2016 
O tcgotiro ca Sccnria dá Estado da Educaçt do DiSaI, Federsi cotarni tó o- 
tnsudos que 1$. abamara do ?teo Eleflnio n 27)2016. Pactrao o' 024.00045!0016, 
çac por objeto Afliço da goqrtdoa pedagó±øe,/edantWoe ,fl ttodçr as 
twdadcs ao tt'ydadtç da liju$24ã0 IntioJ cmtcltc e pisaca., dc o,io0xas nomte 
eoe O a 5 ro a da atiuinçio da vtba do ?o,Tama 3xio1. coafoemo no7e4lüc,çÕ 
a cooçEa e1id.s o 1tmo da Refuol* cotaw do Ano 1 data E&tal. sagmu- 
at veucadon aprr WrANET - COMERCiAL gmsLi - E?? ci'?) o 

oIwo3 co vilar ua10 da ES 2.7261035, C.M. RAMOS 
LOMBADI - E?? CNN 68J52.35W0001-50 p o itn 02 no valor mlita4o da ES 
M625 a a PUnIRA COMERCIO DE MATERIAIS EDCCACIONAI LTOA - ME CNPJ 
t6ZSS 5S100Ol-lO pua o tomO' no asior uui*io de RI 2350. O Ro]tado eocoMn-
v 4ça!liveI tios — *,m,tIsnetwv,bc. owasa.df,gov,bt. 

&nslji& IS do jaeceo do 2017. 
JOSEMAE SALVIANO DA SILVA 

OMISSÃO DE GERlOAMNT0 DE SISTEMA DE REGISTRO DEIREÇOS 

sna,a0 DO mIMO DE COLABORAÇÃO N' 5012017, - 
occso-*80IS3Oa06 - P1ei: SEDK-CHPj 00J94.67&It00I-07 a £'ASSCCIACÃO - 

BENEPICEflt EVMJOEU - Afl &ãfl danomimda Ort,ninçao da Sociedade 
Civil CH?J 00J74.8W0O0

CA  
-93 Vlg8ciá de 0110112017 a 29!0OI)I7 - Valo totil do 

Tec'e: ES 5734001 (t4i'c e aet e uffi mli, qtbhto, e q,iarnta raia a oito 
o,avosi- OIao: te;porobjatc s5tw1d0 lan,o aditivo o Coa'o't 0612016. 

)o objeto e açio conjunta on,, 1 Mntlazn$o Pdbtia e a Omrnira~e do Sociadodo 
Cml. pcin a sentia do Cca 6 Eiao dc ?eiSa Ioda,ci - Cd?l: ASA&MNA. 
d5oz4ó ao .iadnanto da ainçts da O (cora) a 3 (cisto> - Ptinci Liça di 
ttiaçto Etia, prado e laa ,cMmnozo cm 'coa ispccMe finace mnoclols, 
.Iyos. eolt vos, la'n aos a Iqmc. conpe moga pócbn4_ ewMJccl4s tio Pislia do 

- Assiaaatz p1 SEDF: ajo ORECORJO P11130 - Cfl? 
50 - 

II4JIoiS7I-I5, 
ASSOCiAÇÃO BENEFICENTE EVANQEUCA - A3E: QEMLO'J TE000XO DE  

5',- C?F 9 084.705S01-55, 

Er,c Aoon oio ro asdatro dtoüeo Dat.-m sasinado dxwtalmaoto •ontõlme MI r, .4W4 ao 

- cd*to %01201701x03031 lit&aastttn dc Qayn ICaa Sr,silen - 

40t 
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2017-6-27 Portal da Transparència - Entidades Privadas Sem Fins Lucravos limpedicias por rOIi&GNPJJCPF 

ENTIDADEr PFUVADAS SEM FINS LUCRATIVOS IMPEDIDAS POR NOME/CNPJ/CPF 

Case queira outra das51ica0O, dique no titulo da (n'una coM esnondente 

;(t P'iadrt cot Hn uc'ak,vo t?dO da cnwii, - 

No foram encontrado; registros que atendam o seguinte crit&Io de busca: 00574806000193. 

Pesquisar: 3O574O62)193 
- 

Página 1/2 
Primeira 1 Anterior  1 Pr6ima 1 Uima » 1 P4gina n página ir 

Ciiue aqui para ba&ar dados do portal 

v 'srnili; ii 01<7i3 

ATENÇÃO 
os registros constantes da CEPIM tem como base as informaçes Inseridas no SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SIAFI pelos ôrgo5 

entidades da 2draffillaÇas pública Federal concedentes de recursos 
São consideradas impedidas as entidades privadas sem Fins lu tiv craos que possuém registros em JNADIMPLENCI A EFETIVA ou IMPUGNADOS. Assim, eventuaIs 
esclarecimentos ou solicitações para a correção das InFormações do CEPIM deverão ser requeridas sos 6rgos e entidades retro mencionados. 
Os dados publicados no CEPIM são aLualizados diariamente. 

Barra Govr 

Folha no It- 
• 1 

Prossj 

hltp:/twww.portaltransparencia.gov.br/Cepi  mlEnt,dadesfrr pedidesasp?paramEni pesa 3&Pagina 1 &TextoPesqLsa=5748GOOl 93 111 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — 

Lista Transferência 
Inadimplente Não 

Espécie Transferência Concedente Beneficiado Número Odginal Espécie SIAFI Transferência SIAFI ABeneficlada Setor Resp. 

008852 160101-00001 00574805000193 07/2015 O 000000 CEILANDIA CEILANDIA 

1 008853 160101-00001 00514806000193 0812015 O - 000000 SAMAMBAIA SAMAMBAIA 

1 008854 160101-00001 00574806000193 10/2015 O 000000 BRAZLANDIA BRAZL.ANDIA 

1 008861 160101-00001 00574806000193 12/2015 O 000000 CEILÂNDIA CEILkIDIA 

010226 160101-00001 00574806000193 04/2016 0 000000 CEPI GECONV 

1 010227 160101-00001 00574806000193 05/2016 0 000000 CEPI GECONV 

010230 160101-00001 00574806000193 06/2016 O 000000 CEPI GECONV 

4 004170 110901.11901 00574806000193 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 007619 110901-11901 00574806000193 S/N • O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 011012 110901-11901 00574806000193 3(2016 O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 004110 110901-11901 00574806000193 S/N • 0 000000 SOCIAL UNGEF 

5 007620 110901-11901 00574806000193 5/TI * 0 000000 SOCIAL UNGEF 

5 011069 110901-11901 00574806000193 23/2016 O 000000 SOCIAL UNGEF 

9 160101-00001 00574806000193 7912017 O 000000 

9 012043 160101-00001 00574806000193 81/2017 O 000000 EDUCATÇÃC GttfN 

9 012044 160101-00001 00574806000193 6212017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 012047 160101-00001 00574806000193 76/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 012079 160101-00001 00574806000193 71/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 012091 160101-00001 00574806000193 89/2011 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 012125 160101-00001 00574806000193 094/2017 O 000000 EDUCAÇÃO ccow 

9 012129 160101-00001 00574806000193 91/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 012f31 160101-00001 00574806000193 93/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

PêgIn: 1 Emitido em: 27!06Í2017 43:36:43 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - 

Secretaria de Estado de Educação 

Subsecretaria de Planej amento. Acompanhamento e A vai iaço 
PROPOSTA DE EN1URMAÇÂO PARA 2017 

CRE: TAGUATINGA DATA:01108/2017 

INS lIlUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA TELEFONE:3458-1926 

uNIDADE DEATENDIMENTO/CEPI: SABIA- LARANJEIRA 
REPRESEN FANIE DA UNIPIAl: FLAVIA RIBEIRO DA COSIA MEIA) 

REPRESENTANTE DA (JNIEB: KATIA REGIS DE SOUSA L. FELIX 

REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PARCEIRA: GERALDO TEODORO DE SOUSA 

ORIENTAÇÕES 

- O quadro abaixo deve ser preenchido pelo(a)representante da Inslituiçào, sendo um para cada unidade de atendimento, e 

apresentado à Coordenação Regional de Ensino. 

2-0 Plado de Trabalho/201 7 deverá ser preenchido, somente, após aprovação da enturmação para 2017. 
3- Após aprovação da proposta, providenciar 5 cópias da proposta para 2017, sendo: uma para UNIPLAT, uma para a GECONV. 

uma para a UNIEB, uma para a DI]NF e outn para a Instituição. 

QUADRO SINTESE 
Turmas- 2016 e 2017 

ALUNOS REDUZIDOS 

1 0! 2017 CONFORIE 
liSTRAlEOLA D 

lAPA FAIXA FTÁRIA MATRiCUlA 

WDE N'DE N'DE NDE 
CRIANÇAS TURMAS CRIANÇAS TURMAS 

Berçário 1 4 meses ou a completar até 3 T de março do ano da matrícula 8 T 8 

}3erçário II 1 ano completo ou a completar até 3 T de março do ano da matricula 8 T 8 

Maternal 1 2 anos completos ou a completar até 31 do março do ano da 30 2 30 2 
matricula 

Materna! IT 13 anos completos ou a completar até 3 1 de março do ano da 30 2 30 2 
iiiatricüla  

11 

l°l'eríodo 4 anos completos ou a completar até 3' de março do ano da 30 1 30 
rnatrículã - 

2'Periodo 3.0.1 . 30 , . . 5 anos conpletos ou a completar m até 31 de arço do ano.da ...... 
matricula  

TOtAL . 8 136 8 

ObseraçÕcs: 
A entumiação deverá estar de acordo com o previsto nas ORIENTAÇOES PEDAGOGICAS (podendo utilizar o acréscimo previsto na estratégia de 
matrícula ANTES DA EORMALIZAÇAO DO AJUSTE, mediante autorização do representante da UNIPLAI e representante da UNIEB). 

Para redução de turmas consultar a Estratégia de Matriculas 2017. Lembrando que para rcduzir o número de crianças tia tumia é necessário 
laudo niëdico comprobatório de deficiência da criança que fazjus à redução 

Em se tratando dos TERMOS DE COLABORAÇÃO para gestão de CEPI a enturinação é pré defInida havendo apenas a possibilidade de 
redução, cm caso de crianças com defieiéncia somente nas turmas de primeiro e segundo período conibniie descrito na Estratégia de Matrículas, uma 
vez que nas turmas de berçáno e maternal o númerojá e reduzido. 

NOME DA CRIANÇA DEFICIÊNCIA TLJRA REDUÇÃO 

!H 

SEEDFIC 1  - MaL 25958-6 

DODF nO de 0 Ç2 í1o3t
DA INS

.. 
RPRESENT4k4TE T REPRESENTANTE DA L4IPLAT 

/_ ' 
 

assinatura e carimbo ) (assinatura e carimbo) 

CONFERIDO POR: 

í 

o - M 
UNIEBCREat Taguatinga 

DOCF n206 de 2311012015  
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Plano de Trabalho Para CEPI 
Vigência: 0910812017 a 08/0212022 

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO 

1 - O presente Ptano de Trabalho esta vinculado ao curnpr.nento da Lei r1 13019. de 31 de jijho de 2014 e ao Decreto re 27.04, de IS de dezemo de 2016; 

2-A lnsttuiçao Educadonal Parceira deverA abnr conta no 8anco de Brasilia - BRB, especifica e exclusiva de Unidade de Atendimento, para todas qualquer movimentação de recursos recebidos, 

3_ preencher o Plano de Trabalho pc905t0 pela Secretana de Estado de Educação na Integra, obntorrnmente em Planhlha Elefrõnlca MS EXCEL, 

Preencher toace os espaços sombnados. 

No 'tem VIII. indicar ..... de proãssionais de contyatação obrigatória Nas linhas disponiveis indicar quais e 4uantos são os prossionais de contratação facultativa a serEm contratos, de acordo com o 
prevtO rIas ürleritaç&s Pedagõgices. 

Considera-se pagamento de serviços de reparolmanutenção da equipamentos e do imõvet elefriosta, pinta, bombeiro hráulpca,eletrotécriicc. serralheiro, vtdraceio, chaveiro, marceneiro, pedre, tecnico em intorenánca, 
contratados para realizar reparos/manuteni com a devida jusüficativa, 

7-0 reojrso disponibllizado para o frarisrte de aianças deverá ser utilado somente com tns peda9Õ01c0s e/mi culturais Co, documentos tais como Certid&s da Relulandade Fiscal. Seguros e o adeluado registro na ANrr, - - 

devem ser anexados aos aios de contratação, 

O - Quanto ao detalhamanito dos Benefidos, a instituição Educaoonal Parceira deverá apresentar documento com mamata de ciculos dos respectivos Senefidoa, Subtraidos da corta partida e ou 000bibuição do funcionário, 

9-Quanto ao detalhamento das despesas, a lnist'tuição Educacional Parceira poderA acrescentar, para anabse, nas linhas disponiveis. os itenis não contemplados (Anexou: 

lo - Todas as folhas referentes ao Piano de Trabalho devem ser njbricadas (com caneta de tinia azul) pelo tangente da Instituição ou seu procurador, 

II - Para gastçs com corr,bustrvel e Fubriticante sutomõb'vo, o veloulo deve ser de propnedade da lnstLtuição Lducac,onal Patceira lmpreterivelrnenite com documentação reluiaraada. 

12-1ara pagamento de frande de celular, a hnha leletõnica deverá ser de ropnedade da Instituição Educacional Parceira, 

13-Na prestação de contas, a Instituição deveta apreeentar para cada guia de recolhimento oontnbuição taxa, imposto ou benetioo, a hslageni de fijncionádos com a descrição de seus respecteos valo(eS constitutivos: 

14- Pare ta e qualquer despesa realtrada. a lnsttiição Educacional Parceira devera inçreteeivetmente, apresentar 0 três) Orçamentes quando da aquisição de bens e serviços, sendo dispensado a apresentação de Cerbdao de 
Regularidade Fiscal. 

e- 
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UNIDADE DE ATENDIMENTO 

Instihiflo de Educaçio Infantil: 1 ICEPI SAOIA-LARJtWIRA 

Endereço: QS 08 CONJUNTO 220- DLOCO ALT 01 ICidade: CEP 1 72000-DO 

telefones: 3458192B E-mail: mariatiiirtaxavier@hot11aiI.com  
Credenclamento: XXX IPublicação no DODF: XXX Validade: I0 

li-VIGÊNCIA 

Data do la111. 1 09/08/2017 - Data do Fim: 108/02/2022  

III- IDENTIFICAÇAO DO OBJETOt 

Oferta gratuita de Educação Infantil, em parcena com a SEEDF. a clianças de 4m 5 anos de idade, 

por meio da gestão do CEPI • em jornada de tempo integral, de 10 (dez) horas diànias. das 07.30 s 17:30 

de segunda à sexta-feira, para atendimento à demanda de ensino no Distiilo Federal, acm de promover o desenvolvimento integral das alanças em seus 

aspectos fisico. psicdgico, liguisbco, inleleclual e sociaL 

IV - DESCRIÇÃO DA REALIDADE: - 

O Plano Distrital de Educação - PDE, regulamentado pela Lei Disfrital n 426/2015 institui como meta 01 para a Educação Infantil a ur*ersarização da Pré-Escola (4 es anos) 
até 2016 e a ampliação mgmssivs de Creche (0 a 3 anos) até o final do Decénio, Isto posto, considerando a demanda reprimida existente, a presente Organizao da 
Socdade Civil parira se propõe a formalizar a parceria para atendimento a cnanças de O aS anos se c0mprc4Trntend0 com a educação a crianças nesta faixa et*na, em 
atenção ao eixo integrador do Cuniculo de Educaçan lnfant, qual seja, o educar, o cuar e o brincar e interagir. 

V. ENTuRMAçÀa PROPOSTA 

Distnbuição do quantitativo de crianças por turma, de acordo com a faixa etaria, respeitando a enturrnaçãú apresentada nos documentos 'Orientações Pedagõgicas para as 
lnstluições Educaconais Parceiras a ofertam Educação Infantir e EsWatia de Mafrictila' 
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TOTALIZAÇÃO QUADRO DE ENTURMAÇÃO 

- UNIDADE DE ATENDIMENTO: 
- 

ATENDIMENTO - FAIXA ETÁRIA N. ALUNOS 1 N TURMAS 

Berrio 1 4 meses completos ou completar até 31 de março do ano da mafricula O 1 
Herçáflo II 1ano completo ou a completar alõ 31 de maro do anodamalricua O -1 

Maternal 1 2 anos completos ou a compelar até ai de março do ano da matricula 30 2 
Maternal li 3 anos completos ou a completar até 31 de março do ano da matricula 30 2 

ffl 

Iperiodo 4 anos completos ou a competar at&31&marçodoanodamatriaila 30 1 
r perqodo 5 anos completos ou  a completar até SI de março do ano da matrioula 0 1 

Total 136 O 
- P[ 

ate,id'da. e por consequancia, este Plano de Trabalho poderá ser atualaado por meio da Termo iUvo. 
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VI - HORÁRIO DE REGÊNCIA E COORDFNAÇÃOPEDAGÕGICA DOS PROFESSORES 

Regência 120h 1 X 13011 1 140h 

Coordenaçio Pedagógica 

sabade - Isábado 

XXX INomo 

Carga Horána: 1 7.30 ás 12:30 

Dia da semana. 1 sabado 1 Carga Horária. 1 

Observíção- Ressalte-se que o horário de Coordenação Pedagógica, previsto o Ten,io Aditivo da Cveçao Coletiva de Trabalho 2016 a 2010- CLÂUSUA QUARTA - 
CLÁUSULA NONA- JORNADADE TRABALHO - SINPROEP, esclarece; .as cocidenaOes devem ser realadas em uma noite ou aos sábados, sendo vedada a 
ccordenação no contra turno;' 

VII - METAS 

aenoimento a cnanças 
intelectual e Sial: 

00% de gratuidade ao educando da serviço objeto desse Termo de Colaboração; 

Oferecer a 1 % das olanças uma educação de qualidade objetivando seu desenvolvimento htegral: 

octeniplar os pnn&pios étis, estéticos e politcos no que se refere à formação da ctiança para o exercício prowessivo da autoflomia da respc4lsabilidade, da solidariedade 
respeito ao bem cornLim; 

nvolver a proposta pedagógica da instituição em coosonáncla com o Curriculo de Educação Básica, as Diret'izes Naocnais para a Educação tnfantil e as Orientações 
cas para lnshtuiçães Educacionais Parceiras que ofeplam Educação lntantl, visando a fovniaizaçâo de Parceria para atendimento a Educação Infantil: 

piir intewalmente o Calendário Escolar especifico elaborado pela Secrstaria de Estado de Educação de Disbito rederal para as Instituiçes Educacionais Parceiras 
Próprio e CEPIs); 

opo.lunidades de integração com a familia e comuifidade escolar ampriando a troca de experièncias e irdonttaçães eniye os envolvidos e a aquisão de contwcimentos 
ao processo de desenvolvimento das cnanças, 

[ar 6 (doco) reíeiçóes diárias variadas e adequadas ás faixas etá,ias, compreendendo: café da manhã, lanche matlnat, almoço, lanche vespelino e jantar 

l% do número de vagas disporliveis com atendimenlo a crianças da Educação Infantil, de acordo com a necessidade da SEEDF, 

100% das oçientações da SEEDF no que conceme aos aspecios pedagógicos e fisiw financeiros: 

4.- / 
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Ulil - RECURSOS NECESSÁRIOS AO ALCANCE DAS METAS e CRONOORAMA DE EXECUÇÃO: 

1- Recursos Humanos: 

As despeses com recursos humanos, deverão seguir o disposto no argo 41 do Decreto Ff37 843/2016. 

Esp.cltkaçlo 
Que nhldide 

Cmnogr.m. de Execuçao 

InIcio Fim 
LI retor(a) pedaoóoico{a} 1 

o o 

1-2 Coo(d Pedag6ico{a) 
1.3 Professor la) 20 O 
1.4 Professor lal 30, 
1.5 Professor (a) 40 h O 
.6 Monitor(a} IS 

I7 Sectettío{a) Escolar 
1-! Nutildonista - 

1.9 Porteiro(a)  

1.10 Ooziiheiro e) 2 
III servoerCons/Ump -  2 
1.12 • Agente de Seguran Petnhi1oniNigia  
13 4 Auxiliar/AS sisterlte Admiflistraüvo 

1.14 XXX 0 
1.15 XXX O 
1.16 XXX o 
1.17 XXX O 
1.10 XXX O 
.19 XXX O 

120 XXX O 
121 XXX O 
22 XXX O 

1.23 Encargos 17.11% 

2 . Material de consumo e Didático Pedagógico 

etcaço EspIfl 
- 

Qu.id.. nt 
de Cronogram. Execução 

InicIo Fim 
2.1 Góneros alin,enticios 

g 

'1 

8 

22 Roupa de cama, mesa e banho 
2.3 Aguieiçao de e. de coanha 
24 Material de limza em geral 
25 Matenl de eweient, 
26 Material de segurar/h)giene do trabalho 
27 Matenel pera reparos/menuteno equipamentos 
2 e MaIeiel pf r,paros/manutda unid de atendimento 
29 LJtensilos para cozInhe 

2.10 Coqnbustivel e kjrt9cante etÀtomotivo 
2.11 Material Oidtco Fedeggico 
2.12 u.inquedos Pedegógicos 
2.13 Material de higiene da crian 
2.14 Unoírne das aians 
2 IS - Aqtseo de coloflonetes 
2.15 Livros TÉcnis/ litertura intantillnao eeobilcãvss 

É. 

L lxr 
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3- Serviços de Terceiros PJIP 

Especiiícaçao Quantidade 
Cronooram de Exeeuço 

3-1 
Transporte de criar, ças com tias pedagaoicas 
eioj 11v reis 

o o 
_ 
Q 

3-2 Pagamento eerv reperosfnianut equip e do imóvel 
33 Pagamento de Agua)Esgoto 
3-4 Pagamento de Luz 
11 Pagamento de Tejetone fiotiotemeVcslular 
11 Servis de Contebilidede 

7 Menor Aprendiz 
3 e Agente de Segurança Patrimonial, Vig 

dnpnn referente.. Malerl.i de consiii1,c, Material fliditico Pedaoóqico e S.rylço. a. Tarc.iro. ÍntoMrfl no Asero Dl, pírfr rrfrq,Se dee PI.no de Teb.1ho 

ix - VALOR DE REPASSE 

1 1 Atendimento 
N de 

Al - - Per Capita Mfls Valor Mensal Valor Anual Repasse Total (54 meses) 1 REPASSE 1 
1- Atendidos 1 

1 0910812017 a Creche 
1 

76 74753 1 5601228 68174736 3067 803.12 
08/02/2022 

i Pré-escola 60 74753 1 44 851 $0 538 22180 2421.997.20 

1 Total 136 10186400 1 21996896 5480 050.32 

Observação: Este quadro deverá ser preend,ido levando-se ei,, conta o ne  de alunos informado no Quadro de Lnlurmaçào Ressalte-se que tanto o na  de alunos atendidos poderá sofr.r 

elteraçôes no decorrer da parcoda, em ftrço da demanda da comunade a ser atendida, bem como valor do per capita, o qual poderá sofrer reajuste, a cada 12 meses, com base no IPCA. 

Neste sentido este Plano de Trabalho podera ser atuizadc por meio de Temios Aditvos, conforme a necessidade, 

2 - 

-6 
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X - EXECUÇÃO FISICO FINANCEIRA - 082017 a 0212022 

1-RECURSOS HUMANOS 

o 

Epve1çã s•'g,,o Mve.I 
Iadrda•I __________ 

90 5eeal Podd! 

_______________ __________ ___________ 

Roda P[O\1O M- IIoddoal.ao,dve da 

A EXECUTAR 

1- 

E 
N 

O 

- 
Reoeiúo  

E 

UNOS FGTS POS OUTROS 
1 h 

l/3Fnas 13 
FG15 

11 ofrelor{a) pedaoó1ico(a) 853.100.00 0,00 246,00 31,00 127.41 0,00 1700 &0O 93,00 201.53 124,00 8$ 4 079,99 48359,92 217.619.64 
1.2 000rd PedaQó0!*a) 852.425,00 0.00 194,00 24.26 09.71 0,00 17.00 6O0 72.70 220.30 97.04 8$ 3 1M 231 37.910.76 170.508.43 

o Proleosor (a) 10h 8$ 0.00 0,00 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 000 0.00 RI 0,00 0,00 0.00 
1.1 P,06000, {a) 30 h RI 1S000 0.00 15840 980 01,38 50,00 17,00 000 50.40 170.85 79.20 R$ 21.064.22 252.770.60 1.137.469.10 

o i.s Prai.taor (a) 40 h P5 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 Q. 0.00 RI 0.00 M. 0,00 
06 1.5 Monotor (a) 85 1.09800 0,00 87,84 10,96 4513 15000 17,00 SOO 3294 99,74 43,02 RI 25 496,68 305.OSO,22 1.376.020,90 
O 1.7 6ecMno(a( oacolar 850,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 RI 0.00 0.00 0.00 

IS Is!c!0nitla RI 1.362,00 0,00 109,90 13,62 55,98 154.00 17,00 8,00 4086 12372 5448 R$ 1.930.61 23263,36 1 G4.686,l 1 
1,9 Poleiro (a RI 1 .2..1 0,00 109,96 13,62 5508 100.00 17.00 000 4006 12372 54,40 R$ 1.08461 23815,36 107.160,11 

2 110 Cozinheiro (0 R5 1.098.00 0,00 87,04 10,96 45,18 200,00 17,00 S00 32,94 99,74 43,92 8$ 3.28709 39,445,03 177.502,62 
2 II Saro 9ev 0000lum9 RS 1.090.00 0,00 87,04 10,90 45,13 20100 17,00 5,00 32,94 99,74 43,92 R$ 3.287,09 39,445,03 177.502,52 

3 1,12 Aeii(e de Segurança 
patrImraiIaIovla RI 1.700.00 0.00 135,00 17,00 69,07 200.00 17,00 800 5100 '5442 6800 RI 7,203,86 87.166,32 392,248,44 
ALI si lar; Mal SI 510 te 

85 1.307.00 0.00 108,90 13,62 55,90 0,00 1700 8,00 40,85 123,72 54,48 RI 1,784,61 21.415.36 06 359.11 
o L II XXX 50 8.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RI 0,00 0.00 0.00 
O 1,15 XXX 850.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 RI 0.00 0.00 0.00 
O 1,16 XXX 850.00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 RI 0.001 0.001 0.00 
o 1,17 XXX $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 RI 0.00 0,00 0,00 
0 118 XXX RI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 RI 0.00 0,00 0,00 
O 1110 XXX RI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 RI 0.00 0,00 0,00 
O 120 XXX RI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Q. 0,00 RI 0.00 0,00 0,00 
O III XXX RI 0,00 0,00 C. 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 C. 0,00 RI 0,00 0,00 0,00 
o i n XXX RI 0,00 000 C. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 RI 0,00 0001  0.00 

122 EeoraoaPvo,,oões 
Tatal (Iro 1 8$73 1,0O 1 RI 579 552.04 1 8$ 557.00.07 

Obsen.çõe.: 1 - Os vapores 
Plano Is Trabalho, 

pe çocapõem o 'oenerpç'o Mensar deverão ver demonelrado. em dotffiulento cmli memória de çIcuIo. evídenci.dos o valora. Individuais bem cato o eas,tai..S deacontos Sou participaçio Onenceina do funcionhrin A memón. de cálculo do)S( b.fl.8tIO(Sj á parte InterflflIe deste 

Tabela de Encargos Sociais -- 

- 

.1- 

Locargos 
INSS 0,00% 
FOTS 1.00% 

PIS 1.00% 
FOTS - RESCISAO 4.00% 

Re.justn Propomlonal 3M2% 
- AnuenIo 0.39% 

TOTM- 17,11% 
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2- MATERIAL DE CONSUMO E DrOÁTICO PEDAGÕGICO 

E e peo ri ca çc 
A EXECUTAR 

VtOR MEIJSAL Vai.OR A$UAL VLOR 54 MESES 

8 

21 Ot.Éms aliineoti cs 

l9.3e 232 416.92 1.045.S75,15 

22 Rilpn caIhaeta/booli 

23 Aoç5odsIoicopte 

24 MslÉ•I de limpeza em epal 

25 Mslstal de apediente 

26 Mele.lal S!g ore 1w /hig neltr.batha 

27 Malenal copa ro manuten ç5 1 e iÃpnm,.to 

Mate uni para reparo m anu eeçsõ da LJi,dade de 
Ataidimenin 

29 Utenatios para 0)2 Iuia 

2 lO conibuntivev 1 o bdllca ia o aiatooa)luea 

111 Mal Dálico Peda0ógicc 

112 Biinq,iedos PSSgÓÇi0)l 

213 MalenaPIHieneda silailça 

z19 Unifione das lançaS 

215 A1fflnode oolchonetes 

2 le Livros eco 10)51 literatura infantil 

TotI (recurso 2 1 3S1.OS 231 II 62 1.045S7S,1 

3-SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FISICA OU JURÍDICA 

A EXECUTAR 

Espedkoação 
VPtOR MEjSAL VALOR MJUAL V.wR 54 MESES 

3.1 Transp rale tnaulçavfins ped eçç 1015 e nuilu raio 

33 Pa9 o ,v manutenço ,itvellniôiiel 

33 Pau, de f9ua/es900D 

• 3.4 peme deluz 
9000.00 me 000,00 4e6.000,00 

33 Pa Lei ,íin&intem el/celutai e 

38 Seruiços 0Dltlabilldad e 

3.7 MenorApreodtz 

4 35 Agente Sur. patiiínil Via 

________________________________________ 9000,00 105000,00 100000,00 

TSI Geral Pençd 0tI 2017 e 0212021 (recua ruol 1 +2 + 3) 10' C40S 121t941,SS 6.4SL5S 22 

(4 
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XI - CRONOORAMA DE DESEMBOLSO 

0  0 04 MÊ

6408 

MtS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 09 MÊS 10 MS 11 MES 12 

eo 060 .6 

 

60

MS

4,

2

0 1

M

4

3

0 1.6

S 
016V

R

r 0 01.664.08 

0

,

8 

i 1

MÊ

6 101 664,08 101.654,08 101.664,08 101.564,0j 

Referência MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MES 15 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 13 MÉS 24 

Valor Desembolso 101.654,08 101.564,08 101.654.08 101.64406 101 66408 101.664,08 1 101.664,08 1 101.644,08 1 101.664,08 101.664,06 101.664,08 101.664.03 

Rsfernc1a ME815 ME526 MÊS 27 MÊS 23 MÊS 29 M[530 ME531 MESS2 MÊS 33 MÉSS4 MÊS 35 MÊS 36 

Valor Desembolso 101.66408 101.664,08 101.564,08 101.664.08 101.664,03 101 664,06 101.66408 101.65406 101 564,08 101.664,0€ 101.SS4,08I 101.664,08 

Referêride MÊS 37 MÊS 38 MES 39 MÊS 40 MÊS 41 MÊS 42 MÊS 43 MÊS 44 MES 45 MÊS 46 MÊS 47 MÊS 44 

hlor Desembolso 101.564,08 101.66408 101.664,08 101 664,08 101.554,08 101.66408 101.564,03 101.664.08 101.664,08 101,66408 101.664,08 Sol 564,08 

Relerticla MÊS 49 MES 50 MÊS SI MÊS 52 S 5 MÊ3 MÊS 54 SOMATÓRIO 0E DESEMBOLSOS fl MESES 

V&or DEsembolso 101.654,08 101.664,08 101.664,08 101.664,08 101,664,08 101,664,08 6.4teJ60,32 

XII - ATMDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NA PARCER1 

1 . Desenvolvimento S. curylculo de Educaço Infantil, oumpnmenlo do carendeno estaberec'do pele SEEDF e demais documentos norteadores da 
St1EDF, 

Coritrataçeo ae poflssionais em conformidade com as Onenta~ Peda9ó0icas para Instibjiçees Educacioneis Percelres que ofertem Educaço 
Intantil. 

Aquis'ç de peneros alin,er,tidos: 

Aquis'ç de matedal de higiene e de limpeza: 

Agutsiçao de mate dai expediente; 

Aqu's'o de material e bdnfluedos pedagóo'cos: 

AguLsiç8o de •vros técn' coe e r1fant's nâo mebi Izeveis. 
Transpoite de crianças com &ss pedaqógicos ./00 culwrais. 

XIII . AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

Relatórios de acomparrhemento pedagógLco, 

Relatórios de acompanisamento tnanoairo, 

Relatórios emilidos pela Comisseo de Monctoramento e Avaliaçao. 

-r 

ata-, 
E—,,, 
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XIV - RESULTADOS ESPERADOS 

XV - flSCALIZAÇÃO. MONITORAMENTO F AVALIAÇÃO 

EEDF 

monitoramenlo do Muste será de responsabmdade da Comissão de Monitorameno e Avaliação, do Gestor Pedagogico e Gesio 
amnceiro por meio de acompanhamento !in  toco, oçientaçã, reuniões, análise de documentos e demais açães que contnbuam para o 
om desempenho da parceria 

IS11TUIÇAO EDUCACIDNAL PARCEIRA 

monitoramanto e avaliação do desenvolvimento do Plano de Traba,o se dará akavés de reuniões periodicas e pesquisas de opinião coo 
alanças. os pais, professores e direção, tendo mimo documentos norteadores a Orientação Pedagogca e a Proposta Pedagógica 

XVI - DECLARAÇAO 

rerenda tnstituLção Parceira ccmpromete-se a complementar a apbcação de recursos financeiros com recursos próprios ou advir 
das e/ou doações, afim de supor as aquisiçães de Material de Consumo e Didáüco-Pedagógico e contrataçóes de Serviços de 
s, para garantir o atendimento à cdança da Educação InfanliL conforme disposto nos Parámetros Nacjonais de Qualdade para a 
lo Infantil (MEC. 2006) 
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lnstitulão Educacional Parceira ANEXO-OlCEPI SAB1A1ARANJE1RA 

Material de Consumo, Didático pedagógIco e ServiQos de Terceiros 
Géneros Alimenticlos 

IACEQ5;Farinha de trigo branca e integral, fubá, farinha de rosca, amido de milho, cuscuz de milho e de arroz, farinha de aveia farelo de arroz, farelo de aveia, farejo de soja, 
de trigo, farinha de arroz; farinha de milho farinha da banana verde, farinha de mandioca, polvilho doce, polvilho azedo, trigo para quibe, trigo sarraceno, creme de milho, creme de 
TAIS:Verdura, frutDs e legumes varIados. 
TADOS:Milho, ervilha,.exlrato de tomate, seleta, atum ao natural, sardinha ao molho de ervas, molho de tomate, leite de coco. 
ES:Carne bovina, suma, frango, peixe, came de soja. 
EROS:Açafrão, aPho in natura, alecdm, alho poró, cebolinha, cebola, coentro, curry, hortelã, manjericao, manjerona, orégano, salsmnha, salsão, tomilho, louro, pimenta o eino, 
AS:Macarrâo, balas simples, pães, biscoitos de sal e de doce, bolacha, mistura para bolos em geral, pão de queijo, pão integral, massa para lasanha farinha láctea, biscoito de 
E DERIV400$:leite de soja, requeijão cremoso, requeijão a peça, queos, iogurtes, creme de leite! coalhada, nata, leite em pó integral, leite em pó desnatado, leite fermentado, 

)S/POLPAS:Suco natural de frutas!  suco de polpa de frutas (suco de garrafa e caixinha se tiver percentual'de polpa de frutas) chás, café, água de coco, água 
Presunto magro, manteiga e margarina 
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- -. OUTROS:Õleo de canola, Õleode girassoI óleo de soja,'óleo de milho. azelte.de  -oliva, ovos, açúcar retriado, açúcar mascava, açúcar cristal, amêndoa, batata palha, semente de 

• PRODUTOS PARA DIETA ESPECIAL DE CRIANÇAS:Moçantes, produtos de pantflcação sem glúten, alimentos isentos de lactose, alimentos diet, alimentos Iight, iogurte diet, iogurte 

• OBSERVAÇÕES:Ern caso de dietas esoecificas'devenl ser adquiridos alimentos para atendimento ás crianças com necessidades alimentares especiais. 

