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DESPACHO

Considerando as circunstmcias que ocasionaram a Rescisão do
Temia de Colaboração n' 15.924/20} 8-SECEL03-RPP. pela execução da
parceria em desacordo çom o Plano de I'rabalho e a aponta à legislação

específica:APLICO: nos termosda Cláusuladécimaquinta do temia e
com fundamentono artigo 73, incisa }il da Lei Federa!n' 13.019/2014. a
Associação Estrela Brilhante a segünte sanção:

DECL41t,4 ÇÁO DE INIDONETD.4DE para participar
ie chamamentopúblico ou celebl:ar parceria ou cortlralo com Orgãos e
EntidctdeÉde todas as esjêras de governo enquanto perduraram os

Motivosdeter'Mirantes
da punição ou até que seja proa vida a sua
reabilitação em cmo de ressarcimetttoa administraçãopública pelos
pt'ejuÍzos resultantes.
Facultando a defesa do interessado pelo prazo de lO (dez) dias
contados da abertura de vistas.

Oürb Qual do MunicípiodeGuaruhas

Pàgim 16 - 22 de Julho de 2022

deterfninantes
da Áuniúo ou até quq nia piumavtdaa Üabililaçãobulaüb a própria aubHdadeque apli®u a ! nbíklosmübnte o exercido.des as ativiüdw. e que w apBqueÊntegdmmb na GMbwuçâodo respedlw
penalidade,que sela concedidasempre que 0SC nssaMr o MUNICÍPIOpecosprejuízosroeu!anta e após i obFb smh}.. de hma imdiala üu por iwb da nrÉüuição de fundo pUmmiül ou fundo de nseNal

makrais deê

nle

ruivos pam.dirimiíquaisquerquesEõesoriundas
deste TEMO.

;alqtn tange üoübla

om FênÜRCÜ
de quaHuerwbu. parmab MviEqiMo çue a sep. dpral n ' 13.0t912a14'a prévia tentaÊvade
wfuçãü. administrativa de qvenEuaisünnflitas. cnm

Wr8cip8#ü de órgão encarregada de assessüramentü

iufEdminEegranEe
da ntwtun da adminisllação
pública.
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$ eçapõ üüüetnnna Ê üpe alar para atlesenvolumnb das aBvdadesou

5müaw(IH stlu na Farcerh a cumprimentodas metaswtabelecÚas.nãa sendo necessâàaa camprovaçào
;i ;;:lesenür

a dacümentação pedMnle. devMõmenteabalinda

e vâliü. contbrme Adio 3' dub Edital

l Art.r. O pedida
de cedendarnenlo
deverásg
tarmoBnüporridode requúmlertb.
animado
pobnprosedab

E por ataBm ceras e aiushdas. ãrmnamo preseMe em 03(@8) vias de igwE fnr e fama.
Guafuihos. (da(aJ.

l legal da 0SC. especÊ6canda.a modalidade de atuaçàü, e'dirigido à Divisão Técnica de.Gestão do' PncerÉas.
l uMdade deb o Departamenb de Planejamento da Educação. awmpaMado dos $egointes documentos, em

EX VITERALEDE COUSA

i envelope!agrado:

Sec faria Municipal de Educação
furão soda/ da OScl

l i . Cópia do E$bbb Socbl e suB alEeraçõn/atuaRzaçõw. devidamufe regisÊradasem caüóõo, m qual cbvem
l esbr êonEangadas a$ exigêndas pnvisÊas M Animo 3a da UI Federal n' i3-Q19/2014. bem mmo oom o Antigo
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1 11
. Comprownlede llH$cõção
ê de Stuüçâo Cadasíatno CNPJ- CadastroNadonoE
de PessoasJurídicas.a ser

RG:

l obtido no endereço elelrõnico htp://serviços.nçeÊta.fazenda.gov.bríservims/cnplnva/Cnpjreva.Solâcitacao,asp
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bstemunhõ 2:

l a) no wmpo "Datade Abertura'.dab que cmespmda a, pdo menu, Ot(um} ano de exÊsEênda
alva a cantai

G

l ae pwllcaçâa ao pnsente MÊtaE,limo aa mamã. qnEtlo ae evn als pnaÊ3execularzs;
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de 14 de janeKUdu 1993.inldartdoóe.a padÊrde então.a contagemdospnzos processuais.

i Nbllm de ratos mln Éderaüv«.w .wganÊsrno$.inlârmümais;
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VH- federação. ndofwneAmuo if - MarteloA dolo Edlbi. de qw a OSC:
a) não imide nas hipdesn píevislasno Artb0 39 da Lei Federaln' t3.019f2014;
b} rüo empregaperna eRireghe de trabalhoescravo.rüo empn$a menu de 18 {dezoEEo)
anos en trabalho
rÜüarn. pügon ou il$dubfe e não empregamelw de t6 (dezêsnÊs)anos.uivo na condiçãode apendÊz.a
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l el nâo polui B nào çdebrwêpâr fadasà)m entidade püdicâsw partbubrw. bati a fnegrnoobieb o na me rna

