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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

EDITAL Nº 69/2022 

CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2022 

 

 

  Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal de Birigui, Estado 

de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por Lei, e 

obedecendo aos preceitos contidos na Lei Federal nº 13.019, de 31 de 

Julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 

2015, Decreto Municipal nº 5.749, de 04 de janeiro de 2017 e instruções 

n.º 01/2020 do tribunal de contas do estado de São Paulo, especialmente 

seu título III, capítulo I, seção IV que trata dos termos de colaboração e 

fomento na área municipal, HOMOLOGA todo o procedimento realizado, 

para que produza os efeitos legais a Chamada Pública n.º 02/2022, que 

objetiva o chamamento público para a seleção de Organização da 

Sociedade Civil (OSC) para a realização de atividade na área de 

educação, ou seja, atendimento educacional (educação infantil) 

em período integral, de crianças de 4 (quatro) meses a 3 (três) 

anos de idade em diversos bairros nesta cidade, mediante 

execução de atividades estabelecidas em plano de trabalho, 

conforme especificações do termo de referência constante do 

anexo I, mediante a transferência de recursos financeiros através 

de termo de colaboração, Lote 01: Centro de Educação Infantil 

Dona Francisca Capriste Scarço, Unidade Carmen Najas (CNPJ 

08.755.680/0002-46) com valor proposto de R$ 1.183.176,00 ( Um milhão 

cento e oitenta e três mil e cento e setenta e seis reais). Lote 02: Centro 

de Educação Infantil Dilma Guimarães Azevedo (CNPJ 

05.198.187/0001-01), com valor proposto de R$ 946.540,80 (Novecentos 

e quarenta e seis mil e quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos). 
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Lote 03: Centro de Educação Francisca Capriste Scarço (CNPJ 

08.755.680/0001-65), com valor proposto de R$ 1.183.176,00 (Um milhão 

cento e oitenta e três mil e cento e setenta e seis reais). Lote 04: Creche 

D. Josefina Gonçalves Silva (CNPJ 44.431.690/0001-09), com valor 

proposto de R$ 946.540,80 (Novecentos e quarenta e seis mil e 

quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos) .Lote 05: Centro de 

Educação Infantil Lar Nossa Senhora das Graças (CNPJ 

51.100.980/0001-35), com valor proposto de R$ 946.540,80 (Novecentos 

e quarenta e seis mil e quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos). 

Lote 06:Centro de Educação Onofre Assunção dos Santos (CNPJ 

05.151.638/0001-47), com valor proposto de R$ R$ 2.050.838,40 (Dois 

milhões e cinquenta mil e oitocentos e trinta e oito reais e quarenta 

centavos). Lote 07: Centro de Educação Infantil Dilma Guimarães 

Azevedo (CNPJ 05.198.187/0001-01) ( Pedro Marin Berbel), com valor 

proposto de R$ 1.183.176,00 ( Um milhão cento e oitenta e três mil e 

cento e setenta e seis reais). Lote 08: Associação Beneficente Família 

Feliz - ABFF (CNPJ 15.794.715/0001-30), com valor proposto de R$ 

1.054.346,44 (Um milhão, cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e 

seis reais e quarenta e quatro centavos), tendo sido declaradas 

vencedoras as com especificações unitárias e totais conforme planilha 

anexada ao processo, e por atender as exigências do Edital. 

 

   Birigui-SP, 23 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

LEANDRO MAFFEIS MILANI 

PREFEITO MUNICIPAL  
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