
Estado de Santa Catarina 
Município de Fraiburgo

Nº Termo de
Fomento

Instituição Objeto Valor Total Valor Mensal Amparo Legal Status

TF18PMF04 –
TA.TF19PMF01 –
TA.TF19PMF03 –
TA.TF19PMF12 –
TA.TF20PMF02 –
TA.TF20PMF05 –
TA.TF20PMF10 –
TA.TF21PMF01

Associação dos Pais
e Amigos do Autista

– AMA

Este termo de fomento, decorrente da
dispensa  de  chamamento  público  nº
0001/2018, processo administrativo nº
4522/2018,  tem  por  objeto  a
celebração,  em  regime  de  mútua
cooperação,  de  parceria  destinada  à
consecução de finalidades de interesse
público  e  recíproco,  mediante  a
realização do projeto de atendimento a
pessoas  com  necessidades  especiais,
conforme  detalhado  no  plano  de
trabalho  anexo,  parte  integrante  do
presente termo de fomento.

R$ 195.000,00
(cento e noventa e

cinco mil reais) 

Em 12 (doze)
parcelas (janeiro

2021 a dezembro de
2021) – valor

variável, conforme
cronograma de

execução financeira.

Lei Federal nº
13.019/2014

Vigente

TF19PMF01 –
TA.TF20PMF03 –
TA.TF20PMF06

Associação dos
Programas

Educacionais e
Assistenciais – PEAL

Este Termo de Fomento, decorrente da
Dispensa  de  Chamamento  Público  nº
0001/2019, Processo Administrativo nº
3784/2019,  tem  por  objeto  a
celebração,  em  regime  de  mútua
cooperação,  de  parceria  destinada  à
consecução de finalidades de interesse
público  e  recíproco,  mediante  a
realização  do  Projeto  PEAL  –
Contraturno  Escolar,  conforme
detalhado no Plano de Trabalho anexo,
parte integrante do presente Termo de
Fomento.

R$ 60.000,00
(sessenta mil

reais)

Em 12 (doze)
parcelas (novembro

2020 a outubro
2021) no valor de R$
5.000,00 (cinco mil

reais)

Lei Municipal nº
2380/2017; Lei

Federal nº
13.019/2014

Vigente

TF19PMF02 –
TA.TF20PMF08

Associação dos
Músicos de

Este Termo de Fomento, decorrente da
Inexigibilidade de Chamamento Público

R$ 18.000,00
(dezoito mil reais)

Em 12 (doze)
parcelas (dezembro

Lei Municipal nº
2379/2017; Lei

Vigente



Estado de Santa Catarina 
Município de Fraiburgo

Fraiburgo – AMUF

nº 0002/2019, Processo Administrativo
nº  4300/2019,  tem  por  objeto  a
celebração,  em  regime  de  mútua
cooperação,  de  parceria  destinada  à
consecução de finalidades de interesse
público  e  recíproco,  mediante  a
realização  do  Projeto  Música  para
Todos,  conforme  detalhado  no  Plano
de Trabalho anexo, parte integrante do
presente Termo de Fomento.

2020 a novembro
2021) no valor de R$

1.500,00 (mil e
quinhentos reais)

Federal nº
13.019/2014 Vigente

 TF19PMF03

Associação de Pais e
Amigos dos

Excepcionais de
Fraiburgo – APAE

Este Termo de Fomento, decorrente da
Inexigibilidade de Chamamento Público
nº 0003/2019, Processo Administrativo

nº 4299/2019, tem por objeto a
celebração, em regime de mútua

cooperação, de parceria destinada à
consecução de finalidades de interesse

público e recíproco, mediante a
realização do Projeto APAE Fraiburgo,

conforme detalhado no Plano de
Trabalho anexo, parte integrante do

presente Termo de Fomento.

