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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIM
OES FILHO
CNPJ: 13.927.827/0001— 97

TERMO DE FOMENTO
Termo de Fomento Nº 001/2018
. Dispensa de Chamamento Públ
ico com base

no inciso IV, do art. 30, da Lei Fede
ral nº 13.019/2014. Celebrado entre
o
Município de Simões Filho. e a Associaç
ão Obras Social Irmã Dulce, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.178,5
51/0002-06, com sede na Av. Valter
Aragão de Souza s/n - CEP: 437000-00 Cent
ro Simões Filho — Ba. Do Objeto:
Para consecução do objeto deste Termo de
Fomento, a Prefeitura Municipal de
Simões Filho e a Associação Obras Socia
is Irmão Dulce, desenvolverão

atividades globais através do “O Programa de
Atendimento e Inclusão Social
do CESA — PAIS- Apoio à Família", em coer
ência com a missão institucional
das

OSID

de

prestação

de

serviços

aos

mais

carentes

entende

como

imprescindível o desenvolvimento de ações integrad
as de promoção social. O
Programa permitirá apoio à cerca de 350 (trez
entas e cinqúenta), famílias em
situação de pobreza e vulnerabilidade impossibil
itadas de atuar como efetiva teia

de proteção a seus filhos e dependentes assegurandolhes requisitos básicos de
educação, saúde, segurança, cultura e lazer. Ao opor
tunizar a 700 crianças e
adolescentes oriundos dessas famílias acesso a form
ação integral com educação
infantil, atividades em oficinas de arte-educaçã
o, acompanhamento escolar.
biblioteca, promoção de saúde- distribuição diária de alim
entação, atendimento
odontológico — considerando seu desenvolvime
nto bio-psico-social o PAIS, estará

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da comu
nidade simõesfllhense.
Valor Global: R$: 223.505,46 (duzentos e vinte três mil quin
hentos e cinco reais e
quarenta e seis centavos). Da Dotação Orçament
ária: Os recursos financeiros
deste Termo de Fomento correrão à conta da dota
ção orçamentária Unidade:

1601- Atividade: 2044- Elemento: 33.50.43- Fonte: 0100- Vigên
cia: duração de
12(doze) meses, Simões Filho 23 de maio de 2018. Solicito
a publicação desde
comunicado no Diário OHciaI do Município e no Porta
l de Transparência. O
presente Termo de Fomento vigerá a partir da assinatura.
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