Material Didático Pedag6gico 

Abaco, ac.iJon. agenda, algodão, anilina, apagador apontador,'aquarela, argila avental intantil. avental para contar historia, balão, bandeiras, barbante branco e colorido, bloco criativo blocos lógicos bobna 
kraft, bolas de isopor, bomba manual para.balões, borracha, caderno brochurão sem pauta, cademo de desenho, caneta hidrocor, caneta para desenho, canetinha hidrocor, canudo, carimbo pedagógico, 
cartolina dupla Face, cartolina, cavalete pedagógico de plástico, CD's, chamequinho colorido, ct'apéu'de palha. cola 3d, cola branca liquida e em bastão, cola colorida, cola com gliter, cola de EVA. cola 
para Isopor; cola quente grossa e fina, colchetes expediente, corda, crachás, dedoclie, DVI) e ALU RAY filmes comuns infantis), elástico, emborrachado, estante de plástico, estilete, fantasias, fantoches, 
feltro, fita adesiva transparente e colorida, fita crepe, fita dupla face, fita embalagem transparente. fltas de com, fitas decorativas, fitilho, gesso giz de cera, giz para quadro branco, gizão de cera, gliter, 
lantejola, lápis, lápis de cor, lastex,-Iigas de borracha, linha de nylon, lupa manual, máscaras, massa de biscuit, massa de modelar, material dourado, miçangas, nariz de coelho nariz de palhaço, novelos de 
1k olho móval! palito de algodão doce, palito de churrasco sem ponta, palito de picolé, papelão, parafina, papel panamá, papeis criativos, papel A4 branco e colorido!  papel acetinado, papel apergarnintia, 
papel camur,! papel canson, papel cartào..papel celoFane, papel olor set, papel contact, papel couche A4, papel crepon, papel de embrulho, papel de seda, papel dobradura, papel dupla face, papel 
fotográfico, papel goifrata, papel jornal, papel manteiga, papel micro ondulado, papel oflo!  papel sulfite, papel ve9eta1, papel verge, piriceis marcador permanentes, pincela plástico, pincel atõmico, pinel 
para pintura, pincel para quadro branco,, pintura a dedo, pistola de cola quente, placas de sopor, plástico para plastificar, purpurina, reabastecedor de pincel atõmico, reabastecedor de pincel de quadro 
branca, pincel para retroprojetor, recarregador para bidrocor, rede para prática de esporte-infantil, régua, rolo de papel pardo, rolo de papel presente, sólidos geométricos tangram de madeira, tapete alfabético 
em EVA! tatame em EVA, teatro de fantoche,de madeira/papelão/EVA, telas, tesoura grande, tesoura para picotar, tesoura sem ponta, tinta acrilica, tinta guache, tinta para decotaçio, tinta para rosto, tinta 
para tecido, tinta plástica. tinta PVA para artesanato, tinta spray, 'TNT, tule, velcro 

Brioquodos Pedagógicos 

a formato e ores variadas e laváveis, apito, argolas de varias cores e tamanhos, aro para basquete, aviões plástico, bambolõ, bandinlia musical, berço de boneca, bloco de espuma plástica em 
sólidos geométricos cores e tamanhos variados e laváveis, blocos de empilhar, blocos de formas, cores. e tamanhos vanados, bolas de varias'cores e tamanhos leves e macias de material de fácil 
ição, bolha de sabão, boneca de tecido, bonecas e bonecos, bonecos macios leves coloridos e lavaveis, brinquedos compostos por peças coloridas de tamanho tal que não possam ser introduzidas 
a na boca; para atarraxar, brinquedos de vanadas texturas, brinquedos flutuantes, brinquedos que emitem sons por meio de apertar, gLrar.cabide, caixas de areia com pás e baldes, caixas surpresa, 
carinhos de puxar, casinha de boneca em tecido, casinha de boneca em papelão, castanholas para bandinha infantil, chocalho para bandinha intantil, chocalhos para bebë, conjunto de cubos de 
e empilhar de material de cores atraentes leves e laváveis, corda, cubo tátil, dedoches, dominós, emborrachado, encaixe com pinos, fantasias, fantoches, ferramentas de brinquedo, ferro de passar 

ico, fogáo de pláslto, geladeira de plástico, ilustrações e histórias, brinquedos infiáveis de uso individual, instiirnentos musicais de brinquedos, jogo de alinhavos, jogo de boliche, jogo de rocntar 
jogos educativos jogo de tabuleiro, jogos de carimbos, jogos de encaixar e desmontar, jogos de equilíbrio, jogos de ferramentas de brinquedo, jogos de memória, jogos de obstâculos blocos de 
dominó de'letras, dominó de números, máscaras, meios de transportes em miniatura, materiais de equilibno, microondas de brinquedo, miniatura de casa de bonecas com móveis, móbiles, navio em 
notebook de brinquedo, números e letras em EVA de tamanhos, formas e cores diferentes, pandeiro e tambores resistentes laváveis e coloridos, panelinha e utensílios de cozinha, penteadeiras. 

piao pirâmide de encaixe, piscina pequena desmontável, piscinas de boknhas em plástico, placas e tapetes em EVA, quebra-cabeça. raquete, tabela de basquete em plástico infantil, tabua de passar 
co, tabuleiro para futebol de botões, tapete alfabéco e numérico, tatame em EVA, teatro de fantoches de pano e de madeiras, telefone de brinquedo, tenda multiuso de plàstico, trenzinho de plástico, 
xadrez. 

- 



Fo!h2 1 (22- 
Prooso 



Copo escova.de  dénte infantil, álcool 70 á!ol em gel: álcool, algodão, curativo adesivo, colônia infantil, compressa de gaze, condicionador Infantil, cortador de unha, cmme dental 1nfan61, cierne 
para pentear1  escova de cabelo, esparadrapo, esponia individual, fio dental, fralda de pana, fralda desrtâvel, guardanapos, hastes flexíveis hidratante lnfanbl, lenço descartável, lenço 
umedecido, maleta para os kits individuais das crianças, manteiga de cacau, álea pura mineral, papel higiênico,' pente, pente fino, pomada para assadura (mediante a orientaçâo medica), parta 
algodãa, poda sabonete líquido, porta toalha, prendedor de cabelos infantil, sabonete infanl liquido, shampoa Infantil, soro fisiológico, termómetro, tesoura para unhas, toalha de papeL 

com a taixa etøna,llvros de tecidos lavaveis, livros de contos e histórias Intantislivros com som, revistas infantis e 
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de cama, mesa e banho 
Cama:Coberlores colchas,cueiros,  edredom, fronhas, lençol de elástico, tecido para confecção de lençol. travesseirc 
MestGuardanapo pano de 'prato, plástico transparente, tecido para confecçao de toalhas de mesa, toalha de mesa. 
Banho:Toalha de banho e rosto.  

Aquisição de gás de cozinha 
- 

. IBotilão de 13kg envazado e cilindros 45kg envazado, Pia e P45. 

Material de limpeza em geral  

Água sanitária, aguarrás, álcool em gel, álcool liquido, alvejante cloro, amaciante, anti-corrosivo,, aromatizantes, bacia, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera para piso, 
raticida, cera, cesto de lixo em plástico com tampa, cloro ativo, cloro para piscina, creolirla, corda para varal, desencnjstante para piso, desentupidor de pia, desentupidor de vaso 
sanitário, desinfetante, desodorizante de ar,.detergente, dispenser para papel hig&nico, escova de roupa, escova limpa limo, escova para lavar louça, escova para lavar roupa escova 
saflitária com suporte, espanador, esponja de aço. esponja-fibra limpeza pesada, esponja para louça, estopa, flanela, inseticida,limpa alumínio, limpa forno, limpa pedras, limpa vidros. 
limpa (ceránhica e azulejos), limpador desengordurante, limpador multiuso, -lixeira grande em plástico com pedal, lustra móvel, mangueira para limpeza, naftalina, óleo de linipeza, óleo 
de peroba, pá de lixo, palha de aço, pano de chão, pano para limpeza, papel alumínio, papel higiênico, papel toalha, pasta para limpeza, pedra sanitária, polidor em geral, porta sabão, 

- porta sabonete, prendedor de roupas-querosene, reffi para exaustor, removedor, reservatório para sabonete líquido. rodo de espuma, rodo de madeira, rodo duplo de madeira com cabo, 
sabão de coco em barra e em pó, sabão em barra, sabão em pó, sabão liquido, sabonete anti-séptico sabonete liquido, saco de lixo, saco plástico, saponáceos, soda cáustica, tira 
manchas, vassoura, vassourão. 
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- Adesivo para identificação, agulha de mão e de màquina, alfinete, almofada de cartmbo, apagador, apontador, bandeja para papéis, bibliocanto, bobfna de papel para calculadora, 
borracha, botões, caderno de expediente, caderno protocolo, caixa arquivo PVC, caixa arquivo papelao 'caixa organizadora em PVC, calculadoras à pilha de mesa, canetas para CD, 
caneta a laser, canetas permanentes, canetas esferográfica, capa protetora para mig?b'e impressora, carimbo e organizador de carimbo, cartuchos de tinta, CD E DVD virgens, clips, cora 
baswo, cola branca, cola colorida, cola quente, corretivo, elástico, envelope, espiraisrestêncil, estilete, etiqueta, extrator de grampo, fichário de mesa sem base aço madeira, filme para  

fax, lfta adesiva, fita adesiva colorida, fita crepe, fita adesiva dupla face, fita eiuibalagem lranspàrente, fita para relógio de ponto, giz branco e colorido, lápis borracha grafite para 
lapiseira, grampeador de mesa, grampo para grampeador, grampo para pasta: guilhotina comum, lápis bicolor, lapiseira, livro ata, livros de ponto, livros de protocolo, máquina manual 
para cortar isopor, marca texto, marcador para retroprojetor, molha dedo, mouse pad,'mouse, papel almaço, papel carbono, papel milimetrado, papel oficio, papel para cópia xerográfica, 
papel para fax, protetor de tomada, pasta AZ, pasta catálogo, pasta de arquivo, pasta de papelão, pasta plástica com elástico, pasta polionda, pasta porifõlio, pasta sanfonada, pasta 
suspensa, pastas com ferragens, pen-drive, percevejos, perfurador de mesa,.placa'indicativa para-setores e seção, plástico para cadeirinha, plástico para pasta, porta caneta, porta 
CD/DVD, poda clips, porta crachá, porta objetos, podaresiduos, recarga para:caduchõ, Éel para estilete, régua acrllica, régua de madeira, resma A4 branca e colorida, saco plástico 
para arquivo, selo para correspondências, tinta para impressora, tonner, visares para pastas 

Material de segurança e higiene do trabalho (para os profissionais contratados) 
Avental, botas de borracha, jaleco para  cozinheiro e auxiliar de cozinha, lanterna:'4uva de aço. luva de borracha, luva descartável, luva térmica, máscara descarlável.  Óculos de 
segurança. pantufa descartável, touca descarlável 

Material para reparos/manutenção dos equipamentos 

Peças para consertos de eletrodomésticos e equipamentos: aparelho de som, batedeira, coifa, exaustor, fogão, forno elétrico e a gás, forno de micro-ondas, freezer, geladeira, 
liquidificador, aspirador, enceradeira, máquina de lavar roupa, máqurna de lavar louça, sécadora, televisor, videocassete, máquina de costura, Ferro de passar, umidificador, ventilador, 
cámera de vigilancia, projetormultimídia, retroprojetor, computador, impressora, aparelho de FN(, mimeógrafo, brinquedos do parque infantil. 

MOTOR DE PORTAO ELETRONICO 

1 

2-. 
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Material 

deira: adesivo de silicone, alavanca (lèrramenta), aguarrás, -alicate, amiantos, aparelho sanitário,: arame Uso e farpado, arame recozido, areia, argamassa, arruela, aspersor. 
'sanitário, azulejos, benjamins,-  bocais, boca de lobo, bocais, bóia para caixa d'água, brita..broca. brocha, bucha nylon, cabo de rede, cabo de telefone, cabo metálico, cadeados, 
-caixa d'água, caixa de gordura, caixa de descargã, caixa para ferramentas (exceto de aço). cal, calhas elêtricas. calhas, canaleta, cano, cantoneiras, capacftores e resistores, 
ta, cascalho,.cerámica, cimento, chapa deferTo aço e galvanizada, chaves.chuveiro simples,circuitos eletrônicos, cola fórmica, cola multiuso, compensados, componentes de 
lo eletnico, condutores, conexões, controle remoto, cooler, corrediça, curvas, diodos; disjuntores -dobradiças, ducha simples, eletrodos, eliminadores de pilhas, enxada, escada 
leira, espátulas, espelho sem-moldura, espelhos para interruptores, esquadrias, estopa-extensão de encaixe, fechaduras, ferro chato, fios e cabos, fita isolante, fórmica, forro pvc, 

gesso, grades, grama sintética; antena para internet. impermeabilizantes, interruptores, isolantes acústicos e têrmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lajotas, lambris, lâmpadas e 
ias, lâmpadas para datashow,lavatórios, lima, lixas, lona, madeirite, mangueira de incêndio, mangueira para 9á5, mangueira, manilhas, marcos de concreto, margarida, martelo, 
corrida, massa para fixação de vidros, pá, paraiusos, pedrisco, pias, picareta, pigmentos, pilhas, pinos e plugs, piso, placa acrílica, placa de gesso, placas de baquelite, porcas, 
ras de madeira, portais, portas, pregos, quadro de distribuição, rabichos, ralos, reatores, rebites, receptáculos, regador, registro da válvula de descarga, registro de gás, régua de 
1- regulador de gás, rejunte, removedor-de tinta, resistGncias, respiradores de caixa -de gordura, ripas, roda de móveis, rolo para pintura, rolos solventes, saibro, serrote, siffio, 

soquete, staris. tábuas, tachinhas, tacos, tampa para vasos, tampão de ferro, tanque, tarugos de forro, tela de estuque, tela mosqueteira, telha, terra, tesoura de podar tijolos, 
madas decorrente, torneira, trena (até 20 metros). trincha, Tubo de concreto, tubo de esgoto. válvula, verniz, vidra, vigota, zarcão. 

de garrafas, abridor de lata manual acendedor para fogões, açucareiro, afiador de facas, amassador de arbo, plásticos, artigos de vidro, assadeiras, avental térmico, bacias de 
Ds, balde de plástico, bandejas, batedeira manual, batedor de ovos, borracha para panela de riressão, bules, caixa de isopor, caixa plásticá, caldeirões, canecas, cesta para frisas, 
cesto para pão, chaleiras, coador de pano e descartável, colheres medidoras, colheres, conchas. -copos descartáveis, copos plasticos, copos, cuscuzeira, cortador de legumes 
ti, cumbucas, descascador manual, ebulidores, escorredor de arroz, escorredor de louça, escorredor de macarrão, escova de vegetais, escumadeira, espátula para bolo, facas, 

farinheiras, ferro de engomar; filme PVC, filtro acoplado a torneira, filtro interno para bebedouro, formas para gelo. fósforo, frigideira, garfos, garrafa de café, garrafa de chá, 
de leite, garrafa térmica grande, garrafas para água. garrafas térmicas, guardanapos de papel>  jarras para água, jarras para suco, leiteiras, medidores com dosadores, 

radores de plástico, paliteiros, palito de dente, panela de pressão não industrial panelas, papel alumínio, papel manteiga, papel toalha, pegador de gelo, pegador de macarrão, 
ores de salada,-  peneiras, picotador de legumes manual, picador de carne manual pipoqueira, porta condimentos, porta copos, porta guardanapos, poda mantimentos, porta 
is, pote de vidro, potes plásticos, pratos descartáveis, pratos, ralador, refratários, rolha, saco para armazenagem de alimentos. saco para cachorro quente, saco para pipocas, 
ira, saleiro, suporte de copos para cafezinho, tábua de corte, talheres, talheres descartáveis, term6metro de alimento,tesoura gourniet, tesoura, tigelas, travessas, vasilhas de 
o, vasilhas de vidro, velas, xícaras. 
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Pagamento de serviços de reparosimanumnçao OV squiparnenwb e UUb) ITIIUVI 

Empresa ou técnico eletdcista, dedetizador, pintor, pedreiro, bombeiro hidráulico, marceneiro, serralheiro, em telefonia, em infomâtim, em manutenção e reparos de equipamentos de 
- lavanderia, em sistema de câmeras de segurança, em manutenção de aparelho de ponto eletrõnico, chaveiro, vidraceiro, limpeza de fossa, limpeza de calha, limpeza de fogão industrial. 

troca de carvão e quartzo em filtro central, manutenção de exlintor.  
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IDe acordo com a Lei n 10097 de 19/1212000 que aftera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabatho - CLT. Aprovada pelo Decreto - Lei n°5.452, de Vde maio de 1943. 

Empresa de segurança Patrimonial! Vigia 

Brasília, D 
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Agente de Segurança PatrimonaI/Vigia: 
... 

A Função de Agente de Segurança PatrÍmniaI/ Vigia será exercida por 

profissional com experiência comprovada a função. 

São atribuições do Agente de Segurança Patrimonial/Vigia: 

• Exercer a vigilância da instituição, percorrendo-a sistematicamente e 

inspecionando suas dependências para evitar incêndios, roubos, entrada 

de pessoas estranhas e outras anormalidades; 

• Orientar pessoa que, eventualmente, circulem em locais inadequados; 

• Trabalhar em regime de turnos e escala de rodizio e revezamento, 

atendendo às escalas, previamente definidas, para manter a segurança 

nas dependências da instituição; 
• Informar o(a) gestor (a) ou outro membro da direção sobre a ocorrência 

e fatos anormais; 

• Manter-se em seu posto de serviço até sua substituição; 

• Zelar pela guarda do local de trabalho, efetuando rondas periódicas; 

• Registrar as ocorrências de seu turno de trabalho, em livro próprio; 

• Auxiliar nos demais serviços correlatos à sua função, sempre que se fizer 

necessário. 

Na creche o vigia trabalha como regime de turnos e escalas de rodízio e 
revezamentos, atendendo ás escalas, previamente definidas, para manter a 

segurança na dependência da instituição, devendo trabalhar com uma escala 12 

x 36. 
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Assistente/Auxiliar Administrativo 
A função eAssistente/ Auxiliar Administrativã será exercida por profissional 

com formação em Ensino Médio. Caso o profissional já esteja atuando na 

instituição e não tenha formação necessaria ao exercicio da função, devera 

apresentar, semestralmente, declaração de frequência em curso de nivel medio 

- - 

.A nbvas com ratações não podero sür atendidas na exSpcionalidade, ou seja, 

nãb será admitido o profissional apenas com o Ensino Fündamenta1. 

- 
São atribuições do Assistenté/Auxiliar Administrativo: 

• DesenvolverAtividades na área administrativa, dando suporte às 

atividades na instituição; 

• Realizar entregas e recebimentos de documentos e materiais, 

• Atender ao público em geral; 

• Preparar, instalar, e desinstalar equipamentos e áudio, vídeo e 

acessórios; - 

• Atuar como responsável pela fiscalização e manutenção da ordem nos 

ambientes; 

• Operar equipamentos diversos, ais como: Projetor multimídia, aparelhos 

de faz, máquinas fotocopiadoras/duplicadoras e outro; 

• Zelar pela higiene, limpeza conservação e boa utilização dos 

equipamentos e instrumentos utilizado sob suaresponsabilidade, 

solicitando, junto à chefia, os erviços de manutenção; 

• Realizar e atender chamadas telefônicas, anotar e enviar recados; 

• Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

• Executar outras atividades compatíveis com a sua função, sempre e se 

fizer necessário. 

Para um bom andamento da creche na área administrativa, atuando como 

fiscalizador e mantendo a ordem nos ambientes da mesma, como destaca a 

orientação pedagógica, sendo de extrema importância para a creche, 

trabalhando30h semanais. 

Jesimiel Pereira  

Coordenador Administrativo 
/ 
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A INSTITUTO MONTE HOREBE 

"A Excelência em Educação Profissional - desde 1985" 

DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE 

DA UNIDADE DE ENSINO 

UNIDADE DE ENSINO: INSTLITI.LTO MONTE HOREBE 
www.montehorebe.com.br/ curso@ensinoviflual.com.br  

Endereço: SGAS 914- CONJUNTO "A" LOTE 63/64 (2°ANDAR) - BRASÍLIA - DF 
Telefone: 3345-6856133491878 

ESCOLA CREDENCIADA PELA PORTARIA N°253 DE 01/12/2014 - SEDF 

DO ALUNO 

iome DALILA XAVIER PORTO Matricula 20160576 

Sexo FEMININO 

Data de Nascimento 27/02/1.973 Naturalidade BRASILIA IJF DE 

RG 1499.925 Orgão Expedidor SSP/DF 

rai RENALDINO PEREIRA XAVIER 

4âe MARIA PEREIRA XAVIER DA SILVA 

Endereço Residencial QNM 36 CONJUNTO O CASA 37 Cidade TAGUATINGA 

UF DE 

DO CURSO 

Curso TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR Carga Horária 1350 HORAS-AULAS 

Declaramos, para fins de comprovação, que o aluno, acima identificado está 
regularmente matrículado neste Estabelecimento de Ensino. 

Data da matrícula 22/12/2.016 conclusão conforme calendário escolar, 
180 (cento e oitenta) dias. 

Brasília - DE, quarta-feira, 9 de agosto de 2017 

Michelle do Nascime 
Socretaria Escolar 

RegSborP6o19lMOta0H0  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Planejamento, 
Acompanhamento e Avaliação 

Folha 

DESPACHO 
1 

í'rose DPQQi .zoq 
/ Em 08 de agosto de 2017. 

Referência: Processo ri0  080.00849812017 

Interessado: Associação Beneficente Evangélica - CEPI Sabiá- Laranjeira 

Assunto: Termo de Colaboração 

PARECER TÉCNICO 

À Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação- SUPLAV compete: 

o planejamento relativo ao atendimento à Educação Infantil, no tocante à 

disponibilização de vagas, captação de inscrições e encaminhamento de estudantes para matrícula nas 

instituições educacionais que possuem Termo de Colaboração com a Secretaria de Estado de Educação do 

DF; 

a instrução dos processos de Credenciamento, Recredenciamento e Autorização de 

Nova Oferta relativos as instituições educacionais da Rede Privada de Ensino do DF 

Considerando as atribuições elencadas e, após análise do Plano de Trabalho apresentado 

pela Instituição supracitada, o parecer é pela APROVAÇÃO do mesmo, considerando que a enturmação 

apresentada está coerente com a demanda identificada e o Credenciamento da instituição encontra-se 

vigente e/ou válido com amparo em processo de Recredenciamento já autuado. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação de Políticas Educacionais para Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
Diretoria de Educação Infantil 

lnteressado:Associação Beneficente Evangélica 
Assunto: Termo de Colaboração 

Nota Técnica - Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB 

A Comissão de Análise de Planos de Trabalho - CAPT instituída pela Portaria 

n0304, de 12 de julho de 2017, publicada no DODF n0133, de 13 de julho de 2017, que 

designa os seguintes membros: Fernanda Mattos Marinelli Silvia, matricula 43.898-7, 

representante do Gabinete do Secretário de Educação, Cinthia Diniz de Oliveira 

Barbosa, matricula 204832-9, Leda Carneiro Aguiar, matricula n° 32.851-0, Andréa 

Cardoso Batista, matricula 206247-X e Regina Aparecida Reis Baldini de Figueiredo, 

matricula n° 36.666-0, representantes da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), 

Anita Ayres da Fonseca, matrícula n°  44.037-X, Cynthia Cibele Vieira, matricula 

236497-2 e Raphaella Rosinha Cantarino, matricula n021.2709-, representantes da 

Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV) e Edilton 

Costa Alves, matrícula n° 36.142-9 e Evaldo Lucas da Silva, matrícula 220572-6, 

representantes da Subsecretaria de Administração Geral (SUAG), com suas 

respectivas atribuições, são responsáveis pela análise de Planos de Trabalho 

apresentados por Organizações da Sociedade Civil (OSC), interessadas em formalizar 

parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), 

mediante formalização de Termo de Colaboração, com vistas à oferta de Educação 

Infantil. 

Os técnicos da SUBEB, no tocante aos aspectos pedagógicos, em 

consonância com o documento "Orientações Pedagágicas para as Instituições 

Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil - OPs", analisou o Plano de 

Trabalho apresentado pela Instituição Associação Beneficente Evangélica para a 

gestão do CEPI Sabiá Laranjeira, nos seguintes itens: 

- Item Vi - Horário de Regência e Coordenação Pedagógica dos Professores; 
- item VIII - Recursos Humanos (Profissionais Obrigatórios e Facultativos); 
- Anexo / 

Ressaltamos que a referida análise está diretamente relacionada à Proposta 

de Enturmação apresentada e sendo esta alterada no decorrer da parceria, alertamos 

da necessidade de reavaliação do Quadro de Recursos Humanos. 

- J 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsebretarià de Educação Básica 

Coordenação de Políticas Educacionais para Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
Diretoria de Educação Infantil 

Quanto ao horário de Regência e Coordenação Pedagógica, informamos que 

é de responsabilidade da Instituição o cumprimento da carga horária pelos profissionais 

contratados, conforme Convenção Coletiva de Trabalho vigente. 

Quanto à contratação de profissionais facultativos a Instituição apresentou a 

indicação do seguintes profissionais: Agente de segurança patrimonial/vigia e 

Auxiliar/Assistente Administrativo, conforme descrito no Plano de Trabalho bem como 

Oficio indicando as atribuições, carga horária e esco'aridade. 

Em atenção à indicação de contratação de profissionais facultativos 

apresentada no Plano de Trabalho, o documento Orientação Pedagógica para as 

Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil orienta que: 

A Instituição Educacional Parceira deve priorizar a contratação de 
profissionais relacionados à atividade-fim, que sejam destinados ao 
atendimento pedagógico. 

No caso da contratação de profissionais facultativos, a Instituição 
Educacional Parceira deverá apresentar documento contendo a 
nomenclatura, formação e as athbuiçôes desse profissional, bem como 
a carga horária do mesmo. 

Diante o exposto, submetemos o Plano de Trabalho para aprovação superior, 

em tempo que recomendamos pela aceitação do referido Plano de Trabalho, no que 

concerne aos aspectos pedagôgicos, para a pretensa formalização de parceria. 

Em 08/08/2017 

JQnsi e 
CinthiadÇi' d'ti Bosa 

Matricula n° 204832-r 

AndréW# ardoso Batista 
MatrVcula n° 206247-X 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação de Políticas Educacionais para Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
Diretoria de Educação Infantil 

Ao Gabinete. 

Em atenção ao Plano de Trabalho apresentado pela Instituição 

Associação Beneficente Evangélica para a gestão do CEPI Sabiá Laranjeira, 

manifesto-me favorável à aprovação do mesmo, quanto aos aspectos 

pedagógicos, e encaminho para as providências necessárias para a pretensa 

formalização de Parceria com a Secretaria de Estado de Educação. 

Em 08/08/2017 

~CREPALDI 
Subsecretaria de Educação Básica 

Subsecretário 
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1 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 

Subsecretaria de Administração Geral 

Interessado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA - CNPJ 00.574.80610001-93 

Assunto: Proposta de Plano de Trabalho - CEPI SABIÁ-LARANJEIRA 

A Instituição ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA - CNPJ 00.574.806/0001-

93 - CEPI SABIA-LARANJEIRA, apresentou proposta plano de trabalho para o atendimento de 

136 crianças em Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI. 

Observa-se que a Instituição apresentou Plano de Trabalho para o período de 54 

meses, que abrange o período de 09/08/2017 a 08/02/2022 tendo o valor de repasse mensal 

inicial de R$ 101.664,08. 

Tendo em vista que a parceria percorre um período tão longo, somente é possível, com 

a devida prudência, realizar uma análise para o período inicial de 09/08/2017 a 31/12/2018, uma 

vez que os repasses envolvidos nesta parceria poderão sofrer reajustes com base no IPCA e 

futuros aditivos, bem como serem atingidos por impactos financeiros e monetários não presentes 

até o momento desta análise. 

Vale ressaltar que a instituição recebeu alertas quanto a eventuais problemas com 

multa de sindicato e/ou conselhos de profissionais e/ou questionarnento trabalhista. Ao 

apresentar versão final deste Plano de Trabalho, a instituição realizou alterações e ajustes 

conforme sua própria interpretação dos valores propostos pelos sindicatos que representam o 

quadro de funcionários sejam eles: Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, 

Religiosas e Filantrópicas do DF - SINTIBREF e Sindicato dos Professores das Escolas 

Particulares - SINPROEP. Quanto aos assuntos relativos ao quadro de encargos, a instituição 

recebeu orientações para incluir previsão percentual para multa rescisória FGTS, bem como 

prever percentual para cumprimento de aumento salarial e anuênio. 

1 Análises de proposta de Execução Físico-Financeira 

1.1 Recursos Humanos: 

1.1.1 A Instituição indica uma destinação percentual de 7210% das verbas do 

Repasse para atendimento às Despesas de Recursos Humanos; 

1.1.2 A Instituição indica uma destinação percentual de 17,11% das verbas de 

Recursos Humanos para o atendimento aos encargos sociais, anuênio, 

verbas rescisórias e cumprimento do reajuste salarial na Data Base das 

categorias de trabalhadores. 

Á37 
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A GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
1 Secretaria de Estado de Educação 

Subsecretaria de Administração Geral 

1.2 Material de Consumo e Didático Pedagógico: 

1.2.1 A Instituição indica urna destinação percentual de 19,05% das verbas do 

Repasse para atendimento às Despesas de aquisição de Material de 

Consumo e Didático Pedagógico; 

1.3 Análises de proposta de Execução FísicoFinanceira - Serviços de 

Terceiros: 

1.3.1 A Instituição indica uma destinação percentual de 8,85% das verbas do 

Repasse para atendimento às Despesas de Serviços de Terceiros; 

2 Considerações 

Observa-se que a instituição destinou R$ 8,54 para atendimento à Meta 2 - Material de 

Consumo e Didático Pedagógico, valor superior ao apresentado na Proposta aprovada em 

Chamamento. Vale obervar que o valor acima citado deve possibilitar o fornecimento de 5 

refeições diárias para cada criança, além de manter os gastos com material didático pedagógico, 

higiene das crianças e limpeza e manutenção predial. 

Diante do valor de R$ 8,56 ser superior ao apresentado na proposta do Chamamento 

Público, consideramos que o mesmo permite o entendimento da existência de equilíbrio 

financeiro para atendimento da meta 2. 

3 Considerações finais: 

Diante do acima apresentado, recomendamos pela aceitação deste Plano de Trabalho. 

0810812017 

Ed i I Alves 
MatríIa r 36.142-9 
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Á GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 

Gabinete do Secretário 

. j.j :. 

Interessado: ASSOCIAÇÃO BENEF. EVANGÉLICA— CEPI SABIÁ LARANJEIRA 
Assunto: Análise de Plano de Trabalho com vigência de 54 meses. 

Nota Técnica n° 25 /2017 CAPT-SEE 

Senhor Secretário de Educação, 

Tratam os autos de formalização de Termo de Colaboração a ser firmado pelo Distrito 
Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação e a entidade ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE EVANGÉLICA , visando oferta de Educação Infantil, por meio da gestão do 
CEPI SABIÁ LARANJEIRA, a 136 (cento e trinta e seis) crianças, em jornada de tempo integral 
de 10 (dez) horas diárias, de 7:30 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 físico, psicológico, linguístico, intelectual e social. 

Neste sentido, objetivando analisar o Plano de Trabalho apresentado pela Organização 
da Sociedade Civil (OSC) em questão, a Comissão de Análise de Planos de Trabalho, instituída 
pela Portaria n° 304 de 12 de julho de 2017, composta por representantes do Gabinete desta Pasta, 
da Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB, da Subsecretaria de Administração Geral - SUAG e 

da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, se reuniu e 
manifestou-se favoravelmente à aprovação do referido Plano; cabendo ressaltar que esta 
manifestação foi corroborada pelos Subsecretários das áreas acima mencionadas. 

Destaque-se que além da análise específica de cada área, nas quais foram observados 
a enturmação dos alunos e o credenciamento da instituição educacional, os aspectos pedagógicos, o 
equilíbrio financeiro entre as metas , também foram considerados os critérios abaixo elencados, de 
acordo com o que determina o art. 35, V, alíneas a, b, c, d, e, g, h da Lei n° 13.019/14 e art. 29, IV 
do Decreto n°37.843/16: 

Conforme Plano Distrital de Educação PDE 2015/2024, é meta n° 1 "universalizar, até 2016, a 
educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de 
educação infantil e creches públicas e conveniadas, de forma a atender no mínimo 60% da 
população dessa faixa etária, sendo no mínimo 5% a cada ano até o final da vigência deste Plano 
Distrital de Educação - PDE, e ao menos 90% em período integral a oferta de Educação Infantil por 
meio de parcerias com Organizaçôes da Sociedade Civil." 

43'1 
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A GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Li 

Secretaria de Estado de Educação 

Gabinete do Secretário 

O atingimento desta meta só será possível mediante o estabelecimento de parcerias com 
Organizações da Sociedade Civil credenciadas por esta Pasta, e esta relação, na qual evidencia-se 
interesse público e recíproco, deverá ser formalizada por meio de Termos de Colaboração, conforme 
art.20. VII da Lei n° 13.019/ 14. 

da identidade e da reciprocidade de interesse das panes na realização, em mútua cooperação, 
da parceria prevista nesta Lei: 

Tanto a identidade, como a reciprocidade de interesse das partes, bem como a mútua cooperação 
ficam evidenciados no Plano de Trabalho em análise, com ênfase nos itens: Objeto, Metas, 
Resultados Esperados, Cronograma de Desembolso, Fiscalização, Monitoramento e Avaliação. 

da viabilidade de sua execução: 

A viabilidade da parceria fica assegurada tanto pela previsão dos recursos necessários, que foram 
incluídos na LOA 2017, como pela experiência da entidade que tem sido parceira desta pasta há 
alguns anos, inicialmente, por meio de Convênio e recentemente, por meio de Termo de 
Colaboração. 

da verifica çâo do cronograma de desembolso: 

O cronograma de desembolso traz a previsão de repasses mensais, ou seja, 12 (doze) repasses ao 
ano, os quais dependem de disponibilidade orçamentária e financeira. 

da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da 
execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação 
da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos: 

O monitoramento do ajuste será de responsabilidade da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e 
dos Gestores Pedagógico e Financeiro, e se dará por meio de visitas in loco, orientações, reuniões 
análise de documentos e demais ações que contribuam para o bom desempenho da parceria, bem 
como, por meio de pesquisas de opiniões com as crianças, pais, professores e direção das Entidades, 
tendo como documentos norteadores a Orientação Pedagógica/SEEDF-2017, a Proposta Pedagógica 

da Entidade Parceira e o Plano de Trabalho. 

g) da designação do gestor da parceria: 

Por se tratar de um novo Termo de Colaboração os Gestores Pedagógico e Financeiro, atualmente 
designados serão mantidos, em atendimento à Lei n° 13.019/14. 

li) da designação da Comissão de Monitoramento e avaliação da parceria; 

Por se tratar de um novo Termo de Colaboração, a Comissão de Monitoramento e Avaliação 
vigente será mantida, em atendimento à Lei n° 13.019/14. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

4,. Secretaria de Estado de Educação 
jb 

Gabinete do Secretário 

4. Neste sentido, após análise minuciosa do Plano em comento e constatação de que o 
mesmo atende aos requisitos estabelecidos na legislação vigente e está alinhado à finalidade desta 
Secretaria, esta Comissão encaminha os autos ao senhor Secretário de Educação, com sugestão de 
aprovação do Plano de Trabalho em anexo. 

