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ADMI:,\ISTRATIVO
COMPROVANTE DO CREDENCL4.MENTO

Comprovante do Credenciamento
A Secretana Municipal da Assistencia Social. e 0 Municipio de
Planalto-Pr ..

DISP()E SOBRE 0 CREDENCIAMi'NTO DA
ASSOCIA(AO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE PLANALTO, cntidadc
beneficente de assistencia social. inscrita no eNPJ
sob n" _80.884.315/0001-88. sediada oa Rua
Balduino Menegazzi. n" 275. bairro Centro. na cidade
de Planalto-Pr .., doravante denominada
CONTRATADA. neste ala representada pelo seu
Presidente EDINA DANIELA MOMBACH COPINI,
portador de RG n" 5.753.706-0 e CPF n°
022.912.399-61. residente e domiciliado na cidade de
Planalto- Pro

ESTA Apra para a formalizacaodo TERMO DE FOMENTO.

PARA A CONSECU(AO DE FINALIDADES DE' INTERESSE
PUBLICO E RECiPROCO, MEDIANTE A EXEClJ(AO DE
PROJETOSPREVIA MENTE ESTAAFLLCIDOS EM PLANOS DE
TRABALHO, NOS TERMOS DA Ll'I FEDERAL N. 13.01912014,
COM AS ALTERA«()ES CONTIDAS NA LEI 13.204/2015, E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.
Este credenciamento entrara em vigor na data de sua publicacao.
revogadas as disposicoes em contrano

Planalto-Pr. 08 de Julho de 2019
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Comprovante do Credenciamento

A Secreta ria Municipal da Assistencia Social, eo Municipio de Planalto-Pr.,
DISPOE SOBRE 0 CREDENCIAMENTO DA
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
PLANALTO, entidade beneficente de assistencia social,
inscrita no CNPJ sob nO_80.884.315/0001-88, sediada na Rua
Balduino Menegazzi, nO 275, bairro Centro, na cidade de
Planalto-Pr.; doravante denominada CONTRATADA, neste ate
representada pelo seu Presidente EDINA DANIELA
MOMBACH COPINI, portador de RG nO5.753.706-0 e CPF nO
022.912.399-61, residente e domiciliado na cidade de Planalto-
Pro

ESTA Apta para a forrnalizacao do TERMO DE
FOMENTO.

PARA A CONSECUC;AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO E
REClpROCO, MEDIANTE A EXECUC;AO DE PROJETOS PREVIAMENTE
ESTABELECIDOS EM PLANOS DE TRABALHO, NOS TERMOS DA LEI
FEDERAL N. 13.019/2014, COM AS ALTERAC;OES CONTIDAS NA LEI
13.204/2015, E DA OUTRAS PROVID~NCIAS.

Este credenciamento entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas
as disposicoes em contrarlo.

Planalto-Pr, 08 de Julho de 2019
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ADMI~ISTRATIVO
CREDENCIAMENTO

DISPOE SOBRE 0 CREDENCIAMENTO

De Repasse financeiro, para 0 desenvolvimento da oferts de
Atendimento Educacional, manuteneao, Especializado, para
estudantes com defleiencias, muitiplas e transtornos globais do
desenvolvimento, em conforrnidade com as Politicas Nacional.
Estadual e Municipal de Educacgo, buscando alcancar 0 plena
desenvolvimento do educando com defleieneia por meio de
atividades educacionais e psicopedag6gicos, e manuteaeao no
Ambito do Municipio"
PARA A CONSECU<;:Ao DE FINALIDADES DE INTERESSE
PUBLICO E REciPROCO, CONVOCA POR MEIO DESTE, PARA
CREDENCIAMENTO, A APRESENTAR A DOClJMEN·IA<.'Ao
ELENCADA A SEGUIR NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.
13.019/2014, COM AS ALTERA<;:OES CONTIDAS NA LEI
13.204/2015. DISPENSA DO CHAMAMENTO PUBLICO ,10 DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.
INA.CIO JOSE WERLE Prefeito Municipal de Planalto-Pr. no uso
de suas atribulcoes legais conferidas pela Lei Organica do Municipio e
pela Lei Federal 13.01912014. com sua." aheracoes posteriores:
Fica as entidades para efetivar 0 credenciamento. a apresentar a
documentacao abaixo elencada. isenta de vfcios de qualquer natureza
e sem pendencies de qualquer especic para com 0 Municipio de
Planalto:
I - copia da Lei Municipal e/ou Estadual que reconhece a entidade
como de Utilidade Publica. exceto as Organlzacoes da Sociedade Civil
de Interesse Publico instituidas na forma da Lei Federal n. 9.790. de
1999. e copia da Lei Federal quando houver:
II - copia do cartao do eNP] atualizado. possuindo a organizacao da
sociedade civil. no minimo. urn ano de existencia. comprovando
cadastro ativo:
III - ccrtidao Negativa de:
a) Debito Tributario de qualquer natureza junto ao orgao fazendario
municipal;
b) Certidao quanta a Dlvida Ativa da lIniao conjunta:
c) Prova de Regularidade para com a Fazcnda Estadual:
d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia par Tcrnpo de
Service - FGTS;
e) Certidao de Debito Trabalhista:
IV - certidao de existencia juridica expedida pelo cartorio de registro
civil ou copia do estatuto registrado e de cvcntuais alteracoes OU,

