
RETI-RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO DAS OSC’s  
ASSOCIAÇÃO CÁRITAS SÃO FRANCISCO – PRÉ-ESCOLA 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE JANDIRA – PRÉ-ESCOLA 
 

A Presidente da Comissão de Seleção para processamento e 
julgamento de Chamamento Público e celebração de termos de colaboração e parcerias de que 
trata a Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 3843/2017, Lilian Cristina Riston, no 
exercício de suas atribuições conferidas por meio da Portaria nº 15 de 26 de outubro de 2017. 

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes pontuais nos TERMOS 
DE COLABORAÇÃO nº 001/2017 – Processo Público nº 17595/17 de formalização da 
colaboração com Organizações da Sociedade Civil (OSC) objetivando o atendimento 
educacional de creche e Pré-Escola para crianças de 06 (seis) meses a 05 (cinco) anos de 
idade FAZ SABER aos interessados e a todos que desse Termo de Colaboração tiverem 
conhecimento que fica retificado os itens abaixo relacionados. 

 Ficam RATIFICADAS todas as demais cláusulas do Termo de 
Colaboração 001/2017 - Processo Público nº 17595/17, não mencionadas neste de Reti-
Ratificação. 

 

• Fica alterado o quadro I. clausula 4º Administração Pública dos Recursos 
Financeiros do termo de colaboração conforme a seguir: 

 

Educação Pré-Escola 2001.2044 12365 01 2130000 

 

• Fica alterado o numero do processo conforme segue: 

 
Associação Cáritas São Francisco – Creche. 
Processo: nº 17595/17 - 001.  
 
Contratado: Associação Cáritas São Francisco – Formalização de Parceria, através 
de Termo de Colaboração, com Organizações da Sociedade Civil (OSC) para execução 
de atividades em regime de mútua cooperação com a Administração Pública, no 
exercício de 2018, objetivando o atendimento educacional de 442 (quatrocentos e 
quarenta e duas) crianças de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11(onze) meses de 
idade, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo. 
Secretaria da Educação: R$ 1.754.298,00 (Um milhão setecentos e cinquenta e quatro 
mil duzentos e noventa e oito reais). 
 
 
Associação de Proteção a Maternidade e à Infância de Jandira – APAMI – Creche. 
Processo: nº 17595/17 – 002. 
 
Contratado: Associação de Proteção a Maternidade e à Infância de Jandira – APAMI 
– Formalização de Parceria, através de Termo de Colaboração, com Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) para execução de atividades em regime de mútua cooperação 
com a Administração Pública, no exercício de 2018, objetivando o atendimento 
educacional de 46 (quarenta e seis) crianças de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 
11(onze) meses de idade, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo. 



Secretaria da Educação: R$ 182.574,00 (Cento e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta 
e quatro reais). 
 
Associação Cáritas São Francisco – Pré – Escola. 
Processo: nº 17595/17 - 003. 
 
Contratado: Associação Cáritas São Francisco – Formalização de Parceria, através 
de Termo de Colaboração, com Organizações da Sociedade Civil (OSC) para execução 
de atividades em regime de mútua cooperação com a Administração Pública, no 
exercício de 2018, objetivando o atendimento educacional de 252 (duzentos e cinquenta 
e duas) crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos de idade, conforme Plano de Trabalho 
anexo ao Termo. 
Secretaria da Educação: R$ 564.732,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos 
e trinta e dois reais). 
 
 
Associação de Proteção a Maternidade e à Infância de Jandira – APAMI – Pré-
Escola. Processo: nº 17595/17 – 004. 
 
Contratado: Associação de Proteção a Maternidade e à Infância de Jandira – APAMI 
– Formalização de Parceria, através de Termo de Colaboração, com Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) para execução de atividades em regime de mútua cooperação 
com a Administração Pública, no exercício de 2018, objetivando o atendimento 
educacional de 80 (oitenta) crianças de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) anos de idade, 
conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo. 
Secretaria da Educação: R$ 181.440,00 (Cento e oitenta e um mil, quatrocentos e 
quarenta reais). 
 
 
Comunidade Kolping de Jandira “Nossa Senhora Aparecida” – Pré-Escola. 
Processo: nº 17595/17 – 005. 
   
Contratado: Comunidade Kolping de Jandira “Nossa Senhora Aparecida” – 
Formalização de Parceria, através de Termo de Colaboração, com Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) para execução de atividades em regime de mútua cooperação 
com a Administração Pública, no exercício de 2018, objetivando o atendimento 
educacional de 110 (cento e dez) crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos de idade, 
conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo. 
Secretaria da Educação: R$ 249.480,00 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e 
oitenta reais). 
 

 
Comissão de chamamento público, 31 de janeiro de 2018. 

 
 
 

Lilian Cristina Riston 
Presidente da Comissão de Seleção 

 
 