Em, O  de agosto de 2017. 

FERNANDA MAnOS MARINELLI SILVA 
Presidente da Comissão de Avaliação de Planos de Trabalho 

flI 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 

Gabinete do Secretário 

Interessado: ASSOCIAÇÃO BENER EVANGÉLICA— CEPI SABIÁ LARANJEIRA 
Assunto: Análise de Plano de Trabalho com vigência de 54 meses. 

À SUAG, 

Considerando que os autos estão devidamente instniídos e fundamentados segundo os 

princípios norteadores da Adminisü-açâo Pública, e considerando ainda a manifestação dos 

setores técnicos e a manifestação da Comissão de Avaliação de Planos de Trabalho - CAPT, 

APROVO o Plano de Trabalho em anexo e encaminho os autos a esta Subsecretaria, visando o 

prosseguimento das providências relativas à formalização do Termo de Colaboração, conforme 

critérios estabelecidos pela Lei n° 13.019/14 e Decreto n° 37.843/16. 

Brasilia, Otb de agosto de 2017. 

J
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1ogiij FILHO 
Secretário 
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GOVERNO DÕ DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIADE ESTADO DE PLÁNEiAMENTO, ORÇAMENTO E dESTÀO D6ISTRITO 
FEDÉRAI 

r Coordenação de Registro e Acompanhamento 

Despacho SEI-GDF SEPLAGIGAB/UAG/CORA Brasília-DE, 08 de agosto de 2013 

Processo SEI: 00080-0002650/20I764 

ORGÃO INTERESSADO: SE .• 

ASSUNTO: Resoltado - 63 Governança-DF 

Senhor Secretário de Estado,  

Informo que a soIicitaço feita por meio do processo a° 00080-00026350/2017-64 fqi. 

incluída na 63a  Reunião Extraordinária da Ornara de Governança Orçamentária, Financeira e - 

Corporativa do Distrito Federal - GOVERNANÇA-DF (iteuii 1-DELIBERÂÇAO), realizada no dia 

08/8/2017, cuja ata será acostada ao Processo n°410003.310/2015. 

A OOVERNANÇA-DF debidiu: "auioiizar a exccpcionalização à vedação constante no• 

inciso VI. do art. 7°, do Decreto G 37121/2010" 

Ressalta-se que a deliberação dh Governançse restringe à análise de adequação 
orçamentária e financeira das solicitações, propostas pelas Unidades Orçamentárias, sem implicar com 
isso na validação dos procodirriento§ de coritxaação ou de execução das despesas realizadas. 

À Secretaria de Educação/Gabinete para providêniWveis. 

Repeitosamenfe, 

ADRIANA BORTOLI 

Unidade de Apoio à Govemança 

:2 
08/08/2017 19:5 

4k3 
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GOVERNO DO DISTRITO lEDERAI, 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDL'CAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARLA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Á COORDENAÇÃO DE ORÇAM6NI0, FINANÇAS. CONTRATOS E CONVÊNIOS 

DIRETORIA DE CONTRATOS, lERMOS, ÍLONVÊNIOS E PARCERIAS 
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E PARCERrAS 

REFERÊNCIA: 080.008.498/2017 

IN'IERESSADO: Associação Beneficente Evangélica 
ASSUNTO: Repasse ao Termo de Colabõração n° 164/2017 

À Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias. 

Encaminhamos os autos para providências relativas à Disponibilidade Orçamentária visando 

atender a pretensa formalização do Termo de Colaboração o' 164/2017, a ser firmado entre a 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e a(o) Associação 

Beneficente Evangélica CEPI: Sabiá-laranjeira, cujo objeto é o atendimento gratuito a crianças de O 

(zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação Básica, em período integral de 10 horas diárias, por 

meio da gestão do Centro de Educação de Primeira Infância - CEPI: Sabiá-laranjeira, por até 54 

(cinquenta e quatro meses), no valor estimado de R$5.489.860,32 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta 

e nove mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), que poderá ser prorrogado de acordo com 

a oportunidade e conveniência da Administração Pública, nos termos previstos na Lei 11019/2014, Lei 

13.2C412015 o-no Decreto n° 37.843/2016 

Assim, sugere-se o encaminhamento dos autos À Diretoria de Exeenflo e Controle 

Orçamentário e Financeiro para verificar disponibilidade orçamentária. 

Em, Oj 2017 

9i . 
SORA1AftÍStINA REAL KARIA 

Gerência de Convênios e Parcerias 

Gerente 

À Diretoria de Execução e Controle Orçamentário e Finaficeiro. 

De acordo como despacho supra. 

Encaminhem-se os autos para as ações relativas à verificação de disponibilidade orçamentária, 

conforme proposto peLa Gerência de Convênios e Parcerias. 
4 

Em, //2017 

SAMIRAMY 5 LE1V OZA 

Diretoria de Contratos, Termos. Con'êni is e Force pias 

Diretora 

Folha a°  \ 4 

Processo n.°  O & 0-go 

Rnt,çfca Matrrcuta 

Secçetaa de Estado de Edcâo 
SGAN 607, Freçk El, Sala 219. CEP- 7080-070 

Te!efoe: 3901-2314e 31-4331 
MALA DIRETA 54 MESES - 01 - SOLIO flÇO DISPONIBILIOADE [).00T 

4 L1L 



TC. Aø1j(o( - 
Folhasn° t45 
Processo n° 080.009.498/2017 

S 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO Rubrlca:gMatS4- 

SUI3SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
DIRRTORiA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

Referéncia: Processo n° 080.008.4931201 7 
Inieressado: Associação I3eneíiccntc Evangélica 
Assunto: Disponibilidade Orçamentária 

À COFIC 

Traia-se de dotação orçamentária consignada na Lei Orçamentária no  5.796, de 29 de 

dezembro de 2016 (LOA 2017), para atender a despesa com o Termo de Colaboração, cujo objeto é o 

atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação Básica, em 

período integral de lO horas diárias, por meio da gestão do Centro de Educação de Primeira Inrancia - 

CEPI: Sabiá-laranjeira, por até 54 (cinqucnta e quatro meses), no valor estimado de R$S.489.860,32 

(cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta rcais e trinta e dois 

centavos), entre esta Secretaria e a(o) Associação Beneficente Evangélica, CNPJ no 00.574.806/0001-
93 sco o valor de R5474.286,40 (quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e seis 

reais e quarenta centavos) referente ao exercício de 2017. 

Informo que a referida dotação é compatível com a Lei n° 5.602, de 30 de dezembro de 

2015 (PPA 2016-201.9), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias no 5.695, de 3/8/2016, conforme 

Programas de Trabalho abaixo relacionados, na Unidade Orçamentária 18101, Ponte 103, natureza da 

despesa 3.3.50.43, e encontra-se disponível para o exercício de 2017, conforme quadro a seguir: 

Natureza 
Programa de 

Nioclalidade: da Fonte: Valor RS: 
Trabalho: 

Despesa: 

12.365.6221.2388.4379 CRECHE 3.3.50.43 103 R$209.244,00 

12.365.6221.23884380 PRE-ESCOIA 33.50.43 103 R1265.04 
TOTAL  R$474.286,40 

Brasília, Qjfffij 2017. 

dos Santos 
Dii ctor 

Á SUAC 

Considerando a solicitação de disponibilidade da Diretoria de Contrato, Tenims, Corivnios e 

Parcerias e o exposto pela DICOF, encaminho os autos para conhecimento e de]iberção superior quanto 

ao impacto orçameniário, na forma do Artigo 16 incisos 1 e 11 da Lei Complementar 101/2000. 

Brasília, jj 2017. 

Renata Lkic a de Almeida Carda 
Coordenadora 

MAIA DIflIÇfl MMIII S PSN)NIIIJIJDM)K 0(11) tRIOII JI; 



GOVERNO DO DISTRITO FEI)ERAL 

11 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

S SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Folhasn°i4t2 
Processo n°080.008.493/2017 

O • .hI . •E, .Cfl 1 rC fl 
Referência: Processo no 080008.498/2017 1 ca: "°'° II7 

Interessado: Associação Beneficente Evangélica 

Assunto: Autorização de Despesa e Emissão de Empenho ao Teimo de Colaboração n°164/2017 

À Diretoria de Execuçflo e Controle Orçamcnlrio e Financeiro da Educação/COFIC, 

Tratam os autos de formalização do Termo de Colaboração n° 164/2017, entre esta 

Secretaria e a (o) Associação Beneficente Evangélica, CNPJ no 00.574.806/0001-93, em 

cumprimento à Lei n° 13.019/2014 e Decreto Distrital n° 37.843/2016, cujo objeto é o atendimento 

gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação Básica, em período 

integral de 10 horas diárias, por meio da gestão do Centro de Educação de Primeira Infância - 

CEPI: Sabiá-laranjeira. 

A Coordenação de Orçamento, Finanças, Contratos e Convênios informou que a referida 

despesa é compatível com a Lei n°5.602/2015 (PPA 2016-2019), com a LIDO n° 5695/2016, e está 

programada na LOA no 5.796/2016, conforme valores constantes no Plano de Trabalho. 

Isto posto, AUTORIZO a realização total da despesa no valor de RSS.489.860,32 (cinco 

milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) 

e DETERMINO, com base na competência prevista no inciso "V" do art. 50  da Portaria n.° 121, de 

24 de março de 2009, com fulcro nos artigos 58, 59, e 61 da Lei n° 4.320/1964 e no disposto do 

inciso II do art. 30 do Decreto n.° 32.598/2010, a remessa dos autos à GEO/DICOF para que 

scja(m) emitida(s) Nota(s) de Empenho, em favor do(a) Associação Beneficente Evangélica, CNPJ 

n°00.574.806/0001-93, referente ao Termo de Colaboração n° 164/2017, para o exercício de 2017, 

conforme quadro abaixo: 

Programá de 
Trabalho: 

1 
Modalidade: 

1 - 

1 Natureza da 
1 Despesa: Fonte: 

1 
Valor RS: 

_____ 

12.365.6221.2388.4379 1 CRECHE 1 3.3.50.43 103 R$209.244,00 
12.365.6221.2388.4380 1 PRE-ESCOLA  j 3.3.50.43 103 R5265.042,40 
TOTAL 

.. 
.. 

-. .- . . R5474.286,40 

Em, ti/a/ 2017. 

Jsaia. Aparecido da Sijka 
Subsecretári de AdminjstFfição Geral 

DOOF n°083 de 3 de de 2017, p.17. 

MAIÀ DIRFTAM MISl!S .3. »4lSsÃOnEcrntutLs " ILIG 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Nota de Empenho 
Data de Emissão 09/08/2017 Data de Lançaménto 09/0812017 N. Documento '2017NE045371 
Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DE 
Gestão 00001 - TESOURO 
Credor 00574806000193 -SSOCIAÇÂOBENEFICIENTEVANGELICA - ABE 
Evento 1400091- EMPENHO DA DESPESA 
Empenho Original Pré-Empenho 
Esfera 1 - FISCAL 
Unidade Orçamentária 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Programa de Trabalho 12365622123884380 -MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE- 

DISTRITO FEDERAL 

Fonte Recurso 103000000- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
identificador de Uso O Contrapartida 99999 - 
Natureza de flespesa .- SUg'(ENÇOES,OCIAIS . 
Licitação 07-4&o-Aplicável Referência Licitação NAO APUCAVEL 
Contrato O Transferência O 
Modalidade 3- Glõbâl Processo 080.008.498/2017 
Local de Entrega SEEDF Prazo de Entrega 000 dias 

V'or Documento 265.042,40 . Numero Suprimento O 
ário Lançado em: 09/08/2017 às 15;28:22 por 60316896187- MARCELLE DE CASTRO CAVALHEIRO 

Valor 
Agosto 265.02,40 

- 

Subitens da Despesa 
Códig Valor 

01 265.042,40 

.icitação Ano Licitação N° Ata Ano Ata N°  tem Qtd. Valor Unitário Valor Total 

Fe1r .:j_ — 

Pio tetw 



1* 

Data de Emissão 09/06/2017 Data de Lançamento 09/08/2017 N. Documento (2017ÉO4535) 
Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF - 

Gestão 00001 -TESOURO 
-. 

Credor 00574806000193- ASOCIAÇAOBENEFICIENTE EVANGELICA - ABE 
Ewnte " '600fl :ÉMP!Nr4d ÓAbESPESA - 

Empenho Original - - • Pré-Empenho 
Esfera 1 - FISCAL 
Unidade Orçamentária 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO 
Programa de Trabalho 12365622123884379 -MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTALTO FEDERAL 

Fonte Recurso 103000000- COTA-PARTE DA CONTE IBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
identificador de Uso O Contrapartida 99999 
Natureza de Despesa 335043 - SUSVENÇOES SOCIAIS  
Licitação 07- Não Aplicável Referência Licitação NAO APLICAVEL 
Contrato O Transferência O 
Modalidade Ç'JGlobal ? Processo 080.008.498/2017 
Local de Entrega - SEEDF Prazo de Entrega 000 dias 

VIor Documento 209244,00 Numero Suprimento O 
irio Lançado em: 09108/2017 às 15;29;04 por 60316896187- MARCELLE DE CASTRO CAVALHEIRO 

Valor 
osto U.44UU 

• '' 

Códig Valor 
01 209.244,00 

r 'Jcitação Ano Licitação N° Ata Ano Ata N°  Item Qtd. Valor Unitário Valor Total 

e • ' '' " _:.zi '•--'---•' , 
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08/08/2017 

IIiÜsWMiR. 1 t0LAR  1 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 00574806/0001-93 - 

Razão Social: ASSOC!ACAO BENEFICENTE EVANGELICA 

Nome Fantasia:LAR DE INFANCIA PR FRANCISCO MIRANDA 

Endereço: AR ESPECIAL 08 SETOR D SUL / TAGLJATINGA SUL (TAG / BRASILIA / 
DF / 72020-000 

A Caixa Econômica Federal, no usada atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036. de 11 de maio de iggo, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encon&a-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 08/08/2017 a 06/09/2017 

Certificação Número: 2017080800511337861606 

Informaç5o obtida em 08/08/2017; às 18:04:31. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de aütenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Fcilha n°  _ HS 

ProcesSOfl°  O 00931 JQL 

Mntl -X 

111 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

4 
SECRETARIA' DE ESTADO DE EDUCAÇÂO 

SUBSECRETARLA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMEkTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS. 

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

Referência: 080008498/2017 
Interessado: Associação Beneficente Evangélica - CEPI Sabiá-laranjeira 
Assunto: Abertura de Termo de Colaboração 

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

Trata-se da assinatura do Termo de Colaboração a ser firmado entre esta Secretaria de 

Estado e a Associação Beneficente Evangflca para gestão do CEPI Sahj-Iaranjeira, cujo objeto 

é a oferta de educação infantil - P etapa da Educação Básica. 

Constam dos autos: 
v. Cópiasdo Edital de hamamenton°03/2017(fls..2 a21)edo Despacho de 

Homologação (fis. 6 a 64). '  
1 Cópia do DODF n°32, pág. 02, de 11 de julho de 2017, como Resultado 

Definitivo de Habilitação do Chamamento n° 03/2017 (fi. 62). 

1 Cópias da Análise Jurídica do Edital de Chamamento n° 03/2017 (fis. 22 a 

24), do Parecer n° 330/2017 - PRCON/PGDF (lis. 27 a 36) e da 

Informação Jurídica n? 181/2017-AR (fis. 56 a 60). 
1 Cópia da Minuta do Termo de Colaboração (fis. 39 a 53). 
1 Laudo Circunstanciado n° 581/2017-TERRACAP (fis. 67 a 84). 
/ Documentação da Organização da Sociedade Civil (fis. 85 a .105) 

/ Plano de Trabalho (fis. 110 a 128), aprovado pela Comissão de Análise de 

Plano de Trabalho (fis. [39 a 141), pelos setores competentes (fis. 133 a 

138), bem como pelo1 enhor Secretário, à fi. :142. 
1 Cópia da deIiberação,ia Governança, (ti. 143). 

Desta forma, solicitamos o encamnhamento dos autos -à Subsecetaria de Administração 

Geral, com vistas ao Gabinete do Senhor Secretário, para deliberações quanto à formalização do 

ajuste e assinatura de (02) duas vias do Termo de Colaboração n° 164/2017. 

Após providências, restituir os autos a esta Gerência, de Convênios e Parcerias - GCONP 

para demais ações. - - 

- 
EmQ / /2017 

SORAIA CRISTINA REAL KARIA 
Gerência de Convênios e Parcerias 

GerenIe 
. 

o 

1 Processa 
1 - 

SCTAN 607, Projeção O, Sala 219, CEI'- 70.830-304 
Telefone: (61) 3901-2314 



Li 1 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
/1 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

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

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

À Coordenação de Orçamento, Finanças, Contratos e Convênios, 

De acordo com o despacho retro, 

Em/d6 017 

SAM!RÀMYS.LËJÍ S DE'fSZA 
Diretoria de Contratos, Termos. Convênios e Parcerias 

- Diretora 

À Subsecretaria de Administração Geral, 

De acordo com o despacho supra. 

Encaminho os autos conforme solicitado pela Diretoria de Contratos, Termos, Convênios 

e Parcerias. 

Em O?i fl/2o17 

RENAT LE 4&DELLMEIDA GARCIA 
Coordenação de rçamengo, Finanças; Contratos e Convênios 

- - 
- -Coordenadora 

!IJO 224.37 93•-!ç_'d!2 !!i 23! 7! «.&h, 54 ...I_bifrb J1-2OI 7 LL 121.3 Is 7 ,23! 

d 

Processo 

Secretaria de Estado de Educação 
SCAN 607, Pmjeço D, Sala 219, (JEP- 70.830-304 

Telefone: (ófl 3901-2314 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

4 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SU BSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Folhas nol5!_ 
Processo n°080.008498/2017 

Referência: Processo n° 080.008.498/2017 Rubrica:ã'__Mat: GO i 

Interessado: Associação Beneficente Evangélica 

AssuMo: Assinatura do Termo de Colaboração n° 164/2017 

Ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Educação, 

Tratam os autos de formalização do Termo de Colaboração n° 164/2017, a ser firmado entre esta 
Secretaria e a (o) Associação Beneficente Evangélica CEPI: Sabiá-laranjeira, CNPJ no  
00.574.806/0001-93, cujo objeto é o atendimento gratuito a crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 
primeira etapa da Educação Básica, em período integral de 10 horas diárias, por 54 (cinquenta e quatro 
meses), em cumprimento a Lei 13019/2014 e Decreto 37.843/2016. 

Destarte, verifica-se que os autos foram devidamente instruídos, conforme se vê, por meio dos 
procedimentos adotados pela Comissão Permanente de Chamamento, criada por força da Portaria n°  
110, de 22 de março de 2017, republicada no DODF N°106, de 5 de junho de 2017, que, por meio do 
DODF n° 132, de 12 de julho de 2017, fez público o resultado definitivo de habilitação das 

Organizações da Sociedade Civil que participaram do referido chamamento e foram habilitadas após 

decisão, em sede de recursos, apresentada ao Secretário de Estado de Educação do DF, nos termos do 
Decreto 37.843/2016 e do Edital Normativo do certame. 

Informa-se, por oportuno, que, em decorrência disso, as áreas técnicas desta SUAG/SEEDF 
adotaram providências, que posteriormente foram submetidas ao crivo da AJL/SEEDF na forma de 

minutas dos Termos de Colaboração, a qual, por sua vez, produziu a Informação Jurídica n° 181/2017, 

cujo epítome foi utilizado como instrumento saneador dos Termos de Colaboração definitivos ora 
encaminhados a Vossa Excelência. 

Isto posto, e considerando atendidas as recomendações propostas pelas áreas técnicas nas 

Informações Jurídicas supra, e ainda a APROVAÇÃO do plano de trabalho relativo ao Termo de 
Colaboração n° 164/2017, pela Comissão de An1ise dos Planos de Trabalhos - CAPT de que trata a 
Portaria n0  304 de 12 de julho 2017, publicada no DODF n° 133 de 13 de julho de 2017, DECLARO a 
disponibilidade de créditos orçamentários suficientes para atender a despesa, no exercício de 2017, de 
acordo com o que preceitua o art. 16, incisos 1 e II, da Lei Complementar n°  101/2000, consoante ao 
disposto na Lei Orçamentária Anual, com fulcro no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

ressaltando que, para os exercícios subsequentes, os recursos deverão ser requeridos no Plano Plurianual 
- PPA. 

Por fim, encaminho os autos ao GAB/SEEDF, para que, salvo melhor juízo, proceda à assinatura 
do Termo de Colaboração n° 164/2017, que segue acostado à contracapa dos autos em três vias de igual 
teor. 

EmM/4/2017  

Isaias Aarecido da Sijka 
Subsecretário dk Adminisjj4ção Geral 

MAIA DilulA 54 MESS -5 - ASSINATURA GÂJI CRECIII:S 2017 
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24 - W 1 - Taguatinga - Brasília - DE 
i1)3351-6230-Eax:(61)35614244 Efígie Martins da Costa 
,artataq@terra.combr TITULAR 

02.104-8 

Á 

BRASIL 1 

Livro 2251 

Folha 157 

ProL 392583 

RI' 
fr 
Içntca rta 

PROCURAÇÃO bastante que faz GERPSLDO TEODORO DE SOUSA , na 

forma abajxo. 

SAIBAN quantos este público instrumento de procuração virem 
que, aos trintá dias do mês de maio do - ano de dois mil e dezesseis 

(30/05/2016), nesta cidade de Taguatinga, Distrito Federal, nesra 
Serventia, perante mim, Escrevente, compareceu como outorgante, GERALDO 

TEODORO DE SOUSA, CX-403.450-SESP/DF, CPF-084.705.88169, brasileiro, 
casado, aposentado, residente e domiciliado na QNM 34, Conjunto E, Case 
40, M Norte, Taguatinga/DE; reconhecido como o próprio em face dos 
documentos que me foram exibidos e de cuja capacidade juridica dou fé E 
por ele me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de 
direito, nomeava e constituia sua procuradora, frflRIA ~TA XAVIER, 
CZ-902886-SESP/DF, F-416. 979.441-91, brasileira, casada, diretora, 

residente e domiciliada na Área Especial 8, setor O, sala 
Taguatinga/DE, com poderes para tratar • de todos os assuntos de interese 
do outorgante relacionados com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA - ABE, 
inscrita no CNPJ sob o n° 00.574-806/0001-93, com sede na Área Especial 2, 
Setor D, sala 207, Taguatinga/DF, da qual o outorgante se declarou diretor 
executivo; podendo, para tanto, representá-lo junto às repartições 
públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, cartórios, Govern 
do Distrito Federal, seus departamentos e secretarias, Secretaria ia 
Educaçâo do Distrito Federal, pessoas físicas e jurídicas, de dire:to 
público ou privado, sociedades de economia mista, estatais, paraestatats, 
Secretaria da Receita Federal, BRB - BANCO DE BRASiLIA S.A, e onde com 
esta se apresentar e for necessário; requerer, alegar e assinar o que ior 
paeciso; juntar, apresentar e retirar documentos; assinar convéflics; 
apresentar e assinar quaisquer guias; requerer certidões, alvarás diverscs 
e demais autorizações; abrir, acompanhar e dar andamento a processos; 
pedir -vistas; cumprir exigências; tomar ciência de despachos e interpc:. 
recursos ás instâncias superiores; abrir, movimentar ou liquidar contas 
bancáriasj emitir, endossar, descontar e assinar cheques; verificar 5a1cc3 
e requisitar extratos; concordar ou nc com saldos e extratos; requisft& 
talões de cheques e cartões magnéticos; cadastrar ou recadastrar senhas, 
inclusive para internet ou terminal eletrônico; autorizar débitos e 
transferências e fazer retiradas mediante recibos; enfim, tudo rnas 
praticar para o fiel cumprimento deste mandato, sendo vedado o 
substatelecinento. Disse mais o outorgante que o presente mandatotara 
validade até o dia iS (dezoito) de abril de 2010 (dois mil e dezoito) .PORTO 

POR FÉ que esclareci ao outorgante quanto ao significado deste ato, após 
em voz alta e pausada o presente instrumento, que acelta 

assin 
- 

Di sadas as testemunhas na forma da Lei. Os emolumentos forart 
és da GR n° 00067657, no valor de R$ 34,83. EL, 

OSIVAN MENDES DE MIRANDA, Escrevente, lavrei, conferi, ii e 
erro o p esente ato, colhendo a assinatura. E eu, ELZIO MARTINS DA 

COSTAJablião, -dou fé •e assino. (a.a) ELtZIO MARTINS DA COSTA, GEPLO 
TEODORO DE SOUSA, NADA MAIS. Trasladada simuitaneamente. Eu, Tabelião, dOL 
fé e assino, em público e raso. 

EM TESTEMUf VERDADE 

seloDícitaldesegurança: T3DFT2016019 
Para consultar o seio, acesse www._kl 

' -Dv- 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL . SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO 

.. 

TERMO DE COLABORAÇÃO N164/20I7 

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO 

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - 

SEEDF E A ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE EVANGÉLICA. 

PROCESSO: 080008498/2017 

Pelo presente instrumento, de um lado o Distrito Federal, por 

intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

- SEEDF,inscrita no CNPJ no: 00.394.676/0001-07, com sede em 

Brasília/DF, Setór Bancário Ndrte, Quadra 02, Bloco C, Lote 17, 

Ed. Phenícia, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, neste 

ato representado por JÚLIO GREGÓRIO FILHO, na qualidade de 

Secretário de Educação do Distrito Federal, brasileiro, residente 

e domiciliado em Brasília/Dil, portador da CI n° 670.492-8 - 

ssplsp, CPF no 144.516.971-15, nomeado pelo Decreto de 1° de 

janeiro de 2015, publicado no booF no 1, de 01101/2015, página 12, 

e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA, doravante denominada 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL com sede no endereço QS 314 Área 

Especial n° 04 - Samambaia/DF, CE?: 72.085-514, Fone: (61)3458-

1926, inscrita no CNPJ/MF n°  00.574.806/0001-93, representada por 

GERALDO TEODORO DE SOUSA, na qualidade de Diretor Executivo, 

residente e domiciliado na QNM 34 CONJUNTO F CASA 40 - 

TAGUATINGA/DF, CEP: 72.115-406, portador do RG n°  403450, CPF n° 

084.705.881-68, resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração, 

regendo-se pelo disposto na Lei Nacional Complementar no 101, de 

04 de maio de 2060, nas Leis Orçamentárias do Distrito Federal, na 

Lei Nacional n° 13.019, de 31 ie julho de 2014, na Lei 13.204, de 

15 de dezembro de 2015 e no Decreto Distrital n° 37.843, de 13 de 

dezembro de 2016, respecUvos regulamentos e demais atos 

normativos aplicáveis, mediant& as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB3ETO 

1.1. O presente Termo tem por objeto o implemento ação conjunta 

entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e a ORGM1IZAÇÂO DA SOCIEDADE CIVIL 

para atendimento a crianças deO (zero) a 5 (cinco) anos, primeira t '  

etapa da Educação Básica, em pqríodo integral de 10 horas diárias, 
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L GOVERNÔ DO DISTIT6 FEDERAL 
SECRETAkIA DE ESTADO EDUCAÇÃO 

por meio da gesiiâo do Centro 'de Educação de Prirleira InfânciaJ-

CEPI Sabiá-laranjeira - situado na QS 08, Conjunto 220, Bloco 

A, Lote 01 - Areal - Águas Claras/DF - promovendo o 

desenvolvimento em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 
cognitivos, linguísticos e &sociais,  conforme meta pactuada, 

estabelecida no Plano de Trabalho, apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL e aprovado pela Comissão • de Análise de Planos de 

Trabalho. 

1.2. Integra este Termo o Plano de Trabalho aprovado, as 

Orientações Pedagágicas park as Instituições Educacionais 

Parceiras que ofertam Educaç:ão Infantil e as Orientações de 

Execuào Administrativo-Finançeira para a parceria entre a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para 

oferta da Educação Infantil. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR TOTAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO 

2.1. Este instrumento envôlve transferência de recursos 

financeiros da ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA para ORGMUZAÇÂO DA SOCIEDADE 

CIVIL, conforme Cronograma de Desembolso previsto no Plano de 

Trabalho. 

2.2. O valor glbbal dos recu;:sos públicos da parceria é de R$ 

5.489.860,32 (cinco milhões quatrocentos e oitenta e nove mil 

oitocentos e sessenta reais etrinta e dois centavos), e tem por 

base o valor por capita/mês para cada criança de O a 5 anos, 

conforme quadro abaixo: 

Valor Per Capita Faixa Etária N° Atendimento Valor Total R$ 

R$ 747,53 O a 5 anos 136 5.489.860,32 

2.3. A despesa ocorrerá à cont& da seguinte Dotação Orçamentária: 

Unidade Programa de Trabalho Natureza de Fonte de 

Orçamentária Despesa Recursos 

12.365.6221. 2388 4379 
18101 1 33.50.43 100, 101 e 

12.365.6221.2388.4380 
103 
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Á GOVERNO DO DISTRITOFEDERAL 
SECRETARIA DE ESTAD6 EDUCAÇÃO 

2.4. Foram emitidas, inicialmente, em 0908/2017/ as Notas de 

Empenho 2017NE04537 no valor dd R$ 265.042,40 (aiiientos e sessenta 

e cinco mil quarenta e dois reais e quarenta centavos), sob o 

evento 400091, na modalidade G2obal, e 2017NE04539, no valor de R$ 

209.244,00 (duzentos e nove ril e duzentos e quarenta e quatro 

reais), sob o evento 400091, na modalidade Global. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA 

3.1. Este instrumento terá vigência a partir da data de sua 

assinatura até 08/02/2022, que corresponderá a 54 (cinquenta e 

quatro) meses, podendo ser prprrogável conforme o inciso VI, do 

art. 30, do Decreto n° 37.843, de 13/12/2016. 

3.2. A vigência, poderá ser alterada mediante terno aditivo, 

conforme consenso entre os participes, não devendo o período de 

prorrogação ser superior a 54 (icinquenta e quatro meses). 
11 

3.3. A vigência poderá ser aÏterada por prorrogação de ofício, 

quando a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA der causa a atraso na execução do 

objeto, limitada ao período de atraso. A prorrogação de ofício 

será formalizada nos autos mediante termo de apostilamento, con 

comunicação à ORGMUZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. 

3.4. A eficácia deste instrumento fica condicionada & publicaçâo 

do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, a ser 
1  

providenciada pela ADNINISTRAÇAO PUBLICA ate 20 (vinte) dias apos 

a assinatura. 

CLÁUSULA QUPiRTA - DA LIBERAÇÃO 1bos RECURSOS 

1. 

4.1. O repasse de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso, 

em consonância com o cronograaa de execuçào da parceria, ficando 

condicionado à disponibilidade financeira do Governo do Distrito 

Federal - GDF. 

4.2. Nas parcerias cuja dura4ão exceda um ano, a liberação das 

parcelas está condicionada à epresentação da prestação de contas 

ao término de casa exercício. - 



t 

£ 

.4,  

1 



S GOvER DO DISTR±TO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRAPAM!IDA 

N&o será exigida contraprtida da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL, em conformidade com o decreto N° 37.843, de 13 de dezembro 

de 2016. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS 

6.1 - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:. 

6.1.1. acompanhar a execução da parceria e zelar pelo 

cumprimento do disposto neste instrumento, na Lei Nacional n° 

13.019/2014 e suas alterações,. no Decreto Distrital n° 37.843, de 

13 de dezembro de. 2016, nas Orientações Pedagógicas para as 

Instituições Educacionais Parciras que ofertam Educação Infantil 

e nas Orientações de Execução Administrativo-Financeira; 

6.1.2. transferir à ORGANIAÇÀO DA SOCIEDADE CIVIL os recursos 

financeiros da parceria, de acordo com o cronograma de desembolso 

constante do Plano de Trabalho; 

6.1.2.1. emitir ofício ao Banco de Brasília slpt - BRB 

solicitando a abertura de conta bancária, isenta de tarifa, 

conforme art. 51 da Lei n° 13.019/2014, para o recebimento dos 

recursos; 

6.1.2.2. nas parcerias cuja duraçao exceda um ano, 

condicionar a liberação das parcelas à apresentação da prestação 

de contas anual; 

6.1.2.3. consultar o Sistema Integrado de Gestão 

Governamental - SIGGO, o Cadastro de Entidades Privadas sem fins 

Lucrativos Impedidas - CEPIM, para verificar se há ocorrência 

impeditiva, e realizar conulta aos sítios eletrônicos de 

verificação de regularidade fitscal, trabalhista e previdenciária, 

antes da liberação de cada parcela; 

6.1.3. assumir ou transferir a terceiro a responsabilidade 

pela execução do objeto da parceria, no caso de paralisação, de 

modo a evitar sua descontinuidade; 

6.1.4. divulgar o objeto da parceria nos termos da legislação 

e orientar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL sobre como fazê-lo, 

mediante procedimentos definidos conforme seu juízo de 

conveniência e oportunidade; 

6.1.5. apreciar as solicitações apresentadas pela ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL no curso da execução da parceira; 
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S GOVERF4O DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO 

6.1. 6. orientar a ORGANIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL quanto à 

prestação de contas apresentjda pela ORGANIZAÇÂO-.DA SOCIEDADE 

CIVIL; 

6.1.7. analisar e jular as contas apresentadas pela 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; 

6.1.8. realizar a classificaçâo e o encaminhamento de 

crianças, dentro dos critérios estabelecidos por esta 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, para ociupar as vagas conforme previsto no 

Plano de Trabalho; 

6.1.9. orientar e acompanhar o processo de inclusão das 

crianças com deficiência, altas habilidades e transtornos globais 

de desenvolvimento na ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; 

6.1.10. realizar vistoria no imóvel e nos bens móveis quando 

da formalização e extinção da parceria; 

6.1.11. realizar manutenço do imóvel (CEPI), nos termos do 

Programa de Manutenção dos Tmóeis da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ainda 

que a sua necessidade decorra de fato ou evento caracterizado como 

caso fortuito ou de força maior, após prévia análise e avaliação; 

6.1.12. disponibilizar o bem imóvel (CEPI) e os bens móveis e 

equipamentos que integram o CEPI; 

6.1.13. realizar manutençào dos móveis disponibilizados, 

promovendo a troca/substituiçãt após terem cumprido sua vida útil 

determinada pelo fabricante. 

