
PREFEITURADE 

SAO 	.O 

TERMO DE COLABORAcAO 

TERMO DE COLABORAcAO No 015/SMADS/2020 
Processo SEI no 6024.201910006940-4 

A PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS. inscrita no CNPJ sob no 
60.269.45310001-40, localizada na Rua Libero BadarO, 569 - Centro, doravante denominada 
simplesmente SMADS, neste ato representada pelo(a) Sr(a). LILIANA MARTA CAPOZZIELLI 
LODUCA CRUZ. Supervisor(a) de Assistência Social Mooca - SAS/MO, conforme delegação 
prevista no inciso VI do artigo 20  da Instrução Normativa no 0315MAD512018, corn redação 
alterada pela lnstrução Normativa no O1ISMADSI2019 e a Organizacão da Sociedade Civil: 
União Brasileiro Israelita do Bern Estar Social - UNIBES, inscrita no CNPJ no 
60.978.723/0001-91, titular da certificação em SMADS sob o no 26.251, inscrita no Conselho 
Municipal de Assisténcia Social - COMAS-SP sob o no 172/2011, corn sede na Rua Rodolfo 
Miranda, 287/293 - distrito Born Retiro, Subprefeitura SE, neste ato representada pelo(a) 
seu(sua) Presidente (ou Representante legal). Senhor(a) Gabriel Zitune, RG no 4.407.167, 
CPF no 075.424.538-15, doravante denominada sirnplesmente OSC, corn fundamento na Lei 
Federal no 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal no 57.575/2016 e nos termos 
da Instrução Normativa no 0315MAD512018, corn redação alterada pela lnstrução Normativa no 
01ISMADSI2019. celebram a presente parceria, nos termos e clãusulas que seguem. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO 

1.1. Constitui objetivo da celebração da presente parceria a conjugação de esforcos e recursos, 
para assegurar direitos socioassistenciais para a população que deles necessitar, tendo em 
vista o continuo desenvolvimento e aprimorarnento das atençOes oferecidas nos serviços que 
compOem, em rede, o Sistema Unico de Assistência Social de ãmbito nacional - SUAS e a 
polItica de assisténcia social na cidade de São Paulo, no ãmbito da rede de seguranca social, 
rnantendo urn sistema de vigilãncia. rnonitorarnento e avaliação, que assegure padrão de 
qualidade no atendimento e garantia do caréter püblico na acão. bern como informação aos 
usuãrios de seus direitos. perrnitindo a troca de experlencias para uma gestão descentralizada 
e participativa corn o comprornisso de buscar alternativas para reversão do processo de 
reprodução da desigualdade social na cidade de São Paulo. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. Através do presente. a PMSP/SMADS e a OSC, registrarn interesse para a parceria, de 
acordo corn os padrOes das ofertas que o cornpOern, estabelecidos nas normas técnicas 
oriundas de SMADS. e em conforrnidade com o Plano de Trabalho apresentado, acrescido dos 
elementos constantes do parecer do(a) Supervisor(a) de Assistência Social visando a 
prestação de serviço conforrne segue: 

2.1.1. Tipo de Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecirnento de VInculos - SCFV 
2.1.2. Modalidade: (se for o caso): Centro de Desenvolvirnento Social e Produtivo 
para Adolescentes, Jovens e Adultos - CEDESP. 
2.1.3. Capacidade de atendirnento 

2.1.3.1. Nümero total de vagas: 160 vagas 
2.1.3.2. Turnos: (se for o caso): Manhã e Tarde 
2.1.3.3. NLirnero de vagas por turno: (Se for o caso): 60 vagas Manhã e 100 Tarde 
2.1.3.4. Nürnero de vagas por género: XXXX 
2.1.3.5. NUmero de vagas por eixos tecnolOgicos: 

- Turismo e Hospitalidade e Lazer - 20 vagas 
- Gestão e Negocios - 100 vagas 
- Info rrnacao e Cornunicacao - 40 vagas 

2.1.4. Area de abrangencia: Distrito Pan 
2.1.5. Nome Fantasia: (quando houver): CEDESP UNIBES 
2.1.6. SAS responsãvel pela celebração e monitorarnento e avaliação: Mooca 
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2.2. A OSC desenvolverã o serviço descrito consoante o Piano de Trabaiho, constante no 
Processo eletrOnico SEI mencionado no preãmbulo deste Termo de Colaboração, que é parte 
integrante do mesmo. independente de transcrição. 
2.3. 0 objeto da presente parceria sera prestado de acordo corn as especificacOes constantes 
na Tipificação da Rede Socloassistencial do Municipio de São Paulo nos termos da Iegislação 
vigente e as que vierem a ser editadas. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ExEcucAo, VIGENCIA DA PARCERIA e 
ALTERAc0ES 

3.1.0 prazo de execução e de vigência desta Parceria corresponderã periodo de 5 (cinco) 
anos, ou seja, de 01/02/2020 a 31/01/2025. 
3.1.1. Somente apos aprovação da prestação de contas final estarã a OSC desobrigada 

das clãusulas do presente terrno. 
3.2. A liberação dos recursos financeiros para as despesas previstas no Piano de Trabaiho 

aprovado sera realizada a partir da data de inicio de vigéncia da parceria. nos termos do 
que consta na Seção II - Dos Recursos Financeiros, do Capitulo VI - DA EXECUA0 DA 
PARCERIA da lnstrução Normativa n° 03/SMADS/2018, corn redação alterada pela 
Instrução Normativa n° O1/SMADS/2019. 

3.3. 0 prazo de vigência previsto no item 3.1 poderã ser prorrogado por rnais 5 (cinco) anos. 
3.4. Por acordo entre as partes. o termo de colaboração poderã sofrer alteraçOes, desde que 

não seja transfigurado o seu objeto inicial, nos termos da Seção II - Das AlteraçOes, do 
Capitulo V — DO TERMO DE COLABORAçAO da lnstrução Normativa n° 03/SMADS/2018, 
corn redação alterada pela lnstrução Normativa n° O1/SMADS/2019. 

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL DE PRESTAcAO DO SERVIO 

4.1. 	A prestação do serviço sera realizada em irnóvel corn as seguintes caracteristicas: 
4.1.1. Tipo de irnóvel: Próprio Municipal disponibilizado pela SMADS 
4.1.2. Endereco(s): Rua Pedro Vicente, 569 
4.1.3. Distrito: Pan 
4.1.4. Subprefeitura: Mooca 

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.1. A presente parceria irnporta no repasse pela PMSP/SMADS: 
5.1.1. do valor total da parceria de R$ 4.638.708,60 (Quatro rnilhôes, seiscentos e 
trinta e oito mu, setecentos e oito reals e sessenta centavos), sendo: 

5.1.1.1. RS 850.429,91 o repasse no presente exercIcio. conforme: 
• Nota de Empenho n° 8.800 
• Dotação n° 93.10.08.243.3023.6168.3.3.50.39.00.00 - Man utencao e 

Operacao de Equipamentos para Acoes de Orientacao ao Mundo 
do Trabaiho para Adolescentes, Jovens e Adultos. 
.5.1.1.1. Fonte Municipal: R$ 77.311,81 (Setenta e sete mu, 
trezentos e onze reals e oitenta e urn centavos) 
.5.1.1.2. Fonte Estadual: R$ XXXX 
.5.1.1.3. Fonte Federal: R$ XXXX 

5.1.2. do valor mensal de repasse para a parceria de: R$ 77.311,81 (Setenta e sete 
mu, trezentos e onze reais e oitenta e urn centavos), composto por: 

5.1.2.1. Valor da planilha referencial para custeio do serviço: R$ 77.311,81. 
sendo: 

5.1.2.1.1. Rernuneração de Pessoal e encargos relacionados: R$ 
48.971,43; 
5.1.2.1.2. Outras Despesas: R$ 28.340,38; menos R$ XXXX de valor 
de IPTU. 

5.1.2.2. Aluguel: R$ XXXX. 
5.1.3. Alérn do repasse mensal indicado no item 5.1.2., o custeio mensal do objeto 

desta parceria sera composto tarnbém pelos recursos financeiros 
disponibilizados diretarnente pela SMADS para a prestação do serviço. 
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considerados os casos em que a propria SMADS celebra diretamente o 
contrato de locaçao do imóvel em que o objeto da parceria sera executado. 
bern como os casos em que a SMADS paga diretamente as despesas das 
concessionárias püblicas, taxas e impostos relativos ao imOvel. Os recursos 
financeiros referidos neste item correspondem ao valor mensal de: 

5.1.3.1. valor da locaçao do imóvel: R$ XXXX 
5.1.3.2. estimativa de despesa mensal referencial corn concessionãrias 
püblicas: R$ 2.339,68. 

