
 

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 
 

 
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO POR DISPENSA 

 
 
Processo: TERMO DE COLABORAÇÃ
Base Legal: Art. 30 inciso I da Lei n' 13.019/2014
Administração Pública: Município de Balneário Camboriú
Interveniente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Organização da Sociedade Civil: Centro Educacional Vianna de Carvalho,

 

TÍTULO: O Centro Educacional "Vianna de Carvalho"
tem por finalidade prestar atendimento educacional a crianças residentes no município na faixa 
etária de zero a seis anos incompletos de idade; fundada em dezesseis de dezembro de dois mil e 
onze (16/12/2011). 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
nove dias  à cinco anos e onze meses e vinte nove dias com a disponibilização de vagas integrais 
e parciais, na educação infantil, oriundas do 
sejam residentes no município de Balneário Camboriú, disponibilizando, inclusive, alimentação 
adequada e recomendada por profissional qualificado, necessária durante o horário de 
permanência em que a criança esteja em atendimento. Sendo 1
parciais. 
Será repassado o valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) dividido em duas 
parcelas de R$230.000,00. 
Vigência: 01 de fevereiro de 2022 a 31 de 
 
 
O presente Termo encontra-se disponível no endereço eletrônico:
https://controladoria.bc.sc.gov.br/controladoria
 
 
Balneário Camboriú, 01 de fevereiro
 
 
 

__________________________
MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO POR DISPENSA PMBC/SEDUC Nº 002

TERMO DE COLABORAÇÃO POR DISPENSA PMBC/SEDUC Nº 002
Base Legal: Art. 30 inciso I da Lei n' 13.019/2014 
Administração Pública: Município de Balneário Camboriú 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC 

Centro Educacional Vianna de Carvalho,

O Centro Educacional "Vianna de Carvalho" é uma sociedade civil sem fins lucrativos e 
tem por finalidade prestar atendimento educacional a crianças residentes no município na faixa 
etária de zero a seis anos incompletos de idade; fundada em dezesseis de dezembro de dois mil e 

DENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Atender crianças de zero a três anos, onze meses e vinte e 
nove dias  à cinco anos e onze meses e vinte nove dias com a disponibilização de vagas integrais 
e parciais, na educação infantil, oriundas do Programa Fila Única da educaçã
sejam residentes no município de Balneário Camboriú, disponibilizando, inclusive, alimentação 
adequada e recomendada por profissional qualificado, necessária durante o horário de 
permanência em que a criança esteja em atendimento. Sendo 185 vagas integrais e 60 vagas 

Será repassado o valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) dividido em duas 

de 2022 a 31 de março de 2022. 

disponível no endereço eletrônico: 
https://controladoria.bc.sc.gov.br/controladoria  

fevereiro de 2022. 

_________________________________________________________________
MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO 

Secretária de Educação - SEDUC 

 

PMBC/SEDUC Nº 002/2022 

O POR DISPENSA PMBC/SEDUC Nº 002/2022 

Centro Educacional Vianna de Carvalho, 

é uma sociedade civil sem fins lucrativos e 
tem por finalidade prestar atendimento educacional a crianças residentes no município na faixa 
etária de zero a seis anos incompletos de idade; fundada em dezesseis de dezembro de dois mil e 

Atender crianças de zero a três anos, onze meses e vinte e 
nove dias  à cinco anos e onze meses e vinte nove dias com a disponibilização de vagas integrais 

Programa Fila Única da educação, cujas famílias 
sejam residentes no município de Balneário Camboriú, disponibilizando, inclusive, alimentação 
adequada e recomendada por profissional qualificado, necessária durante o horário de 

85 vagas integrais e 60 vagas 

Será repassado o valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) dividido em duas 

_______________________________________ 