6.2 - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

6.2.1. executar o objeto da parceria de acordo com o Plano de 

Trabalho, observado o disposto neste instrumento, na Lei Nacional 

n° 13.019/2014, no Decreto Distrital n° 37.843, 16/12/2016, nas 

Orientações Pedagógicas paga as Instituições Educacionais 

Parceiras que ofertam Educação Infantil, nas Orientações de 

Execução Administrativo-Financeira, e ainda, em normativo setorial 

em complementação aos demais, a ser publicado pela SEEDE; 
6.2.1.1. com exceção dos compromissos assumidos pela 

ADMINITRAÇÂO PÚBLICA neste instrumento, responsabilizar-se por 

todas, as providências necessárijas à adequada execução do objeto da 

parceria. 
11 

6.2.2. apresentar à ADMITISTRAÇÃO PÚBLICA o comprovante de 

abertura da conta bancária específica no Banco de Brasília S/A, r? 
isenta de tarifa bancária, destinada exclusivamente a receber e 

movimentar os recursos da parceria. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

deverá disponibilizar consulta, por meio do Bankflet BRB; 

(. 
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S GOVERNO DO DISTRITO:  FEDERAL- 
SECRETARIA DE EsTADq EDUCAÇÃO. 

6.2.3. responsabilizar-se,' exc1usivament, pelo gê.nciamento 

administrativo e financeiro dos recursos, recebidos,'iiclle no 

que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de 

pessoal, conforme estabelecido no Plano de Trabalho; 

6.2.4. na realizaçâo de compras e contratação de bens e 

serviços, adotar métodos usualmente utilizados pelo setor privado, 

zelando pela observância dos princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade» da publicidade, da economicidade e 

da eficiência, conforme disposto nas Orientações de Execução 

Administrativo-Financeira; 

6.2.5. realizar a moviribntação de recursos da parceria 

mediante transferência eletr6nica sujeita a identificação do 

beneficiário final e realizar' pagamentos por crédito na conta 

bancária dos fornecedores e pestadores de serviços, com uso de 

boleto bancário ou cheque nomi?tal; 

6.2.5.1. utilizar o regime de reembolso como medida 

excepcional, a ser adotada mediante autorização em decisão 

motivada do administrador público, desde que esteja comprovado o 

crédito na conta bancária dos fornecedores ou prestadores de 

serviços; 

6.2.6. solicitar à PIDMINrSTRAÇÀO PÚBLICA, caso seja do seu 

interesse, remanejamento de recursos e o uso dos rendimentos de 

ativos financeiros no objeto da parceria, indicando a consequente 

alteração no Plano de Trabalho, desde que ainda vigente este 

instrumento; 
6.2.7. responsabilizar-só, exclusivamente, pelo regular 

pagamento de todos os encar4os trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais relacihnados à execuçâo do objeto da 

parceria; 

6.2.7.1. observar a sistemática de provisionamento de verbas 

rescisórias, caso seja exigida'pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

6.2.8. prestar contas conforme Orientações de Execução 

Administrativo-Financeira, e ainda, em normativo setorial a ser 

publicado pela SEEDE; 

6.2.9. realizar devolugâo de recursos quando receber 

notificação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA com essa determinação; 

6.2.10. devolver à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA os saldos financeiros 

existentes após o término da parceria, inclusive os provenientes 

das receitas obtidas de aplicações financeiras, no prazo 

improrrogável de 30 (trint&) dias, sob pena de imediata 

instauração de tomada de contas especial; 

6 
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S GOVERNb DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTAD EDUCAÇsO 

6.2.11. permitir o livre acesso dos agentes da ADMINISTRAÇÃO J 
PÚBLICA, do Controle Interna e do Tribunal de Contas aos 

processos, aos documentos e às! informações relacionadas à execução 

desta parceria, bem como aos locais de execução do objeto; 

6.2.12. manter a guarda dtos documentos originais relativos à 

execução da parceria pelo prazo de dez anos, contado do dia útil 

subsequente ao da apresentação da prestação de contas; 

6.2.13. divulgar o objeto da parceria nos termos da legislação 

e no sítio da ORGANIZAÇÃO DASOCIEDADE CIVIL, mural acessível e 

na placa de identificação d parceria a ser fixada na área 

externa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS 

7.1. Poderão ser pagas com ecursos da parceria as seguintes 

despesas: 

7.1.1. remuneração da equipe encarregada da execução do plano 

de trabalho, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, 

contribuições sociais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, 

verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, 

alusivas ao período de vigência da parceria, conforme previsto no 

plano de trabalho; 

7.1.2. os custos e bens a serem adquiridos estão descritos e 

discriminados em rol taxativo no Plano de Trabalho, nas 

Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais 

Parceiras que ofertam Educação Infantil e nas Orientações de 

Execução Administrativo-Financeiira. 

7.2. o pagamento de despesas com equipes de trabalho somente 

poderá ser autorizado quando dmonstrado que tais valores: 

7.2.1. correspondem as atjvidades e aos valores constantes do 

Plano de Trabalho, observada a qualificação técnica adequada à 

execução da funçào a ser desempenhada; 

7.2.2. são compatíveis com o valor de mercado da região onde 

atua a ORGM1IZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e não ultrapassem o teto da 

remuneração do Poder Executivo Distrital, de acordo com o plano de 

trabalho aprovado pela ADMINIStRAÇÂO PÚBLICA; 

7.2.3. são proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente 

dedicado a parceria, devendo haver mernorla de calculo do rateio 

nos casos em que a remuneração for paga parcialmente com recursos 

7 
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S GOVEifiJO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO 

da parceria, vedada a duplicidde ou a sobreposiçãd de •fonteà de 

recursos no custeio de uma mesiba parcela da despesa; - 

7.2.4. não estão sendo kitilizados para remunerar cônjuge, 

companheiro ou parente, em: linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de: 

• administrador, dirigente àu associado com poder de direção da 

organizaçâo da instituição celebrante da parceria; 

• agente público com cargo em comissão ou função de confiança 

que esteja lotado na unidade responsável pela execução da 

parceria no órgão ou entiqd ade pública; ou 

• agente público cuja posição no árgão ou entidade pública 

distrital seja hierarquicamente superior à chefia da unidade 

responsável pela execução da parceria. 

7.2.5. correspondem a custos indiretos necessários à execução 

do objeto, tais como internet, transporte, telefone, taxas e 

tarifas, consumo de água e enegia elétrica, conforme especificado 

no Plano de Trabalho 

7.2.6. correspondam à aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes essenciais à consecução  do - objeto e serviços de 

adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos 

referidos equipamentos e materiais, conforme o disposto no Plano 

de Trabalho aprovado; 

7.2.7. contratação de serviços de terceiros, tais como 

limpeza, manutenção, segurança,de instalações físicas, capacitação 

e treinamento, informática, design gráfico, desenvolvimento de 

softwares, contabilidade, auditoria e assessoria jurídica. 

7.3. Não poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes 

despesas: 

7.3.1. despesas com finaliaade alheia ao objeto da parceria; 

7.3.2. pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado 

público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na lei 

de diretrizes orçamentárias; 

7.3.3. pagamento de jurs, multas e correçâo monetária, 

inclusive referente a pagaments ou recolhimentos fora do prazo, 

salvo quando as despesas ti)brem sido causadas por atraso da 

IiDMINISTRAÇÂO PÚBLICA na liberação de recursos; 

7.3.4. despesas com publicidade; 

7.3.5. pagamento de despesa cujo fato gerador tiver ocorrido 

em data anterior ao início da vigência da parceria; 3
33Y 

8 



- • 
- 

- 

)zo 

E: 

D 

EL 

a-. 

a 

1k 



S GOVERNO DO DISTRITO TEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO 

7.3.6. pagamento de despesa em data posterior abérmino Jda* 

parceria, salvo quando o fato gerador da despesa tiverocorrido 

durante a vigência do Termo de Colaboração. 

CLÁUSULA OITAVA - DA MJTERAÇÀO bo PLANO DE TRABALHO 

8.1. 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. 

8.2. Será celebrado termo aditivo nas hipóteses de alteração do 

valor global da parceria e em outras situações em que a alteração 

for indispensável para o atendimento do interesse público. 

8.2.1. A ADMINISTRAÇÃO PÚLICA providenciará a publicação do 

extrato do termo aditivo no Diário Oficial do Distrito Federal; 

8.2.2. caso haja necessidade de termo aditivo com alteração do 

valor global da parceria, su proposta deve ser realizada com 

antecedência mínima de trinta dias, devendo os acréscimos ou 

supressões atingirem no máximo vinte e cinco por cento do valor 

global. 
8.2.2.1. O percentual poderá ser superior caso se configure 

situação excepcional em que o administrador público ateste que a 

alteração é indispensável para o alcance do interesse público na 

execução da parceria. 

8.2.2.2. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, de acordo com a 

oportunidade e conveniência, atualizar ou reajustar o valor per 

capita, seguindo as normas da Lei n° 10.192/2001, utilizando 

índice do TPCA, de acordo com b Decreto n° 37.121/2016. O registro 

dar-se-á por meio de Termo Adttivo, conforme § 6°. Do Art. 44 do 

Decreto n°37.843/2016. 

8.3. Será editado termo de,; apostilamento pela ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA quando necessária à izdicação de crédito orçamentário de 

exercícios futuros e quando a organização da instituição solicitar 

remanejamento de recursos ou alteração de itens do Plano de 

Trabalho; 

8.3.1. o remanejamento de pequeno valor e a aplicação de 

rendimentos de ativos financeiros poderão ser realizados pela 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL no curso da parceria, com posterior 

comunicaçâo à Administração E)tlica, desde que em benefício da 

execução do objeto, observados os procedimentos e limites 
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estabelecidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA no ato normativo 

setorial. 
 

CLÁUSULA NONA - DO GESTOR DA PARCERIA 

Os agentes públicos respdnsáveis pela gestão da parceria de 

que trata este instrumento, com poderes de controle, fiscalização 

e acompanhamento serão desighados em ato publicado no Diário 

Oficial do Distrito Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO MONITORNIAITO E AVPSLIAÇÀO 

10.1. As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar 

ferramentas tecnológicas, tais como redes sociais na Internet, 

aplicativos e outros mecanismos que permitam verificar os 

resultados da parceria. 

10.2. A Comissâo de Monitoramento e Avaliação, designada em ato 

publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, atuará em caráter 

preventivo e saneador, visandd o aprimoramento dos procedimentos, 

a padronização e a priorização,do controle de resultados. 

10.3. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: deverá realizar visita técnica in 

loco para subsidiar o monitoramento da parceria, podendo notificar 

a ORGM1IZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL com antecedência em relação à 

data da visita. 

10.4. A comissão de Monitoraxjrnnto e Avaliação homologará até a 

data a ser estipulada em ato normativo interno o relatório técnico 

de monitoramento e avaliação emitido pelo gestor da parceria, que 

conterá: 

• descrição sumária do ?bieto  e análise das atividades 

realizadas, com foco no cumprimento das metas e no benefício 

social da execução do objéto; 

• valores transferidos pela administração pública distrital; 

• seção sobre análise de prestação de contas anual, caso a 

execução da parceria uitrapasse um ano e as ações de 

monitoramento já tiverem ermitido a verificação de que houve 

descumprimento injustificado quanto ao objeto; e 

10 
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• seção sobre achados de: auditoria e:  respectivas mididas 

saneadoras, caso haja auditorias pe1s órgãos de controle 

interno ou externo voltad&s a esta parceria. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATUAÇÃO EN REDE 

Não será possível a execução da parceria pela sistemática de 

atuação em rede prevista na Lei 13.019/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRZSTAÇÃO DE CONTAS 

12.1. A prestação de contas será uni procedimento de acompanhamento 

sistemático da parceria, voltaçlo ã demonstração e verificação do 

cumprimento de metas e resulta4os, que observará o disposto na Lei 

n° 13.019/2014 e no Decreto Dstrital n° 37.043, de 16/12/2016, 

nas Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais 

Parceiras que ofertam Educaão Infantil e em ato normativo 

setorial a ser publicado pela SEEDF. 

12.2. A prestação de contas final consistirá na apresentação pela 

ORGMUZAÇÂO DA SOCIEDADE CIVIL do relatório de execução do objeto, 

no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência da 

parceria, prorrogável por até 30 (trinta) dias mediante 

solicitação justificada; 

12.2.1. O relatório de exeuçào do objeto deverá conter; 

1 - descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do 

objeto, para demonstrar o alcance das metas e dos resultados 

esperados; 
II - comprovação do cumpimento do objeto, por documentos 

como listas de presença, fttos, depoimentos, vídeos e outros 

suportes; e 

III - documentos sobre o rau de satisfação do público-alvo, 

que poderão consistir em resultado de pesquisa de satisfação 

realizada no curso da parceria ou outros documentos, tais 

como declaração de entidade pública ou privada local, ou 

manifestação do conselho setorial. 

12.3. O parecer técnico da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA sobre o relatório 

de execução do objeto, considetando o teor do relatório técnico de 

monitoramento e avaliação, L  consistirá na verificação do 

cumprimento do objeto, podendo o gestor da parceria: 
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• concluir que houve cumprimento inte4ri do objeto do 

cumprimento parcial com justificativa suficiente quanto às ... 

metas não alcançadas; ou 

• concluir que o objeto não foi cumprido e que não há 

justificativa suficiente para que as metas não tenham sido 

alcançadas,, o que implicará emissão de parecer técnico 

preliminar indicando glosa dos valores relacionados a metas 

descumpridas sem justificativa suficiente. 

12.3.1. Caso haja a conplusâo de que o objeto não foi 

cumprido ou caso haja indícios de irregularidade que possam ter 

gerado dano ao erário, a OdGM1IZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL será 

notificada para apresentar em até 90 (noventa) dias relatório de 

execução financeira, que conterá: 

• relação das despesas e receitas realizadas, inclusive 

rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da 

observância do Plano de Trabalho; 

• relação dos bens adguir3dos, produzidos ou transformados, 

quando houver; 

• comprovante de devolução do saldo remanescente da conta 

bancária específica, qiando houver, salvo quando já 

disponível na plataformà eletrônica de processamento da 

parceria; 

• extrato da conta bancária específiãa, salvo quando já 

disponível na plataform eletrônica de processamento da 

parceria; 

• cópia simples das nota's e dos comprovantes fiscais ou 
recibos, com data, valor; dados da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL e do fornecedor, além de indicação do produto ou 

serviço; e 

• memória de cálculo do rateio das despesas, nos casos em que 

algum item do Plano de Trabalho for pago proporcionalmente 

com recursos da parceria, para demonstrar que não houve 

duplicidade ou sobreposição de fontes de recursos no custeio 

de um mesmo item. 

12.3.2 - Com fins de dianóstico, para que a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA conheça à realidade ccrntemplada pela parceria, o parecer 

técnico abordará os impactos econômicos ou sociais das ações, o 

grau de satisfação do pú5iico-alvo e a possibilidade de 

sustentabilidade das ações. 

12.4. Caso tenha havido notificação para apresentação de relatório 

de execução financeira, sua análise será realizada mediante 

- 
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parecer técnico que exam1n4rá a conformidade das despesas 

constantes na relação de pagaqientos com 'as previstas no Plno-de 

Trabalho, considerando a análise da execuçãq do objeto; e 

verificará a conciliação bancákia, por meio da corre lação entre as 

despesas da relação de pagamentos e dos débitos na conta. - 

12.5. A análise da prestação de contas final ocorrerá no prazo de 

150 (cento e cinquenta) dias, contado da data de apresentaçâo: 

• do relatório de execuqão do objeto, quando não for 

necessária a apresentãção de relatório de execução 

financeira; ou 

• do relatório de execução financeira, quando houver. 

12.5.1. O prazo poderá ser prorrofldo por igual período, 

mediante decisão motivada. 

12.5.2. O transcurso do ptazo sem que as contas tenham sido 

apreciadas não impede que ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

participe de chamamentos públicos ou celebre novas parcerias, nem 

implica impossibilidade de suâ apreciação posterior ou vedação a 

que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas ao 

ressarcimento do erário. 

12.6. O julgamento final das contas, realizado pela autoridade que 

celebrou a parceria ou agnte público a ela diretamente 

subordinado, considerará o conjunto de documentos sobre a execução 

e o monitoramento da parceria, bem como parecer técnico 

conclusivo. 

12.7. A decisão final de julgiento das contas será de aprovação 

das contas, aprovação das coras com ressalvas ou rejeição das 

contas, com instauração da tomada de contas especial. 

12.7.1. A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando, 

apesar de cumpridos os objetivos e metas de parceria, for 

constatada impropriedade ou qualquer outra falta que não resulte 

em dano ao erário. 
12.7.2. A rejeição das contas ocorrerá quando comprovada 

omissão no dever de prestar cpntas; descumprimento injustificado 

do objeto da parceria; dano aoerário decorrente de ato de gestão 

ilegítimo ou antieconômico; ou desfalque ou desvio de dinheiro, 

bens ou valores públicos. 

13 
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-- 

12.8. A ORGRIIZAÇÀO DA SOCIEDADE CIVIL podeá apresentar recurso. 

administrativo no prazo de 15 (quinze) dias após sua notificação 

quanto à decisão final de julgamento das contas. 
12.8.1. O recurso será dirigido à autoridade quepioferiu a 

decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, 

encaminhará o recurso à autoridade superior. 

12.9. Exaurida a fase recursal, no caso de aprovação com 

ressalvas, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA providenciará o registro na 

plataforma eletrônica das cauns das ressalvas, que terá caráter 

educativo e preventivo, pod€ndo ser considerado na eventual 

aplicação de sanções. 1 

12.10. Exaurida a fase recursal, no caso de rejeiçâo das contas, a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deverá notificar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL para que: 

• devolva os recursos de forma integral ou parcelada, nos 

termos da Lei Distrital Complementar no 033/2011, sob pena 

de instauração de tomada de contas especial e registro no 

Sistema Integrado de Gêstão Governamental - SIOGO e em 

plataforma eletrônica, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da rejeição; ou 

• solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações 

compensatórias de relevahte interesse social, mediante a 

apresentação de novo Plano de Trabalho, com prazo não 

superior à metade do prazo original de execução da parceria, 

desde que a decisão final não tenha sido pela devolução 

integral dos recursos que não tenha sido apontada a 

existência de dolo ou fraude. 

12.11. Os débitos serão apurados mediante atualização monetária, 

observado o Índice Nacional de4 Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, acrescidos de juros de mora calculados nos 

termos do Código Civil; 
12.11.1. nos, casos em que Jor comprovado dolo da ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL, ou de seus prepostos, os juros serão 

calculados a patir das data de liberação dos recursos, sem 

subtração de eventual período de inércia da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

quanto ao prazo de análise dascontas; 

12.11.2 - nos demais casos, os juros serão calculados a 

partir da data de término da parceria, com subtração de eventual 

14 
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período de inércia da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA cuanto ao prazo de 

análise das contas. . 
-- 

12.12. Caso a execução dak, parceria ultrapasse um ano, a 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL providenciará prestação de contas 

anual por meio da apresentaçãode relatório parcial de execução do 

objeto, que observará o dispdsto na Lei n° 13.019/2014, em seu 

regulamento e as seguintes exigências do ato normativo setorial a 

ser publicado. 

12.12.1. Caso haja a conclusâo de que o objeto não foi 

cumprido quanto ao que se eserava no período de que trata o 

relatório ou caso haja indícios de irregularidades que possam ter 

gerado dano ao erário, a OR7.NIZAÇÀO DA SOCIEDADE CIVIL será 

notificada para apresentar relatório parcial de execução 

financeira; 
- 

12.12.2. a - análise da jprestação de contas anual será 

realizada conforme procedimentqs definidos no Decreto Distrital n° 

37.843/2016 e no ato normativo,setorial a ser publicado. 

CLÁUSULA DCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES 

13.1. a execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, 

com este instrumento, com o disposto na Lei Nacional n° 

13.019/2014, no Decreto Distrital n° 37.843, 16/12/2016 e nas 

Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais 

Parceiras que ofertam Educação Infantil e nas Orientações de 

Execução Administrativo-Financeira pode ensejar aplicação à 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, garantida prévia defesa, das 

seguintes sanções: 

1 - advertência; 

II - suspensão temporárLa da participação em chamamento 

público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 

árgão e entidades da esfera de governo da administração 

pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; ou 

III - declaração de irsidoneidade para participar de 

chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 

órgãos e entidades de todaç as esferas do governo. 

13.2. É facultada a defesa do interessado antes da aplicação da 

sanção, no prazo de dez d1ias a contar do recebimento de 

notificação com essa finalidade 
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• ai: - 

13.3. A sanção de advertência tem  caráter educativo e.preventivoá 

será aplicada quando verificadas irregUlaridades que não - 

justifiquem a aplicação de penalidade mais severa.  

13.4. A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos 

casos em que verificada fraude na celebraçâo, na execução ou na 

prestação de contas da parceria, quando não se justificar 

imposição da penalidade mais severa, considerando a natureza e a 

gravidade da infração, as peculiaridades do caso concreto, as 

circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos. 

13.5. As sanções de suspensão temporária e de declaração de 

inidoneidade são de compet4ncia exclusiva da ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

13.6. Da decisão administ3tiva sancioriadora cabe recurso 

administrativo, no prazo de déz dias, contado da data de ciência 

da decisão, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos da 

aplicação da penalidade. 

13.6.1. No caso da sanção de suspensão temporária ou de 

declaração de inidoneidade, o recurso cabível é o pedido de 

reconsideração. 

13.7. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária 

ou de declaração de inidoneidade, o impedimento da ORGANIZAÇÂO DA 

SOCIEDADE CIVIL deverá ser lançado no Sistema de Gestão 

Governamental - SIOGO. 

13.8. A situação de impedimentd permanecerá enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punio ou até que seja providenciada a 

reabilitação perante a AD!INISTRAÇÂO PÚBLICA, devendo ser 

concedida quando houver ressarcimento dos danos, desde que 

decorrido o prazo de dois anos 

CLÁUSULA DÉCIMA QU1UkTA - DA RESCISÂO E DENÚNCIA 

14.1. Este instrumento poderá ser rescindido, caso ocorra o 

inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, bem como 

denunciado por conveniênciS das partes, ou ainda pela Çp 

superveniência de norma legal, ou administrativa que impeça sua tE" 

continuidade, bastando para tanto, a observância do prazo mínimo 

de 60 (sessenta) dias para pré-4viso. 
- 
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5 

14.1.1. A rescisão do Teimo de Colaboração poderá, ainda, 
ocorrer em face do inadimlemento das cláusulas pactuadas 

particularmente, quando da f constatação, entre outras, das 

seguintes situações: 
.. -. 

• utilização dos recursos em desacordo com ô Plànde Tràbalhey' 

• aplicação dos recursos nb mercado financeiro, em desacordo 

com o Plano de Trabalho; 

• não apresentação das preLtações de contas parciais e final, 

nos prazos estabelecidos; 

• condições pedagõgicas em desacordo com o Plano de Trabalho e 

com o documento de diretrizes denominado Orientações 

Pedagógicas do Termo de Colaboração. 

14.2. Os participes são respoAsáveis pelas obrigações do período 

em que efetivamente vigorou a parceria. 

14.3. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICÃ poderá rescindir unilateralmente 

este instrumento quando houver inexecução do objeto ou o 

descumprimento do disposto n& Lei n° 13.019/2014, bem como no 

Decreto Distrital n° 37.843, de 16 de dezembro de 2016, que 

implicar prejuízo ao interesse público, garantida ã ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL a oportunidadejde defesa. 

14.4. A rescisão enseja a imediata adoção das medidas cabíveis ao 

caso, tais como a aplicação de sanções previstas neste 

instrumento, a notificação para devolução de recursos e a 

instauração de sindicância ou de processo administrativo 

disciplinar, conforme a pecul'iaridade dos fatos que causarem a 

necessidade de rescisão. -: 

CLÁUSULA DCIMA QUINTA - DA TIZULARIDADE DE BENS 

15.1.Os bens perhianentes adqu,-ridos, produzidos ou transformados 

em decorréncia da execução da,parceria serão de titularidade da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

15.1.1.Não se consideram bens permanentes aqueles que 5€ 

destinam ao consumo. 

15.2.Os bens permanentes não poderão ser alienados, ressalvadas as 

previsões específicas deste instrumento sobre os bens inservíveis 

e sobre as situações posteriorçs ao término da parceria. 
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15.3.Sobre os bens permanentes de titularidde da ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA: 

15.3.1.caso os bens da ADMINISTRAÇÂO »PÚBLICA se tonem 

inservíveis antés do términd da parceria; a-a-ORGMIZAÇÀODA 

SOCIEDADE CIVIL solicitará orientação sobre quais providências 

deve tomar, tendo em vista a legislação de administração de bens 

públicos. 
T. 

15.3.2.após o término da' parceria, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

decidirá por uma das seguintes hipóteses: 

15.3.2.1.a manutenção dos bens em sua propriedade, 

permanecendo a custódia sob responsabilidade da ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL até a retirada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, que 

deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias após o término da 

parceria; 

15.3.2.2.a doação dos bens à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 

caso não sejam necessários para assegurar a continuidade do objeto 

pactuado por execução direta bu por celebração de nova parceria 

com outra ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, permanecendo a custódia 

sob responsabilidade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; ou 

15.3.2.3.a doação dos behs a terceiros, desde que para fins 

de interesse social, permanecendo a custódia sob responsabilidade 

da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CVIL parceira até sua retirada, que 

deverá ocorrer até 60 (sessenta) dias após a edição do ato da 

doação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL E MÓVEL 

16.1.A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA aàderá o imóvel do CEPI e os móveis 

nele constantes para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL enquanto 

durar a vigência, para uso exclusivo do objeto deste termo, não 

sendo necessária a fornalizaçàc de Termo de Cessão de Uso de Bem 

Imóvel. 

16.2.A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá manter, sob sua 

guarda e conservação, os bens móveis disponibilizados pela 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA até a extinção da parceria. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS DIREITOS INTELECTUAIS 

17.1.A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL declara, mediante a 
assinatura deste instrumento, que se responsabiliza integralmente 
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- 

por providenciar desde já, independente de solicitação da.. 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, todas as autorizações necessárias para que 

a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem ânus, durante o prazo de proteção dos 

direitos incidentes, em território nacional e, estrangeiro, em 

caráter não exclusivo, utilize, frua e disponha dos bens 

submetidos a regime de propridade intelectual que eventualmente 

decorrerem da execução desta párceria, da seguinte forma: 

17.1.1.quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional n° 

9.279/1996, pelo uso de proddto objeto de patente, processo ou 

produto obtido 'diretamente por processo patenteado, desenho 

industrial, indicação geográfica e marcas; 

17.1.2.quanto aos direitog de que trata a Lei Nacional n° 

9.610/1998, pelas seguintes mocFalidades: 

1 - a reproduçâo parcial oU integral; 

II - a adaptação; 

III - a tradução para qualquer idioma; 

IV - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 

V - a distribuição, inclusive para oferta de obras ou 

produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou 

qualquer outro sistema c/e permita ao usuário realizar a 

seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e 

lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e 

nos casos em que o acessd ãs obras ou produções se faça por 

qualquer sistema que impor€e em pagamento pelo usuário; 

VI - a comunicação ao público, mediante representação, 

recitação ou declamação; ekecução musical, inclusive mediante 

emprego de alto-falante ouj:  de sistemas análogos; radiodifusão 

sonora ou televisiva; capqção de transmissão de radiodifusão 

em locais de frequência coletiva; sonorização ambiental; 

exibição audiovisual, 6inematográfica ou por processo 

assemelhado; exposição de obras de artes plásticas e 

figurativas; 

VII - a inclusão em base de dados, o armazenamento em 

computador, a microfilmagen e as demais formas de arquivamento 

do gênero. 

17.1.3.quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional n° 

9.456/1997, pela utilização da1cultivar. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL : 

SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO CUMPRIMENTO AO DÊt±ETO DISTRITM n° 

34031/2012. - 

Havendo irregularidades nhste instrumento, entre em contato 

com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 

(Decreto n° 34.031/2012). 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

Nos casos em que não for 1 possível solução administrativa em 

negociação de que participe o árgão de assessoramento jurídico da 

administração pública, fica eleito o Foro de Brasília/Distrito 

Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes 

da parceria. 

E para firmeza e validade'do que ficou pactuado lavrou-se o 

presente instrumento em 02 (du&s) vias de igual teor e forma, para 

um único efeito legal, que lido e achado conforme, vai assinado 

pelas parceiros e testemunhas Ábaixo: 

Brasília, 09 de agosto de 2017. 

Pela ADMINISTRAÇÀO PÚBLICA 

Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal 

Pela Organização da Sociedade Çivil: 

GE DO TEODORO DE SOUSA 

Diretor Executivo 

Testemunhas 

1. 2.  

Nome:°fR'JAic ÂA:1Wfl(iC Nom: do C-6 'PVUM& 
CPF: 11<? a4 -91 CPF:___________________ 

cEcH!s\nt:JTJ'E po; D: COL.BOAÇÃ{) LdNhiW rúLx(h\rE?x\tuTA Cr?I.d 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Nota de Empenho 
Data de Emissão 
Unidade Gestora 

09/08/2017 Data de Lançamento 09/08/2017 N. Documento 2017NE04537 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Gestão DO DF 

0000i - TESOURO 
Credor 00574805000193. ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGELICA 

- ABE Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA 
Empenho Original 
Esfera i - FISCAL 

Pré-Empenho 
 

Unidade OrçamentrIa 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Programa de Trabalho 123656221 23884380 -MANUTENÇÂO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.UNIDIOADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA.SE- DISTRITO FEDERAL- 
Fonte Recurso 103000000- COTA-PARTE DA CONTÃIBUIÇÁO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
Identificador de Uso O - Contrapartida 99999 Natureza de Despesa 335043- SIJBVENÇOES SOCIAIS 
Licitação 
Contrato 

oi- Nâo Aplicável Referência Licitação NÃO APLICAVEL 
- 

Modalidade 
0 

Transferência O 3-Global 
Local de Entrega Processo 00000-0080008498/2017.00 SEEDF Prazo de Entrega 000 dias 
Valor Documento 265.042,40 Numero Supilmento O 
"uérlo Lançado em: 09/08/2017 às 15:28:22 por 60316896187- MAPCELLE DE CASTRO CAVALHEIRO 

Valor 
- a 

Códig 
01 265.042.40 

N° Licitação Ano Licitação N° Ata Ano Ata N° Item Qtd. - Valor Unitário Valor Total 

Descriç5odos linz  

llem Quant. Especificação L --: ).it .,Udêd4.yaiorunItárloI-;  Valor To4a! 00000' VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR 00(k) ASSOCJAÇAO Ur 130.000,00 BENEFICENTE EVANGtLICA 
- CEPI SABIÁ-LARANJEIRJ1 

130.000.00 

PAR,; FAZER FACE ÀS DESPESAS AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO N° 164/2017 REFERENTE 1. AÇÃO CONJUNTA 
ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA O ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE O 

- AS 
 

.2 000001 A2OS DE IDADE, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇAO BASICA, LJ! 135.042,40 EH PERÍODO INTEGRAL DE 10 HORAS DIÁRIAS, N° 135.042,40 

- 03/2011, PUBLICADO NO DODF N0  32 DE 12 DE JULHO DE 
2017, PÁGINA 38.DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES OS 
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR 
DE DESPESAS DESTA SEEDF NOS AUTOS. DA: SEEDF 

Eolhan° H3 

Processo n° 080. 009 

Rubrica: •4 MaL 206912-1 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Nota de Empenho 
Data de Emissão 0910812017 Data de Lançamento 09/08/2017 N. Documento 2017NE04539 
Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 
Gestão 0000i - TESOURO 
Credor 00574806006193 -ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGEiLICA 

- ABE 
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA 
Empenho Original 

Pré-Empenho 
Esfera i - FISCAL 
Unidade Orçamentária 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Programa de Trabalho 12365622123884379 -MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 

- SE-DISTRITO FEDERAL 

Fonte Recurso 103000000- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÂFIlO-EDUCAÇÃO 
identificador de Uso O 

- Contrapartida 99999 
Natureza de Despesa 335043- SUBVENÇOES SOCIAIS 
Licitação 07 - Não Aplicável Referência Licitação NÃO APLICAVEL - 

Contrato O Transferõncia O 
Modalidade 3 - Global Processo 00000-0080008498/2017-00 
Local de Entrega SEEDF Prazo de Entrega 000 dias 
Valor Documento 209.244,00 Numero Suprimento O 
- suário Lançado em: 09/08/2017 às 15:29:04 por 60316896187- MARCELLE DE CASTRO CAVALHEIRO 
'Áés Valor 
Agosto 209.244,00 
Subtens da Despesa - 

- 

Códig Valor 
01 209.244,00 

N° Licitação Alio Licitação N°-Atà Ano Ata N° ltem Qtd. Valor Unitário Valor Total 

Item Quanlç f J4- 'I4øJtárI6 VaIor Total 
001 000001 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO(A) ASSOCIAÇAO UN 105.000,00 105.000,00 

BENEFICENTE EVANGÉLICA - CEPI SABIÁ-LARANJEIRA 
PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS AO TEP)10 DE 
COLABORAÇÃO N° 164/2017 REFERENTE À AÇÃO CONJUNTA 
ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ORGANIZAÇÂO DA 
SOCIEDADE Clvii PARA O ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE O 
AS 

02 00000' ANOS DE IDAOE1  PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇAO.BASICA, ULI 104.244,00 104.744,00 
EM PERÍODO INTEGRAL DE 10 HORAS DIÁRIAS, N° 
03/2017, PUBLICADO NO DODF N° 32 DE 12 DE JULHO DE 
2017 PÁGINA 38.DE ACORDO COM AS INFORXAÇÕES DE 
CRÉDITO ORÇAIIENTÁRIO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR 
DE DESPESAS DESTA SEEDF NOS AUTOS. OR: SEEDF 

Folha ri0  14 4 -. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÉNIOS 
DIRETORIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANtEIRO 

GER2NCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

PROCESSO: 080.008.496/2017 
INTERESSADO: Associação Beneficente Evangélica 
ASSUNTO: Emissão de Nota de Empenho 

À Gerência de Convênios e Parcerias, 

• /' - 

Folhan°  

Processo: 080 098/2OÚ 

.Rubr4cfMati1ètla: 

Fo4han' i+5 

Pmsson OLO8I» 

Trata-se de procedimento administrativo de emissão de Nota de Empenho 

para fazer face às despesas com o Termo de Colaboração n° 164/2017, firmado 

entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a(o) Associação 

Beneficente Evangélica, no valor de R$474.286,40 (quatrocentos e setenta e 

quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos). 

Considerando o despacho exarado pela Subsecretaria de Administração 

Geral, em que consta a autorização da emissão de Nota de Empenho pelo 

Ordenador de Despesas desta Secretaria de Estado de Educação, no exercício 

2017, no valor total acima citado. 

Encaminhamos os autos, para conhecimento e providências que se fizerem 

necessárias, conforme Nota de Empenho acostada. 