tratando-se de socicdade cooperative, ccrtidao simplificada cmitida
porjunta comercial:
V - copia da ata de eleicao do quadro dirigente atual:
VI - relacao nominal atualizada dos dirigentes da cntidade. com
comprovante de residencia, numero c orgao expedidor da carteira de
identidade e numero de registro no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF
da Secretaria da Rcccita Federal - SRF de cada urn dcles:
VII - comprovacao de que a organizacao da sociedade civil funciona
no cndereco por eta declarado:
VIII - copia des nonnas de organizacao interna (estatuto ou regimento
interne) que prevejam expressamente:
a) objetivos voltados a prornocao de atividades e finalidades de
relevancia publica e social: e
b) a previsao de que. em caso de dissolucao da entidade. 0 respective
patrimdnic Iiquido seja transferido a outra pessoa juridica de igual
natureza que preencha os requisites desta lei e cujo objeto social seja.
preferencialmente. 0 mesmo da entidade extinta:
IX - apresentar escrtturacao de acordo com os principios fundamentais
de contabilidade e com as nonnas brasileiras de contabilidade:
X - comprovar experiencia previa na realizacao. com efetividade. do
objeto da parceria ou de natureza scrnclhantc:
XI - dernonstrar possuir instalacoes, condicoes rnateriais c capacidade
tecnica C operacional para 0 desenvolvimento das atividades ou
projetos previstos na sua area de aruacao:
XII - apresentar registro da orgenizacao da sociedade civil em
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Conselho Municipal. Estadual ou Federa~ttfu:1hWI~i~r~~!Jlu.girtWal.COm.br/amP/materia/CD5CB34 ...
condicionar sua capacitacao para atuar ou de firmer Parceria com a
Admlnistracao Publica;
XIII - declaracao de que a organizacao nao deve prestacoes de contas
a quaisquer orgaos Oll eruidades:
XIV - declaracao que nao emprega menor. confonne disposto no art.
7°, inciso XXXIII. da Const. Federal de 1988:
XV - declaracao do representante legal da organlzacao da sociedade
civil informando que a organizacao c seus dirigentes nao incorrem em
qualquer das vcdacocs previstas na Lei 13.019/2014:
XVI - premios locais ou intemacionais recebidos: e
XVII - atestados de capacidade tecnica crnitida pOT redes.
organizacocs da sociedade civil. movimentos sociais. empresas
publicas ou privadas. conselhos de politicas publicas e membros de
orgaos publicos ou universidades.
XVlII - A sollcftacao do Credenciamento podera ser realizado a
qualquer tempo.
IXX - A Organizacao que m10 apresentar toda a documentacao. sera
notificada para apresentar a documentacao faltante no prazo de cinco
dias, sob pena de indeferirnento.
XX - Compete a Secretaria Municipal de Educacao e da Asststencla
Social do Municipio. expedir em ate cinco dias do protocolo. 0

comprovantc do Credenciamento da, ou emitir decisao justificada
denegando 0 cadastramento.
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Planalto-Pr. 14 de lunho de 2019.

lNAClO JOSE WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marisa Kruger
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