R$ 174.157,80
(cento e setenta e
quatro mil cento e
cinquenta e sete
reais e oitenta

centavos)

Em 12 (doze)
parcelas (janeiro

2021 a dezembro de
2021) no valor de R$
14.513,15 (quatorze

mil quinhentos e
treze reais e quinze

centavos)

Lei Federal nº
13.019/2014 Vigente

Nº Termo de
Colaboração

Instituição Objeto Valor Total Valor Mensal Amparo Legal Status



Estado de Santa Catarina 
Município de Fraiburgo

TC18PMF01 –
TA.TC19PMF08 –
TA.TC19PMF11 –
TA.TC20PMF02 

Associação Focinhos
do Amor – AFOAMO

Este Termo de Colaboração, decorrente
do  Chamamento  Público  0002B/2018,
tem  por  objeto  a  celebração,  em
regime  de  mútua  cooperação,  de
parceria  destinada  à  consecução  de
finalidades  de  interesse  público  e
recíproco,  mediante  a  realização  do
projeto  “Resgatar  adotar  Amar”,
conforme  detalhado  no  Plano  de
Trabalho anexo.

R$ 36.000,00
(trinta e seis mil

reais)

Em 12 (doze)
parcelas (novembro
2020 a outubro de

2021) no valor de R$
3.000,00 (três mil

reais)

Lei Federal nº
13.019/2014 Vigente

TC19PMF01 –
TA.TC19PMF10 –
TA.TC20PMF01 -
TA.TC21PMF01

Associação
Desportiva, Cultural

e Recreativa
Fraiburgo Futsal –

ACREF

Este Termo de Colaboração, decorrente
do  Chamamento  Público  0001/2019,
tem por objeto é a seleção de 1 (uma)
proposta  para  a  consecução  de
atividades  do  esporte,  no
desenvolvimento do Futebol de Salão –
Futsal,  adulto  masculino,  para
representatividade  do  Município  de
Fraiburgo  em  ligas  estaduais  e
regionais, mediante prévia deliberação
da Fundação  Municipal  de  Esportes  e
Lazer  –  FME,  conforme  detalhado  no
Plano de Trabalho anexo.

R$ 36.000,00
(trinta e seis mil

reais)

Em 12 (doze)
parcelas (abril 2021
a março 2022) no

valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)

Lei Federal nº
13.019/2014

Vigente



Estado de Santa Catarina 
Município de Fraiburgo

TC19PMF03 –
TA.TF20PMF01

Associação
Empresarial de

Fraiburgo – ACIAF

Este  Termo  de  Colaboração,
decorrente  do  Chamamento  Público
0004A/2019,  tem  por  objeto  a
celebração,  em  regime  de  mútua
cooperação,  de  parceria  destinada  à
consecução de finalidades de interesse
público  e  recíproco,  mediante  a
realização  do  projeto  “IFTM  –
INCUBADORA  FRAIBURGO  TERRA
DA  MAÇÃ”,  conforme  detalhado  no
Plano de Trabalho anexo.

R$ 120.000,00
(cento e vinte mil

reais)

Em 12 (doze)
parcelas (dezembro
de 2020 a novembro
2021) no valor de R$
10.000,00 (dez mil

reais)

Lei Federal nº
13.019/2014 Vigente

Nº Convênio Instituição Objeto Valor Total Valor Mensal Amparo Legal Status

CV21PMF0001

Associação
Fraiburguense de
Saúde Coletiva –

AFSC

O presente  Convênio  tem por  objeto,
em  consonância  com  o  Plano  de
Trabalho  apresentado  e  com  as
exigências contidas no Anexo Único, a
transferência  de  recursos  ao
CONVENENTE para auxiliar  no custeio
de  despesas  de  manutenção  das
atividades  hospitalares,  despesas
operacionais  dos  serviços  de  saúde,
entre  outros,  para  o  atendimento  de
toda a população fraiburguense

R$ 4.510.000,00
(quatro milhões e
quinhentos e dez

mil reais)

Em 10 (dez) parcelas
(março de 2021 a

dezembro de 2021)
no valor de R$

451.000,00
(quatrocentos e

cinquenta e um mil
reais)

Decreto Municipal
nº 0020/2007 e

Resolução CMS nº
001/CMS/2021

Vigente