Brasília, 05/ d\ /2017. 

Rosângela Nazaré de Sousa 
Gerente de Execução Orçamentária 

j 

SGAN 607, Projeção D" Sala 207— Brasília - DF - CEP: 70850-070. 
Telefone: 3901.2365 / FAX 3901-2365 

MAIA DIRETA 54 MESIS -4- ENC EMPENhO ORO CRECHES 2017 
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N° 171, terça-Feira, 5 de setembro de 2017 Diário Oficial do Distrito Federal PÁGINA 

EYCFRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 11' Ló0I20L7 
Processo 080 )845fl0I 7 - Partes: SEDE; CWPJ 1i11394 i76:000 1-07 e a As ociação De-
'refiecntr Eizaiig[ica CEPI Araraúiia, CNN L524J[iI6I00Ü 1193 - Assinalara. 09/0812017- 
Vig&ncia att 08Jt212022 - Valor total do Tenso. na 3.489.860,32 (cinco m,Ih&e que-

trocei, i os o nhten La e nove mji oitoccnlog e Le-de ass e trinta e dois cc niavosi - O 
presei, e Teriilo I. por oI,J co o impLemento ação co rg anta entre a Admirtisiraça ri Publica 
a 0rgan'ziço de Socicdade Cmi para acendimento a criosicae de O (zero) a 5 (ci oco) anos 
- primeira ocapa da Educaçào Básica. sol penado LnLeJ ai de co horas darias,  promovendo 
o desenvolvimento cm -wus aspectos fiei use. emoejona I, . idt i vos. cogni ovos. InpI ia Li cas e 
sociais, conforqe mera pactuada. oslabtlecida no F Isso do Trn balho. - Aee 1 nantes: p/ 8 EDI 
JULIO (JRI!rjog]O FILI O - 0?;: 144.516.971-IS p. A Y-cIção Beneficente Evangélica - 
aPI Araíams: GERaDO TEODORO DE SOUS - CPt 084 705SRI48 

EXTRATO DO TriRIo DE 001 A BOPAÇÃO N 61/2017 
Processo: PIO) 00846412017 - Pata: ShOF, CNI'J 0O311.6i6sD0&1 -07 e a Associado Be-
neficente Evang[ies - CEM Aroeira, CNn @0371.806i000 i -93 - Assinatura G4/OI1Ü li - 
Vigência: aiS OR/B2/20Z2 Valor otal do Tcrtr.. RS 4843 994,40 o,lam, milhões oi_ 

tece atas e quarto la e S. mcl noveecatos e nove aia e qtLatro reais e quÀreiita r4ntavos - O 
pre sence Termo tom por obielo o 'mptenaento ação cii aj un ti Cli te Ad mitaisLeação Pública 
a Orgartizaçio da Sociedade Civil para atendimento a oSaçes de O (zero) e 5  
- prt iii e Era 

(cinco) anos 
alapa da E4ucaçn Bâsise. e ai período incetia ai de O horas diariss. pt otroverido 

o de ei, mi e metI te, eia' SeLIS co aspct eos Os Leoa, emocLon e is, aíet voa, pa i tiros, l roguisti cos e 
sc 'lis, iii, forige 'nela pactuada. oslabelecida no E ano do Trabalho - Ass i nantre: p/ SE DF. 
iUljO GREGORTO FILHO - CPF: 144,516.971- IS p/' asosir.ção seíicentc hvangéijca - 
01W' Aroeira: GI2RALD0 TIIODORO DE SOLiSA - Cl'E. 054.705.8Ri8. 

EXTRATO DO TERMO DE C0l,ABORAÇO N' 1620017 
Processo: r[80.008469/201 7 - Pans: SEDF ChPJ 1111114   600011.07 e a Associação Dc-
noflecote Evartgdica - CEPI Cutia, C?fl'J 00.574 306/11001 -93 - Assinatum. (1010812017 - 
Vigãncia: mó 08/01/2021 - Valor total do Termo: [S 5 4R9.&60.32 (cinco milhões que- 
trocen to-s oitenta e nove mil oitocentos e sesseni a ma:s e trin a e -'ocentavos) - O 
prese Fite lermo tem por objeto o implenlenlo ação e anjias La ente a Administração Púbi es e 
a Urga iiiaçXo da Sociedade C ivi i para siendimeir Lo a criaaças de O (zero) a 5 (ei 'tetO anos 
- pri meij a etapa da Educado Bs iça. em periodo integi ([e lo horas dia nas, pi on'ovendo 
o dccnvoI vi otrlieit em seus 
c
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r  Axsoeis,;ão Boneticente i*vangói ica - 
CEPI Cutia: ( EKAI,DO TEODORO DE SOUSA CPF 084705 58] a 

EXTRATO DO TERMO DE COI 'A 0FAÇÀO Nt' ] 65/2017 
Processo: (180. 00846712017 - Panes: SEDF, CNFJ OÜ.304,67i/000 [-07 e a Associação Se- 
ncfi ecnie Evangélica - CEPI Sempre-viva, 1]'J LI1,.5 74.806000] .9] - Asai norma: 
09(05/2017 - Vigéncia' até 0XM2/202 - lor tola! do )mIo RS 5.489.86032 (cinco 
mi IIi0es qua inacetatsia e oitenta e 
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para a icn di mdnlo a crianças de O (zr ro) a 
ct neo ) mios - primeira etapa de Educação Bósi e,, em per0' lii ii,l cara] de III horas diárias. 
rotaovcndo o desenvolvi itirnto em seus aspectos lis i coa, cinoc iis riais, a rctivo.s, engotiti vos 

1 itrgulstieos e soei ais, con fonte mpra paenutda, cai a beiec. Lo U.  P iii 'lo de Traba Lii O. - AS-
amantes: p/  SEDE. JULIO GREGORIO FILHO - CPF 44516.971-iS p1 1 ssocrnçãn Re-
'refleente Evangaira - CEPI Sempre-viva' GEISAIDO 1IODORC) DE SOUSA - 0FF: 
084.705.88 1-611. 

EXTRAiO DO TERMO DE 001 AISORÀÇAO N' 16712017 
Procsso' 080 008451/10 i 7 - Paites' SEDF, CNPI rio 94 0,7lO00 [-07 e a Casa iCe Isrn:iel 
r_ar da Criança - CPI Pior-de-lis, CNn 00.077.255/0(101-52 - /sasinalurj. 09/08/201' 

V.ginçia' até 0802/2022 - Vaior cotal do Tento R 5.489 60,11 rinco Liii [hões q isa- 
mccii [OS O ai cora e nove mil oitocentos e seas,,i, [a IcaL e 'riMa r dois eenta% os) O 

presente Termo tem por objeto o implernento ação cosi si 'ttl e 'tre a AiS ii straflo püb Lies 
a Orgaol7açso la Sociedade CIV ii para attnml meti Lo ti cria ir ç a sis O i ze± ii) a 5 eiiu o) 'ano: 
- pninc'ra elapa da Educação Básica, cm períodu integi ai da lO hora e dOs ias, pm nvenil: 
o descovolviinnito cm setas aspestos íi.sicos. emocional s, iak e. eiign i iivn [ioga isoco a 
SQC ais. conforqie meta pecteat, estabelecida no F [si io de T, :be [li a. - Aol nan tias pi  PHD 
JULIO GREGORIO FILHO - CPF' [44 516971-15 p: Casa mia Isitisel - Lar da Crença - 
CEPE Elor4e-lis: VÁ I.DIeMAR MARfiNS DA SILVA - C?F. DI 5. i  87.911-53 

I'ite dessuntenti, rode ser verificado no endereço elctúr.a.o Eira 
pelo código 500I20[705)43 

EXTRATO DO tERMO DE COLABORAÇÃO P168/2017 
Proecsaa: 080 0ii845021i DI 17-Pane-a: PE'. CNPJ 00.394.676/0001-07 e a Casa dc lemael - 
Lar da Cnsnça - CII?! e illtoa-,fdgris, CNN 00 077.255/ 1-52 - Assinatura 09/01/2017 - 
Vig&oeitr até 111102/2022 - Va!or tocaI dai Termo: RS 5 489.860,31 (cinco milhões qua-
o sento s e oitenta e nove mil oitocentos e sessenta reais r trinta e do is centavos) - 

pi escore 'recorri cem por objeto o implemento ação conjisalta entre a Adnai n atração Pública e 
a O rgm inação da Sociedade Cio iS para atendi narsato a crianças dc O { zero) a 5 [cinco) anos 
- p nmatr,l etapa tIa  

selei ais, ronfim riste m
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 saio de Trabalho - As inaleer p/ SEDE: 

Iffl.io (iREÇte]]ttt) OrE: 144.316.971-15 r/  Casa de Isinsel  1_ar tia Criança - 
CIIPT Olhos'áaa: 'ALDE Alt MAR £118 DA SIrVA - CPF' 018.117,911-53. 

LXTRATO Di) TERMO DE COLABORAÇÃO N' 169/2017 
Processo. OW.0liS49V20l 7 - 1 aries SEDE. CNPJ 00394 676/000 1-01 e o Crntro SOCIAL 
COM LrN:TAIsIn lia .' n,usleia CEPI pé-rosa, CNPJ 02.190.594/000I-4t( - Assinatura: 

nUa' ai OK'0V2022 - 11io1 letal do Termo. R 5.480 860.32 (cinco 
rol ilion i ittr,rsi atati e o: resta e nove liii! lii Iticen os e sessenta reais e tnn a e dois centavos) 
- O Ii rr';e ate 1 1-nuto len. pai objete o i ruiplen lento ação eonimala entre a Adia, inisiração 
Públ,ea e Og ant ração rIa Sociedade Cii' 1 para atendimento a criattças de 0 (zero) a 
(cinco i a'ioa - p riaaerra etapa eta Educ edo Básica, em período integral de lO horas diárias, 

r,snstyvendo ti tsr n 01v inca iii 11  ecos aspectos Isicos. en,oeioita is, a fel is'os, cega ii ivos. 
linguísticos e sociais confearnie meta jaacivada, estabeleci da no Plano de Tratial lo. - As-
sirlantei: (1 $EDF: fILIO GRIIEORIO flLHtI - CPF' 144.516.971-15 p/  Centro SOCIAL 
COMUNi FÁRIO Tia A ngrlina CF.PI ]1Si osa' mEL QUPIROZ TIA SILVA - 011: 
610 191.0111_riS. 

EXTRATO DO i'PPMO DE COLABORAÇÃO N 17012017 
Processe: 050.olis4ifliflo' 7 - Pardes: sjtnl:. CNN 00.3946161000 '.07 e o Centro SOCIAl. 
COMUNITÁRIO Tia loaié igetina Cl:}it Flot-de-pcqui, CNN 02.290,594/0 1-48 - Assir,atural 
09/08/70; 7 ' viaénri,i: 032i2022 - Vaiar total do Termo R$ 5.489.860.32 ccncd 
til l[ie suar roer utos e si lestia t r,ove ni ii si ocr aIos e sessenta reais e trinta e dois centavos) 
- PC ciente Temia icru por objeto o j mp [cnlcnio ação coraj mala entre a Admini siração 

ICR e s Dc 8aaj tição sLa S rima da de i C' ivi[ pan atendimento a crianças de II (zero) a 5 
(emer,) a:sos - irisne Lias r Lapa [a Educa çio (siai ca. cm pci iodo integral do 1 ri horas atenas'. 
proineven'lr, ti dc,en ais' im:nio em ic.is es(.eetos laicos, emociona is. afetivos, coga itivos: 
hei oiso ess e soei air, co'aforinc iii eta [soe-Luada, ca

CP E:
iabe 

1  
ler 

 44  
ida  no

6971-1  
Plano

5 
 de 1'rabai lio. - AsI 

sitianres. p/ SEDE JULEO GREGÓRIO FILHO 51 ri Centro SOCIAl. 
COMUN E F.XIUO ria Aagr[ina CEPI Fior-de-pequi' JOEL QUEIROZ hÁ SILVA - CPF: 
610 [9i 00i48 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detálhamento de TransfcrênL'ia 

Espécie 9-Termo de CoIaboraçándiiiiéhtó Não mat.  206.912-1 
• - Numero de Transferência 013199 - Espécie SAFI O 

Concedente 160101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TransferôncjaSAFlØ9Øp 

Beneficiado 00574806000193-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VklõrTransferência--5;489t86032_..J 

Número Original 164/2017 Área Beneficiada EDUCAÇÃO 

Processo 080008.498/2017 Valor Contrapartida 0,00 

Data Celebração 09/08/2017 Data Efetiva Prest. Contas 

Data Início Vigência 09/08/2017 Data Conclusão 08/0212022 Data Publicação 04/09/2017 

Data Prestação Contas Data Fim Vigência 08/02/2022 

Unidade Gestora Gestão 

Banco 1 Agência Conta 

Interveniente soeoaoaoSio - 

r..ecutor 80808080810 - 

.stor Beneficente 08470588168- GERALDO TEOpORO DE SOLJSA 

Gestor Concedente 14451697115 Júlio Gregório FI, ho 

Objeto Ação conjunta entre a Administrção Pública e a OSC ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

Justificativa Formalização do Termo de Colaboração com vigência de 54 meses. 

Numeras dos Empenhos 2017NE04537201 7NE04539 

Setor Responsável GCONP 

Situação do Registro Ativo 

Rubrios 

Página: 1 Emitido em: 05/09/2017 14:26:20 
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À GOVERNO DO DSTR FEDERAL 
SECRETARFA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDEML, 

SU6SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL 
- 

COORDENÁÇÃO DE ORÇAMENTO FINANÇAS CONTRATOS E CONVÈN!OS,  
DIRETORIA DE CONTRATOS, TERMOS CONVÉNIOS E PARCERJAS L GERÉNCIA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS 

' 

Ofício 

Brasília-DF, 05 de setembro de 2017. 

Senhor Presidente 
• t.tv7 

- 

- 

Para dar continuidade ao 1° repasse de recur505 dos Termos de Colaboração formalizados 

entre esta Secretaria de Estado de EdUCaÇO e a Organização da Sociedade Civil Associação 

Beneficente Evangélica 
- ABE, soiicitamos, com urgência, que seja regularizada e, posteriormente 

encaminhada a esta Gerência, a çertidão a seguir: - 

Certidão Negativa de Débitos da Secretaria de Estado de.Fazenda do Distrito Federal 

Colocamo-nos à disposição para quaisqur esclarecimentos. 

SORÀIA CRISTINA REAL KARIA 
Gerente de Convênios 

Foiha nu 

Ao senhor Processo na 

GERALDO TEODORO DE SOUZA 
Presidente da Associação Beneficente Evangélica --ARE Mat. 69.109-7 
QS 314 Area Especial 04- Samambaa/DF 

- CEP: 72.308-514 
Telefones: 3458-1926 e 98430-3162 

Secretaria de Estado de EdUCnÇiO da Disirito Federal 
SGAN 607, Projeção D Sala 219, CEP- 70.830-304 

- Te'efone: (61)39014331/2314 
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04/Õ9/2Q17 ncial - SEF - Secretaria de Estado de Fazenda do Distdta Federal 

/ 
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CI J L' A IA CE A CIOALIC EMPPbSÁ5 AOENCI: 

PeqIIEsar.. 

Secretaria de Estado de Fazenda ----- 

-- 

.. .... 

NICIAL sacpç-rArIA SL\c)s sl:: ;-.Ní)lMcw -c !I -zI:3Lii iI_lNcAç1fl 
Mopado Sfto InIdal 

Inicial 
. ... 

NÃO FOI POSSÍVEL EMITIR SUA CERTIDÃO. 
Verifique qual foi sua pendência em UMas das Aêviclas de Atendimento da 
Receita ou Unidades de Atendimento do Na Hora. 
Para visualizar os endereços: Clique Aqui, 

Voltar 

Cidadão Empresa 
Contrhfflnte 

CI tl*o Neoziuva 
flMda Ativa 

GNP.N 

I'TUTTLP 
IOMS 

IPVA 
- ISS 

rc!?mi,tü 2Vh 
EU \ Coris ui(a 

,is zervlç!,s 
MW setvios 

Li iIrLi r,i•,rqI 
3I-i&ci 02 LI Af 1. IS'J-.c-P 

tth Iiaçj 
- (Iftjc ,t,i irie:; nario& 1 ACIILI!I'efltn Vlrup*,l 

- - . 
- rIa Di-  t4t0 FolMM 

__- 

Processo 

Rubrica: Mat. 69.109ffJ 

I1ttP:/M/.fendadlgnvsrfapItGs/didao/tmpl me .cÍm1cndErI-o=2&cFD 1186630&CFTOKEN=3530410 1 1! 
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http ://www.fazenda.df.gov.brlaplicacoes/certidaolemite_certidao.cfrn  
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j DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FENDA 
SUBSECRETARIA DA RECEITA - - . 

•., ,#. 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

CERTIDAO N° 
e. 

:262-01.169.503/2017 
NOME ASSOCIACAO BENEF EVANGELICA ABE - 

ENDEREÇO SOAN 910 MODD 
CIDADE ASA NORTE 
0FF 
CNPJ :00.574.806/0001-93 
CF/DF 

FINALIDADE JUNTO AO GDF 

CERTIFCAMOS QUE_____________________ 

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os 
relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acinia. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública db Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, 
débitos que venham a ser apurados. 

Certidão expedida conforme Decrelo Distrila! n°23.873 je 04/07/2003, graluilamente. 

Válida até 04 de Dezembro de 2017. 

I3rasíIia, 05 de Setembro de 2017. 

Certidão emitida via internet às 11:43:56 e deve sér validada no endereço www.fazenda.dtiov.hr  

Mal. 69.109-7 

1del 05/09/201711:44 
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08/08/2017 https:/Jwwwsifgecaixa.gov.brjEmpresajárt/Grt/FgecFslmprimirPapel.asp - 

aIMj:Wip p!Lt1ttsuw ............ . 

CA a', 
CAIXA ECONÕMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRE 

Inscrição: 00574806/0001-93 

Razão Social: ASSOCIArAO BENEFICENTE EVANGELICA 

Nome Fantasia:LAR DE INFANCIA PR FRANCISCO MIRANDA 
Endereço: AR ESPECIAL 08 SETOR1D SUL / TAGL)ATINGA SUL (TAG / 6RASILIA 

DF / 72020-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se eh-i situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

1 

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

Validad!: 08/08/2017 a 06/09/2017 

Certificação Número: 2017680800511337861606 

Informação obtida em 08/08/2017, ès 18:04:31. 

A utilização deste Certifièado pára os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificaç5o de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

P 

https://w.sifge.cajxa. 90v. brfEmpresajCrftcrf/FgeCFSJ  mprimrrPapel.asp 1/1 
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I
MINISTÉRIO DA FAZENDA fl 
Secretaria da Receita Federal do Brasil .Ribrica:s, i16&, J Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA 
CNPJ: 00.574.806/0001-93 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identiflcado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgâos 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. 11 da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://.receita.fazenda.gov.br> ou chttp:11.pgfn.fazenda.gov.br> 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751, de 02/10/2014. 
Enitida às 20:46:59 do dia 21/06/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18112/2017. 
Código de controle da certidão: 2DEC.181`9.E041.929C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Folia  

C fl 

Mat. 69.109.7 
1/1 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Lista Transferência ( l / z- 9 t 7- 
Inadimplente Não 

Espécie Transferência Concedente Beneficiado Número Original Espécie SIAFI Transferência SIAFI ABeneficiada Setor Resp. 

008852 160101-00001 00574606000193 07/2015 O 000000 CEILANDIA CEILANDIA 
1 008853 160101-00001 00574806000193 08/2015 0. 000000 SAMAMBAIA SAMAMBAIA 

1 008854 160101-00001 00574806000193 10/2015 O 000000 BRAZLANDIA BRAZLANDIA 

1 008861 160101-00001 00574806000193 12/2015 O 000000 CEILANDIA CEILANDIA 

1 010226 160101-00001 00574806000193 04/2016 O 000000 CEPI GECONV 

1 010227 160101-00001 00574806000193 0512016 O 000000 CEPI GECONV 

1 010230 160101-00001 00574806000193 06/2016 O 000000 CEPI GECONV 

4 004170 110901-11901 00574806000193 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 007619 110901-11901 00574806000193 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 011072 110901-11901 00574806000193 23/2016 O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 004110 iiogoi-iigoi 00574806000193 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 007620 110901-11901 00574806000193 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 011069 110901-11901 00574806000193 23/2016 O 000000 SOCIAL UNGEF 

9 012039 160101-00001 00574806000193 79/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 012043 160101-00001 00574806000193 81/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 012044 160101-00001 00574806000193 62/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 l2Ü47 - - '6d101-00001 0057480600013' 7ë/2017' - 0 " -000000 EDUCAÇAO - GCONV 

9 012079 160101-00001 00574806000193 77/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 012091 160101-00001 00574806000193 89/2011 O . 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 012125 160101-00001 00574806000193 094/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 012129 160101-00001 00574806000193 .91/2017 . O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 012131 160101-00001 00574806000193 93/2017 O 000000 . EDUCAÇAO GCONV 

9 013192 160101-00001 00574806000193 159/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONP 

9 013193 160101-00001 00574606000193 160/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

9 013196 160101-00001 00574806000193 161/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONP 

9 013197 160101-00001 00574806000193 162/2017 O 000000 - EDUCAÇÃO GCONP: 

9 013198 160101-00001 00514806000193 163/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONP, 

9 013199 160101-00001 00574806000193 164/2017) 0 000000 EDUCAÇAO-. 'otb&p 

9 013200 160191-00001 00574806000193 165/2017 O 000000 f EDUCAÇÃO GCOIJF 
9 013415 160101-00001 00574606000193 103/2017 O 000000 EDUCAÇAO GÕOJ 

- 

/ 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhamento de Nota de Lançamento 
Data de Emissão 06/09/2017 Data de Lançamento 06/0912017 : •ND6cuhtb Ç7NLl27 

Unidade Gestora 160101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO DF 

Gestão 00001 - TESOURO 

Credor 00574806000193 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGELICA - ABE 

Contrato FaturaiNF 000000000000000006O...&èeáo Õ8d008.498/201 7 

Transferência 13199 Espécie 9 Decreto - 

- - - 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte Valõr 
Contábil Orçamentária 

570672 013199 - 0:32 

Observação Lançamento do valor total ao Termo de Cálaboração n° 164/2017, firmado com a ABE, cujo objeto é o 
atendimento à Educação Infantil, por meio da gestão do CEPI SABIA-LARANJEIRA. 

Usuário Lançado em: 06/09/2017 às 08:51 por 73216437191 - GRAZIELLE MOREIRA DA SILVA 

Fia 

Página: 1 Emitido por: GRAZi - Emitido em: 
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GOVERNO 1)0 DISTRITO FEDERAL 
SECRHIARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAl, 

Í 

SUBSECRÉTARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE OPQAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÉNIOS 

DIRE1DRIX'DE CÕRATOS, TERMOS, CONVÉNIOS E PARCERIAS 
GERÊNCIA DE CONVÉNIOS E PARCERIAS 

FOM n 
REFERÊNCIA; 080.00849812017 / 
INTERESSADO: Associação Beneficente Evangélica 

Ç'm,caw rt OD Oo 'ó 9 
ASSUNTO; 1° Repasse ao Termo de Colaboração n°164/2017 

À Diretoria de Contratos, Termos, Convênfos e Parcerias. M:?_/ 

Encaminhamos os autos para providências relaivas ao repasse de recursos, do Termo de Colaboração no 
164/2017, firmado entre a SECRETARIA DE EStADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e a 
Associação Beneficente Evangélica -CEPI: Sabiá-laranjeira. 

Considerando que os repasses de recursos devem observar ao cronograma de desembolso do Piano de 

Trabalho e que consta nos autos nota de enpcnho, pela dual correrá a despesa, no valor de R$ 94.857,28 (noventa e 
quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos). 

Considerando que o valor para o exercício de 2Q17, eM conformiddde com o Plano de Trabalho, é na ordem 
de R$ 474.286,40 (quatrocentos e setenta e quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos). 

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 relização 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. 
S. Considerando que até a presente data a Orgarização da Sociedade Civil supracitada apresenta regularidade 
fiscal, conforme os documentos listados abaixo; 
• 

RECAÇÃO /LOCALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS NOS AUTOS TfliL FIs7 
Nota(s) de Empenho  113 i t4 
Termo de Colaboração i — 

Cronograma de Desembolso 
Certificado de Regularidade do FGTS  

Certidão Negativa de Débito para com o GDF 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos D,derais e à Dívida Ativa da União (2 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho  

Regularidade no SIGGO - ,
--- 

. 
. • 3 

Nota de Lançamento do Registto do Repasse  i su 
6. Assim, sugere-se o encaminhamento dos autos'à Subsecretaria de Administração Geral para deliberação 

superior relativa ao repasse e, eni seguida, à Géjôncia de Execução Financeiris para providências decorrentes. 

Brasilia-DE, 06/09/2017. 

Soraia Cristina Real IariaLf 
Gerência de Convênios e Parcerias 

- Gerente 

À Subsecretaria de Adnhinistraço Geral. 

De acordo como despacho supra 

Encaminhem-se os autos para as ações relati',as ao repasse de recursos do Termo de Colaboração n 
164/2017, conforme proposto pela Gerência de &lnvên,os e Parcerias. 

Brasiia-DF, 06/09/201 7.' 

Samiramyfmosd2za 

Diretoria de Contratos, Termos, ovênios e Parcerias 
Dia etorii 

0.22' 31.93•'•- h1J Ya0 161-20 I1.d 

Seorelaria de Estado de Edueçãc 
SGAN 607, Projeção D, Sala 219, CE?- 70850-070 

Telefone: 3901-2314 e 39014331 
MALADIRLTA 54 MESES-?- SOLICITAÇÃO PAGAMENTOOICOT 
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GOVERNO 1)0 I)ISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
- 

Folhasn° I8t 
Processo n°080.008.498/2017 

MatricuIa236  
Referencia: Processo n°. 080.008.498/2017 
Interessado: Associação Beneficente Evangélica 
Assunto: Liquidação e Pagamento - 1° repasse do Termo de Colaboração n° 164/2017 - 
Exercício de 2017 

À Gerência de Execução Financeira, 

Tratam os autos do Termo de Colaboração n° 16412017, firmado entre a SEEDF e a (o) 
Associação Beneficente Evangélica CEPI:. Sabiá-laranjeira CNPJ n°00.574.806/0001-93, cujo 
objeto é o atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da 
Educação Básica, em período integral de. 10 horas diárias, por meio da gestão do Centro de 
Educação de Primeira lnfãncia - CEPI: Sabiá-laranjeira, por até 54 (cinquenta e quatro meses), 
no valor estimado de R$5.489.860,32 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, 
oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), que poderá ser prorrogado de acordo com a 
oportunidade e conveniência da Administração Pública, nos termos previstos da Lei 
13.019/2014, Lei :13.204/2015 e no Decreto 37.843/2016. conforme plano de trabalho aprovado 
pela Comissão de Análise dos Planos de Trabalhos - CAPT de que trata a Portaria n°304 de12 
de julho 2017, publicada no DOOF no 133 de 13 de julho de 2017, considerando que para o 
exercício de 2017, o valor previsto será de R$ 474.28640 (quatrocentos e setenta e quatro mil, 
duzentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), referente ao período de 140 (cento e 
quarenta) dias. 

Em face ao exposto, e considerando o despacho da Gerência de Convênios e Parcerias da 
Diretoria de Contratos, Termos, Convênio e Parcerias, que informa da regularidade fiscal e 

trabalhista da Instituição Colaboradora, AUTORIZO no uso da competência delegada pelo 
inciso "V" do art. 50  da Portaria n.° 121. de,  24 de março de 2009, com fülcro nos artigos 58, 59 e 
61. da Lei 4.320/1964, combinado ainda com o disposto no art. 29 e incisos IV e V do art. 30 do 
Decreto n° 32.598/201 0, a liquidação e o pagamento referente ao 1" repasse do cronogramade 
desembolso no valor total de RS 94.857,28(noventa e quatro mil, oitocentos e cinquenta e 
sete reais e vinte e oito centavos), em favor da(o) Associação Beneficente Evangélica, C1'P.1 
n° 00.574.806/0001-93, de acordo com o previsto no cronograma de desembolso para exercíçio 
de 2017 do Termo de Colaboração n° 10312(117, conforme quadro abaixo: 

Programa de 
Natureza 

Valor Total, 
Trabalho: 

Mõda/idode: da Fonte: 

12.365.6221.2388.4379 CREC7IE 3.3.50.43 103 RS 53.008.48 
12.365.6221.2388.4380 PRE-ESC01,A 3.3.50.43 103 RS1

.8
8

5
48 1 

28 
 

TOTAL $947,
80  

Brasília - DF, 06/09/207. 

lsaías Aharecido  dfSilva 
Subsecretário dèAdmtg1'stracão Geral 

MMÂ r'] IIflA 54 MFSFS . . ItUUIRIIt) IIQUIIIAÇÃO CRIl)IIL' 1017 
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caixÃL 7 
1 y.. cc: õ1CA f E OÍ 1 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 00574806/0001-93 
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA 

Nome Fantasia:LAR DE INFANCIA PR FRANCISCO MIRANDA 
Endereço: AR ESPECIAL 08 SETOR D SUL! TAGUATINGA SUL (TAG / BRASILIA 

DF/72020-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da athbuiçào que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encon&a-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 08/08/2017 a 06/09/207 

Certificação Número: 20i7080800511337861506 

Informação obtida em 08/08/2017, às 18:04:31. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificaç5o de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

r 

t1llps:I/wwwsifgecaixa.gov.br/Enipresa)Crf(crf/FgecpgImprirnirpap0r5p 1/1 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhamento de Nota de Lançamento 
Data de Emissão 06/09/2017 Data de Lançamento 06/09/2017 N. Documento 2017NL12653 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ÉDUCAÇÀO DO DF 

Gestão 00001 - TESOURO 

Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 

Contrato Fatura!NF 00000000000000000000 Processo 080.008.498/2017 

Transferência 13199 Espécie 9 Decreto 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Contábil Orçamentãria 

510420 2017NE04537 113110800 33504301 103000000 53.00848 / 

510420 2017NE04539 113110800 - 33504301 103000000 41848,80 

520411 2017NE04537 218911201 33504301 103000000 53.00848 

520411 2017NE04539 218911201 33504301 103000000 41848,80 

DE COLABORAÇAO 164/2017, EM FAVOR: ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE EVANCELICA-ABE, 
CNPJ: 00.574.806/0001-93, PROC.PAG.ACIMA CITADO- CONF. AUT.DO  ORD.DESP-SEDF. 

Usuário Lançado em: 06/09/2017 às 11:31 por 11631343840- MARIA LÚCIA PEREIRA DIAS 

/ 

Pf3» 

Rubdca: Mat. 69109-7 

Página: 1 Emitido por: LÚCIA Emitido em: 06109/2017 11:24:39 



Folha n01j,. 

Processo n° QO 003498/20,4- 

RubricaL4Mat.206912-1 

Justificativa de Renumer:o da(s) 

peça(s) Á 2 devido 

a(s) regutarades:-tV1- Ytot flt-rnQ. - 

f_• 
As&nturn 

-- 

Matricula 

Folia n° 



GOVERNO DO DISTRITO FEDIERAL 
- 

4.. Detalhamento de Previsão dc.Pagamento  

Data de Emissão 08/09/2017 Data de Vencimento 12/0912017 N° Documento 20fP1l Ó38 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO - Paga - 20170B44764 

Gestão 00001 - TESOURO 

UG Pagadora 130101 Gestão Pagadorri 00001 Data Pagamento 12109/2017- - 

Domicilio Bancário 070 00100 8000520 

Credor 00574806000193 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGELIGA - ABE 

Domicilio Bancário 070 00053 070771 -3 Identificação 

Código da União Periodo de Competência 

Processo 00000-0080008498/2017-00 Valor 94.857,28 

FaturalNF 00000000000000000000 

Ni- Referência 2017N1-12653 NE Referência 2017NE04537 N°  RF / RC 

Finalidade PG 10  REP CRON DES-fERMO COLAB 16411 7-ABE 

Evento Inscrição Classificação Clasifiéação Fonte Valor 

Cortábil Orçaimentária 

100411 2017NE04537 218911201 - 33504301 103000000 53008.48 

a0411 2017NE04539 . 218911201V 1 33504301 - 
103000000 41.848.80 

701989 . :00000000 94.857,28 

Usuário Lançado em: 08/09/2017 às :24:56or 01623725t51 - DANIEL MATOS MONTALVAO MONTE SAN 
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S GOvERNO DO DISTRETO FEDERAl. 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

• SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORçAMENro. FINANÇAS, CONTRATOS E NVÊNIOS 
DIRETORIA DE EXECUÇÃÕ CONTROLE ORÇM4ENTÁRIO 1! FINMCEIRO 

O ERÊNC IA DE EX EC U tAO  FINA NCEIRA 

Folha n°  150 

Processo: 080.008498/2017 

Rubrica:q Matrícula:&vf0ij 

PROCESSO: 080.008.498/2017 

INTERESSADO: Ação Beneficente Evangélica 

À Gerência de Convênios e Parcerias, 

Encaminhamos os autos, após á pàgarnento do 10  (primeiro) repasse de 2017 
do Termo de Colaboração n° 164/2011. 

. 

Brasília, 1 8 / 03 /201 7. 

Ana Rita Bflac de Azevedo 
Gerente de Expcução Financeira 

Gerente 

M 

SCAN 607, Projeçãa "a Sala 217— Brasilia DF - CER: 70850-070. 
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UuZT1ÇA JOTRARPWFrO 

CERTIDIO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE EwNGEr4JCA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 00574.806/0001-93 

Certidão n°: 137346419/2017 
Expedição: 21/09/2017, às 08:23:50 
Validade: 19/03/2018 - 180 (ceuta e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACÃO BENEFICENTE EVANGELICA 
(MATRIZ E FtL±AIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n 

00.574.806/0001-93, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Cotsolidação dasLeis 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 estio 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 dbndiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitarnente. 

INFORMAÇÃO IMPORTMtTE 
Do Banco Naciona-1 de Devedoes Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificaçào das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto  às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatôria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cuStas, a 
emolumentos ou a recolhimentos deter  linados em lei; ou decàrrentes 
de execução de acordos firmaaos perante b Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Lista Transferência 
Inadimplente Não 

Espécie Transferência Concedente Beneficiado Número Original Espécie SIAFI Transferência SIAFI A. Beneficiada Setor Resp. 

