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RESUMO DO TERMO DE FOMENTO N"* 024/2019

PROCESSO: SPMJ 515/2019

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

COLETIVO DE ENTIDADES NEGRAS DA BAHIA - CEN, inscrita (o) no CNPJ sob n°.
n° 007.684.218/0001-51

OBJETO: O presente termo de fomento tem por objeto executar o projeto Vitrine
Cultural que tem como proposição promover atividades de natureza formativa através
de 05 oficinas, atendimentos, pesquisa, fórum e campanha que estimulem a
sensibilização pela cultura da paz e enfretamento a violência destinada a 100 (cem)
crianças e adolescentes de 12 a 17 anos e 11 meses, residentes nas áreas atendidas
pela Prefeitura Bairro X - Valéria, com proposição de fomentar atividades de natureza
formativa através de 05 oficinas e atividades de cine clube.

O projeto contemplará aos bairros da Prefeitura Bairro X - Valéria atendendo o Eixo IV,
do Edital de Chamamento Público 003/2018. As oficinas acontecerão nas
dependências do Centro de Cultura e Cidadania de Pirajá localizado na Rua São
Bartolomeu, São João, CEP 40.490-246.

O Projeto tem como finalidade atender no total 100 crianças e adolescentes, com 12
até 17 anos e 11 meses, oficinas pensadas por profissionais, fomentando a
ressignificação e valorização da vida, cidadania, cultura, paz, prevenção, abuso sexual
e discriminação contra crianças e adolescentes, bem como elaborar o mapa da
violência nas escolas da região, detalhados no Plano de Trabalho, constante do
Processo Formalização n° 515/2019, peça esta que integra este instrumento
independentemente de transcrição.

Valor total: R$ 199.876,12 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e seis
reais e doze centavos)

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

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

DATA DE ASSINATURA: 16 de dezembro de 2019.
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