5.2. A parceria terã o valor de R$ XXXX como VERBA DE IMPLANTAcAO, em parcela ünica, 
para a implantaçao do obi eto desta parceria, nos termos da Seçao IX - Da verba de 
lrnplantação, do Capitulo VI - DA EXECUçAO DA PARCERIA da lnstruçao Normativa no 
03ISMADS/2018. corn redaçao alterada pela lnstruçao Normativa no O1ISMADSI2019. 

5.2.1. Para recebimento da verba da implantaçao. a OSC deverã requeré-la 
no rnontante real necessãrio, apos a formalizaçao do Termo de Colaboraçao, 
apresentando justificativa da necessidade da despesa, nos termos do artigo 
106 da lnstruçao Normativa 03/SMADSI2018. 
5.2.2. A utilizaçao do recurso referente a verba de implantaçao e a sua 
prestaçao de contas deverà ser realizada em ate 65 (sessenta e cinco) dias 
apOs 0 efetivo recebimento dos recursos pela OSC e sera formalizada nos 
mesmos autos do processo de prestaçao de contas da parceria, por meio do 
Demonstrativo de Gerenciarnento dos Recursos Financeiros - Verba de 

Implantaçao', cujo modelo consta no Manual de Parcerias da SMADS. 
instruIdo com cOpia simples dos cornprovantes das despesas realizadas. 
5.2.3. Eventual saldo não utilizado ou não aprovado na prestaçao de contas 
deverã ser descontado no repasse do més subsequente a prestaçao de 
contas da verba de implantaçao. 

5.3. Os recursos destinados ao Termo de Colaboraçao firmados obedecerão ao disposto na 
Seçao II - Dos Recursos Financeiros, do Capitulo VI - DA EXECUcAO DA PARCERIA, da 
lnstrução Normativa no 03ISMADSI2018, corn redaçao alterada pela lnstruçao Normativa no 
O1/SMADS/2019. 
5.4. Os valores repassados pela SMADS. serão mediante crédito em conta corrente da 050, 
aberta especificamente em instituiçao financeira püblica, para a execuçao desta parceria, apos 
a assinatura do Termo de Cola boraçao. 

5.4.1. A OSC deverã manter uma conta poupança especifica para a parceria, para 
movirnentaçao dos recursos destinados ao fundo provisionado. 
5.4.2. A 050 poderã optar por movimentar os recursos repassados nos termos do 
item 5.4. em instituiçào financeira privada, ficando as custas desta conta a cargo da 
mesma. 
5.4.3. Os rendimentos de ativos financeiros das contas mencionadas no item 5.4. 
serão aplicados no objeto da parceria, na mesma finalidade dos recursos depositados 
nas niesmas, estando sujeitos as mesmas condiçOes de prestação de contas exigidas 
para os recursos transferidos. 
5.4.4. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos püblicos 
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicaçOes financeiras 
realizadas. serão devolvidos a administração püblica por ocasião da finalizaçao da 
parceria, nos termos do artigo 52 da Lei no 13.019/2014. 

5.5. E vedada a utilizaçao dos recursos repassados pela PMSP/SMADS em finalidade diversa 
da estabelecida neste instrumento, bern como no pagamento de despesas efetuadas anterior 
ou posteriormente ao periodo acordado para a execução do objeto desta parceria, exceto para 
pagamento posterior nos termos do paragrafo ünico do artigo 75 da lnstruçao Normativa no 
03/SMADS/201 8. 
5.6. Toda movimentaçao de recursos no ãmbito da parceria sera realizada mediante 
transferência eletrônica sujeita a identificação do beneficiário final e a obrigatoriedade de 
depósito em sua conta bancãria. 

5.6.1. Excepcionalmente, poderão ser feitos pagamentos em especie ou em cheques, 
desde que comprovada a impossibilidade fisica de pagamento mediante transferéncia 
bancaria paragrafo 40  do artigo 73 da Instrução Normativa no 03/SMADS/2018. 

5.7. F permitida a aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais a 
consecução do objeto e a contratação de serviços para adequação de espaco fisico, desde que 
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necessãnos a instaiacao dos referidos equipamentos e materials, nos termos da Secao VII - 
Das Compras e Contrataçöes e da Seçao VIII - Da Aquisição de Bens Permanentes, do 
Capitulo VI - DA EXECUcAO DA PARCERIA, da instruçao Normativa no 03/SMADS/2018, 
corn redacao aiterada pela Instruçao Normativa no 01/SMADS/2019. 
5.8. A estimativa da composição do custeio mensal do objeto desta parceria está discriminada 
no instrumental denominado "PLANILHA REFERENCIAL DE COMPOSIcAO DOS CUSTOS 
DOS SERvIcOS", cujos valores serào divuigados por ato normativo especifico da SMADS. 
5.9. A estimativa para gastos por parte da OSC deverã estar discriminada no instrumental 
denominado 'PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS - PRO' devidarnente deliberado que 
integra o Piano de Trabaiho. 
5.10. Durante a vigencia deste termo é permitido o remanejarnento de recursos inscritos como 
diretos e indiretos constantes do piano de trabaiho, de acordo corn os critérios e prazos 
estabelecidos nas norrnas vigentes editadas pela SMADS, desde que não aitere o valor total da 
parceria. 
5.11.0s recursos da parceria geridos peias OSC não caracterizam receita prOpria, mantendo a 
natureza de verbas ptbiicas. 

5.11.1. Não e cabivei a exigëncia de emissâo de Nota Fiscal de Prestaçào de 
Serviços tendo a Municipalidade como tornadora nas parcerias celebradas corn 
OSCs. 

CLAUSULA SEXTA - DA PRESTAcAO DE CONTAS 

6.1. 0 primeiro repasse podera ser concedido imediatamente apOs a assinatura do Termo de 
Coiaboraçao, observando-se as condiçOes estabeiecidas o artigo 72 da Instrução Normativa no 
03/SMADS/2018 e para os demais repasses. a OSC deverà apresentar todos os documentos 
do Ajuste Financeiro Mensal, referente ao més anterior do repasse. 

6.1.1. Durante o periodo do primeiro semestre da parceria, o Gestor da Parceria deverã 
elaborar e deiiberar sobre a prestação do serviço, mediante a emissão do 
"ATESTE DE PRESTAcAO DO SERVIc0", nos termos do artigo 124 da Instrução 
Normativa no 03/SMADS/2018. 

6.2. Mensairnente e ate o dia 15 (quinze) de cada mês, a OSC deverã apresentar Ajuste 
Financeiro Mensal conforme consta nos artigos 120 e 121 da instruçào Normativa no 
03/SMADS/2018, corn redaçao aiterada pela Instruçao Normativa no 01/SMADS/2019. 

6.2.1. A 050 devera apresentar os seguintes documentos que comporao o Ajuste 
Financeiro mensal-. 
6.2.1.1. Declaraçao de Ajuste Financeiro - DEAFIN; 
6.2.1.2. Reiatório Sintético de Conciliaçao Bancaria para as cada conta corrente 

e poupança; 
6.2.1.3. Extratos bancarios das contas especificas vinculadas a execuçao da 

parceria: 
6.2.1.4. MemOria de cálcuio de rateio das despesas coletivas. 

6.2.2. A apresentação na Integra dos documentos rnencionados no item anterior é 
suficiente para a iiberaçao dos recursos do mês seguinte, exceto na ocorrência 
das hipOteses previstas no paragrafo 40  do artigo 130 da lnstruçao Normativa 
03/SMADS/2018. 

6.3. A prestação de contas da parceria ceiebrada sera parcial, a cada semestre de vigencia do 
referido Termo de Coiaboraçao, nos termos da Seçao ii - Da Prestaçao de Contas Parcial. do 
Capitulo X - DAS PRESTAcOES DE CONTAS, e final nos termos Secão ill - Da Prestação de 
Contas Final, do Capitulo X - DAS PRESTAcOES DE CONTAS da lnstruçao Normativa no 
03/SMADS/2018, corn redação aiterada pela Instrução Normativa no 01/SMADS/2019. 
6.4. Os recursos financeiros repassados serão utilizados pelo periodo de urn ano denominado 
"ANUALIDADE", nos termos da Seçao V - Dos instrumentais para utilizaçao e controle dos 
recursos financeiros, do Capitulo VI - DA EXECUcAO DA PARCERIA, da Instrução Normativa 
no 03/SMADS/2018, corn redação alterada pela Instruçao Normativa no 01/SMADS/2019. 
6.5. Os recursos financeiros destinados ao Fundo Provisionado deverão ser utiiizados nos 
termos Seçao VI - Do Fundo Provisionado. do Capitulo VI - DA EXECUcAO DA PARCERIA 
da Instrução Normativa no 03/SMADS/2018, corn redaçao aiterada pela instruçao Normativa no 
01/SMADS/2019. 
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6.6. Para as prestaçOes de contas parcial e final, bern como os ajustes financeiros mensais, a 
OSC deverã apresentar os documentos e seguir as orientaçOes contidas no Manual de 
Parcerias da SMADS. 

