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I–DADOS DO TOMADOR/ENTIDADE 

 

Identificação do Tomador/Entidade 

CNPJ Tomador: 76.414.028/0001-37                               

Nome: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

Área de Atuação: Educação 

Atividade: Educação Especial 

Periódico Oficial: Diário Oficial do Município 

Identificação do Representante Legal do Tomador/Entidade 

CPF:408.808.779-87 

Nome: Domingos Alberton Spancerski 

Cargo/Função: Presidente 



 

 

II–INFORMAÇÕES GERAIS 

Tipo de Instrumento: Termo de Fomento 

Número do Instrumento: 01 

Ano: 2021 

Periódico de Publicação:  

Data Publicação: 

Data Celebração: 

Data Início da Vigência: 01/01/2021 

Data Fim da Vigência: 31/12/2021 

Data Início da Execução: Fevereiro de 2021 

Data Fim da Execução: Novembro de 2021 

Atividade Principal da Transferência: Educação Especial 

Objeto: Implementação de ação conjunta entre o Município de Medianeira e a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Medianeira para atendimento de alunos com deficiência na 

escolarização na Escola Espaço Amigo. 

Valor Repasse (R$):200.000,00 

Valor Contrapartida (R$) 0,00 

Rendimento Financeiro (R$):0,00 

 

 

 

 

III–RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA 

CPF:  048.079.629-73 

Nome: Semilli Ariana dos Santos Pereira 

Cargo/ Função: Secretaria Escolar 

 

 

 

 

IV–INFORMAÇÕES DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DA TRANSFERÊNCIA 

Banco: Banco do Brasil 

Agência: 0735-8 

Número da Conta: 50441-6 



 

 

V–CHAMAMENTO PÚBLICO/CONCURSO DE PROJETOS 

Procedimento: Dispensa do chamamento publico lei 13019/14 

Número: 01 

Ano: 2021 

 

VII–OBJETO 

Identificação do Tipo de Objeto 

 

( X ) Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 

( X ) Atividades, Serviços ou Manutenção 

(  ) Obras (Construção, Ampliações e Reformas) 

(  ) Aquisição de Imóveis 

 



 

 

VIII–METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS 

Temos com meta aprimorar e aperfeiçoar os trabalhos pedagógicos já desenvolvidos pela instituição, 

favorecendo o desenvolvimento individual de cada um de nossos 95 alunos com necessidades especiais 

e com diversos graus de comprometimento em variadas Síndromes. Os mesmos são atendidos 

exclusivamente pela entidade e acompanhados por uma equipe técnica composta por: Fonoaudióloga, 

Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional e as profissionais de Assistente Social e Psicóloga atendem os 

alunos e acompanham também suas famílias proporcionando uma melhor qualidade de vida à ambos. O 

ensino na modalidade de educação especial a qual a Entidade enquadra-se difere do ensino regular ao 

ponto de que necessita ser adaptado e transformado pedagogicamente para atender de forma inclusiva e 

tendo como objetivo atender de acordo com as diferenças individuais de cada aluno e suas 

especificidades. 

Buscamos manter uma infraestrutura adequada e para isso faz-se necessário a: 

 

- Aquisição de novos materiais e equipamentos permanentes além da revitalização da infraestrutura da 

Escola através de pequenas reformas dos ambientes visando um espaço seguro, confortável, educativo e 

inclusivo para nossos alunos.  

-Aquisição de materiais pedagógicos e de escritório para manter e melhorar os serviços já prestados, 

necessários diante da frequente demanda que a instituição recebe.  

- Implantar uma oficina de esportes aquáticos, para a partir do esporte promover a melhoria da motricidade, 

raciocínio, capacidades físicas, equilíbrio, flexibilidade além de contribuir com a interação social dos 

alunos, com aquisição de materiais e equipamentos necessários para desenvolver os trabalhos realizados 

na piscina térmica da APAE. 

- Implantar uma oficina de capoterapia para todos os alunos adaptando os movimentos da modalidade 

esportiva e musical (capoeira) às necessidades das pessoas não atletas. Trazendo como benefícios o 

desenvolvimento da força muscular, da flexibilidade, da massa muscular e densidade óssea, o 

fortalecimento do tecido cognitivo. Além de combater o stress, a modalidade proporciona uma sensação de 

relaxamento mental e físico. 