1 008852 160101-00001 00574806000193 07/2015 O 000000 CEILANDIA CEILANDIA 

1 008853 160101-00001 00574806000193 0812015 O 000000 SAMAMBAIA SAMAMBAIA 

1 008854 160101-00001 00574806000193 10/2015 O 000000 BRAZLANDIA BR.AZLANDIA 

1 008861 160101-00001 00574806000193 12/2015 O 000000 CEILANDIA CEILANDIA 

1 010226 160101-00001 00574806000193 04/2016 O 000000 CEPI GECONV 

1 010227 160101-00001 00574806000193 05/2016 0 000000 CEPI GECONV 

010230 160101-00001 00574806000193 06/2016 O 000000 CEPI GECONV 

4 004170 110901-11901 00574806000193 SIN * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 007619 110901-11901 00574806000193 SIN * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 011072 110901-11901 00574806000193 23/2016 O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 004110 110901-11901 00574806000193 SIN * O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 007620 110901-11901 00574606000193 SIN * O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 011069 110901-11901 00574806000193 23/2016 0 000000 SOCIAL UNGEF 

9 012039 160101-00001 00574806000193 79/2017 0 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 012043 160101-00001 00574806000193 81/2017 O . 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 012044 160101-00001 00574806000193 62/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 - 012047 160f01-00001 - 005746005193' fl/2017 - - 

:::- oQoQ - EDUCAÇAO - GCONV .- - 

9 012079 160101-00001 00574806000193 77/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 12091 - 160101-00001 00574806000193 89/2017 . O 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 012125 160101-00001 00574806000193 094/2017 O - 000000 - EDUCAÇAO GCONV 

9 012129 160101-00001 00574806000193 9112017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 012131 160101-00001 00574806000193 9/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 ãiaigr .160101-00001 00574806000193 159/2017 O 000000 . . EDUCAÇAO GCONP 

9 biàiga 160101-00001 00574806000193 160/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

9 013196 160101-00001 00574806000193 161/2011 O 000000 EDUCAÇAO GCONP 

9 013197 160101-00001 00574806000193 162/2017 0 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

9 013198 160101-00001 00574806000193 163/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONP 

9 013199 160101-00001 00574806000193 c1)0i7 
. 

O 000000 EDUCAÇAO GCONP 

9 013200 160101-00001 . 00574806000193 165/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

9 013415 160101-00001 00574806000193 103/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONP 

Página; 1 mitIdoeni: 26/09/2017 12:23:10 
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L ive üi:r :nsmto F:oFi. 
- & SEC.AETARrL DE Fb kO l:}E L1C•'ÇQ DO DCSrRITO FEDEL. L. 

SL!E!Sf:CR DE: 'DMINISTEÇAO GERAL 
COORDENAÇÃO O OIÇAíETO FINANÇAS!  GONTTOS E CONVNIOS 

DJREtORI. DE -ONtRAT3 TERMOS!  COWENFOS E PARÇf;RIA$ 
GEIL DE O NVÊNOS E PARCEFUAS 

Ofício n0Ç320l7 
- GCONP 

Brasília-DF, 27 de setembro de 2017. 

Senhor Presidente. 

Para dat Contjnui4j:c(c w iherço do rcpase de recursos dos Termos de 
Colaboração formalizados enre e !,t:cia1id0  Estado de Educação e Associação Beneficente 
Evangélica, solicitamos, com urgneia, qoe soja regularizada e, posteriormente encaminhada a esta 
Gerência, a certidão a seguir: 

Certificado de egt,arkade o iGÏ CRF 

Colocamo-nos à disposição pn n qltaisqLcr ecarecincnto por meio dos telefones: 3901-

2314 e 3901-4331. 

SORÀJA. alsnNA RE&L KARIA 
L. cIe Ccnvênjos 

c;ere nt 

Ao senhor - 

CERALDO TEODORO DE SOIJZA 

Presidente da Associação Beneficente .E1-arg6lica 
08314 Área Especial 04- Samamhaia/DF - GEP: 1.3OF314 
Telefones: 3458-1926 e 84-30. 312 

1 

# 

jnaria de Estado lie f-11caçao do Distrilu Federn 
SCAN 607, Projeçc O. Sala 219, CEP- 70.830-304 

leleront: (61) 3901-4331/ 2314 
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04/10/2017 

CAW ta 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 00574806/0001-93 

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA 

Nome Fantasia:LAR DE INFANCIA PR FRANCISCO MIRANDA 

Endereço: AR ESPECIAL 08 SETOÏ D SUL / TAGUATINGA SUL (TAG / BRASILIA / 
DF / 72020-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuÉção que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada enconra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 

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

Validade: 03/10/2017 a 01/11/2017 
- 

Certificação Número: 2017100316162185703266 

Infarmaçâo obtida em 04/10/2017, às 07:49:47. 

A utilização deste Certificado p.ra os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

- -1 

- 4 

- 43S0\ 
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GOVERNO 1)0 I)IS Tr FE RrO DERAl. 
SECREtARIA I)E ILSI.ADO DEEDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAl. 

SUOSECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO GERAl. 
COORt)ENAÇÀODfl4flÇA?p.%iu RNAÇASCON1tATOS EcONViNEOS 

DIRETORIA Dli CON1 RAIOS. 11RMOS. CONVNIOS li I'ARCIiRIAS 
GcR(NcIA DECONV(iNIOS JiPARCERIAS - 

REFERÊNCIA: 080.008498/2017 1._ul,,....  - - 

INTERESSADO: Associação Üencficcntc Evangélica 
ASSUNTO: r Repasse ao Termo de Qilaborac5o no 16,412017  

À Diretoria de Contratos, Termos, Convênios arcerias. 
Mt. .9€.912j 

Encaminhamos os autos para providências reItivas ao repasse de recursos, do Termo de CoIaboraço n°' 

164/2017, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e a 

Ássociaç5o Beneficente Evnngélica - CEPk Sabió-larnnjeira. 

Considerando que os repasses de recursos devem ohscn'ar ao cronograma de desembolso do Plano de 

Trabalho e que consta nos autos nota de empenho, pela qual correrá a despesa, no valor de RS 108.470.88 (cento e 

oito mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos). 
1.  

Considerando a necessidade de se efetuar o repasse com a mxima urg&Icia. 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 pagamenio de recursos humanos e aquisição de gêneros alimentícios:  
Considerando que até a presente data a OrganW.ação da Sociedade Civil supracitada apresenta regulàridadc - 

fiscal, conforme os documentos listados abaiNo: 

RELAÇÃO / LOCALIZAÇ ÃO DOS DOCUMENTOS NOS AUTOS - Fis. - 
Nota(s) de Empenho  li-.? - 14 4 
Termo de Colaboração  
Cronograma de Desembolso -  Ii 
Certificado de Regularidade do FGTS ,  9 9 
Certidão Negativa de Déhiio para como GDF  190 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União 1 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho 131  
Regularidade no SIGGO  92 
Nota de Lançamento do Registro do Repasse  

S. Assim, sugere-se o encaminhamento dos autos à St'bsccrctaria de AdministraçAo Geral para deliberação 

superior relativa ao repasse e, em seguida, à Gerência de Execução Financeira para providências decorrentes. 

Brasflia-DF, O'l/J012017. 

Gerência de Qinvõnios e Parrerias 
Gerente 

À Subsecrelaria de Administraçio CeraL 

De acordo com o despacho supra. 

Encaminhem-se os autos para as ações relativas ao repassr de recursos do Termo de Colaboração n0 

164/2017. conforme proposto pela Gerência dc,Convênios e Pareerias. 
- -. ,-.-. li) 

5am Ira uv.d e ouza 

Diretoria de contratos, Termos, Co "õnios e Parcerias 

Dirc tora 

.,.t-f tM , OI7frt 

t,rasllla•ur. jj IWLU 17, 

Secrelaia de EstMo de Edua 
SGAN 607, Ptoieço D. Sa 219, P- 7OBSO.070 

tdg.: 3l-23l4 e 39014331 
1U tTA SI &ESES .7. SOLJaTAt.Ão PAGNJEflTO T 



GOVERNO DO DISTRITO FEI)ERAL 

S sEcRE'rARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SU BSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

folhasn° 
Processo n° 080.008.498/2027  
MatricuIaiRl4J_1cub:. 

Referencia: Processo n°. 080.908.498/2017 
Interessado: Associação Beneficente Evangélica 
Assunto: Liquidação e Pagamento - 2° repasse do Termo de Colaboração n° 164/2017 - 
Exercício de 2017 

À Gerência de Execução Financeira, 

Tratam os autos do Termo de Colaboração n° 16412,017, firmado entre a SEEDF e a (o) 
Associação Beneficente Evangélica CEPI: Sabiá-Laranjeira CNPJ no 00.574.80610001-93, cujo 

objeto é o atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da 
Educação Básica, em período iniegal de 10 horas diárias, por meio da gestão do Centro de 
Educação de Primeira Infânciã —CEPI: Sabiá-Laianjeira; poraté 54 (cinquenta e quatro meses), 
no valor estimado de R$5.489.860,32 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, 
oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) conforme plano de trabalho aprovado pela 
Comissão de Análise dos Planos de Trabalhos - CAPT de que trata a Portaria n° 304 de 12de 
julho 2017, nos termos previstos da Lei 13.019/2014, Lei 13.204/2015 e no DecrFto 
37843/2016, deverá ser compensado .a diferença repassada, no valor de R$6.806,80(seis mil, 
oitocentos e seis reais e oitenta centavos), acrescido do valor do cronograma de desembolso

;  2a 

parcela no valor mensal de R$101.664,08(cento e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e 
oito centavos) totalizando o montante no valor de R$108.470,88 (cento e oito mil, quatrocentós e 
setenta reais e oitenta e oito centavos). 

- 

Em face aoexposto, e considerando o despacho da Gerência de Convênios e Parcerias da 
Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias, que informa da regularidade fiscal e 
trabalhista da Instituição Colaboradora, AUTORIZO no uso da competência delegada pèlo 

inciso "V" do art. 5° da Portaria rio  121, de 24 de março de 2009, com fulero nos artigos 58,59 e 

61, da Lei 4.320/1964, combinado aihda com o disposto ioart. 29 e incisos IV e V do art. 30 do 

Decreto n°32.598/2010, a liquidação e o $gamentõ referenie ao 20 repasse do cronogramade 

desembolso no valor total de RS 108.470,88(cento e oito mil, quatrocentos e setenta reais e 

oitenta e oito centavos); em favor da(ó) Associação Beneficente Evangélica, CNPJ . no  

00.574.806/0001-93, de acordo com o previsto no cronograma de desembolso para exercíciode 

2017 do Termo de Colaboração n° 163/201t, conformequadro abaixo: 

Programa de Trábalho: Màdaliddde Natúreza ddDesjii: 
.2388.4379 CRECHE 3.3.50.43 

F=Valor 

12.365.6221.2388.4380 PRE-ESCOLÁ 3.3.50.43 
- 

Brasília - UF, 04/1(1/ 011. 

Isaías 
Geral 

de 

MAIA (lirA 54 MESES -1- AUfl rn]z() liQUIDAÇÃO CRICI ]hS2U II 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - 

Detalhamento de Nota de Lançamento 
- Data de Emissão 04/10/2017 Data de Lançamento 04/10/2017 N. Doumento 2017NL13903 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 
- 

Gestão 00001 - TESOURO 

Credor 130101-00001 -SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 

Contrato FaturalNF 00000000000000000000 Processo 080.008.498/2017 

Transferência 13199 Espécie 9 Decreto 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Contábil Orçamentária 

510420 2017NE04537 113110300 33504301 103000000 60.61608 / 
510420 2017NE04539 113110800 33504301 103000000 47.654,60 / 

520411 2017NE04537 210911201 33504301 103000000 60.616,08 

520411 2017NE04539 210911201 33504301 103000000 41.85460 

Observação APRUP.DESP.REF.AO  2U  REPASSE DO URONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE 2017 AO TERMO 
DE COLABORAÇÃO 164/2017, EM FAVOR: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGELICA-ABE, 
CNPJ: 00.574.806/0001-93, PROC.PAG.ACIMA CITADO- CONF. AUT.DO  ORD.DESP-SEDF. 

Usuário Lançado em: 04/10/2017 às 09:14 por 11631343840- MARIA LÚCIA PEREIRA DIAS 

•= 

Fou1anbJ3]_ 

ProeessonQ2L2O4Jaoflj 

Rubrico: MaL 206.912-i 

1 :1! 
Página: 1 Emitido por: LÚCIA 

- Emitido em: 04110/2017 09:20:08 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhamento de Pré isãoftie1Pa amento  
Data de Emissão 04/10/2017 Data de Vencimento 04/10/2017 N°  Documento 2 117PP132 
Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO Paga - 20170B49066 
Gestão 00001 - TESOURO 

UG Pagadora 130101 Gestão Pagadora 00001 Data Pagamento O /10/2017 
Domicilio Bancário 070 00100 8000520 

Credor 00574806000193 - ASSOCIAÇÃO.BENEFICIENTE EVANGELICA - ABE 
Domicílio Bancário 070 00053 070771-3 Identificação 

Código da União Período de Competência 
Processo 080.008.498/2017 Valor 1 8.470,98 
Fatura/NF 00000000000000000000 

NL Referência 20171,1113903 NE Referência 2017NE04537 N° RF 1 RC 
Finalidade PG 02° REPASSE GRONOGRAMA DESEMB/2017, TC 164/2017 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Contábil Orçamentária 

2017NE04537 218911201 - 33504301 103000000 60.616.08 

:411 2017NE04539 218911201 33504301 103000000 47.854,80 

701989 00000000 108.470,68 

Usuário Lançado em: 04/10/2017 às 14:34:49 por 40085694134- GERALDO MAGELA CUI AnO TELES 



folhan°__L3S_____.__ 

Processo 

1 Rubrica: Mal. 
- 



S c:JvrNo DO D:STRITO FISDEkAI: 
-. 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - 

SUBSECRETARIA DE J.DMINISTRAÇÃ(I GERAL .1* 
COORDENAÇÃO DE 0RÇ4ENTO, FIP1ANÇAS CONTRATOS F. CONVÉNIOS 
DIRETORIA DE EXECUÇÃO E CONTOLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

OERÏNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  

Folhan° (33 
Processo: 080.008.498/2017 

Rubrica: Matrícula:3o1 lá 
- 

PROCESSO: 080.008.498/2017 

INTERESSADO: Ação Beneficent! Evangélica 

À Gerência de Convênios e Parceriasb  

Encaminhamos os autos, após o pagamento do 20  (segundo) repasse de 
2017 do Termo de Colaboração n° 164/2017. 

Brasília, G / LO /2017. 

rMr 
Ana Ritatilac de Azevedo 

Gerente de Execução Financeira 
Gerente 

É 

SGAN 607, Projeção D' Sala 217-Brasília-. DF - CEP: 70650-070. 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Lista Transferência 
Inadimplente Não 

Espécie Transferência Concedonte Beneficiado Número Original Espécie SIAFI Transferência SIAFI A.Boneficiada Setor Resp. 

008852 160101-00001 00574806000193 07/2015 O 000000 CEILANDIA CEILANDIA 

1 00B853 160101-00001 00574806000193 06/2015 O 000000 SAMAMBAIA SAMAMBAIA 

008854 160101-00001 00574806000193 10/2015 O 000000 BRAZLANDIA BRAZLANDIA 

1 008861 160101-00001 00574806000103 12/2015 O 000000 CEILANDIA CEILANDIA 

1 010226 160101-00001 00574806000193 04/2016 O 000000 CEPI GECONV 

010227 160101-00001 00574806000193 05/2016 O 000000 CEPI GECONV 

1 010230 160101-00001 00574806000193 06/2016 O 000000 CEPI GECONV 

4 004170 110901-11901 00574806000193 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 007619 110901-11901 00574806000193 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 011072 110901-11901 00574806000193 23/2016 O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 004110 110901-11901 00574806000193 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 007620 110901-11901 00574806000193 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 011069 110901-11901 00574806000193 23/2016 O 000000 SOCIAL UNGEF 

9 012039 160101-00001 00574806000193 79/2017 0 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 012043 160101-00001 00574806000193 81/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 012044 160101-00001 00574806000193 62/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 - 312047 1601U1-O007' - 30574806000193 16/017 -  O 000000 - 
- EDUCAÇAO 

- 
GCONV 

9 012079 160101-00001 00574806000193 77/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 012091 160101-00001 00574806000193 89/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 012125 160101-00001 00574806000193 094/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONV 

9 012129 160101-00001 - 00574806000193 9112017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

012131 160101-00001 00574806000193 93/2017 O 000000 IEDUCAÇAO GCONV 

9 013192 160101-00001 -00574806000193 15912017 O 000000 - EDUCAÇAO GCONP 

9 013193 160101-00001 00574806000193 16012017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

9 013196 160101-00001 00574806000193 161/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONP 

9 013197 160101-00001 00574806000193 162/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

9 - 013198 160101-00001 00574806000193 163/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONP 

9 013199 160101-00001 00574806000193 164/2017 O - 
- 

000000 EDUCAÇAO GCONP 

9 01320d 160101-00001 00574806000193 165/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

9 013415 160101-00001 00574806000193 103/2017 O 000000 EDUCAÇAO GCONP 

É 



• -1- - 

! -- 

A 

LRubriCa:: 



17/10/201% 

eaz'tra 
CMXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do ?GTS - CRF 

Inscriçâo: 00574806/0001-93 
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGEUCA 
Nome Fantasia:LAR DE INFANCIA PR FRANCISCO MIRANDA 
Endereço: AR ESPECIAL 08 SETOID SUL / TAGUATINGA SUL (TAG / BRASILIA / 

DF/72020-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio deJ990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situaçào regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 03/10/2017 a 01/11/2017 

Certificaçâo Número: 2017100316162185703266 
11  

Informação obtida em 17/10/2017, às 15:36:06. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de 'autenticidàde ho site da Caixa: 
www.caixa.qov.br 

- 

li 

-- 

1/1 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO,  HNANÇAS. CONTRATOS E CONVÊNIOS 

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

Folhas n°OO2i 
Processo n080.O08.498/2017 

REFERÊNCIA: 080008.49812017 
Rubrica: .4__Mat.: 206912-1 

INTERESSADO: Associação Deneficente Evangélica 
ASSUNTO: 30  Repasse ao Termo de Colaboração n° 164/2017 

À Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias. 

Encaminhamos os autos para providências relativas ao repasse de recursos de 2017, do Termo de 

Colaboração n° 164/2017, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDERAL e a(o) Associação Beneficente Evangélica - CEPI: Sabiá-laranjeira. 

Considerando que os repasses de recursos deve observar o cronograma de desembolso do Plano de 

Trabalho e, consta nos autos nota de empenho, pela qual conerá a despesa, no valor de RSI0I.664,08 (cento e um 

mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oito centavos). 
Considerando a necessidade de se efetuar o repasse de recursos com a máxima urgência, uma vez que a 

liberação dos recursos deverá ser anterior à data prevista para a realizaçâo da despesa, e por se tratar de oferta de 

Educação Infantil cujo atendimento às crianças demanda pagamento de recursos humanos e aquisição de géneros 

alimentícios. 
Considerando que até a presente data a Organização da Sociedade Civil supracitada apresenta regularidade 

fiscal, conforme os documentos listados abaixo: 
Àürõr 

Nota(s) de Empenho  wUm 
Termo de Colaboração 5?1 14.2 
Cronograma de Desembolso J kQ  
Certificado de Regularidade do FGTS QO il 
Certidão Negativa de Débito para como GDF 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União t 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho 24 
Regularidade no SIGGO  

Nota de 1_ançamento do Registro do Repasse I4, 
Assim, sugere-se o encaminhamento dos autos à Subsecretaria de Administração Geral para dellberaçao 

superior relativa ao repasse e, em seguida, a Gerência de Execução Financeira para providências decorrentes. 
Brasilia-DF, I/ jQ /2017. 

41~1— 
Sorata' r s 'na ea Karia 

Gerência de Convênios e Parcerias 
Gerente 

À Subsecretaria de Administração Geral. 

De acordo com o despacho supra. 
Encaminhem-se os autos para as ações relativas ao repasse de recursos do Termo de Colaboração n° 

164/2017, conforme proposto pela Gerência de Convênios e Parcerias. 

7k) /2 Brasflia-DFj9t/j0j2017. 

Diretoria de Contratos, Termos, Con4ênios e Parcerias 

Diretora 

Secretada de Estado do Educo 
SGAN 60/, Projo$o D Sala 219. C?- 70.850-0/0 

Telefono: 3901-2309 e 39014331 
MAIA DIRErA 54 MESES - ? - SOLICITAÇÃO pAeMEwrO DICÕT 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

4 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Folhas no.$9 

Processo n°080008.498/2017 
Matr1cu1a:j2IÇ_Rub: 

Referencia: Processo n 080.008.498/2017 
Interessado: Associação Beneficente Evangélica 

Assunto: Liquidação e Pagamento -3° repasse do Tenno de Colaboração n° 164/2017 - 

Exercício de 2017 

À Gerencia de Execução Financeira, 

Tratam os autos do Termo de Colaboração n° 164/2017, firmado entre a SEEDF e a 
(o) Associação Beneficente Evangélica CEPl: Sabiá-laranjeira, CNPi no 00574.80610001-

93, cujo objeto é o atendimento gratuito a crianças de O (zero) aS (cinco) anos, primeira etapa 
da Educação Básica, em período integral de 10 horas diárias, por meio da gestão do Centro de 

Educação de Primeira Infância - CEPI: Sabiá-laranjeira , por até 54 (cinquenta e quatro 

meses), no valor estimado de R$5.489.860,32 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove 
mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) conforme plano de trabalho aprovado 
pela Comissão de Análise dos Planos de Trabalhos - CAPT de que trata a Portaria n°304 de 

12 de julho 2017, publicada no DODE n°133 de 13 de julho de 2017, nos termos previstos na 
Lei 13.019/2014, Lei 13.204/2015 e no Decreto n° 37.843/2016, considerando o cronograma 
de desembolso da Y parcela no valor mensal de R$101.664,08 (cento e um mil, seiscentos e 

sessenta e quatro reais e oito centavos). 

Em face ao exposto, e considerando o despacho da Gerência de Convênios e Parcerias 
da Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias, que informa da regularidade fiscal 
e trabalhista da Instituição Colaboradora, AUTORIZO no uso da competência delegada pelo 

inciso "V" do art. 50  da Portaria n.° 121, de 24 de março de 2009, com fulcro nos artigos 58, 

59 e 61., da Lei 4.320/1964, combinado ainda com o disposto no aU. 29 e incisos IV e V do 

art. 30 do Decreto n°  32.598/2010, a liquidação e o pagamento referente ao 30  repasse do 

cronograma de desembolso no valor total de R$101.664,08 (cento e um mil, seiscentos e 
sessenta e quatro reais e oito centavos), em favor da(o) Associação Beneficente 
Evangélica, CNPJ n° 00.574.806/0001-93, de acordo com o previsto no cronograma de 
desembolso para o exercício de 2017 do Termo de Colaboração n° 164/2017, conforme 

quadro abaixo: 

Natureza 
Programa de 

Modalidade: da Fonte: Valor TotaíR$: 
Trabalho: Despesa: 

12.365.6221.2388.4379 CRECHE 3.3.50.43 103 
101 66 08 

103  12.365.6221.2388.4380 PRE-ESCOLA 3.3.50.43 
Brasilia - UF, LU CC outuoro de zui,. 

Isaias Ánarecido da 
Geral 

de 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

.4. Detalhamento de Nota de Lançamento 
Data de Emissão 23/1012017 Data de Lançamento 23/10/2017 N. Documento 2017NL14637 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 

Gestão 00001 - TESOURO 

Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 

Contrato FaturalNF 00000000000000000000 Processo 080008.498/2017 

Transferência 13199 Espécie 9, Decreto 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Contábil Orçamentária 

510420 2011NE04537 113110800 33504301 103000000 56812,28 / 
510420 2017NE04539 113110800 33504301 103000000 44.851,80 / 

520411 2017NE04537 218911201 33504301 103000000 56.812,28 

520411 2017NE04539 218911201 33504301 103000000 44.85160 

Observação APROP.DESP.REF.AO  3° REPASSE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE 2017 AO TERMO 
DE COLABORAÇÃO 164/2017, EM FAVOR: ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE EVANGELICA-ABE, 
CNPJ: 00.574.806/0001-93 PROC.PAG.ACIMA CITADO- CONF. AUT.DO  ORD.DESP-SEDF. 

Usuário Lançado em: 23/10/2017 às 10:04 por 11631343840 - MARIA LÚCIA PEREIRA DIAS 

Página: 1 Emitida por: LÚCIA Emitido em: 23/10/2017 10:13:12 



FQIha n°fl 

Processo 10 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

4.. Detalhamento de Previsão de Pagamento 
Data de Emissão 23/10/2017 Data de Vencimento 25/10/2017 N° Documento 
Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO Paga - 20170B53257 
Gestão 00001 - TESOURO 
UG Pagadora 130101 Gestão Pagadora 00001 Data Pagamento 
Domicilio Bancário 070 00100 8000520 
Credor 00574806000193- ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGELICA - ABE 
Domicilio Bancário 070 00053 070771-3 ldentiflcaçâo 

Código da União Período de Competência 
Processo 080.008.498/2017 Valor 
FaturaiNF 00000000000000000000 

Ni. Referência 201 7NL14837 NE Referência 2017NE04537 N° RF 1 RC 
Finalidade PG 03° REPASSE CRONOGRAMA DESEMB/201 7, TC 164/2017 

7PP13931 

7 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Contábil Orçamentária 

7fl411 2017NE04537 218911201 33504301 103000000 56.812.28 
111 2017NE04539 218911201 33504301 103000000 44.851,80 

701989 00000000 101664,08 

Usuário Lançado em: 23/10/2017 às I7:23:42por 40085694134- GERALDO MAGELÃ CUaADO TELES 

Folha n° 205 

PTCasso fl0 

fDdck Df Matrbsa?733 1 



SECRErARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDUAÇÂO DE ORÇM1ENTO. HNMÇAS, CONTRATOS E CONV&4IOS Processo: 080.008.498/2017 
SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Folha n°  Ô2O& 

DIRETORIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTAJUO E FINANCEIRO 
GERENCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Rubrica:*- MatrícuIa;32J-x 1 

PROCESSO: 080.008.498/2017 
INTERESSADO: Associação Beneficente Evangélica 

À Gerência de Convênios e Parcerias, 

Encaminhamos os autos, após o pagamento do 30  (terceiro) repasse 2017 do Termo 

de Colaboração n°  164/2017. 

Brasília, 4 / tø /2017. 

Ana Rithttevedo 
Gerência de Execução Financeira 

Gcrente 

SGAN 607, Projeção Sala 217— Brasília - DF - CEP: 70850-070. 

MAIA DIRETA54 MESES - li - ENC PAGO GEFCRICHES 2017 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECREFÀRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, HNANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

DIRETO RIA DE CONTRATOS, TERMOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS 

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E FARCERIAS  

80.008.49812017 
íolha.j,° 

F:: 0 ficente Evangélica 
ASSUNTO: Repasse ao Termo de Colaboração no 164/2017 Pr 

- ( 

À Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e I'arcerias. Rú 

Encaminhamos os autos para providências relativas à Disponibilidade Orçamentária visando 

complementar a(s) nota(s) de empenho acostadas aos autos no valor total R534.034,00 (trinta e quatro 

mil e trinta e quatro reais) para atender o Termo de Colaboração n° 164/2017, firmado entre a 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e a(o) Associação 

Beneficente EvangélicaCEPl: Sabiá-laranjeira, cujo objeto é o atendimento gratuito a crianças de 0 
(zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação Básica, em período integral de 10 horas diárias, por 

meio da gestão do Centro de Educação de Primeira Infância - CEPI: Sabiá-laranjeira, por até 54 

(cinquenta e quatro meses), no valor estimado de R$5.489.860,32 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta 

e nove mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), que poderá ser prorrogado de acordo com 
a oportunidade e conveniência da Administração Pública, nos termos previstos na Lei 13.019/2014, Lei 

13.204/2015 e no Decreto n°37.843/2016 

Assim, sugere-se o encaminhamellto dos autos à Diretoria de Execução e Controle 

Orçamentário e Financeiro para verificar disponibilidade orçamentária. 

Em, £6/(0/20 17 

Gerência de Convênios e Parcerias 
Gerente 

À Diretoria de Execução e Controle Orçamentário e Financeiro. 

De acordo com o despacho Supra. 
Encaminhem-se os autos para as ações relativas à verificação de disponibilidade orçamentária, 

conforme proposto pela Gerência de Convênios e Parccrias. 

Em, JA2017 

SAMIRAMYS E UZA 

Diretoria de Contratos, Termos, Convdnios e Parcerias 

Diretora 

PraS$C 1 

Secrefaa de EsIo de Educação 
SGAN 607, Projeção O, Sala 219, CER- /0150-070 

Telefone: 31-2314e 39014331 
NV,.AD RUAGEESES -91 - SOLICITAÇÃO DISPoNIBIlJDDE OICOT REFORÇO NE 



Folhas no2ob 
Ptocesso n° 080.008.498/201 7 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO Rubrica: 

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

Referência: Processo n°080.008.498/2017 
Interessado: Associação Bencficentc Evangélica 
Assunto: Disponibilidade Orçamentária 

À COFIC 

Trata-se de dotação orçamentária consignada na Lei Orçamentária no 5.796, de 29 de 
dezembro de 2016 (LOA 2017), para atender a complemenlação da(s) Nota(s) de empenho emitidas 
para o exercício de 2017, com o Termo de Colaboração n°164/2017, cujo objeto é o atendimento gratuito 
a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação Básica, em período integral de 10 
horas diárias, por meio da gestão do Centro de Educação de Primeira Infância - CEPI: Sabiá-laranjeira, 
no valor total de RS34.034,00 (trinta e quatro mil e trinta e quatro reais), firmado entre esta 
Secretaria e a(o) Associação Beneficente Evangélica, CNPJ n°  00374.80610001-93. 

Informo que a referida dotação é compatível com a Lei n°5.602, de 30 de dezembro de 
2015 (PPA 2016-2019), com a Lei de Dirctri7es Orçamenlárias no  5.695, de 3/8/2016, conforme 
Programas de Trabalho abaixo relacionados, na Unidade Orçamentária 18101, natureza da despesa 
33.50.43, e encontra-se disponível para o excrcício de 2017, conforme quadro a seguir: 

Natureza 
Programa de 

Modalidade: da Fonte: Valor R$: 
Trabalho: 

. 

_Despesa: - 

12.365.6221.2388.4379 CRECHE 33.50.43 103 R$15.015,00 
12365.6221.2388.4380 PRE-ESCOLA 3.3.50.43 103 R$19.019,00 
TOTAL .I . 

- i534.034,00 

6 

Brkglia, 27 de outubro de 2017. 

Santos 
-D1 retor 

À SUAG 

Considerando a solicitação de disponibilidade da Diretoria de Contrato, Termos, Convénios e 
Parcerias e o exposto pela DICOF, encaminho os autos para conhecimento e deliberação superior quanto 
à autorização da cornplementação da(s) nota(s) de empenho. 

Brasília, 27 de outubro de 2017. 

Renata !flcía ida  Garcia 
\.Ed'orenadora 



li 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

4 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SU BSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Folhas nt,209 
Processo n°080.008.498/2017 

Referência: Processo n°080008498/2017 Rubrica: '.._Mat.:LO?35 

Interessado: Associação Beneficente Evangélica 
Assunto: Emissão de Empenho ao Termo de Colaboração n°164/2017 

À Diretoria de Execução e CoritroÍe Orçamentário e Financeiro da Educação/COFIC, 

Tratam os autos do Termo de Colaboração n°164/2017, firmado entre esta Secretaria e a (o) 

Associação Beneficente Evangélica, CNPJ no 00.574.80610001-93, em cumprimcnto à Lei n°  

13019/2014 e Decreto Distrital n°37.843/2016. cujo objeto é o atendimento gratuito a crianças de O 

(zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação B5sica, em período integral de 10 horas diárias, 

por meio da gestão do Centro de Educação de Primeira Infância —CEPI: Sabiá-laranjeira. 

A Coordenação de Orçamento, Finanças, Contratos e Convênios informou que a referida 

despesa para complementação da(s) nota(s) de empenho para o exercfcio de 2017 é compatível com 

a Lei n° 5.602/2015 (PPA 2016-2019), com a LDO n° 5.695/2016, e está programada na LOA n° 

5.796/2016, conforme valores constantes no Plano de Trabalho. 

Considerando a solicitação da Gerência de Convênio e Parcerias, e com base na competência 

prevista no inciso "V" do art. 50  da Portaria n.° 121, de 24 de março de 2009, com fuicro nos artigos 

58, 59, e 61 da Lei n°4.320/1964 e no disposto do inciso II do art. 30 do Decreto n.° 32.598/2010, 

DETERMINO a emissão da(s) nota(s) de empenho no valor de RS34.034,00 (trinta e quatro mil 

e trinta e quatro reais), em favor do(a) Associação Beneficente Evangélica, CNPJ no  

00.574.806/0001-93, conforme quadro abaixo: 

Programa de 
- Jrabalho: 

1 Modalidade: 
1_. 

Natureza da 1 
1 1 
1 Despesa:  

Fonte: Valor 14$: 

12.365.6221.2388.4379 1 CRECHE 1 3.3.50.43 1 103 R515.015,00 
12.365.6221.2388.4380 1 FItE-ESCOLA 3.3.50.43 103 R$19.019,00 
TOTAL - R534.034,00 

Brasília-DE, 27 de outubro de 2017. 

IsaiS.\parecido da SUJa 
Subsecretário'4e Administp{ção Geral 

DODF n°083 de Õkdc mj4WIc 2017, p17. 