CLAUSULA SETIMA - DA CONTRAPARTIDA 

7.1. A OSC poderã ofertar em seu Piano de Trabalho bens. serviços e recursos financeiros a 
titulo de contrapartida, devendo os mesmo ser expressos em valores monetãrios, sendo no que 
se refere a bens o preceituado nos parãgrafos 2° e 31  do artigo 20 da Instruçao Normativa n° 
03!SMADS/201 8. 
7.2. Para esta parceria: 

7.2.1. ( ) Foi ofertada contrapartida em bens conforme descrito no Piano de Trabalho no 
valor de R$ 	 ( 	 ). 
7.2.2. (X) Não foi ofertada contrapartida em bens. 
7.2.3. ( ) Foi oferta contrapartida em serviços conforme descrito no Piano de Trabalho no 
valor de R$ 	( 	 ), 
7.2.4. (X ) Não fol ofertada contrapartida em serviços. 
7.2.5. ( ) Foi ofertada contrapartida financeira conforme descrito no Piano de Trabalho 
no valor de R$ 	 ( 	 ). 
7.2.6. (X ) Nào foi ofertada contrapartida financeira. 

7.3. A contrapartida financeira não e urn requisito para a celebraçao da parceria entre a 
SMADS e a OSC, ficando facultada a Ultima mencionada a oferta deste tipo de contrapartida. 

CLAUSULA OITAVA - DA ExEcucAo 

8.1. A execução do objeto da presente parceria se darã conforme o estabelecido no Piano de 
Trabalho, constante do processo de ceiebraçao. 
8.2. As compras de bens e contrataçOes de serviços pelas OSC5 realizadas corn recursos da 
parceria observarào Os parâmetros usualmente adotados pelas OrganizaçOes Privadas. assim 
como os valores condizentes corn o mercado local. sendo dever da OSC zelar 
incondicionalrnente pela proba e correta utilizaçao dos recursos. 

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAc0Es DO TERMO DE c0LAB0RAcA0 
9.1.0 Termo de Colaboraçao poderã sofrer alteraçOes nas circunstãncias e nas formas 

previstas na Seção II - Das alteraçOes. do Capitulo V - DO TERMO DE COLABORAcAO, 
da instrução Normativa n° 03/SMADS/2018, corn redação aiterada pela lnstrução 
Normativa n° 01/SMADS/2019. 

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAcOES 

10.1. São obrigaçOes da SMADS. diretamente ou por meio das SupervisOes de Assisténcia 
Social - SAS: 

10.1.1. acompanhar a execução do serviço realizado em parceria. em primeira 
instãncia de forma descentralizada por intermédio das SupervisOes de Assistência 
Social - SAS e, em segunda instãncia. pela Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social - SMADS. Orgão executor da politica municipal de 
assisténcia social, a luz do Piano de trabalho aprovado e acrescida dos elementos 
constantes do parecer do Gestor da Parceria. e nos termos da legislação em vigor: 
10.1.2. designar o Gestor da Parceria e os membros da Cornissão de Monitoramento 
e Avaiiação. titular e suplente: 
10.1.3. manter acompanhamento dos relatórios de visitas in /oco do Gestor da 
Parceira, obedecidas as normas técnico-operacionais. assegurando seu acesso aos 
Orgãos técnicos da SMADS e comunicar a OSC as ocorrências de quaisquer fatos 
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da OSC ou apiicação de 
penalidade: 
10.1.4. indicar padrOes bãsicos para o desenvolvimento das atividades objeto da 
parceria, assim como a necessidade de capacitaçao de pessoal: 

	

10.1.5. disponibilizar repasse mensal a OSC: 	
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10.1.6. examinar e aprovar as prestaçOes de contas dos recursos financeiros 
repassados a OSC, fiscalizando o adequado usc da verba e o cumprimento das 
clãusulas deste termo: 
10.1.7. realizar o pagamento das despesas de aluguel e impostos inerentes ao imOvel 
destinado ao presente servico, quando for o caso, e arcar corn as reformas 
estruturais. de hidráulica e de elétrica das instalaçOes fisicas, quando se tratar de 
serviço instalado em proprio municipal: 
10.1.8. fornecer placa de identificação oficial. a ser colocada no local da prestaçao do 
servico, informando sobre a presente açao parceirizada, desde que nao haja 
impedimento legal para identificaçao do serviço: 
10.1.9. manter relaçao de referência/contra-referência entre o CRAS - Centro de 
Referéncia de Assisténcia Social e CREAS - Centro de Referéncia Especializado de 
Assistência Social e as vagas do serviço: 
10.1.10. garantir a qualificaçao dos recursos humanos que operam Os serviços, 
programas ou projetos em parceria: 
10.1.11. oferecer apoio técnico e operacional para garantir a qualidade das atençOes 
de assistência social: 
10.1.12. manutençao de bancos de dados do Sisterna Unico de Assisténcia Social - 
SUAS. da Prefeitura do MunicIpio de São Paulo e da SMADS. 

