
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO  

 
 

ATA DA CENTESÍMA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR 
DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 

´́ ´ ´́  
 
 
 
 
 
 
 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, as 14h00, de maneira remota, utilizando a 
plataforma - Google Meet, reuniram-se os membros do Conselho Diretor do Fundo de Assistência à Educação. 
Estiveram presentes na reunião as conselheiras: Nueli Olinda Quirino de Souza Vinturini, Patricia dos Santos 
Vieira de Oliveira e Cintia Regina Motta Kitamura; além de Carlos Henrique Rangon Antunes, do Serviço de 
Apoio Administrativo aos Conselhos Municipais e a convidada Ilka Baracho da Silva, Diretora da Divisão de 
Controle Financeiro. A reunião se inicia com a leitura da ordem do dia: a) Leitura e aprovação da ata da reunião 
anterior; b) Análise da prestação de contas – Agosto/2021; c) Informes e outros assuntos. a.1) É realizada a 
leitura da ata da centésima sexagésima terceira reunião ordinária do Conselho Gestor do FAED, sendo 
aprovada por todos os presentes. Passando para o “item b” da pauta; b.1) É apresentado em tela o saldo das 
contas do FAED em 31 de agosto de 2021, sendo elas: CENFORPE – R$ 268.961,43 (duzentos e sessenta e 
oito mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), EDUCAX – R$ 401.427,36 
(Quatrocentos e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) e FAED5 – R$ 66.264,63 
(sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos), totalizando um montante de 
R$ 736.653,42 (Setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos); 
b.2) Além disso é apresentando um total de gastos acumulados no ano de R$ 538.856,24 (quinhentos e trinta 
e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) - (anexo I). b.3) A prestação de contas 
dos recursos do FAED até 31 de agosto de 2021 é aprovada por unanimidade. Passando para o “item c” da 
pauta; c.1) O sr. Carlos informa que foi realizado pregão eletrônico para a contratação de empresa que realizará 
a instalação e manutenção das portas de vidro temperado no CENFORPE, conforme Deliberação FAED nº 
04/2021 (Processo de compra nº 01293/2021), no entanto houve uma diferença na ordem de R$5.613,00 (cinco 
mil, seiscentos e treze reais) no valor, sendo necessário assim liberação adicional por meio de termo aditivo. 
c.2) A sra. Ilka informa que pelas normas para licitações e contratos da Administração Pública (Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993), a compra direta através do menor orçamento somente poderia ser realizada sem o 
processo licitatório adequado caso o valor fosse inferior a R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), 
orientando assim que as futuras deliberações baseadas em orçamentos sejam emanadas com o preço médio. 
Deliberações: c.1.1) Deliberação FAED nº 07/2021: Em análise à necessidade de liberação de recursos 
adicionais para ocorrer com despesas do processo de contratação Nº 01293/2021, este conselho delibera, por 
unanimidade de votos, pela emissão de termo aditivo à Deliberação FAED Nº 04/2021, no valor de R$ 5.613,00 
(cinco mil, seiscentos e treze reais). Sendo esgotada a pauta, com o agradecimento a todos os presentes, a 
reunião é encerrada às 14:25h, eu, Carlos Henrique Rangon Antunes, secretário da reunião, lavrei a presente 
ata que será assinada por mim e por todos os presentes. 
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ANEXO I 

 

 

 


