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RESUMO DO TERMO DE FOMENTO N° 011/2019

PROCESSO: SPMJ 308/2019

CONVENENTES: PMS/SPMJ - CNPJ n" 13.927.801/0031-64

ASSOCIAÇÃO SONS DO BEM, inscrita (o) no CNPJ sob n°. 04.955.132/0001-28

OBJETO: O presente termo de fomento tem por objeto executar o projeto TECA -
TECnologias que visa promover o desenvolvimento íntegra! de 60 (sessenta)
adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos e 11 meses, em situação de
vulnerabilidade social, localizados no município de Salvador nas áreas atendidas pela
Prefeitura Bairro II Subúrbio - Ilhas, por meio de atividades de formação nas
tecnologias e do resgate da cultura popular brasileira, em parceria com escolas
públicas, privadas e comunitárias, de forma a prepará-los para participarem da
sociedade como cidadãos de direitos pela equidade de inserção no mundo do
trabalho. As atividades serão realizadas na Rua Arco do Triunfo, n.° 830, Rio Sena,
CEP 40.715-480.

O projeto contempla o eixo IV, atendendo a área de abrangência da Prefeitura Bairro II
Subúrbio ~ Ilhas, e tem como proposta ofertar oficinas de informática básica e
atividades extras relacionadas a cultura e a literatura, de fotografia, de produção
audiovisual para 60 adolescentes, com idade de 12 a 17 anos e 11 meses, em
situação de vulnerabilidade social.

O Projeto tem como finalidade contribuir para a formação dessas crianças e
adolescentes, utilizando dos elementos das mídias sociais digitais, da informática, da
fotografia e da produção audiovisual, como forma de criar estímulos para o
protagonísmo juvenil, a partir do formato pedagógico que propõe a interação,
criatividade, conexão e autonomia dos aprendizes, detalhado no Plano de Trabalho,
constante do processo de formalização n° 308/2019, peça esta que integra este
Instrumento independentemente de transcrição.

Valor total: R$ 199.997,41 (Cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e
sete reais e quarenta e um centavos)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do termo de fomento.

BASE LEGAL: Lei n° 13.019/2014, Decreto Municipal n° 29.129/2017, Edital SPMJ
003/2018 e Res. n° 1385/2019 TCM/Ba.

DATA DE ASSINATURA: 24 de setembro de 2019.

ROGERIA lè ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Rolíttôas paj^ Mulheres Infância e Jm^ntude - SPMJ

DA SANTOS RAMOS/LIMA
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.ARLt