10.2. São obrigaçOes da OSC: 
10.2.1. executar o serviço assistencial conforme discrirninado nas clãusulas deste 
Termo de Colaboração e em conformidade da Piano de Trabaiho aprovado: 
10.2.2. garantir qualidade das açOes e promover a implantação das sugestOes de 
alteração ou de compiementação, de acordo corn as diretrizes técnicas e 
operacionais definidas pela SMADS, corn as propostas apresentadas pelos usuãrios 
e pela comunidade: 
10.2.3. proporcionar ampias e iguais condiçOes de acesso a população abrangida 
peio serviço assistenciai, sem discriminação de quaiquer natureza. zelando pela 
segurança e integridade fIsica dos usuários 
10.2.4. prestar todo e quaiquer esclarecirnento ou informação. reiativamente ao objeto 
da parceria, soiicitado pelas SAS, SMADS, membros da Cãmara Municipal, COMAS-
SP, Tribunal de Contas e demais orgãos pübiicos competentes, assegurando as 
condiçOes necessärias ao acornpanhamento, supervisão, fiscaiização e avaliação da 
execução e dos resultados desta parceria, bern como proporcionando iivre acesso de 
seus agentes aos processos, documentos e aos iocais de execução do mesrno: 
10.2.5. apiicar integraimente Os recursos financeiros repassados pela SMADS na 
prestação das açOes objeto desta parceria: 
10.2.6. exciusiva. peio gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e de 
pessoal: 
10.2.7. manter, por 10 (dez) anos, sob custódia. Os documentos originals que compOe 
as prestacOes de contas parciai e final. bern como do ajuste financeiro mensal: 
10.2.8. manter a contabilidade da parceria nos termos das Normas Brasiieira de 
Contabilidade - NBC e os registros que atendam a nova reguiamentação para o 
sistema de monitoramento e avaiiação da vigilãncia socioassistenciai no municlpio de 
São Paulo, estabeiecido pela SMADS: 
10.2.9. mantel recursos humanos, materials e instalaçOes adequados e compativeis 
corn o atendimento das açOes assistencials, corn vistas ao aicance dos objetivos 
desta parceria: 
10.2.10. contratar e manter, sob sua responsabiiidade, pessoal qualificado e 
necessário ao desenvoivimento do serviço, comprornetendo-se a cumprir a iegisiação 
trabaihista vigente e as convencOes coietivas da classe: 
10.2.11. exciusiva, pelo pagamento dos encargos trabaihistas, previdenciarios. fiscais 
e comerciais relacionados a execução do objeto deste Termo de Coiaboração. não 
implicando responsabilidade soiidãria ou subsidiãria da SMADS a inadimpiencia da 
OSC em reiação ao referido pagamento, os Onus incidentes sobre o objeto da 
parceria ou os danos decorrentes de restrição a sua execução. 
10.2.12. reaiizar capacitação continuada junto aos profissionais da OSC a fim de 
assegurar a execução do pIano de trabaiho aprovado, avaiiação sistemãtica para a 
prestação do serviço corn qualidade dentro da politica de assistência social: I 
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10.2.13. atender as diretrizes: bern como elaborar e entregar as instrumentals 
necessãrios, estabelecidos nas normas editadas pela SMADS para supervisão 
técnica dos serviços socioassistenciais em parceria com OSC: 
10.2.14. alimentar os sistemas de controle de dados dos serviços, informatizados ou 
manuals, adotados pela SMADS, bem como os decorrentes das normas expedidas 
pela União e pelo Governo do Estado de São Paulo-,  
10.2.15. manter placa de identificação afixada no imOvel onde funciona o serviço. de 
acordo com especificaçOes estabelecidas pela SMADS 
10.2.16. mencionar, em toda publicação. material promocional e de divulgação de 
suas atividades e eventos, que a atividade é mantida em parceria corn a Prefeitura do 
Municipio de São Paulo 
10.2.17. divulgar em seu sitio eletrônico. caso mantenha, e em locals visIveis de sua 
sede e dos estabelecimentos em que exerça suas açOes, as relaçOes mencionadas 
no artigo 80  da Normativa 03/SMADS/2018, corn redação alterada pela IN 
01/SMADS/2019, que está ern consonãncia corn o preceituado no artigo 6° do 
Decreto Municipal 57.575/2016 e artigo 11 da Lei Federal 13.019/2014, alterada pela 
Lei Federal 13.204/2015. 
10.2.18. manter a identidade do trabalhador social rnediante crachà contendo name 
compieto. cargo, função e logornarca da OSC e da PMSP/SMADS 
10.2.19. manter avaiiação da qualidade das atençOes prestadas 
10.2.20. manter, durante o prazo de vigéncia desta parceria, a regularidade fiscal e 
trabaihista: 
10.2.21. oferecer aos seus funcionãrios todos as direitos e beneficios concedidos 
pelas disposiçOes legais em vigor, notadamente as previstas pela Consoiidação das 
Leis Trabaihistas (CLT) e pelos acordos ou convençOes coletivas de trabaiho ou 
docurnento equivalente, que incidem sobre Os profissionais necessãrios para a 
execução do objeto. 
10.2.22. comunicar a SAS toda e quaIquer aIteração ocorrida em seus estatutos 
sociais. rnudanças de diretoria ou substituição de seus rnembros: 
10.2.23. manter atualizados Os bancos de dados e alimentar as sistemas de controles 
de dados dos serviços - on I/ne, inforrnatizados ou manuals, de acordo corn as 
normas expedidas pela União e pelo Governo do Estado de São Paulo, bern como as 
adotadas por SMADS: 
10.2.24. não se utilizar da mao de obra ofertada da Parceira em atividades alheias as 
especificadas neste Terrno de Coiaboração e Piano de Trabalho e que não estejam 
de acordo corn as funçOes da categoria, exceto no caso de trabaihador custeado a 
titulo de custo indireto. cuja rernuneração seja rateada inclusive corn a prOpria OSC. 
10.2.25. a obrigação da OSC de manter vãiidos todos as documentos de 
cornprovação dos requisitos para ceiebração do ajuste previstos nos artigos 30 e 31 
da lnstrução Normativa n° 03/SMADS/2018, corn redação alterada pela lnstrução 
Normativa n° 01/SMADS/2019 durante toda a execução da parceria. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ATRIBUIcOES 

11.1. São atribuicoes da SUPERVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SAS): 
11.1.1. firmar as Termos de Coiaboração e respectivos Termos de Aditarnentos: 
11.1.2. participar de capacitaçoes continuadas, tanta as oferecidas pela SMADS. 
coma as viabilizadas pela rede local: 
11.1.3. rnonitorar, avaliar a prestação do serviço abjeta desta parceria; 
11.1.4. realizar anãiise das prestaçôes de cantas através de equipe destinada para 
este firn e do serviça através das atribuiçOes inerentes ao Gestor da Parceria, 
11.1.5. colaborar corn a acornpanhamento e manitorarnento da parceria, nos termos 
do artigo 109 da lnstruçãa Normativa 03/SMADS/2018: 
11.5.6. conhecer e juigar eventuais recursos contra as decisOes da Comissão de 
Seleção, do Gestor da Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaiiação: 
11.1.7. aplicar a penalidade de adverténcia prevista nos Termos de Coiaboração, 
observando-se a contraditOrio e a ampia defesa: 
11.1.8. efetuar apastilamenta dos aditamentos nos termas do artigo 58 da Instrução 
Normativa n° 03/SMADS/2018, corn redação alterada pela lnstrução Normativa n° 
01/SMADS/2019. 
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11.2. São atribuiçOes da OSC: 
11.2.1. realizar diagnostico. mapeando Os serviços referenciados, localizando a rede 
de serviços a partir dos territOrios de maior incidência de vulnerabilidade e riscos, de 
forma a propiciar a universalidade de cobertura entre indivIduos e familias: 
11.2.2. elaborar Piano de Ação Semestral seguindo as diretrizes do PLAS/SP em 
vigor: 
11.2.3. participar da capacitação continuada tanto as oferecidas pela SMADS. como 
as viabilizadas pela rede local: 
1 1.2.4.  possuir tecnologia para operar o banco de dados informatizados, corn acesso 
a Internet. computador corn a seguinte configuração minima: HO 250 GB de 
mernOria, processador 1.3 ou superior - 3.2 GHZ. superior ou equivalente, corn 
Internet Explorer 11.0 ou superior. e Windows 7 ou versão mais atualizada do 
Windows e impressora: 
11.2.5. realizar seleção dos profissionais do serviço, de acordo corn as atribuiçOes 
exigidas para cada funçao apresentadas nas legislaçOes ernanadas pela SMADS-. 
11.2.6. realizar as açOes previstas no Plano de Trabalho, respeitando as diretrizes e 
eixos dos serviços; 
11.2.7. zelar e responsabilizar-se pela rnanutenção de irnóvel onde estarã sendo 
executada a parceria, para a perfeita utilização do rnesmo: 
11.2.8. zelar pelos bens móveis municipals. ficando como gerenciadora e, na pessoa 
de seu representante legal, como fiel depositãria dos mesmos, responsabilizando-se 
pela necessãria manutenção, pequenos reparos e reposição dos mesmos 
ressalvados o desgaste pelo tempo de uso. devendo, ainda, rnantê-los em adequadas 
condiçOes de uso e perfeito funcionarnento e restituindo-os, por fim, nas mesrnas 
condiçoes de sua entrega, uma vez findada a parceria. quando ocorrer fornecimento 
de bens mOveis pela SMADS. 

11.2.8.1. A relação dos bens rnunicipais de que trata este item, devidarnente 
caracterizados e identificados por meio do lnventârio Analitico de Bens 
Móveis Municipals. que constará no processo de celebração da parceria. 

11.2.9. participar da sistematização, monitoramento das atividades desenvolvidas e 
do processo de avaliação: 
11.2.10. disponibilizaro conhecimento gerado entre as demais OSCs parceiras para o 
serviço: 
11.2.11. cadastrar os usuãrios nos instrurnentais e sistemas definidos pela SMADS: 
11.2.12. publicizar a parceria corn material fornecido pela SMADS e pela OSC e 
garantir a presença dos logos da PMSP e da SMADS nos rnateriais elaborados pela 
OSC. tais como: folders, banners, convites, outros meios irnpressos e dernais midias. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO, CONTROLE E AVALIAçAO DA 
EXECUcAO DA PARCERIA 
12.1. 0 controle e a avaliação da execuçao desta parceria ficarão a cargo da SMADS. orgão 
responsãvel pela execução da politica de assisténcia social no municipio de São Paulo. 

12.1.1. Os Conselhos de Garantia de Direitos poderão, de acordo corn as suas 
atribuiçOes legais, realizar a avaliação do objeto desta parceria. 