-Complementar a oficina de dança e ginástica olímpica, para a garantir a utilização do espaço da estrutura 

construída, possibilitando aos alunos desenvolver a modalidade. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Descrição da Etapa 
Fase 

Data Início Data Fim Valor Previsto 
(R$) 

FASE I – IMPLANTAÇÃO OFICINA ESPORTES 
AQUÁTICOS 
Aquisição de materiais e equipamentos para serem 
utilizados na Piscina Térmica como pranchas e de 
equilíbrio, elásticos para realização de exercícios, Esteira 
mecânica para piscina, Elíptico para piscina, step para 
piscina, caneleiras, palmares e luvas, halteres, pesos, 
tatames, produtos para tratamento da água da piscina e 
afins 
 

 
 
 
 

05/02/2021 

 
 
 
 

05/11/2021 

 
 
 
 

R$42.000,00 

FASE II – COMPLEMENTAÇÃO DA OFICINA DE 
DANÇA E GINÁSTICA OLÍMPICA 
Aquisição de materiais e equipamentos para serem 
utilizados no espaço já construído como suporte para 
pesos e halteres, piso emborrachado, puff, almofadas, 
colchonetes, espelhos, armários, cortinas e persianas, 
barras de inox e afins. 
 

 
 
 
 

05/02/2021 

 
 
 
 

05/11/2021 

 
 
 
 

R$25.000,00 

FASE III – REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA DA ESCOLA 
Aquisição de materiais, equipamentos como fios, 
lâmpadas, tomadas, refletores, canos e conexões, Louça 
sanitária, tintas, cadeiras de rodas, armários, cadeiras, 
porta, fechaduras, bebedouros, torneiras, equipamentos 
de ar condicionado, toldos (cobertura) e afins além de 
despesas com mão de obra para pequenas reformas dos 
ambientes que necessitam. 
 

 
 
 

05/02/2021 

 
 
 

05/11/2021 

 
 
 

R$90.000,00 

FASE IV – IMPLANTAÇÃO DE UMA OFICINA DE 
CAPOEIRA/CAPOTERAPIA 
Aquisição de materiais e equipamentos e despesas para 
serem utilizados pela Capoeira como aparador de chute 
escudo, parador de chute muay thai, berimbais, 
pandeiros, atabaque, caixa de som, agogô, reco reco, 
caxixi, vestimenta, corda. 
 

 
 
 

05/02/2021 

 
 
 

05/11/2021 

 
 

 
R$13.000,00 

 

FASE V - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS 
PEDAGÓGICOS E DE ESCRITÓRIO. 
Aquisição de materiais pedagógicos e de escritório para 
manter os serviços necessários prestados aos alunos 
como lousas, folha sulfite, tinta e toner para impressoras, 
lápis, canetas variadas, borrachas, cadernos, canetões, 
tinta guache, sprays, giz de cera, pincéis, tesouras, fitas 
adesivas, resinas, carimbos, cartolina, tnt, massas de 
modelar, artigos de armarinhos, tecidos e afins. 

 
 

05/02/2021 

 
 

05/11/2021 

 
 

R$15.000,00 
 

FASE VI – COMPLEMENTAÇÃO SALA MULTÍMIDIA E 
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
Aquisição de equipamentos eletro eletrônicos ambas as 
salas como projetores, HDs, Teclados, mouses, e 
manutenção de computadores 

 
 

05/02/2021 

 
 

05/11/2021 

 
 

R$15.000,00 
 

 
TOTAL 

   
R$200.000,00 

 



 

 

 

X– CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Mês/Ano 

Referência 

Valor 

Repasse 

Contrapartida Recursos 

Próprios 

Rendimentos 

Aplicações 

Total 

Previsto 

02/2021 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 

03/2021 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 

04/2021 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 

05/2021 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 

06/2021 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 

Total (R$) 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 
 

 

XI– PLANO DE APLICAÇÃO 

Desdobramento do Tipo de Despesa  Valor da Despesa (R$) 

Material Educativo e esportivo  50.000,00 

Material de consumo 15.000,00 

Material Elétrico e Eletrônico 15.000,00 

Mobiliário 70.000.00 

Material para manutenção de bens e imóveis 15.000,00 

Locação de mão de obra 35.000,00 

Total das Despesas (R$) 200.000,00 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Assinatura e Identificação do 
Gestor da Pasta /Secretaria de 

Educação 
 

Assinatura e Identificação do 
Responsável Legal da Entidade 

 