Deck.ARAÇÁOOE ]NIDONE}DADE
l linidade Escoar.vinculada
.aoTeíFOde.Cdebaraçãaque pebnde .6mür.com a Snretarb de Edumção]
N® !erros do contidono$ au a$ n' 4B.786f2Q21e 41.15Q/2019 aindaa$ clrwnstânçiasqué ocasionarama i d} possuicapaddaü Eêcnm e eperacbrnEpara rulkaçãa das aEiüdadesen conformidadecom QobÉeloda
Rescisão do Termo de Colaboração n' 000724/2G19-SESE03-RPE.cmsidorando a exewção da parceria em l parcgda. cana envia da .devida comprovação!
dençorü oant a Pano de Traba]ha e a aRmta à ]ogisiaçáo êspeeila. APUPO. nw lemos da Clâllsula dédmü 1 !) ullizaü o Móvel exclusiv mente para os.Hns.prev61a$ na Xõrttü de Colaboração; e
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mM.Órgãos.e.Eütldades.de..dadas..#..eBtêru.
de goverw.. aquáRIo..perdurõrom
.ü$moElvmd teminanles da i Hll . Certidão Negathade Tdbulos Maxi:iáfios Imobiliários ECHOMÜnfcipaf).tanto da màldz, quanto de
Nn©ão ou.itá hiü iqeÊFóúàUúà ã9ü pübÉià ãàiih.üéõ:dê:lêÊsâMrühtõ à administraçãopüblia pelas ! evenhal(is)ibãlis) uecubm€91da ÜQarüzaçãüda piedadecM}, a seí ablidabRIo à$ urüdãdwda Cmlrd de
prejuÊüsr uE18Bte$..
i Atendimentoao'Cidadão'Fêçil;:
. AEex Vller8le
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l Xly : insalçáo Muaiçtpgl(Cópi!.dü CüdasUo ü Cont#bu nte Municipal - CaM.: Irtsçriçãa Mobiliá4a}.
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l XV - Comprovação de íeguhddade )Halo ao Sistema eSodef;
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Emt 28 d+ juitho de 2022.
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eKrcEàÓ
smh}. iá aem$ tâveis

i que mpmvati a baa situaçãofinanceira da Organiaçâo da Smiedade aval; .
i XVl! - A Organ;zaçáoda Sodedade Civil declaradade ulÊidadepública pdo GavemaEsbdual e/ou Municipal
apesentarâa oüpb do nspnliw dowmentoaçiim qu€
aue for exHdüo e di$ nÊblizado
Blo
wmPtertte
l sela. ww dowr@nEo não é obdÊalórioparaefeito da mtebíação do tema de cdaboraçàa.mas dewrá nr

do Alttgó 7' do Edibl de CredwcÊamento
nDQOt/ l d gpmihlizadoà Uüsão Ténia de G«tão de Percefiwno deearierda eoompünMrtwb da execução.dpn1liço:

2922-SE. }RS$1ulda
através da Poítafia no 080/2D22. cmfomle sega: '
Exalulr:
'

l XVIH - Declaração informando.a inexbtéRçia. n« argüs de direção .da Óíganização da Saciedade Civil. Óe
i lembro de Poder w do MÊRistêh Pübtico ou dÊHgmte de órgão ou entidade da admidstraçào públba direta ou

Améia nkugawa - CF 25743

l indieb do municbiodó Guamfhw. esbndendo-n a.v dado aw rnpectivas çónbgH ou çompanhetrw..bom
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1) clja$ contas reEaüvas
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EH=S2
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bs de qualquerHf«a da FedeQção,
em deGiaoirreoalr
inahilils para
Igaüs rHponsâveis poí falta grave e inabEÍÊtada
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fnnRiflprnrtne
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ergo ern cornls$aauu lv lçaa {

$ aMitaçãa; imümbHade.ermuanloduraremos orazo$
orazo$
eõtõbekddos
eõt heHddosna$
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IÉI.do alho 12. dü Ld Federal n' 8.429f1992. nm lenhas do afago 39. Vll da Lei Fedorai n' 13.0+9e014

XX] - DedaraçãoatuaFkadade nàe oontraleçâew remuneraçãoa qwlquer titula.pala OSC.con as racunos
Em mnformbde

çom o oonlido no. Edital de CedehciameMa n' 001/2Q22-SE. artigo 7'. S T. a Comissão de
#rii n8a omfanrv3idaü
gerada ídü acnrth o
do Edita
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