12.2. 0 controle e a avaliação da execução desta parceria tornarão como base o cumprirnento 
dos padrôes das ofertas que compoern o objeto deste Termo de Colaboração, o curnprirnento 
das diretrizes do Plano Municipal de Assisténcia Social - PLAS-SP, a garantia dos direitos dos 
usuãrios, o alcance de rnetas e resultados previstos nos indicadores estabelecidos e a boa e 
fiel utilização dos recursos financeiros repassados pela SMADS a parceira. 
12.3. 0 sisterna de monitoramento e avaliação da vigilãncia socioassistencial corn relação aos 
serviços da rede püblica socioassistencial. na  qual esta parceria faz parte, serã executado nos 
terrnos da leg islaçao especifica ernanada pela SMADS. 
12.4. As atribuiçOes, os procedirnentos, instrurnentais e indicadores qualitativos do 
monitoramento e avaliação da parceria firmada entre a SMADS e a OSC serão de acordo corn 
as normas emanadas pela SMADS. 
12.5. A SMADS rnanterã. em seu sitio oficial na internet, a relação de parcerias celebradas e 
dos pianos de trabalho, por no rninimo 180 (cento e oitenta) dias apos o respectivo 
encerramento, contendo as inforrnaçOes mencionadas no artigo 60 . paragrafo ünico. do Decreto 
Municipal n° 57.575/2016. 
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13.1. Pela execuçao da parceria em desacordo corn o Piano de Trabaiho e corn as normas 
legais e regulares, poderã a SMADS, garantida a previa defesa. aplicar a OSC as sançOes 
previstas no artigo 141 da Instruçao Normativa n° 03/SMADS/2018, observando os 
procedirnentos contidos nos artigos 142 e 143 da referida Instruçao Normativa. corn as 
alteraçOes da Instrução Normativa 01/SMADS/2019. 

13.1.1. As sançOes previstas são: 
13.1.1.1. Adverténcia; 
13.1.1.2. Suspensão temporãria da participacao em chamamento püblico e 
impedirnento de celebrar parceria ou contrato corn órgãos e entidades do Municipio 
de São Paulo, por prazo não superior a 2 (dois) anos: 
13.1.1.3. Declaração de inidoneidade para participar de charnamento püblico ou 
celebrar parceria ou contrato corn orgão e entidades federais, estaduais e municipals, 
enquanto perdurarem os rnotivos deterrninantes da punição ou ate que seja 
prornovida a reabilitação perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade. 

13.2. Alérn das sancOes previstas no item anterior, a SMADS poderá aplicar as seguintes 
penalidades, cumulativas e/ou progressivarnente, obedecida a proporcionalidade: 

13.2.1. Suspensão do repasse mensal, nos termos da lnstruçao Normativa 
03/SMADS/2018; corn redação alterada pela IN 01/SMADS/2019: 

13.3.1. Quando for aplicada a pena de suspensão do repasse mensal, a 
Iiberação do rnesmo serã feita após a correção das irregularidades 
apontadas ou da aceitação formal da proposta de correção, corn prazos 
deterrninados. 

13.2.2. Rescisão da Parceria. nos terrnos da lnstrução Normativa n° 03/SMADS/2018, 
corn redação alterada pela lnstrução Normativa n° 01/SMADS/2019. 
13.2.3. Suspensão da MatrIcula I Credenciarnento, nos terrnos da legislação 
especifica editada pela SMADS: 
13.2.4. Cancelamento da Matricula I Credenciamento, nos terrnos da legislação 
especIfica editada pela SMADS: 

13.3. As notificaçOes bern como as sançOes e penalidades resultantes aplicadas a OSC serão 
publicizadas no Diãrio Oficial da Cidade. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO 
14.1. Esta parceria poderà ser rescindida: 

14.1.1. Unilateralmente: 
14.1.1.1. por ambas as partes. a qualquer mornento, desde que haja 

comunicação por escrito corn antecedéncia minima de 90 (noventa) 
dias corridos. 

14.1.1.2. pela SMADS. a qualquer rnomento, desde que haja cornunicação por 
escrito corn antecedéncia minima de 60 (trinta) dias corridos, mediante 
justificativa. 

14.1.1.3. pela SMADS, por culpa da OSC, nos terrnos do artigo 60 da Instruçao 
Normativa n° 03ISMADSI2018, corn redação alterada pela Instruçao 
Normativa n° 01ISMADSI2019, devendo ser obedecidos os 
procedirnentos conforme constarn no artigo 61 da norma citada, sern 
necessidade de cornunicação previa prevista no item anterior nem a 
elaboração de Terrno de Rescisão, sendo os efeitos produzidos a partir 
da data publicação do despacho do Titular da SMADS no DOC, 
podendo neste ser prevista data diversa. rnediante justificativa, para 
garantia da continuidade do servico prestado. 

14.1.2. Por rntuo acordo, a qualquer rnornento, rnediante autorização do Titular da 
Pasta e assinatura de Terrno de Rescisão pelas partes, podendo ser ajustado periodo de 
aviso prévio inferior previsto no 14.1.1.1. 

CLAUSULA DEC IMA QUINTA - DA LEGISLAçA0 APLICAVEL 
15.1. Aplica-se a presente parceria: 

15.1.1. Lei Federal n° 13.01912014, alterada pela Lei Federal n° 13.20412015: 
15.1.2. Lei Municipal n° 13.15312001: 
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15.1.5. instrução Normativa n° 03/SMADS/2018, corn redaçao aiterada pela Instruçao 
Normativa n° 01/SMADS/2019: 
15.1.6. lnstrução Normativa 04/SMADS/201 8: 
15.1.7. Instruçao Normativa 05/SMADS/2018: 
15.1.8. Portaria 005/SMADS/2012: 
15.1.9. Portaria intersecretarial SF/SMG 15/2017: 
15.1.10. Dernais normas e orientaçôes da SMADS relativas a parceria corn a OSC. 

15.2. As iegislaçöes especificas aplicadas para o servico parceirizado estão na caracterização 
do serviço constante no Piano de Trabaiho, que e parte inerente deste Termo de Coiaboraçao. 
independente de sua transcrição. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS CUSTAS 
16.1. A OSC fica dispensada do pagarnento do preço concernente a elaboraçao e lavratura 
do presente instrumento e eventuais Termos de Aditarnento em conformidade corn o disposto 
na iegislação vigente. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PARTES INTEGRANTES INDEPENDENTES DE 
TRANSCRIc0ES 
17.1. E parte integrante deste Terrno de Colaboração. independentes de suas transcriçOes, 
Piano de Trabaiho aprovado: 

CLAUSULA DEC IMA OITAVA - DO FORO 
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo para dirirnir quaisquer düvidas ou Iitigio 
oriundos desta Parceria. 

E, por estarem concordes, e iavrado o presente instrumento em 2 (duas) vias, que, após lido, 
conferido e achado conforme e assinado e rubricado, petas partes e duas testernunhas abaixo 
identificadas. 

São Paulo 	de 	 2O 

LILIANA MAR1YA CAPOZIELL\ LODUCA CRUZ 
	

GABRIEL ZIT UNE 
/ St4ervisr(a) 
	

Presidente ou Representante Legal 
SUPERVISAO DE ASSISN IA SOCIAL - 	RG n°: 4.407.167 

Mooca - SAS/MC 
	

CPF n°: 075.424.538-15 

TESTA J4J,  - 

IfiN- 
aP\meflte\ 

SMADSISAS 

2 (nome)  
R G n° 	 Silvia Apareca Rosa 

RF 587.596.0 
SMADS/SAS MOOCA 

Extrato publicado no D.O.C. em / g / 
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14.652.320.23 - P010(615 ORcAMENTARIAS: 16.20.72.365.3 
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480.33 - Valor do bccçAeo 69 - RI 25781 - Valor do paga 
menlo mensal RI 258,217,17 . VIoe do adccioeal bceçaeio: 
ES 17788.89 - Value da uenba Ac implantaiSo. RI 000 - Value 
da uerba Ac esTakao: RI 0.00 - Value do pagamento total 
mensal RI 216006.06 - Modalcdade do Secu,o: RPI - Value 
do pagamento total 60 nrnscs ES 17.359.665,9S - DOTAcOES 
RRcAMENTARIAD. I6201236530102828 3 3 5039.00.0 
0 DATA DA LAVRATURA 31/01/2020 - SIGN010RIOS Scial. 
laic Sipcocc SME IDREIMP e Sr.(a) Marcel landenson Pereira Ac 
Souza - Pacoec,a 