MAIA olRrrrA5l MII . - ÍMSSÀO NV CflOrIS 101' RlilORÇONE 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Nota de Empenho 
Data de Emissão 
Unidade Gestora 

31/10/2017 Data de Lançamento 31/10/2017 N. Documento 2017NE05733 160101 
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Gestão DO Di' 00001 - TESOURo 
Credor 
Evento 

00574806000193. ASSOCIAÇÃo BENEFICIENTE EVANGELICA 
- ABE 400092 - REFORÇO DE EMPENHO 

EMpenho Original 2017NE04537 
Esfera Pré-Empenho 1 . FISCAL 
Unidade Orçamentária 18101 -SECRETARIA DE ESTADO DE EOUCAÇÁo 
Programa de Trabalho 

12365622123884380 -MANUTENÇÃO DA ËOUCAÇÃO INFANTIL.UNIDIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA. 
DISTRITO FEDERAL' SE- 

Fonte Recurso 
Identificador de Uso 

103000000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 

Natureza de Despesa 
O 

- Contrapartida 99999 335043 - SUBVENÇOES SOCIAIS  
Licitação 
Contrato 

ai - Não Aplicável 
Referência LicItação NAO APLICÁVEL o 

Modalidade Transferência o 3-Global 
Local de Entrega Processo 00000-0080008498/201700 SEEDF 

Valor Documento 
Prazo de Entrega 000 dias 

19.019,00 
tJujário Numero Suprimento O 

Lançado em: 31/10/2017 às 12:38:45 por 60316896187- MARCELLE DE CASTRO CAVALHEIRO 

Códig ' V,,lor 
01 19.019,00 

wnoau 
PMTU ucutaçao te Ata Ano Ata N° Item Qtd.. Valor Unitário Valor Total 

'tens 
• ;.--rk 

001 RÇO DA 2OIJNE4S3IEH FAVOR DO CREDOR SUPRA PARA 
tJdidád IYátor1Jnit4floj •Vátõr Total 

R FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO 
U 19.019,00 19.019,00 

NEm INICIAL REFERENTE AOS REPASSES PARA O 
CÍCIO DE 2017, CONFORME CRONOCRAMA ACOSTAOO 

MI GECONp 

AUTOS, TEFU4ODE COLABORAÇÃO N.O 161/2011, 
E ESTA SECRETARIA, E O(A) ASSOCIAÇÃO  

FICIENTE EVAVGEr.ICA -- ADE, EH CUMPRIMENTO A 
NO 13.019/2014 E DECRETO DISTRITAL N° 43/2016. DE ACORDO  COM AUTORIZAÇÃO DO 
tIADOR DE DESPESAS DESTA SEEDF NOS AUTOS. OR, 

- 

1P 

roihanb t?t0 

Processo n°  OO. o99 

L J - _MM. 206.912-1 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhamento de Transferência 

Espécie 9 - Termo de cotaboraçanadimplente Não 

Número de T ra nsfe ré n e 1 a—__01 31-9 9«2 Espécie SAFI O 

Concedente 160101-00001 - SECRETARIA 6E ESTADO DE Tránèferência SAFI 000000 

Beneficiado 00574806000193 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE Valor Transferência 5489.860,32 

Número Original 14/2017i Área beneficiada EDUCAÇÃO 

Processo 080.008.498/2017 Valor Contrapartida .0,00— - - 

Data Celebração 09/08/2017 Data Efetiva Prest. Cohtas ' 

Data Inicio Vigência 09/08/2017 Data Conclusão 08/02/2022 - Data Publicação 04/09/2017 

Data Prostação Contas 

Unidade Gestora 

Banco 

Interveniente 

ecutor 

'astor Beneficente 

Gestor Concedente 

Objeto 

Justificativa  

Data Fim Vigência 08/02/2022 

Gestã 

Agência Conta 

80808080810 - 

80808060810 - 

08470588168- GERALÔO TEÕpORP DE SOUSA - 

14451697115- Júlio Gregório flho  

Ação conjunta entre a Administção Pública e a OSC ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

Formalização do Termo de Colaboração com vigência de 54 meses 

Numeros dos Empenhos 2017NE045372017NE04539 

Setor Responsável GCONP 

Situação do Registro Ativo 

Página: 1 1 Emitido em: 06/11/2017 11:24:10 
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Processo n° 
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Justificativa de Renumem-çâo da(s) 
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Ass4ntura Matricula 
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CAIXA ECONÕMCA FEDEAL 

Certificado de Regularidade do FGtS - CRF 

Inscrição: 00574806/0001-93 
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGEUCA 
Nome Fantasia:LAR DE INFANCIA PR FRANCISCO MIRANDA 
Endereço: AR ESPECIAL 08 SETOR  D SUL / TAGUT1NGA SUL (TAG / 

BRASILIA / DF / 72ô20-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situaçâo regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não serirá de 'prova contra cobráhça de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 22/10/2017 a 20/11/2017 

Certificação Número: 2017102200373644958075 

Informação obtida em 06/11/2017, às 10:01:23. 

A utilizaçâà dste Certificado pta os fins pre'istos em Lei está 
condicionada à verificação de utenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Foi  

Rübn~Ma  

1de 1 06/11/2017 10;03 
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h Étp://ww w rcceita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATS  PO/cerlidao/CN... 

flMINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda NcionaI 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVÔ AOS TRIBUTOS FEU 
DA UNIÃO 

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA 
CNPJ: 00.574.80610001-93 

n - •e À nk.,r. a.i a 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabiidade do sujeito passWo acima identificado que vierem a ser àpuradas, é certificado que 
não constam pendéncias em seu nome, relativas3a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN» 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
suleito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd'do parágrâfo único do art. II da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada áwerificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://w.receita.fazenda.gov.br> ouchttp://w.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 20:46:59 do dia 21/06/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/12/2017. 
Código de-controle da certidão: 2DEC.18F9.E041.929C 

- 

Qualquer 'rasura ou emenda invalidará este documento. - 

1 dei 1, 06/11/2017 10:06 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Lista Transferência 
Inadimplente Não 

Espécie Transferência Concedente Beneficiado Número Original Espécie SIAFI Transferência SIÁFI A.Beneficiada Setor Resp. 

1 008852 160101-00001 00574806000193 07/2015 0 000000 CEILANDIA CE(LANDIA 

008853 160101-00001 00574806000193 08/2015 o 000000 - SAMAMBAIA SAMAMBAIA 

1 008854 160101-00001 00574806000193 10/2015 0 000000 BRAZLANDIA BRAZLANDIA 

1 008661 160101-00001 00574806000193 12/2015 0 000000 CEILÂNDIA CEILANDIA 

1 010226 160101-00001 00574806000193 04/2016 o 000000 CEPI GECONV 

1 010227 160101-00001 00574806000193 05/2016 O 000000 CEPI GECONV 

1 010230 160101-00001 00574806000193 06/2016 O 000000 CEPI GECONV 

4 004170 110901-11901 00574806000193 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

4 007619 110901'11901 00574806000193 S/N * O 000000 SOCIAL - IJNGEF 

4 011072 110901-11901 00574806000193 23/2016 o 000000 SOCIAL UNGEF 

5 004110 110901-11901 00574806000193 -S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 007620 110901-11901 00574806000193 5/N O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 011069 110901-11901 00574806000193 23/2016 O 000000 SOCIAL UNGEF 

• 9 012039 160101-00001 00574806000193 79/2017 . 0 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

• - 9 012043 160101-00001 00574806000193 81/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 012044 160101-00001 00574806000193 62/2017 ¶ O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 
-5 . 

160101-00001 " 057480000193 7.6/2017 
- - 

- - - •---- 000000 - EDUeAÇÂO -  GCONV 

9 0?079 160101-00001 00574806000193 77/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

j t!- 9 02091 160101-00001 00574806000193 89/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

4  9 012125 160101-00001 00574606000193 09412017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 
9  312129 160101-00001 00574806000193 91/2017 0 - 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

012131 160101-00001 . 00574806000193 93/2017 o - 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 - 013192 160101-00001 00574806000193 159/2017 C o 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

9 . 013193 160101-00001 00574806000193 160/2017 - O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 
GCONP 9 013196 160101-00001 00574806000193 161/2017 O 000000 EDUCAÇÃO 

9 013197 160101-00001 00574806000193 162/2017 \ O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

9 013198 160101-00001 00574806000193 163/2017 3 • O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

@ _01.3199 160101-0000p 00574Õ00Õí5fl64/201.7 ____________• o 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

9 013200 160101-00001 00574806000193 165/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

9 013415 160101-00001 00574806000193 103/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

em: 
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FEDERÂL 

/Iii
DISTRITO 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
SUBSECRETARIA DA RECEITA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 

CERTIDÃO N° :333-01.520.232/2017 
NOME ASSOCIACAO BENEF EVANGELICA ABE 
ENDEREÇO SGAN 910 MODO 
CIDADE :ASA NORTE 
CPF 
CNPJ 00.574.80610001-93 
CFIDF 

FINALIDADE JUNTO AO GDF 

CERTIFICAMOS QUE_____________________ 

Até esta data não constam débitos de tributos dg competência do Distrito Federal, inclusive os 
relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda PbIica do D6trito Federal cbrar, a qualquer tempo, débitos 
que venham a ser apurados. 

Certidão expedida conforme Decreto Distrital ,C 23.873 de 04/07/2003, grwuitamente. 

Válida até 07 de Fevereiro de 2018. 

Brasília, 09 de Novembro de 2017. 

Certidão emitida via Internet às 08:26:40 e de'e ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br  

http://w*w.fazenda .dlgovbr/aplicacoes(certidaolemite_cerlidao.cfm . 1/1 
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PCEç CRJDJ»i;.iÁJC o 
ÇA PC T.RABLRC --. (pf 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGLICA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.574.806/0001-93 

Certidão n°: 139853926/2017 
Expediçâo: 09/11/2017, às 08:28:58 
Validade: 07/05/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIÃCAO BENEFICENTE EVANCELICA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o a°  

00574.806/0001-93, NÃO CONSTt& do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. - 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nc  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 12011. 
Os dados constantes desta Cefttidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteiiores à da€a da sua eped3±âo. -- -- 

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. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedojes Trabalhistas  constam os dados 
necessários à identificação das pssoas, naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justia do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condSnatária transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolurüentos ou a recolhimentoe detéminados em i31; ou - decorentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

r 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Exercício: 2017 

Movimento de Transferêncj PS1AT335 

Espécie: 9-Termo de Colaboração 

N° Transferência: 012199 

lflTnflm1flh1!a• 

Data: 04/09/2017 Hora: 15:09:03 

Usuário: 031.770.021-93 - LUCAS RODRIGUES QUARESMA 

Histórico 

Concedente: 160101-00001 

Beneficiado: 00514806000193 

Número Original: f7517 

Processo: 080008498/2017 

Data Celebração: 09/081201 7 

- ta Início Vigência: 09/0812017 

Data Conclusão: v - 08/02/2022 

Unidade Gestora: 

Área Beneficiada: EDUCAÇÃO Data Efetiva / / 
Prest. Contas: 

• Valor Transferência: 548986032 

Valor Contrapartida: O 

Data Publicação: 04/09/2017 

Data Fim Vigência: 08/02/2022 

• 'bata Prestação ContaS:-  / C 

Gestão: 

Setor Responsável GCONP 

Banco: Agência: 
. 

Conta Bancária 

Executor 00000000000- 

Interveniente 00000000000- 

Gestor Concedente: 08470588168- GELDO TEODORO DE SOUSA 

Gestor Beneficiário: 08470588188- GERALDO TE000RO DE SOLJSA 

Objeto: Ação conjunta entre a Administração PúbliSe a OSCASSOCIAQÂO BENEFICENTE EVANGÉLICA, CEPI SABIA- 
LARANJEIRA, para entendimento a crianças de O a 5 anos na primeira etapa da Educação Básica. 

isitficativa Formalização do Termo de Colaboração com vigênca- à 54 meses. -- 

Situação do Registro Ativo 

» 

Página: 1 Emitido em: 09/11/2017 08:21:27 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Nota de Empenho 
Data de Emissão 09/11/2017 Data de Lançamento 09/11/2017 N. Documento 2017NE06014 
Unidade Gostora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 
Gestão 00001 - TESOURO 
Credor 00574806000193- ASSOCIAÇÀO BENEFICIENTEEVANGELICA - ABE 
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA 
e._...__ - 
clIlpeulIlu urïunau 

- Pré-Empenho 
Esfera 1 - FISCAL 
Unidade Orçamentária 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Programa de Trabalho 12365622123884a80 -MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-LJNIDIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE- 

DISTRITO FEDERAL 

Fonte Rocurso 103000000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
identificador de Uso O Contrapartida 99999 
Natureza de Despesa 335043 - SUBVENÇÔES SOCIAIS 
Licitação 07 - Não Aplicável Referência Licitação NÃO APLICAVEL 
Contrato O TransfeMncia 13199 
Modalidade 3-Global Processo 00000-0080008498/2017-00 
Local de Entrega SEEDF Prazo de Entrega 000 dias 

Valor Documento 15.015,00 Numero Supilmento O 
13' -lo Lançado em: 09/11/2017 M 1B:34:56 por 01565157176-PEDRO HENRIQUE LlW DE ASSUNÇÃO 

Môs Valor 

Subitens da Despesa 
códig Valor 

01 15.015.00 
- 

N° Licitação Ano Licitação N° Ata Aho Ata -N° tem Qtd.-- Valor Unitário Valor Total 

Descriçãodoitcs: 
 

Iltem Quant, EsnIficaØo VaiõrUnItAS ValorTotal 
001 000001 EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR SOPRA F.FAZER FACE - U 15.015,00 15.015,00 

ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO INICIAL 
REFERENTE AOS REPASSES PARA O ExERcício DE 2017, 
CONFORJIE CRONOGR.N4A ACOSTADO AOS AUTOS, TERMO DE 
COLABORAÇÃO NA 164/2017, ENTRE ESTA SECRETARIA, E 
O(A) ASSOCIAÇÃO DENEFICIENTE CVAWGELICA - ME, EH 
CUMPRIMENTO A LEI NO 13.019/2014 E DECRETO 
DISTRITAL N° 37.843/2016. DE ACORDO COM 
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA SEEDr 
NOS AUTOS OR: GECONP 

Fblhan°QIS 

Processo nO  0900 89$Jgo0- 

1 Rubrica: -_ 
- 

MaL 206.912-1 1 
a-1 

r 



https:.'/www.sifge.caixa.gov.hr/Ernpresa/Crf/Cr  I/FgeCFSlrnprimi iR.. 

CA 
C,IkjCM, C.A F EL;hFtSL 

(Certificado de Regularidade db FGTS - CRF 

Inscrição: 00574806/0001-93 

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA 

Nome Fantasia:LAR DE INFANCIA PR FRANCISCO MIRANDA 

Endereço: AR ESPECIAL 08 SETOR D SUL / TAGUATINGA SUL (TAG / 
BRASILIA 1 0Ff 72020-000 - 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8036, de 11 de maio de 199b, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 

1 
 perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado no servirá de !•prova contra cobrànça de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 

decorrentes das obrigaçáés com o FGTS. 

Validade: 22/10/2017 a 20/11/2017 

Certificação Número: 2017102200373644958075 

Informação obtida em 06/11/201V, às 10:01:23. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de àutenticidade no site da Caixa: 

www.caixa.gov.br  - 

249 Eà Procg.0 .,»ORO.oOqg 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORI2&MENTO. FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

DIRETORIA DE CONTRATOS, TERMOS CONVÈNIOS E PARCERIAS 
GERENCIA D;yCONvqIOs E PARCERIAS 

Folhas n° 
Processon° Q80-008498/2017 

REFERÊNCIA: 080-008498/2017 
Rubrictil.&N1at.: 219.659-X 

INTERESSADO: Associação Beneficente Evangãlica 
ASSUNTO: 4° Repasse ao Termo de Colaboração n°164/2017 

À Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias. 

Encaminhamos os autos para providências relativas ao 40  repasse de recursos, do Termo de Colaboração 
no 164/2017, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e a 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA - CEPI: SABIÁ,  ARANJEIRA no valor de R$ 101.664,08 (cento e 
um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oito centavos). 

Considerando que os repasses de recursos devem observar ao cmnograma 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 pagameito de recursos humanos e aquisição de gêneros alimentícios. 

Considerando que até a presente data a Organização da Sociedade Civil supracitada apresenta regu)aridade-
fiscal, conforme os documentos listados abaixo: 
is LAflO / LOCALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS NOS ÀUTÓS 
Nota(s) de Empenho j -3 - 3 L 
Tento de Colaboração ) 6 —133 
Cronogrania de Desembolso  
Certificado de Regularidade do FGTS  
Certidão Negativa de Débito para com o GDF 5 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União  

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho  
Regularidade no SlGGO  
Nota de Lançamento do Registro do Repasse  

Assim, sugere-se o encaminhèmentu dos autost Subsecretaria de Administração Geral para deliberação 
superior relativa ao 4° repasse e, em seguida, à Gerência de Execução Financeira para providências decorrentes. 

Brasília-DF, 09/11/2017. 

Lu as o ri es aresma - 
Gerência de Convênios e Parcerias 

Gerente Substituto 

À Subsecretaria de Administração Geral. 

De acordo com o despacho supra. - 

Encaminhem-se os autos para as ações relativas ao 4° repasse de recursos do Termo de Colaboração no: 

164/2017, conforme proposto pela Gerência de Convénios e Parcerias. 
Brasília-DF, 09/11/2017 

Samíra ys Lemos de 5 
Diretoria de Contratos, Termos, (2onv nios e Parcerias 

Diretora 

\UO 12' 37 93-.[F.[1 L 

Secretaria de Estado de Educaçâo 
SGMl 607, Proieflo D. Sala 219, CEP. 70.850-070,  

TeI&fone: 3901-2314e 3901.4331 
MALA DIRETA 54 MESES -7-SOLICITAÇÃ0 FAGAMEMTO DICOT 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SI SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

e SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Folhas n° 494 

1 Processo n° 080.008.498/2017 

Rubt' 
Referencia: Processo n°. 080.008.498/2017  

Interessado: Associação Beneficente Evangélica 

Assunto: Liquidação e Pagamento -4° repasse do Termo de Colaboração n° 164/2017 - 
Exercício de 2017 

À Gerencia de Execução Financeira, 

Tratam os autos do Termo de Colaboração n° 164/2017, firmado entre a SEEDF e a 
(o) Associação Beneficente Evangélica CEPI: Sabiá-laranjeira. CNN n° 00.574.806/0001-
93, cujo objeto é O atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa 
da Educação Básica, em período integral de 10horas diárias, por meio da gestão do Centro de 
Educação de Primeira Infância - CEPI: Sabiá-laranjeira , por até 54 (cinquenta e quatro 
meses), no valor estimado de R$5.489.860,32 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove 
mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), conforme plano de trabalho aprovado 
pela Comissão de Análise dos Planos de Trabalhos - CAPT de que traia a Portaria n°304 de 
12 de julho 2017, publicada no DODE n°133 de 13 de julho de 2017, nos lermos previstos na 
Lei 13.019/2014, Lei 13.204/2015 e no Decreto n° 37.843/2016, considerando o cronograma 
de desembolso da 3a parcela no valor mensal de R$101.664,08 (cento e um mil, seiscentos e 
sessenta e quatro reais e oito centavos). 

Em face ao exposto, e considerando o despacho da Gerência de Convônios e Parcerias 
da Diretoria de Contratos, Termos. Convënios e Parcerias, que informa da regularidade fiscal 
e trabalhista da Instituição Colaboradora, AUTORIZO no uso da competência delegada pelo 
inciso "V" do ad. 5° da Portaria n.° 121, de 24 de março de 2009, com fulcro nos artigos 58, 
59 e 61, da Lei 4.320/1964, combinado ainda com o disposto no art. 29 e incisos IV e V do 
ar!. 30 do Decreto n° 32.598/2010, a liquidação e o pagamento referente ao 40  repasse do 
cronograma de desembolso no valor total de R5I0I.664,08 (cento e um mil, seiscentos e 
sessenta e quatro reais e oito centavos), em favor da(o) Associação Beneficente 
Evangélica, CNPJ no 00.574.80610001-93, de acordo com o previsto no cronograma de 
desembolso para o exercício de 2017 do Termo de Colaboração n° 164/2017, conforme 
quadro abaixo: 

Natureza 
Programa de 

Modalidade: da Fonte: Valor Total R$: 
Trabalho: 

Despesa:  

12.365.6221.2388.4379 CRECHE 1.3..50.43 103 
R510 1.664,08 12.365.6221.2388.4380 PRE-ESCOL4 -_.3..43 103  

Brasília -DE, j/jjj 2017. 

Geral 

MMÂ DlRIt\ SI M?Sí .8. MJTORZO I JOLtmflAÇÂocRECIflS 2O73 ~e 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Â1, Detalhamento de Nota de Lançamento 
Data de Emissão 13/11/2017 Data de Lançãmnto 13/11/2017 N. Documento 2017NL161 76 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 

Gestão 00001 - TESOURO 

Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 

Contrato FaturalNF b0000000000000000000 Processo 080.008.496/2017 

Transferência 13199 Espécie 9 Decreto 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Contábil Orçamentária 

510420 2017NE04537 113110800 33504301 103000000 56812,28 p 

510420 2017NE04539 113110800 33504301 103000000 44.85180 

520411 2017NE04537 218911201 33504301 103000000 56.81228 

520411 2017NE04539 218911201 33504301 103000000 44851,80 

Observação APROP.DESP.REF.AO  4' REPASSE DOCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE 2017 AO TERMO 
DE COLABORAÇÃO 164/2017, EM FAVOR: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGELICA-ABE, 
CNPJ: 00.574.806/0001-93, PROC.PAG.ACIMA CITADO- CONE AUT.DO  ORD.DESP-SEDF. 

Usuário Lançado em: 13/11/2017 às 12:48 por 11631343840- MARIA LÚCIA PEREIRA DIAS 

Pra n°& 

Rúbrict&.jA*Ila2Lt 9-S 

Página: 1 Emitido por: LÚCIA Emitido em: 13/11/2017 13:51:54 



1 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhamento de Prévisão de Pagamento 
Data de Emissão 13/11/2017 Data de Vencimento 14/11/2017 N° Documento 2 ii 7PP1 5456 
Unidade Gestora 180101 - SECRETARIA DE ESTÂDO Paga - 20170B56294 
Gestão 00001 - TESOURO 

UG Pagàdora 130101 - Gestão Pagadora 00001 Data Pagamento 1 /1112017 
Domiclliõ Bancário 070 00100 8000520 

Credor 00574806000193 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGELICA - ABE 
Domicílio Bancário 070 00053 070771-3 Identificação 

Código da União Período de Competência 
Processo 080.008.498/2017 Valor 1 '1.664,08 
Fatura1NF 00000000000000000000 

NL Referência 2017NL16176 NE Referóncia 20171,1E04537 N° RF / RC 
Finalidade PC 04° REPASSE CRONOGRAMA DESEMB/2017, TC 164/2017 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Coritábil Orçamentária 

'0411 2017NE04537 218911201 t - 33504301 103000000 56.812,28 

- 41-1 2011NE04539 218911201 33504301 103000000 44.851,80 

701989 
1! 

bú0000ao 101.664.08 

Usuário Lançado em: 13/11/2017 às 17:00:23 por 40085694134 - GERALDO MAGELA 
CUtADO 

 TELES 

Folhan° 23 

020.  Do 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL rFolha
SECRErARIA DE EDUCAÇÁO DO DISTRITO FEDERAL 

n°t

SUBSECRETABIA DE ADMtNISTRAÇÂO GERAL

CRDHAÇÃ0 DE OR4ENTO ENM4ÇAS CORATOS E CONVÊNIOS 
cesso: 080.008.498/2017

DIRETORIADE EXECUÇÃO E CONrROLE ORÇAMENTÁRIO E F1NAJ4CEIRO

ERENCIADF3EXECUÇÂO FIN4}.CEIRA 
bric. MatrícuIa2Ofl 1' 

PROCESSO: 080.008.498/2017 
INTERESSADO: Associação Beneficente Evangélica 

À Gerência de Convênios e Parcerias, 

Encaminhamos os autos, após o pagamento do 40  (quarto) repasse 2017 do Termo de 

Colaboração n°  164/2017. 

Brasília, À.W_1 /2017. 

Ana Rita Bilac de Azevedo 
Gerência de Execução Financeira 

Gerente 

SGAN 607, Projeçâo "D Sala 217— Brasília - DF - CEP: 70850-070. 

MAIA DlRFrA54 MESES - II. ENC PAGO GEFCRECHES 2017 



29111/2017 Portal da Transparénda - Entidades Prkadas Sem FÉns Luoralivos Impedidas por nometcNPJ(CPF 

ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS IMPEDIDAS POR NOME/CNPJ/Cpf 

te 
Caso querrs outra dassir'caçâo, d'flue no titulo da,  oloria correspondente 

Oado da entidade Privada ser,, Pins Luc'-ativns -. fldos do onvô,i.o Motivo 
ON P1 nc/ A, rt. Sci ., I!N o rn  -wtera Ú1rr O (1 Cori redrr Lo 
No foram encontrados registros que atendam o seguinte aftérlo de busca: S74!OSOflO13. 
Data 29/11/2017 Hora: 17:59:48 

Pesqutsar 5748fl6000193 

Página 1/1 
Pilmelra 1 Anterior  1 Próxima 1 últIma  1 Página: págin '1 

1 cijque aqui para bixar dados do poi 
- 

Recomend-se visLiaiFlar em resõluco 1024x761 

ATENÇÃO 
Os registros constantes da CEPIM tem corno base as informç6es Inseridas nó SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SIAFI pelos 6rgns e 
entidades da administração pública federal concedentes de recursos. 
5k consideradas rmpedldas as entIdades privadas sem fins lucrativos que possuem registros em INAOIMPLtNCIA EFETIVA ou IMPUGNADOS. Astirn, eventuais 
esclarecimentos ou sohcitações para a correção das informações do CEPIM devero ser requeridas aos ôrgks e entidades retro mencionados. 
Os dados publicados no CEPIM sao atualizados diariamente. 

narra Govsr 

. 

Folhgn°_______________________________ 

Pçocsso fflQ-ü0~~q g 

1 

http://tww.por1aItransparencia.govbrIcepim/EntidadesImpedidasaspparanErnpresa3&pagjna1  &TextoPesquisa5748O6000 193 1/1 
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29/1112017 

11  IMPRIMIR 4 VOLTAR - 

CAiIS  a 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do 1GTS - CRF 

Inscrição: 00574806/0001-93 

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA 

Nome Fantasia:LAR DE INFANCIA PR FRANCISCO MIRANDA 

Endereço: AR ESPECIAL 08 SETOR D SUL / TAGUATINGA SUL (TAG / BRASILIA / 
DF / 72020-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se  em situaçào regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS. 

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

Validade: 29/11/2017 a 28/12/2017 

Certificação Número: 2017112901352815512165 

Informação obtida em 29/11/2017, às 18:40:13. 

Á utilizaço deste Certificado para os fins previstos em - Lei está 
condicionada à verificação de !autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Foha)f WX0 

https:/AwI.sifge.caixa.gav.br/Empresa/Crf/Crf(FgeCFSI  rnprimirPapelasp?VARPessoaMatriz=419964&vARPessoa=4 9964&VARLJfDF&VARIn... 111 
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29/11/2017 ~.fazenda.df.gov.briaplicacoeslcerfidao/emite cendao.efim 

irflpnmir 

DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
SUBSECRETARIA DA RECEITA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 

CERTIDÃO N° :373-01.647.248/2017 
NOME ASSOCIACAO BENEF EVANGELICA ABE 
ENDEREÇO :SGAN 910 MODD 
CIDADE ASA NORTE 
CPF 
CNPJ 00.574.806/0001-93 
CFIDF 

FINALIDADE JUNTO AO GDF 

CERTIFICAMOS C 

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 venhamaser apurados. - - 

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nc  23.873 de 04/07/2003, gratuitamente. 

Válida até 27 de Fevereiro de 2018. 

Brasilia, 29 de Novembro de 2017. 

Certidão emitida via internet às 19:01:07 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.ov.br  

http://w#Av.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/certidao/emiteeertidaa  .cfm 1 111 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

,4. Lista Transferência 
Inadimplente Não 

Espécie Transferência Concedente Beneficiado Número Original Espécie SIAFI Transferência SIAFI A.Beneficiada Setor Resp. 

1 008852 160101-00001 00574806000193 07/2015 O 000000 CEILANDIA CEILANDIA 

1 008653 160101-00001 00574806000193 08/2015 O 000000 SAMAMBAIA SAMAMBAIA 
1 006854 160101-00001 00574806000193 10/2015 0 000000 BRAZLANDIA BRAZIANDIA 
1 006861 160101-00001 00574806000193 12/2015 O 000000 CEILÂNDIA CEILÂNDIA 
1 010226 160101-00001 00574806000193 04/2016 O 000000 CEPI GECONV 
1 010227 160101-00001 00574806000193 05/2016 O 000000 CEPI GECONV 
1 010230 160101-00001 00574806000193 06/2016 O 000000 CEPI GECONV 
4 004170 110901-11901 00574806000193 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 
4 007619 110901-11901 00574806000193 SJN * O - 000000 SOCIAL UNGEF 
4 011072 110901-11901 00574806000193 23/2016 O 000000 SOCIAL UNGEF 
5 004110 110901-11901 00574806000193 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 
5 007620 110901-11901 00574806000193 S/N * O 000000 SOCIAL UNGEF 

5 011069 110901-11901 00574806000193 23/2016 O 000000 SOCIAL UNGEF 

9 012039 160101-00001 00574806000193 79/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 012043 160101-00001 00574806000193 81/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 
9 012044 160101-00001 00574806000193 62/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCdNV 

C107 - 160101-00001 0Ü5400t13 7612017-  00Õ000 - EDUCAÇÃO -cov 

9 012079 160101-00001 00574806000193 77/2017 O 000000 EDUCAÇÃO •GCCNV 

9 012091 160101-00001 00574806000193 89/2017 0 000000 EDUCAÇÃO GCOJV 
9 012125 160101-00001 00574806000193 094/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 
9 012129 160101-00001 00574806000193 91/2017 5 O 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 012131 160101-00001 00574806000193 93/2017 - g O - 000000 EDUCAÇÃO GCONV 

9 013192 - 160101-00001 00574806000193 159/2017 t m n0  O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 
9 b13193 160101-00001 00574806000193 160/2017 j'- O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 
9 013196 160101-00001 00574806000193 161/2017 IÇt O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

9 013197 160101-00001 00574806000193 162/2017 
- fl O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

9 013198 160101-00001 00574806000193 163/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

.r —013199........._.. 16010V00001 002O6OOOi93—_..._l64/2Ol7 O 000000 - EDUCAÇÃO GCONP 
9 013200 160101-00001 00574806000193 165/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

9 013415 160101-00001 00574806000193 103/2017 O 000000 EDUCAÇÃO GCONP 

Pa 
— 

b 

Página: 1 Emitido em: 01/1212017 11:52:15 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, HNANÇA, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
DIRETORIA DE CONTRATOS, URMOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS 

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS 
Folhas 
Processo »0  080008498/20] 7 
Rubrica: íMat. :W7-5 

REFERÊNCIA: 080008.498/2017 

INTERESSADO: Associação Beneficente Evangélica 
ASSUNTO: 50  Repasso ao Termo de Colaboração n° 164/2017 

À Diretoria de Contratos, Termo,,, Coovõnins e Parcerias, 

Encaminhamos os autos para providências relativas ao repasse de recursos de 2017, do Termo de 
Colaboração n° 164/2017, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDERAL e a(o) Associação Beneficente Evangélica - CEPI: Sabiú-laranjeira. 

Considerando que os repasses de recursos devem observar o cronograma de desembolso do Plano de 

Trabalho e, consta nos autos nota de empenho, pela qual correrá a despesa, no valor de R$I01.664,08 (cento e um 

mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oito centavos). 
Considerando a necessidade de se efetuar o repasse de recursos com a máxima urgência, uma vez que a 

liberação dos recursos deverá ser anterior àdata 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 

ai imen tícios. 

Considerando que até a presente data a Organização da Sociedade Civil supracitada apresenta regularidade 

fiscal, conforme os documentos listados abaixo: 

ÏCÃ*TLALInÇÃÕbOS DbCÜMtÕÕ AUTOS F1s. 
Nota(s) de Empenho -  !7-S/2io_11 
Termo de Colaboração  02. 
Cronograma de Desembolso .4 g 
Certificado de Regularidade do FGTS ap.4 
Certidão Negativa de Débito para como GDF  

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União IS 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho ,2.4 
Regularidade no SIGGO  

Nota de Lançamento do Registro do Repasse  

Assim, sugere-se o encaminhamento dos autos ã Subsecretaria de Adniinistraçâo Geral para deliberação 

superior relativa ao repasse e, em seguida, a Gerência de Execução Financeira para providências decorrentes. 

BrasíiiaDF, jjjJj 2017. 

Sorvdníristina Real Karia 
Gerência de Convênios e Parcerias 

Gerente 

À Subsecretaria de Administração Geral. 

Do acordo com o despacho supra. 

Encaminhem-se os autos para as ações relativas ao repasse de recursos do Termo de Colaboração n° 

164/2017, confome proposto pela Gerência de Convênios e Parcerias. 
Brasília-DE, 5'/ tLi 2017. 

Samiramys e os a 

Diretoria de Contratos, Termo, , Conv ios e Parcerias 

Diretora 

Secretanade Eslado de Educão 
SCAN 607, Projeção D. Sala 219, 0FF- 70.650-070 

Te!eroe 3901 -2309 e 3901.4331 
MALA DIflA 54 MSS -7. SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DICOT 2 RSPSSE 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Folhas no6Z3Q 

Processo no 080.008.498/201 7 

Matr1cuIa2A 
Referencia: Processo n°. 080.008.498/2017 
Interessado: Associação Beneficente Evangélica 

Assunto: Liquidação e Pagamento - 5° repasse do Termo de Colaboração n° 164/2017 - 

Exercício de 2017 

À Gerencia de Execução Financeira, 

Tratam os autos do Terma de Colaboração n° 164/2017, firmado entre a SEEDF e a 

(o) Associação Beneficente Evangélica CEPI: Sabiá-laranjeira, CNPJ no 00.574.806/0001-
93, cujo objeto é o atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa 

da Educação Básica, em período integral de 10 horas diárias, por meia da gestão do Centro de 

Educação de Primeira Infância — CEPI: Sabiá-laranjeira , por até 54 (cinquenta e quatro 

meses), no valor estimado de R$5.489.860,32 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove 
mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), conforme plano de trabalho aprovado 

pela Comissão de Análise dos Planos de Trabalhos - CAPT de que trata a Portaria n° 304 de 

12 de julho 2017, publicada no DODF n° 133 de 13 de julho de 2017, nos termos previstos na 
Lei 13.019/2014, Lei 13.204/2015 e no Decreto n° 37.843/2016, considerando o cronograma 

de desembolso da 3a  parcela no valor mensal de R$101.664,08 (cento e um mil, seiscentos e 

sessenta e quatro reais e oito centavos). 

Em face ao exposto, e considerando o despacho da Gerência de Convênios e Parcerias 
da Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias, que informa da regularidade fiscal 
e trabalhista da Instituição Colaboradora AUTORIZO no uso da competência delegada pelo 

inciso "V" do art. 50  da Portaria n°121, de 24 de março de 2009, com fulcro nos artigos 58, 
59 e 61, da Lei 4.320/1964, combinado ainda com o disposto no art. 29 e incisos IV e V do 

art. 30 do Decreto n°  32.598/2010, a liquidação e o pagamento referente ao 
50 repasse do 

cronograma de desembolso no valor total de RSI0I.664,08 (cento e um mil, seiscentos e 
sessenta e quatro reais e oito centavos), em favor da(o) Associação Beneficente 
Evangélica, CNPJ n° 00.574.80610001-93, de acordo com o previsto no cronograma de 
desembolso para o exercício de 2017 do Termo de Colaboração n° 164/2017, conforme 

quadro abaixo: 

- -- 

Natureza - - 

Ii Programa de Modalidade: da Fonte: Valor Total R$: 
Trabalho: 1 

12.365.6221.2388.4379 1 CREChE 3.3.50.43 103 
1l5101.664,08 

103  1 12.365.6221.2388.4380 1 PRE-ESCOL4
, 

 _-330.43 
e1,_ nr flci , !nrill 

oIu:I,a - L#1 w.fl_!d 

Aparecido da 
ode Administ 
hador de Dej 

MAI.A D!RJIA54 MSVS . S. AUTORIZO LIQUIDAÇÃO (N&it I7 3tt&DtII 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Lista Extrato da Nota de Empenho 
Unidade Gestora 160101- SECRETARIA DE ESTAÕÓ bE EDUCAÇÃO 00 OF 

Gestão 00001 - TESOURO 

Número Empenho 2017NE04537 

Histórico Valor 
Empenho Emitido 265.042,40 
Empenho Retorço 19.01900 
Empenho AnuLado 0,00 
Empenho a Uquidar 56.61228 
Empenho Uquidado 227249,12 
Empenho a Pagar 000 
Empenho Pago . 227.249.12 
Empenho Estorna Anulação 0.00 
Descontos Recebidos 0,00 

PnwnGOW-&JS//OW(-9- 1 

- 

Página: 1 Emitido por: SORAIA Emitido em: 05/1212017 18:31:08 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Lista Extrato da Nota de Empenho .  

r 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 

Gestão 00001 - TESOURO 

Número Empenho 20171,1E04539 

Histórico Valor 

Empenho Emitido 209.24400 

Empenho Relorço 0,00 
Empenho Anulado 0,00 
Empenho a Uquidar 29.83680 

Empenho Liquidado 179.407,20 
Empenho a Pagar 0,00 
Empenho Pago 1 7940720 
Empenho Estorno Anulação 000 
Descontos Recebidos 0,00 

- 

Rúbdcp (t MatrleS&&Q _ 

PâginL 1 Emitido por, SORAIA Emitido em: 05112/2017 18:31:21 





4 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhamento de Nota de Lançamento 
Data de Emissão 06/12/2017 Data de Lançamento 06/12/2017 N. Documento 2017NL1 7543 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO £SE EdLJÓAÇÃO DO DF 

Gestão 00001 - TESOURO 

Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE ESI. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 

Contrato Fatura!NF a0000000000000000000 Processo 00000-0080008498/201 7-00 

Transferência 13199 Espécie 9 . Decreto 

Evento Inscrição CIasificação Classificação 
Contábil Orçamentária 

Fonte Valor 

510420 2017NE06014 11311d800 33504301 103000000 15.01500 

510420 20171NE04539 113110800 33504301 103000000 29.836,80 / 

510420 20171,E04537 11311d300 33504301 103000000 56.812,28 

520411 20171ME04539 218911201 33504301 103000000 29.93680 

520411 2017NE06014 215911201 33504301 103000000 15.01500 

2017NE04537 . 218914201 33504301 103000000 56.81228 

dbservação APROP.DESP,REF.AO  50  REPASSE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE 2017 AO TERMO 
DE COLABORAÇÃO 164/2017, EM FAVOR: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGELICA-ABE, 
CNPJ: 00.574.806/000193, PROC.PAG.ACIMA CLTADO- CONF. AUT.DO  ORD.DESP-SEDF. 

