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Referente: Disper.sa dc- chamamento pibIco - Repasse ao Terceiro Setor - Tei-mo de Cclaboroçao 

FUdaienjb•Legal:Art..30;inciso•Vi,.e32iIa;Lei.Federatn 13Gl9/20i•4e•altéracoes 

Organizacáo da Soc4edado Civil ASSOC1AAO FILANTROPICA NOSSO IARinscata no CNPJ n 5  
44.484156/0001-29; 

Objeto Proposto: Propiciar o fartalecimento da auto 	e cidadania dos adolescentes. Favorecer 
opontunidade do aprendizagom o do ref Iexo sobre seus projetos do vida, focando na proteção in 
Envolver as farnilias e process do responsabflizacâo e fortalecimento do vinculos. Envolver em 
processo do responsabilizaçao e fortalecimento dos vinculos. Possibilitar prãticas voltadas ao 
prolagonismo juvenhL 0 service visa atender coma de 100 adolescentes qua cumprem ou cumpnram 
medidas sócioeducativas envolvondo-os em urn processo do inclusão social, de elaboraçao do novas 
condutas e autonomia, adolescentos da comunidado do Assis, em vulnerabilidade social e as famlilas 
dos adoloscentos atendidos o dos internee do Assis na Fundagao Casa. 
Apos analise da documerrtac8o apresontada. a Erilidade fai considerada habilita e credenciada para 
Iormalizar o cornpetente Termo do Colaboração. 
A Orgamzagao da Socledade Civil, sem fins lucrativos em referenda, é a iinica em nosso Municfpio e 
na região quo desenvolve a atividade na forma proposta, conforme e 
Tr 	

specilicado no rospectivo Piano do 
abaiho, näo existindo, por esta razao, outra entidade qué tenha interesse em firmar avença corn a 

Administsçao, inviabilizando, portanto, a compeço. 
Referida Entidde vem a anos desenvolvendo projetos em parceria corn o Poder Publico Municipal do

I.

maneira satisfatoria, em instalaçôes adequadas corn co At materials e capacidade técnica e 
operacional para o desenvolvimento das atividades e a cumprimerito das metas estabelecidas. 
A Organizagao da Sociedade Civil está devidamente cadastrada junto do .  Conseiho Municipal do 
Assistência Social, barn coma ao Conselho Nacional do Entidades do Assisténcia Social - CNEAS, e, 
está em consonância corn a Piano Municipal do Assistência Social, referente a 2018, aprovado pela 
Resolução n5  25. do 31 do agosto do 2017 oxpedida polo Conselho Municipal do Assisténcia Social. 

Viiott...passe: 9$. 000,00- Re cur SO Federal. 

Péiódo:Exercfciode2018 

Tipo dePaeria:::Colaboracso 

DA IMPUGN 	A...JUSTWICATIVA .QOnfo.pa 	dp .:ArL 32 a i Fédéräl flQ  1a01912014 e 
alteraçpes abre so prazo do 5 dinco) dias para a impugnagao desta justificativa cup teor dove ser 
analisado pela Unldade GeslorS responsavel em ate 5(01000) dias da data do respectivo protocalo 
Em nab: hvend ica autonzada a realizacao do Termo do Colaboraio observadas as demais 
provid5ncias legas pertinentes 

APSiS . 	ro do 21. 
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