Proceuno 60162018/0015821-5 - EXTRATO DO TEE-
MO DI ADITAMENTO n 023912020-DEE-MP/RPP TERMO 
DE C0LABORAcA0 N 602IDRE-MP/2018/RPP Vactes 
PnefeTuea do Munopo Ac S3o Paulo. per intemnAdio da Some 

tacca Municipal do Educaçao c OSC AssociaçAo BenefccenTe clan 
Mulhecenvoluntaciosas Ac SSo Paulo - cop). 02989233300T - 
12- VcgOnca 25105001 8 a 240517073 Objeto Atendcmcnto 
as csiaoas pot moo Ac Centro dc Eda(açUo Infanl, segundo 
as drecozes IeCnccaS da Secec Taca municipal Ac EAucaç0o e 
do acocdo corn o Piano Ac Trabalho apcovado pela DceTorca 
Regional do Edacaçao - ORE, panic integcacte AcsTe teerno Ac 

parccra Ob1eto do Adtamcoto altccac3o dc capacdade. A 
ocgaoczaçdo maccoca cm funocorsarneeto, a pacts do 01/0212020 
arcs Centro de Educaçao IcsfaoIcI(ceohe corn as neguintes cacac-
teciscsoas Flume CEI Abollca BELlS/IA esdeceço rua Itajuitce. 
299/ ITam PaulinTa I cep 09120-470 / São Paulo - SF - capaci
dade undado: 125 crascças. scodo dl do bocçdrco - laoa clara 
Ac 0 ate 3 aoos - valor do 'per-capla'. 60 -el /2/1630 -cl 
50573 30 - all 519.02 05- ci 480.33 - valor do becçAso. 41 ci 
257.E1 valor do per capita ci 78573.75 - valor do adccsonal 
beeçdcio: ci 1D570.21 - valor do cepasseolocal rSO,00 - value 
do oerba do locaçao ci 293435 o iptu - valor do repassc total 
mensal. ci 92379.81 - nodaldadc do soruco. RPP - valor do 
pagamento total 60 mescs cS 5896276,02 - dotaçuu occa-
mecciaria 162012365301028283350390000 - data da 
laocatura: 29131i2020 - sgeatãrios Sc lair Spiosci - SMEI/3RRI 
MP rOe. Eccogue doves Teixeira - pacceca. 

Peocesso 6016.201710050981-4 - EXTRATO DO TPRMO 

PB ADITAMENTO cc' 0231/2020-OR(-MpIRpp - RPP TER-
MO DE COLAEORAcAO N' 414:DREMpI2018/Rpp - RPP 

-PaRes Psetetuoa do Miuccoipo Or São Paulo par intecrnedio 
do Secretasa Municipal do Eduoação e OSC lnstccuco Educa 
conal Amor Bccroo - C.N.PJ. 11 .757.72610001-90 - VcgRccca 
OT/Oc'ZO/R a 31/12/2022- Objeto: Accodcrncnto as cciaoças 

par meta Ac Centro de EducaçUo Infanril, segundo as doeTrzes 
tecercas da So-cretacca Municipal do Educação e Ac acocdo corn 
ca FIasco do Trabalho aprovado polo OceTocia Regional do Bduca-
cOo - ORE, parse otegcansc Aescc Irene do parcera Objeto do 

Osdilarneolu: altocaçOv Ac capavAadc A ocganczaçdo maccoca 
errs Iunconacseetc. a poetic dc 31102/2323 urn Centro Ac Idaca 
;So lnfaccril/(reche corn as segorcccen oaracreristscan Some (El 
AMOR RTRRNO - fNDEREO: docesda lose Ac Mooas CAPFUL. 
347/ Raim Pauluto / CEP. 08160-200 /SAO PAULO - SF oapa 
cdade ueidade 70 orsarccas. sende 16 de berçirro - laisa etirl,o 
Ac Vace 3 asses - valor do 'per-capita": 60 ci 72716 10 c$ 
565.1300- ci 519.0200-ri 480.33 - valor do becçarco 16 ci 
257,01 - valor do per capla cS 49286,90 - valor do adcciorcal 
becçdrso rS 4.124,% - valor do cepanso nAsal ci 0.06 valor 
do verbal Ac lomçOo. eS 3.536.160 cptu - valor do ecpansc Total 
mensal. ci 56948.02' iptu - Modalidadc do Secoço PPP - Va-
lor do pagornec/to Idol 60 meson: 35 3575.11/50 - Detaçk 
Orçamontdosa. 16.20 12.365.3010.2.828.3.3.50.39.00,00 - Data 

do /asealuea. 28/01/2020 - Sgnaldcios. Sr Jar Sipion - SME 
DREMP eS, Apareodo Ac Oliveira - Parceca 

ClIR) IURIA R) (lO)'..Ai 3) 	i)II --(i'- 
GUAIANASE S 

6016202010007181-4 DL AOU/SIcAO Pt CHA ERVA 
MATE (610,5 Dl 250 GRAMAS. I '  A Inca dos elemenTos 
000tcdo sccoplesonlccnoeocic/c io das atribuçAcs a mm 
cooleccdas polo tTuln do NomeaçOo 30 Ac 19 Ar Janeiro de 
201/ do D.0.0 Ac 10/01/201/, Los Municipal 13.27812002, 
ceguLumeetada pelt Deoreto 44279/03. Jo-i Federal 866693 
art, 14. 0 Dccceto Orçamentacco no 59.171 Ac 10/31/1370 
AIJIORIZO a aquiscçOo Ac 1.800 I Horn mil e oitocen!as) 
Cacoas corn 250 g,  corclorme colação elecrArca R' SRI 
026080520. cuj aavercce dora e a emprena ioAO ROMEE/u 
MORENO INFORMATICA insc,da no CNPJ r' 396624820001 
TO confocmc pcopvsla N' SEE 026093367 para atorr dcc as 
necesncdaden don CElls e desta Docooria Regional do Eduoação 
polo valor local do RS 4536.00 1 Quarto ml qucrcfccncos r Irinta 
enesceacs I orceran do as dolaçA ecequarr lcdades PRO 1006 
Caroas corn 750 9 16.21.12.127.3024.2.100 3.3.90.30.00.00 00 
valor de RS 2721.60 1 Dos mil seTeoeccc OseusflTe e urn seas 
sessocnta ceeluoosl, ateanes do Rota Ac Reseeoa "*11.17712020 
N' SRI 025630119 c (EU 720 Casoas corn 250 g 1621,1235 
E 33104.36433.90 30.0000 no valor Ac RS 1.814.40 I Hum 
mcI. oirocerl vsequa Iorze ceaise gcsacecrta ocotasos) , alruoes 
do Nola do P eseroacc ' 11.170/2020 5' tEl 025729806 do 
oeçarrcrtv osgcnlc. 

DIRE1'ORIA REGIONAl. 08 ED)ICA(Ali ii) 
SAO MA1EUS 

DESPACHO DO DIRETOR 

60162020/0006440-0 Drctorlu Regional Ac Eduoaçdo 
São Marcus AqurscçOu do Iuoas dcscaclavecs ramanlsv M - RS 
P11 012 - 70.000 UNIDAD6S - RI 0400,00 . 123/2018-SMO 
-G - CIRLJRGICA ED LtDA CNPJ 09160071I0001-06- P90)0 
06 RBALIZAçAO DAS DESPBSAS.- 10 das areas - D0TAçAR 16 
23.12 365 301O.4360.33.9000.0000 - RS 6000.00 1623, 
12-367.3010.2861.3.3.90.30.00.00 - RS 2400.00 I - No avo 
dat alribucçOcs a mm dclegadas pela Portara SMF. 7.314/11 
o a oslO dos elemecrlos corrstunres cesres autos do procecso. 
corn lurdameeto no arc. 24 cncso IL do Icc Federal 8666/93 

suas aberaçGcs. Lei Municipal 13278102, Decrelo 4427903. 
Deceeto 9012/18 e Decrelo 58606/19, A0TQ8IZI) a colcBalaçOo 
pcclendsda, ornfocmc elemencos dcscrstos em cpsgoale.II - Be-
sgcco Os neguic/Ton Fsseass do Contrato (IVAN 11113 NOERI - RF 
1099697/ 

DIRFTORIA P10/0°/At OF lD//(o(Aci SAO ta/dElIS 

DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL 

6016202000097/75C usI'aJaçâvno ocr/re/c do JI 
ERAS - CAROLINA COMES SE 500/A4 - No ucso das all 
buçOen a mm cocclocsdas pela For lasso SME 54' 2324 do 
03/03/17. corn base no 'caput do art. 2/c da icr Federal 
8656/90 e eas drspOsiçOeS cTrrslaOlcs cot Decrelos Mursopacs 
44.279/03 c 59171. Ac 10/01120, tcndv cm vista 0 BdilaI ra 
0  5, do oredenciamerto do interpretesogola -iet0rprecon do 
LIBRAS SMRCOPRB/DIIR e 003/I01E. pubicado cm DOC 
de 14/08118 0 demais elemercl oscnn cd osnesle c autos do 
pcocesso A0TORIZO a conlracaçOu do CAROLINA COMES PB 
SOD/A, (PP. 439.916. 758- 78, para Aluar comecctocpcele do 
18805 junto aos prolrssiOc'ass vircoulados a Drolorsa Regional 
do EducaçOo São Malous, no CEO EMEF Cardrda Dora P/nv 
Pretrial Prof' conlnrrne cr000grom aarr00030nle pcoccssado. 