Usuário Lançado em: 06/12/2017 às 12:04 por 11631343840 - MARIA LÚCIA PEREIRA DIAS 

((n 

1 

E~_ W01,116-101 

Havendo Erregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidbria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 

Página: 1 Emitido por: LÚCIA .; Emitido em: 06/1212017 12:07:49 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Detalhamento de Previsão de Pagamento 
Data de Emissão 0611212017 Data deVencimento 08/12/2017 N° Documento 2017PP16425 

Unidade Gestora 160101 - SECRETARIA DE ESTADO paga - 20170B60853 

Gestão 00001 - TESOURO 

UG Pagadora 130101 Gestão Pagadora 00001 Data Pagamento 08/12/2017 

Domicílio Bancário 070 00100 8000520 

Credor 00574806000193- ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGELICA - ABE 

Domicílio Bancário 070 00053 070771 -3 Identificação 

Código da União Período de Competência 
Processo 00000-0080008498/2017-00 Valor 101.664,08 
Fatura/NF 00000000000000000000 

NL Referência 2017NL17543 NE Referência 2017NE04537 N° RF 1 RC 
Finalidade P0 05° REPASSE CRONOGRAMA DESEMB/2017, TC 164/2017 

Evento Inscrição Classificação Classificação Fonte Valor 
Contábil Orçamentária 

4ll 2017NE04531 218911201 33504301 103000000 56.81228 

11 2017NE04539 218911201 33504301 103000000 29.63680 
100411 2017NE06014 218911201 33504301 103000000 15.015,00 

701989 00000000 101 .664.08 

Usuário Lançado em: 06/12/2017 às 16:10:42 por 40085694134 - GERALDO MAGELA CURADO TELES 

ona  

2Q__7L_I 
?rocasso n 

u 

Página: 1 Emitido por: StJELI Emitido em: 0210112018 16:40:06 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

4 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

000RDENAÇAO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVENIOS 
DIRETORIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 

REFERÉNCIA: Processo n°080.008498/2017 
INTERESSADO: Associação Beneficente Evangélica Fo'ha ;D  
ASSUNTO: Repasse de Recursos 

Rubrica 

DESPÃCHO 

À Gerência de Convénios e Parcer!as - GCONP, 

Encaminhamos os autos, após o pagái-nento do 50  (quinto) repasse 2017 do Termo 
de Colaboração n° 16412017. 

Brasília, 02 de janeiro de 2018 

ANA RITA BILAC DE AZEVEDO 
Gerente de Execução Financeira 



GOVERNO 110 DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de £d ucaço do Distrito Federal 
Coordenação Regional de Ensino de Tagitatinga 

/ t:nidsde RtgionsJ d»Admjnj,trsço Geral— Iaguatjoga 

MEM() 
JJ0  133/20 7— LJNIAG,- FAÇJ Taguatinga-DF 16 de novembro de 2017. 

PARA: GCONP 

Em atendimento ao ad. 4° da Portaria n°  42, de 25 de fevereiro de 2013, solicitamos que Seja efetuada as desiaçôes de executores titulares/suplentes, conforme dados a-seguir: 

N°  do Processo Tipo de Ajuste 

080.008478/201  7 

Nomear Lo tida defFo niecodor 
Sociedade do Amor em 
Ação Escoiiilia I)eiji- 
flor 

Termo ou 

14412017 

DESIGNAÇÃO 

Ajuste 

Nomc do Servidor e Matrícula lelefone/e-rnail CPF 
Executor! Jotaçao 000rporalivo 

Coexecuror - Amilton José 28.559-5 3901-6687 55789C05 1-87 F Ticular Rodrigucs eniostaggrnajl com r 
4 _ÇjUNIAG ______ 

DESIGNAÇÃO 

Executor! 
(-nexeculor 

Nome do Servidor e 
1 

Matricula 1ektbnc/e-inajl 
coorporativo 

CPF 

aneFpa 2l0.21jT 016687 715.613.901-00 _- 
Britosousa . _convenio±tag grnaip com 

Palha n0J 3 6 

Processo n0Qg ggj. 

R ubnca:» kk, MaL 69.109-7 



1 N° do Processo 

080008446/2017 

Í Entidade/fornecedor 

1 Soeicciade Flspirita de 

!flprn uo Menor 

------ 

GOVERNO 1)0 DISTRITO FEDERAL 
Secretarjade Estado de Educação do Distrito Federal 
Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga 
Unidode Regional de Adm(nktraflo (;er.I Taguatinga 

Contrato, Teimo ou 

145 /20 17 

Tipo de 

Nomear 

DESIGNAÇÃO 

i'oine d. Servidor 

EecutuiY Lotaçao 

Coexecutor Á,nilton José 
Iiitikr Rodrigues 

CRET/UNIAG  

Teefone/eIflaiI_r_pF 
Coorpórativo - 

i 1-ó687flTõTt 1 
conveniostagl'gmajjcoi1 1 - 

DESIGNAÇÃO 

FMecijtori 
[iÇomcduscRidorc, 

otaçu 
Matricula Te! e/e-nrnil 1 

c,oratvo 
CPF - 1 CIENT} L. 

90100RH 

-1 

FoIhan0 .23 
. 

- 

Processo nvgqg 2ofl- 

Rubrica: Mat. 69109-7 



GOVERO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
•
1 

Coordenaçao Regional de Ensino de Taguatinga 
Unidade RegionI de Ad ai Distração Geral - Tag jat Ínga 

- Tipo de Ajuste Contrato, Termo ou Convênio N° do  Ajus 

(180.00841012017 

------1 - Entidade/Fornecedor 
Nomear 113/2017  

Casa Transitória de 

DESIGNAÇÃO 

Nome do Servidor e Matricula Telefone/e-mali 1 CPF - 
ecutor! Iotaçao coorporativo 

NTE 

Coexecutor ifi Gcovatle 26.777-5 3901-6687 564.505.081-911 
Titular 1 Bezerra Gonçalves conveniostag®gmail.com  

J_CRFTIHNIAG  

DESIGNAÇÃO 

Maticula CP1 ClENTJ 
[ 

E

S

ox

u

e

p

c

e
le

u

n

tu
t

t
e

r!
cxc

o
o r 

N

S

ome do Servidor 

1otaçRo 
uely Rolri g s 

 

r 

Telcon e/e.m jl 

rrv coopoato 

. . 

 

topes 
27.482- 3 01-6687  

. . 
conveaIoslagaLl.corn 

i 
1 

Foflia n°  2-2 _____________________ 

Processo  

Rubriccts ______Mat..9 



GOVERNE) DO DISTRITO FEDERAL 
Sce reta ria de E t do de Ed ueaço do Distrito Federal 

11 

41- Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga 
Unidade Regiona' de A(lrnÍnítraço Geral - TaguatjngN  

fTipo de 

OKO.flO845/20l 7 

Nomear 149/20i7 Entidade/Fornecedor 

Aç3n Social Comunitária 
AFML\ 

- CLI'! Jequitjhá 

9ES1CNAÇÀ() 

1ixceuup< Loraçüo Coorporativo 
C'eçLuiol Amilton José 28.559-5 3907-6687 

Til1] lar 1 Rodrigucs 

Í 
COnnIotag4grnarlLom 

LCRET/UN!A'_  

DESIGNAÇÃO 

rJXOflWtÇervdoreT 

____±?tto 
Matricula Telcfhnc/e-,naji 

000lporativo 
cPF TëFÊtT 

Coexecutor 
- 

Suplente Atejene letreira 

Alves 
206.140-6 1 3901-6687 

. - . convon!osIaggmaIlcoi  
- ------ 699.478.721-49 - - 

. 
.. 

j ..  

•Fõlha og 
- 1 

.Rubrtca: ?l Mat. 69.169-7 



N° do Processo 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educaço do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga 
Unidade RcionaI de Admioistr,ÇAO Geral - Taguati,iga 

Tipo de Ajuste 1Contrato, Termo ou Convênio 

080.00849812017 

Nomear 

 
Entidade/Fornecedor 

Associação Beneficente 1 
Evangélica -- DPI 

DESIGNAÇÃO 

Nonieck,Servjdore Matrícula 

1 1 

[CIENffJ 

Coexecutor leu Geovane 26777-5 3901-6687 564.505081-9 
Titular Bezerra Gonçalves convcniustaggniaiI.corn 

CRETIUNIAC 

DESIGNAÇÃO 

Nome do Servidor e Matricula jn lelefone/e-ail Executei! 
Cuexecutor ]______ 

Iotaço coorporativo 

Suplente Su&odrigues274828 3901-6687 769.073.251-87 
______ 

Lopes convenIostaggwaiI.cotn  
--- 

- 

Processo 

RubdctMat691o9.7 



N°  do Processo 

GOVERNO 1)0 DISTRiTO FEDERAL 
Secretaria de Estado dt EdUCÇO do Disirito Fedcr.I 
Coordenado Regional dc Ensi»o de Taguxtinga 
tJnídae Regional dc Adminisrrao Ger.! 

-- 

OflVêflioN0 d 

ORO 848 3/20 7 

lar da Criança Padre 

- CEPI Macaúba 

Nome do Sen'idor 

Executor! Lotação 

(nceciptor Luana Tcres 
W lar Niac.iel Quei roz 

CRET/UNIAC 
--------. --------. 

- Nome do Sc, 
Lxecutor' 1 

Lotaça. 
Uoeec Ruir 

Suplente 1 Atclenc Fe 

Alves 

Nomear 18712017 

DESIGNAÇÂO 

mair 

DESIGNAÇÃO 

eoorporativo 
L ci 

206.140-6 3901-6687 699.478.721-49 
1 c(rnvcniostag(j»g,na;lc0, 

i'rocesso nOWtO81i8I2O 

RW)rica: ?4kZU Mal. 69.109-7 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de tnsino de Taguatinga 

t;nidadc RegionI de Ad!ninistraçao Geral 
- Taguntipg 

N" do Processo Tipoj 

080.008409/2017 

Nomear 

Lar do Criança de Padre 
Ciecro 

Nome do Servidor e Matri 
Executor! [otaço 

Coexectitor uaita Teresinim 210.1! 
titular MacicI Queircz 

CRETIUNIAC  

Contrato, Termo ou Convênio N°tiAjuste 

138/2017  

DESIGNAÇÃO 

TelefoneJe-majl CPF CIENTE 
000rporativo 

390.1-6687 692575.661-53 
COnveniOsIDg@jgmaiI.com  E 

DESIGNAÇÃO 

Executor! 
Cuexecutor 

Nome do Servidor e 
Lotação 

Maftícula Telefone/e.mail 
coorffa(ivo 

CPF CIENTE 

Sup'ente Suei) Rodrigues 27482-8 3901-6687 769.O73.2514fTT 
I_opes COnVeiiiostagÇaiiiaiI.caiii . 

Atenciosaniente 

Foiha n° 

69. 
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SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÀO DE PROFISSIONAIS 

ORDEM DE SERVJÇO DE II DE DEZEMBRO DE 1017 
O DIR1DR DE ADMR4ISTRAÇAO DE PROFISSIONAIS, DA SUBSECRETÁRIA DE 
GESTÃO DE PESSOAS, DA SLCSTARIA DE ESTADO DE SAIJDE DO  DISTRITO 
FEDERAL, no uso de suas atiibuiçõea e mentais e considerando o disposto tio ais. (a' tia 
Poriwia o'  235 dc 21 de setembro de 15, ub!icada no I)ODF n' 153 de 12m9/ IS 
RESOLVE. REtIFICAR a Ordem dc Sorviço de novombio dc 2017 publicada tii\ DnD} 
ii'  232 dc 0&l 2/2017, que rist,ccdeu Lteonça Prem,o ao servidor PAdLfl ORO JUNIOR, 
naaraieula tt 1.4a855-& ONDE LE-SE ! matrIcula ii' 123.2574 qtainu&io 6' 
11701/li] lo a 25/1tI/20l5'. LEIA-SE tusificula  o' 1.400.8551. Qiainqutiio 6 1/2011 a 
11/10/20 16 .  

sF.N PAUL FRAUSSAT DIS lIMA 

ORDEM DE SERViÇO DE IS DE DEZEMHRO DE 20fl 
O DIRE1OR DE ADMINISTRACÁÓ Nt PROFISSIONAIS, DA srrst;ftgrRiA  DI 
GESTÃO DE PESSOAS,  DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO 
FEDERAL, no liso dc suaa sldhuiçdcs reimçtiiats e considerando o disposto no ais. 55  na 
Portaria n' 235 d: 2 1  de setembro de 2015, publicada no DODF n 83 de 22/09/IS, 
RESOLVE; CO}4CF.DEF_ Lteença Prtnio Por Assidutdade, aos servidores abaixo relacio- 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

ORDEM DE SERVIÇO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 015 

TRITO FEDERA,. usando das asnbuiças aae lhe confere o rtio 106 inciso XXW, do 
Regimento Intemo qarovado pelo Decreto o 37,949. de 12/01/2011, RMOLVE. 
CONCEDER Abono de Pemianencia equivalente ao valor de  rewectiva conuibui o pra-
vidcncidria, coto base ao aflige 40, 19 da Consctcuiço da República Federativa L Brasil 
dc l98, 'ntrnduzido pela Emenda Constttucional ? 41 i2Ôfl3, a ANTONIO RAIMUNDO 
DA SILVA. malrieuía n 94.152-9, 

.  
a  

Men 
Ro 

4
os 

v
r
i
e
á
q
i
v
a
i s ilos

r 
 opai. o II30Pí 73820

d
1
0
7. a cotar de 1/12217 pr er mpletad 

ena 
COdEnDERoAonopoe

pma
ai
nem apvtds 

t&icia 

a p
n
o - 

equivalente ao vaLor de ecova cotttnbutçio pre- 
vidcnciária, e/tio base no artigo 4 19 da CCnSÜbILÇO da Rcpiiea Federativa do Brasil 
de 1988. introdoitdo I.  Emenda Coitstiturional a' 4112003, a MARCEI.O DOS SANTO 
MESQUITA. naufrula ti'  94 129-4 Ageitt,  de Atividades Rodoviárias, processo n 
00113.0005 38411017-17. a contar de 1 7111/1017. por ter completado os requiaitos para 
aposeil tadori a e optado por pera, a5 ecer em atividade. 

HENRIQUE LUDUVICE 

SECRETARIA DE ESTADO 

PORTARIA DE 18 DE DZF,MBRO DE 20]? 
O SECRETARIO DE, ESTADO DE EDUCACAO DO 0151R170 FEDERAL, no uso das 
atj ibuiçõca que lhe confere o I3ecrcto n 37 gsp, do 16 do  dozornbro do 2016, alterado pelo 
Decreto n 38.077 da 22 dc março de 2017 e, tendo em vista o disposto no ara. SI, da Lei 
Cs,molemenlar 840/lI, e cirnaiderando o one consta nua aLdus lo Processo SEI n 
000Sl)0WI39637i,lt 17-54 resttive; EXONERAR, a pedido. JOEDSON CAMILO DE OLI-
VEIRA. tnatrcuIa I76.1?3-4. do cargo dc Professor de Educa9Ao Básica, etapa 07-PV4, do 
Quadro de Pessoal de  Secretaria âe Estado de cducaçáo do D'atriio Federal, a contar de 06 
dc novembro de 2017. 

JULIO GREGÓRIO FILHO 

SUliSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

ORDEM DE SERVIÇO N' 173 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 
(2 SUT3SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERAL, ao tuo de sitas awibuições que lhe s4o 
confendas pela Portana ti'  III RE2 d
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TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 

iNSTRUÇÃo N 308 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 
O rnRInoR-o}:RAL DO TRANSP0TE URBANO DO DISTRITO FEDERAL!  no uso de 
suas attibui ões legais e regiroentats, em es eia] o !rtigo D inciso V]U, Ãrti o 17 do 
Dcc teto 7.6%0 dc 24 dc tilciro de 23c com base no ï'ará ío Unico. AL i 
110 Artigo 6 4h Jccttto r 3.55 J dc 29 de  fevereiro de 20l2.iZSOLVIe: DESaNÃR 
ANTONIO ÍOAO DO BONFIM, mariaIa 272.051-5. para substimir a servidora SUNIA 
MARIA ALVES DE MEDEIROS. matricola 269.550-2 mi Cargo de Naturczd Especial, 
Sln*olo CNE-02. de Diretor AdmiotM'aovo-Finaneeiro, do Transporte Urbano do Distnto 
IederaI - OFTRANS, por motive de abono de ponto anual no dia 21/12/2017. 

I. CARLOS CRUZ 

INSTRUCÃO 1309 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 
O DIRETOROEICAL DÓ TRANSPOkTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL no uso 
das atiibuiçõcs que lhe conrero o artigo r, inciso VITI Artigo 7, do Decreto fld  27,6O, 
de 24 de asneiro dc 2007. e com base no Parágrafo inca. Arti o Y, e no Ãrta o 6 do 
Decreto n 33551 dc 29 dc fevereiro dc 2012 1tESOLVE; DESfrINAR ADEMIR BAR-
RETO ROCHA matitula 1749161. pn sulnhitutr o servidor ISMAEL DE ARAWO 
MAIA. manleula, 092.233-1 ocupante de Cargo co, corniisAo, Simbelo (DE-lo) da Eta-
c9lTcgadoria da Ares II da Núcleo de Terniinais Rodovpória do,  Transportc Urbano do 
Distrito Federal - DFTANS. no perlodo de 02,01/2018 a 21MIMIS referente a fórisi 
regulamentares do titular do caigo. 

LíO CARLOS CRUZ 

liste .Jociancato çedc ser verificado tio cndcroo clevdnico hCIp//ivsvatm.ga/htú]tnd, Documento assinado digital atente con roman M P n 1 100-1 de 24 'OS.'tto 1 qt ia i 115h liii a 
pelo caadigo 50011017]111t»I39 Iofraesfturuea dc Chaves P0bttcas Brasileira - ICE-Brasil. 

fl° 01q 3 

JCO. SO 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIADE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMÊNTO, flNANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

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

• 2k 
REFERENCIA: 080-008498/2017 E&ha n° H  
INTERESSADO: Associação Beneficente Evangélica Processo nbpiO:00211t?XV2OjJt 
ASSUNTO: Repasse de Recursos 

Rubrica: 1 MaL 69.109-7 j 

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

Encaminhamos os autos para providências relativas à Disponibilidade Orçamentária 
visando atender ao Termo de Colaboração'n° 164/2017 firmado entre a SECRETARIA DE 
ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e a Organização da Sociedade Civil 
Associação Beneficente Evangélica para gestão do CEPI Sabiá-laranjeira , cujo objeto é o 
atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco), primeira etapa da Educaçáo Básica, no 
valor de R$ 1.219.968,96 (um milhão, duzentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e oito 
reais e noventa e seis centavos) para fazer face às despesas decorrentes desse ajuste no ano de 
2018. 

Assim, sugere-se o encaminhamento dos autos à Diretoria de Execução e Controle 
Orçamentário e Financeiro para verificar a diponibilidade orçamentária. 

En,01/0I /2018............................................. 

SO RAIA CMNAREAMA 
Gerência He Convênios e Parcerias 

Gerente 

À Diretoria de Execução e Controle Orçamentário e Financeiro, 

De acordo com o despacho supra. 
Encaminhem-se os autos para as ações relativas à verificação de disponibilidade 

orçamentária, conforme proposto pela Geréjicia de Convênios e Parcerias. 

flmo'1 /Q' /2018. 

SAMÍRAMYSLíESZA 
Diretoria de Contratos, Termos, Convêios e Parcerias 

bire tora 

Hb&dw&€b *Iidd &IcMáF \II).=t i7.Olgcon-aK._L,2I9• IJçn.hw,h.Ad -Il i•I•k '64-3017 "pi  b•â 

Secretaria de Estado de Educaflo 

SGAN 607, Projeção D, Sala 219, CEP- 70.830-304 

Telefone: (61) 3901-2314 



FoIhasnbt&4 5 
Processo n°080.008.498/2017 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL ri 

Á 

SECRETARIA DEESTADO DE EDUCAÇÃO Rubricat --Mat: tpcteàI 
SIJ13SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL 

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

Refcréncia: Processo no  080.008.498/2017 
Interessado: Associação Bcneflccnte Evangélica 
Assunto: Disponibilidade Orçamentária 

À COFIC 

Trata-se de dotação orçamentária consignada na Lei Orçamentária n° 6.060, de 20 de 

dezembro de 2017 (LOA 2018), para atender a despesa com o Termo de Colaboração n°164/2017, cujo 

objeto é o atendimento gratuito a crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação 

Básica, em período integral de 10 horas diárias, por meio da gestão do Centro de Educação de Primeira 

Infância - CEPI: Sabiá-IaranjeiraformaIizado entre esta Secretaria e a(o) Associação Beneficente 

Evangélica, CNPJ n° 00.574.80610001-93, sendo o valor de RSI.219.968,96 (um milhão, duzentos e 

dezenove mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) referente ao exercício de 

2018. 

Informo que a referida dotação é compatível com a Lei n°5.602, de 30 de dczembro de 

2015 (PPA 2016-201. 9), com a Lei de Diretrizes Orçamenlárias n° 5.950, de 3/8/2017, conforme 

Programas de Trabalho abaixo relacionados, na Unidade Orçamentária 18101, e encontra-se disponível 

para o exercício de 2018, conforme quadro a seguir: 

- . 

. Natureza 
Programa de 

Modalidade: da Fonte: Valor RS: 
Trabalho: 

-- - 
Despesa:  

12.365.6221.2388.4379 CRECHE 3.3.50.43 103 R$681.747,36 
12.365.6221.2388.4380 PRE-ESCOLA 3.3.50.43 100 R$538.221,60 
TOTAL .. 

R5I.219.968,96 

Brasilia, 05 de janeiro de 2018. 

----Dirtor 
À SUAG 

Considerando a solicitação de disponibilidade da Diretoria de Contrato, Termos, Convênios e 

Parcerias e o exposto pela DICOF, encaminho os autos para autorização da emissão de nota de 

empenho. 

Brasília, 05 de janeiro de 2018. 

Renata Le a e Almeida Carda 
oordenadora 

MALA fliRnA 54 M!!S(.I flISN).1IIliJDADE DICUI1UfltES Za, -64 



4 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

4 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SU BSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

- Folhas 2Q.6 
ftocesso n°080.008.498/2017 

L4&., 1,kt 
0 1 flUI_flfl_fl. e--------ai.. - ,-' - - Reícrencta: Processo n 080.008.498/2017 

Interessado: Associação Beneficente Evangélica 
Assunto: Autorização de Emissão de Empenho ao Termo de Colaboração n°  164/2017—Exercício 2018 

À Diretoria de Execução e Controle Orçamentário e Financeiro da Educação/COFJC, 

Tratam os autos do Termo de Colaboração n°164/2017, formalizado entre esta Secretaria e 

a(o) Associação Beneficente Evangélica, CNPJ n°00.574.806/0001-93. em cumprimento à Lei n°  

13.019/2014 e Decreto Distrital n° 37.843/2016, cujo objeto é o atendimento gratuito a crianças de 0 

(zero) a 5 (cinco) anos, primeira etapa da Educação Básica, em período integral de 10 horas diárias, 

por meio da gestão do Centro de Educação de Primeira InfAncia —CEM: Sabiá-laranjeira. 

A Coordenação de Orçamento, Finanças, Contratas e Convénios informou que a referida 

despesa é compatível com a Lei no 5.602/2015 (N'A 2016-2019), com a LDO n° 5.950/2017 e está 

programada na LOA n°6.060/2017, conforme valores constantes no Plano de Trabalho. 

Considerando o cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, acostados aos autos e 

com base na competência prevista no inciso "V" do art. 50  da Portaria n.° 121, de 24 de março de 

2009, com fulcro 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, DETERMINO a remessa dos autos à GEO/DICOF para que seja(m) 

emitida(s) Nota(s) de Empenho, em favor do(a) Associação Beneficente Evangélica, CNPJ n° 

00.574.806/0001-93, referente ao Termo de Colaboração n° 164/2017, para o exercício de 2018, 

conforme quadro abaixo: 

Programa de 
Trabalho: 

1 Modalidade: 1 
1 Natureza da 

Despesa: 
1 Fonte: Valor RS: 

12.365.6221.2388.4379 1 CRECHE 3.3.50.43 103 R5681.747,36 
12.365.6221.2388.4380 1 PRE-ESCOLA 3.3.50.43 100 R5538.221,60 
TOTAL ..--- . . - - . RSI.219.968,96- 

Leonardo He&% Campos C. Pinto 
Subscerciaria dAdMinisraço GeralISEEDF 

DODF & 229 de 10/1 2t201 7 p38 
Subsecretário - Suhsiiwrn 

Em virtude de W. do tíiulnr 

Em, 05 de janeiro de 2018. 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NOTA DE EMPENHO 

Unidade Gestora - Número do Documento Eninenho Original 
160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 2018NE00034 

Gestão Número do Processo 1 Dato de Emissão 
001 -TESOURO 00080-0000008498/2017-00 09101/2018 

Credor Licitacão Modalidade 
00574B060001 03 - ASSOCIAÇÃO BENEFIcIEntE EVANGEUCA - ABE 07 - Não Aplicável 3 . Global 

Endereço Cidade 1W CEP 
SGAN QUADRA 910 MODULO D ASA NORTE BRASILIA 

Refrrêncin 

DF 70700100 

N Suprimento Evento 
41 - EMPENHO DA DESPESA NÃO APLICAVEL 

Local de Entrega N5o Exige Contrato Prazo de Entrega 
SEEDF - dias 

Valor por extenso - Transferência Valor 
seiscentos e oitenta e tira niit setecentos e querente e sete reais e trinta e seis 013199 681.747.36 

Classificação Orçamentária 
- 

Esfera Unidade Orçamentária Programo de Trabalho Id. Uso Fonte de Recurso Contrapartida Natureza da Despesa 
1 18101 12165622123884379 O lw~ 99999 335043 

Cronoerarna de Desembolso 
.Ianeiro Fevereiro Março Abril 
l .74736 0,00 0.00 0.00 
Maio - Junho Julho Agosto 

0.00 0100 0,00 000 

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

Suhitens da Despesa 
Código Valor Código Valor Código Valor Código Valor 

Dl 581.747,36 

No. Lieitaçflo,Ano Licitaiõ No._AfiÁ&Ata ItiQTDE Va!dUtitáiio Vnld Total 

Dei&içfldãiltciiF"' 

11ern19uant. - Especificação Unidad 
1 

Valor unitáriol Valor Total _  

001 000001 VALOR QUE SE EMPENUA EM FAVOR DO(A) ASSOCIAÇÃO U 600.000,00 600.000.00 
BENEFICIENTE EVANGELICA - AliE - CEPI SABIÁ 
LARANJEIRA A FAZER FACE Às DESPESAS AO TERNO DE 
COLABORAÇÃO $0 164/ 2017. PARA O EXERCÍCIO DE 
2018, REFERENTE À AÇÃO CONJUNTA ENTRE A 

- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDACE 
CIVIL PARA O ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE O A 5 

002 000001 AUOS DE IDADE, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, O 01.747,36 83.747,36 
EM PERÍODO INTEGRAL DE 10 lORAS DIÁRIAS, EM PRÉDIO 
PRÓPRIO DA INSTITUIÇÃO, CONFORNE CHMAJICUTO 
POOLICO N0  02/ 2017, PUBLICADO NO DODF $0  133 DE 

• 13 DE JULHO DE 2017, PÁGINA 52.DE ACORDO COM AS 
INFORXAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTÃRIO E AUTORIZADO 
PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA SEEDF NOS AUTOS 
DA: SEEDF 

Fo4he ri.____ 
 

processo  
Rubt1ca. __4o22-x 

Gestor Administrativo n . Material RccebidoíSeiço Executado em -, 

483.243,451-91 . ROSANGELA NAZARÉ DE SOUSA 

Havendo irregularidades neste lnst1lTm5rire em contato com a Oiryldoria de Combate à Corwpço, no telefone 0800-6449060 
Emitido em: 09101/2018 17:58:40 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NOTA DE EMPENHO 

Unidade Gestora - - Número do Documento Empenho Original 
160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 201 BNE00035 

GesÍo Número do Processo Data de Emissão 
00001-TESOURO 00080-0000008498/2017.00 09)01/2018 

Credor LicitacAo Modalidade 
00514806000193- ASSOCIAÇÃO BENEFICIEhTE EVANGEUCA - ABE 07- No ApIcAveI 3-Global 

Endereço Cidade UF CEP 
SCAN QUADRA 910 MODULO D ASA NORTE BRASÍLIA DF 70790100 

Evento Referência N° Suprimento 
400091 . EMPENHO DA DESPESA NAO APLICAVEL 

Local de Entrega NAo Exige Contrato Prazo de Entrega 
SEEDF dias 

Valor por e%tenso Transferência Valor 
(quinhentos e trinta e oito mil duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos) 013199 536.221.60 

Classificação OrçamentÁria  

Esfera Unidade OrçamenMria Programa de Trabalho ld.Uso Fonte de Recurso ContraPartida Natureza da Despesa 
1 18101 12656221238B4360 O 1OO000 99999 335043 

Cronol!rama de Desembolso 
Janeiro Fevereiro Março Abril 

538.22I, J 0.00 0.00 0.00 
Maio Junho Julho Mosto 

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

0.00 0.00 0,00 0100 

Subitens da Despesa 
Código Valor Código Valor Código Valor Código Valor 
01 538.221.60 

No.Licitaço ALicitaçAotNo.MaÂ,ioAta lt QTDE ''  

Descrição dos it&,Ç  

Icem Quantj Especiflcaçlo 
- 

Unidad4 Valor unitárioj Valor Total 
001 000001 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO(A) ASSOCIAÇÃO U 500-000.00 500.000,00 

BENEFICIENTE EVAIGEL1CI - ABE - CC?! SABIÁ 
LARANJEIRA A FAZER FACE ÀS DESPESAS AO rEm4O DE 
COL.ADORAÇÁO fl 164/ 2017, PARA O EXERCÍCIO DE 
2018, REFERENTE À AÇ4O CONJUNTA ENTRE A' 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL PARA O ATENDIMENTO A CRIAtÇAS DE O A 5 

002 000001 AUOS DE IDADE, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. li 30.22160 30.221,60 
EM PERÍODO INTEGRAL DE 10 HORAS DIÁRIAS, EM PRÉDIO 
PRÓPRIO DA XIISTITUIÇÂO, CONFOIU4E CHAJI.AI4ENTO 
PÚBLICO 11° 02/ 2017, PUBLICADO NO DODF N° 133 DE 
13 DE JULHO DE 2017, PÁGINA 52.bE ACORDO COM AS 
IuroRxAÇÕEs DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E AUTORIZADO 
PELO ORDE{ADOR DE DESPESAS DESTA SEEDE NOS AUTOS. 
Ok: SEEDF 

Folha 
-- 

n°_ 4993 - 

0k0  

Rubrlca/UP 4g/22-x 

Gestor Administrativo 1 Materinl Recebido/Serviço Executado em 
483.243.451-91 - ROSANGELA NAZARÉ DE SOUSA 1A1DIjj 

Chefe SOE CZJ, ccc'o J\U.J 466,275,293-00 - CICERO JEM ALVES DOS 

Havendo frreguladdades neste instrumento, lio em conflato com a Ou.ldorla de Combate à Corrupção, no telefone 0800.8449060 
EmitIdo em: 09/01/2018 17:58:40 
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S GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTRATOS E CONVNIOS 

DIRErORIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

GERÉNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Folha n0,
g4q 

Processo: 080.008.498/2017 

Rubrica)Matrícula: 4124 

PROCESSO: 080.008.498/2017. 
INTERESSADO: Associação Beneficente Evangélica 
ASSUNTO: Emissão de Nota de Empenho 

À Gerência de Convênios e Parcerias, 

Trata-se de procedimento administrativo de emissão de Nota de Empenho 

para fazer face às despesas com o Termo de Colaboração n° 164/2017, firmado 

entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a(o) Associação 

Beneficente Evangélica, no valor de R$1.219.968,96 (um milhão, duzentos e 

dezenove mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos). 

Considerando o despacho exarado pela Subsecretaria de Administração 

Geral, em que consta a autorização da emissão de Nota de Empenho pelo 

Ordenador de Despesas desta Secretaria de Estado de Educação, no exercício 

2018, no valor total acima citado. 

Encaminhamos os autos, para conhecimento e providências que se fizerem 

necessárias, conforme Nota de Empenho acostada. 

Brasília, /_(/2018. 

Rosângeltd!iédeSousa 
Gerente de Execução Orçamentária 

RECEBIPQ 

SGAN 607, Projeção D" Sala 207- Brasília - DF - CCP: 70850-070. 
Telefone: 3901.2365 / FAX 3901-2365 

MAIA OIRE LA 54 MFSES . 4. DC EMrFNE [O C,IO CRL[C[]fl11111 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO OISTRJTO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO  GERAL 
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO! FINANÇAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

DIRETORIA DE CONTRATOS CONVÊNIOSE TERMOS  

GERÊNCIA DE CONVÉNIOS - 

-r 

a 

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME 

Em 1v / o? id ,00meden° 01 •doPrncesO fl/&Dft 

foi encerrado com a folha no (9 50 iniciando4 o volume de n°. oaf 

Rubrica Matrícula Setor/Órgâo 

1 

• .t'_____ _________ 

P.egss F.t 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
SGAN 601, Projeção D, Sara 219, CEP- 70.850-070 

Telefone: (61) 3901-2309 
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