
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE N.º 005/2021 - TERMO DE FOMENTO N.º

003/2021

O  Município  de  São  Sebastião  do  Caí,  por  meio  de  seu  Prefeito
Municipal,  comunica  a  Inexigibilidade de  Chamamento Público n.º
005/2021,  nos  termos  dos  artigos  31,  inciso  II,  e  32  da  Lei  n.º
13.019/2014, a fim de firmar o Termo de Fomento nº 003/2021 com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do
Caí,  inscrita  no  CNPJ n.º  00.599.893/0001-33.  A parceria  tem por
finalidade promover ações de interesse público e recíproco em regime
de mútua cooperação entre  o  Município de e  a  entidade,  mediante
transferência  de  recursos  financeiros,  com vistas  ao  provimento  de
toda  a  demanda  Caiense  de  vagas  para  atendimento  em  educação
especial  de  alunos  com  deficiência  intelectual  e  múltipla,
compreendendo  o  fornecimento  de  material  humano  especializado,
espaço físico apropriado,  serviços de transporte,  alimentação,  lazer,
educação,  saúde,  serviço  pedagógico  específico  e  oficinas,
objetivando  desde  já  a  garantia  da  cidadania  e  dos  direitos
fundamentais  dos  munícipes  Caienses  portadores  de  necessidades
especiais.  Assim,  realizar  o  atendimento  educacional  especializado
aos educandos com deficiência intelectual e múltipla que não puderem
se beneficiar  pela  inclusão em classes  comuns do ensino regular  e
atuar sobre as condições que gerem desvantagens pessoais resultantes
de  deficiências  ou  de  incapacidades,  conforme  Plano  de  Trabalho,
devidamente  aprovado  pela  Comissão  de  Seleção  e  Julgamento.  O
valor mensal do repasse é de 15.555,55 (quinze mil e quinhentos e
cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

São Sebastião do Caí, 26 de abril de 2021.

JÚLIO CÉSAR CAMPANI,
Prefeito Municipal.
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