num total esccmado Ac 1.32550 cyrus. no cubs unrldsio Ac RS 
SO_DO (Diurno). RI 71.30 ISdbado) e valor total Ac III 6640T AC 

oncrando a dotacao 162312.3613010.2861 33.90360000 
e no valor Ac RI 1 3.280,20 roles enreOcon tribuiçOo pceoiden-
macca cm lauD, do lccst/lulo Naccuccal do Scgsaco Sac/al lOSS. 
CT-IP/ 299790363001-40. orecarc do a dolaçOo 1b2312.367 

3010286133904700.00. II Ram oslabelecidos non cases 
Ac aplcuçPo do pocralidado. Os disposlos no EArtaI n'S, Ac ore 
dcrrocamocrlo do rrccopeetes ego/a -rnlelpceles do LIBRAS SME, 
COPED/DIED r' 00312018. publccado em DOC Ac 1410818 som 
psejuizo Ar outcos saoçAes pceosras na lei Federal cc' 8666/93 
esuasatualrzaçAcs c/c a Los Municipal 132/8/02. III - // Icscalc-
zaçOo sera sealszada pelos 0/scIon's dos Orcdades Educacsooa's 

alcndrdas pelo scrvsço c polo CEFAI do PRO-SM repeeserelado 
polo Sra. Maria LuormOne Snares da Silva Bona. RI 736.019.3/1 
c-Au pela Sca, Andee,a Runes Real do Cm,, RE: 791.007.0/1 

DIOETORIA REGIONAL OP IDOCAcA0 SAO MATEOS 

DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL 
6016.202010011370-3. CorctrataçOo do retleprece do 

118645 - AMA PAULA ROCHA-1 No usu dos atcbulçAes a main 
coolrcccdas pela Poolaca SME N 2.324 do- 03133/17, com base 
no 'Capal' do art. PS do lei Federal r' 8666/93 0 san d/spos 
cOo 0000slar ton nos Oeoreloc Muororpas 44,2/9/03 e 59 171. 
Ac 10/01120, tesdo em onto o Odroal cc 5 do ccedesncarrrerto 
Ac int0arpreteseguairc torpleles Ac LIBRAS SME/COPED/DIEE 
003/2010. publccado cccl DOC do 14108118 0 demo/n elemercos 
coot/dos c/Rules autos do prucenso, AUTORIZO aconlrata A/o Ac 
ANA PAULA ROCHA, CPR. 225.950.878-59, para atuarcome  
rotérprdlo Ac LIBRAS junto aus peolcssconais osocalados a Disc 
tOora Regional do EduoaçOo São Matosis. no CEO BMEF CScsdcda 
Dora P1cc FreT/nc Prof. cocrfoemc coesogcarnaancsvaesld 
procossodo, earn total eslrmado do T 325.50 Icoras. no valor 
unstarrO Ac RI 50 00 lDrumo/, 85 71H lObadol e valor total 
Ac RI 66.47.00 onorondo a dulação 16231236/3010 28bT 
1390.360000 e no valor Ac RI 13.280.20 relrreote a contra-
buii;io poesidoocideia cm favor do Instilulo Sac/anal do Scgsro 
Social - 1553. CNPJ 29.979.036/0001-40. ocorando a doTaçOo 
1623.1 2.307.301 3.2061 .2.3.90.47.00.06./I - Scam curable-
cidos non cases Ar aplcaçOo do penalidade, on dupostos no 
Edilal n ' 5. Ac credcrscarnento Ac srtcrpcctcs 0 gara.cnleodIes 
Ac LIBRAS SMEJCOPBDPDIBE r' 003/2018. pubbcado em DOC 
Ac 14/08/18, scm PreJUIeO Ac uncras sançGes poevcslas no Lei 
Federal e' 8666/93 e suasalua IizaçAos c/o a Lei Municipal 
13.278102.1I1 A lrscalieaçao sea 'eaboado poles Droloren 70r 
Unrdados Dduoacooas atoecdidas polo sorr-içu e polo CEFAI 
ORE-SM repcosocctado pela tra. Maria Jucirnone Snares da SI, 
Bcna. OF. 736.019.311 0/00 pela Sra Andreza Nurses Real I 
Ccoz, RE 791.007.011 

DIRIIORIA REGIONAL DEEOOCAcAG SÃO 6613025 

DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL 
6016.2020.0000276-0 Aplccaçdo Ac Poral,AadeCON 

TRATADA' 1000 GENIVAJLIO 04 SILVACP7 298.702.26892 
Nota de Ernpenho 961/2026-OEJETO Prenoaçao de 00° 

con Ac 09055cc do RccseaçOo ' Programa Reoeio nas Ceccas. 
anocro/20201 - No extera 5(10 dus ulcibucç0es quo me foram 
Aclegadas polo Pnctarca 51.11 2,324/17  ste 03/03117, tondo como 
bane a Jo' Federal 0.666193. o Decroro 59, 171 do 1O'OT'202O  

dv selocc-  

lada. a prra/cdadr is. M:ILIA Ac IC' , itS'. p,'r  lrntD/ s/c-co 

valor do paccela rO ,,C labour.,s-. covEt Au c oo-oou v010 Oar/Al 
do al uslen0valor do CS 15, 13 von/or/to isev so, ru item 
11 I 3 du 'efercdv nAtal em caodo da crenrt ucSv oa-rp/ 31' 
all/ste/I' Avurn, er c3t dos Cocos uerfcodoc. crn.crnonov Jr  
prosenTe p aracooec Ar' a Vossa Seohocca, c poor do 05 (ooc 
dcas uters para aprescn1açOo de defcn.a pceou ms termos d•v a 
oirad4 dcsposcicsos legacy 

16,2020l0008258.1'Alcaçãc do Poal.daJe'(ON 
TRATADA' TATIANE 031 S-4TOS R/u'OITAC°O' TC/ 3/1 440 
11 Nato Ac Fr'. pecoo 767SL20.OFLBTC e  restaç.ie At °o'n 
ços lu Agorcle Ar 0 ocerca cOo Frog cars a F eye/onus bras 

IanecroIIOZC' I - Nu ,-zccio Aas alrsborçAes clue me Ivcam 
delegadac pela Portcc'j SME 2,3240 7 Ac 03.0311 7.  cedor dense 
base a Jr 5edoraI 06W9.3. o Dr'crrin 59 I/c do 1031(207/ 

0 0 Fdctal do Credonccamcfllo SME C 0061208/073 c o 
vista dun cloccrencos sIues5 truom ce 0'  ovosva Au, OPLICO a 
coerearada. a percolidadc Ar MULT4 Ac tO'S., 4dez pu crrdc 
sobre o aIm do paroelu sniooceryta do can iazic,  do neoc-o 
parcial Ac 0/ unle'ccoa /0/ Ac 85 141.00 rondo RS 01 98 ia Soc 

dcscontaJo alcavAr 0-a SIFt n RI 59.04 a yes oacju 015050/ Jo 
Guca DAMSPr. conforsrcr prcosto crc stem 11 1 3 do solercAv 
odital nec rootEr do 'r'ooeooção o'arcva/ +3 	.1/ Inscoc, v-rn 
razOn Ann fatos oorf,cAds. srcvmr.-nos do pernenle Paso 
concede' o Vosta 1snlrcc'3 p p'uzu do 25 stool dros uccn 
para apresnrrlpodu do 'lob cnao'covaoos cr55501 dos Ja o-rad, 
d'sgo sitsuc S leqas. 

