
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 06/2018 

José Carlos Cabrera Parra, prefeito do município de Álvares Machado, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais RATIFICA com base no Art. 30 inciso VI da 

Lei 13.019/2014 e alterações posteriores, o processo n° 439/2018 – na modalidade 

Dispensa de Chamamento Publico n° 06/2018, que tem como objeto a celebração de 

Termos de Colaboração entre o município de Álvares Machado e as seguintes entidades 

assistências, serviços e valores: 

1 – Atender alunos da rede municipal, crianças, adolescentes e adultos com disfunção 

neuromotora, doenças neuromusculares e transtorno do espectro autista, oferecendo 

tratamento de habilitação e reabilitação com ações voltadas para área terapêutica e 

educacional – uma quantidade de 15 vagas e amplia-las de acordo com a necessidade 

municipal – Entidade: Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas Lumem 

Et Fides – Valor R$ 35.000,00 pagos em 10 parcelas de R$ 3.500,00. 

2 – Atender alunos da região do Jardim Panorama/ Parque dos Pinheiros – uma 

quantidade de 157 vagas de creche para crianças de 4 meses a 03 anos de idade com 

baixa renda, e amplia-las de acordo com a necessidade municipal, em período integral 

obedecendo as Diretrizes Curriculares – Entidade: Sociedade Civil Lar dos Meninos – 

Valor R$ 634.000,00 pagos em 10 parcelas de R$ 63.400,00. 

3 – Atender alunos da rede municipal na sua integridade, a serviços especializados a 

nível ambulatorial, como psicopedagogia, psicologia, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional, fisioterapia, enfermagem, neurologistas, psiquiatria e pediatria, com 

histórico de deficiência ou necessidades especiais – uma quantidade de 120 vagas e 

amplia-las de acordo com a necessidade municipal – Entidade: Centro Clínico 

Educacional Bem me Quer – Valor R$ 100.000,00 pagos em 10 parcelas de R$ 

10.000,00. 

4 - Atender alunos da rede municipal na sua integralidade com deficiência excepcional 

mental, a partir de zero à fase adulta, proporcionando condição de desenvolvimento 

global através dos programas educacionais, gerindo uma quantidade de  30 vagas e 

ampliá-las de acordo com a necessidade municipal – Entidade: Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – Valor R$ 39.000,00 pagos em 10 parcelas de R$ 3.900,00. 

Álvares Machado, 28 de fevereiro de 2018. José Carlos Cabrera Parra - Prefeito 

 