6016.2020/0008199-4- uplrcpo.Oo do °roaloadrCO 5I 
TRATADA IOAIIA 0IIARIINTOCPF 342 613 €7/89-Nota do 
Emporlov 8/2/2C20 C 011 l'J: FroylaçOy Ic Ioccncçon ic Venro 
de RerreaçAcv 	rcoycarna R roseivean Feras'I000crciLC'2'D 
'I - On esc-roscco Auv otccbusçAo-n clue re foram Aclegarsao 
polo Porta'ia SME 2 3/4. I 7 Ac 03//3 17. 'coIn s/ret Care 

a Icy Federal 0.666/93, A Deccotv 59.1 71  Ac 10,31.7020 c 
BAllot do Credecsciarncntu SME N' 0962038/2330 0 a IOta don 
elornrrrtos que -nn I/oem "Ste pcvcdlsado. APLICO a cc.ndcata do. 
3 porsalrdodo do rolll'u Ar 10% 'do: TO,  5/0 Ie'cdctseO. yIn' 
da paecola rOo eeecvla'Aa on caodo 30 eececucOo paccu/ Jo 
alunte 550 valor Ac PS 121.03. coyrloome preonoo no stern ' I l 3 

do refer-du edilal ore' caudo do 0000coc4v pacccal do ;vscrl/ 
Assam, em razOn des blat 'orcfioados, senuimoscos do prenente 
para cance do' a Voss.) Sonlrnria. o prose -do OS onrol 'Jot Stein 
para apeoneotogOo Uc Ao5cna p5 P0/3005 tc,,cs don a c.cado 
dc5RA5itccO5 legacs. 

OIRPT0RLO REGIONAl 00 BDA(-(_C 1/0 S/ArE/A 

DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL 
PROCESSO Sal s 6016.2018/0016431-2 //A11113 

006CACIOPdAL IRIAIIANDO 0 F0URC - 43.ta'.,o--
Tesmo Ac Colabrraçã' (El BEta ME 0/If - I A 'coo Ic's 
elernencor clue instrue,opr enCode. err' especial or r-an'Iescu 

çAes dos vetores cOOrvvc oumocceccteo 0 4 /a'O(O/ juriditv 4u0 
acolicu e udoru cook raz4o Ar Jeor2c no eceroo.0 Jo cv"cpo 
lHncia dolegada pela Pr'tarva SM[ cr 2 324'201 7. A0TORIZ/) 
corn Iccicco eras dirposrçCrn da Lei Eodera/ cc' * 3 319113, 0ecoeto 
sc' 5757546 e Poccar'a SITE Sr 4.5482017 c alteraçden poste - 
notes. o ADITAMENTO do Tcrmo Ic Colulcosação N' 509/010' 
ORE-SM/NIB PPP corn a Orgarczacan do Sooredade Col 
'INSTITUTO RDILCACIONAI P80/03/500 0 O/TIJRC' - CrIPI 

cc' 97 334.6760001 53. quo tern por 05(10 3 rrassuterrçOo do 
CU HEM ME QU6P. sods atcndmenlo uaoa 10/ Jrcançan 30 C' 
a 3 aeos. nec/Ocr -/3 00 LrcçAru. pelo valor Jr repasse mensal 
Ac 85 80.510,67. 'rcl-acrJe 0 adscinnal Ac brrçJoro, .00resc& 
do 85 TO 652.35 pa,30rcste ce do aluguol PS per 13  meson .spos 
pansac-d a ncr RE co.pt€ LIPS mars I 775.61  1PTU . varietal,  
to lalszao d 'uore posse "onsal ic RI 100.97920, vurn Ode's0'3 
ate 12004/2023, do ausJu corn a mc sulaarrs ad aaolovto'. C 

5 Adrcrdo or Plane 'Ic IraCalIc napronerra Ac pol.c organczoção 
0 quo las poole 'slegrarle do lercnO. II Non ecmos rIo arc. 

8. do Poctacia 5Mb '. 4 548,201/ 1cva rrrarstdo a descgcsaçAv 
corny (serbs do ISa 5/C' a. a 505t'dOca Warsa Regina Suacrs. Rb 
603 439.1 e IOThC 'ut/c'to, / cerncdoco Dan,eh 1005/ iCrrTARua 
Silsa. PR 790 929.1 III - A /'orn'cnão Ar Monilo'arnrrrlo 0 

AoalsaçOo porm acm,-  03/sOb doug//ada edo 0051350 ORB 5r,1 
cc' 2312Ã19. IV ' Is daspesas decocracrrcs 3a oeleCsaçãv' sea au 
lorada v'necarUv a docoçJo ooçarneirtarsa c. lb 23.12 365 331 

0 scc'Ors On VI DI cc 0051 do eI.ivsulo 

qaacla do termc, Ac ColaboraIJo, Anco I do Prl.yr,j SlOE 5' 
4 510/1 0 torarn altecadet do acusdo corn a Icrnlsução NOrmal: 
ua 55' Cd 10 1 I de aL-I Ac 7019. 'II - Rcarn ralcfcoadan e umite.
radon as temacs obcusalos do Tecrnn A, Colaboeaçãn s-er cclad,. 
no ctorn loll PcsDlqwse no c/lc0 01co,al Ae SME ero csTocrer I 
no DOC. VIII Reymotonc at bloc Ac Conlabrlcdade 0 Par/eras 
do D r5/o-c/ a Rcgcvsral In Edvcacào Sac Malocyu 0350 laurutasa 

do term do adilamo,rto r demais proocde 'causesbson1es. 
OlREcORl.o REGIONAL OR EDICOCAO sÃo MOTElS 

DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL 
6016.20204001 1458-0 Cc n-/a'_Ec do intorpeto Ac II 

ERAS - doSE MAILRO 800//!JDRS Dl SOU/A-I - No oso dos 
alriboiçOes a me corlcridas pea Porlarca 5106 N' 2.324 do 
03103/17 leo base na, capul* do all. 25 cia Lc' Federal 
8666/93 e sacs d'spvucc uoscue/ stanton nos Deocolos Liusiopois 
44.279103 e 58.636 de 18101/19 lends em vista 0 Pdital 

*

5. Ac credonciamorlc Ac cetOrpreten r gua-nterpreces do 
IIBRAS SMFLCOP6DDIFF e 043/2018. publ'cado cm DOC do 

14/08/18 c Aeccnais clomesslos coetidos testes autos Ac proces 
So. AUTC8lZ0 aopelca raçao de /050 MAUHO E000NDRS Dl 
S001u. CPF. 124217 370-73. para altar otrno cnlCsprrco de 

LIBRAS junto 005 prn.nslo'sais uccscyladon a Oooloe,a Regional 

Ac Eduvaçio SOy Male-on. no COO EMIF Caedcda Dora Pro 
Pretirr. Prof-.  cv•sclvcmo c'orrogsama anocs'  a oste prv(essado 
crael local estimado' A' 1  SIR Stray Asurecas no oak's caeccaro Ac 
RI 6.00 406 Froros corona sscoualsruoc toed do RS 61.000 

06 bras act sobades. no valor u'n,Iarce dc 05 81.00, peolaecn 
do airs valor total Ac RI 89.60300 oncransk a dotaçio 16.23. 
12.367.3010 2961 3.3.92 36.00.00 0 no valor do ES 17,920,6(- 
ref erente000n TrboçJo prooidoecs.irca em Ia,or '30 lrsITsvlo 
Nacioeal do Segura Soc-al - 1555 CNPJ ' 29 979 ,13610001  40, 
acreeando a docaçJu 16 23.12.061 3011 28613.3 90 '1/00.0-2- 
I Pccacer rstabeleccd vorsoscasos Ac op/oaçio or prnalcciode. 
c's dcsj'nylon no tdiT.sI cc 	S. do orvde'rc.scc'esto dc- nlocpc,-Ir-s 
r guca-'ece epson's Jo 1/BRAS SM6I(OPIU/DIRI o 1032310 
pabIcado cm DOC Ac ' II-38s10, scm Prelur:-, Ac oolcastorcs 
preosutasea Jo' Ponicrul cc' 8666/93 o,aau 	 a.:'.atvalzaçlrya.:'.
Lei Mun'ccpal 13 178 32 III A (scal'zaçdrc se 	'ralizada pcI's' 
D,relores dos Ilrrd,sdrs Edocacconacr rr'-.1.ccrs erIe 'e'sço C 

pete CObol Jo ORE-SM cepseselcI020 rlu S,a MI 	I A 
Scales 2a Scf,a Rero. RI /36 '0 ,  
NucrosFealdaC'v, ES 791 007 

ASSISTENCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

EXTRATO DE APOSTILAMENTO 
6024 2018L001020T 9 - SAS VILA MARIA/VILA GUI-

IHEEMP - TERMO DR APOSTIIAMPNTO AR TERMO 06 

COLABORACAO N' 132/iMADiI2015. 
CLALSJLo r' E ooalleca d onPreo,so cc do P1/0,105 1 

Dcnposa/ - PRO 'err o/Te'açJc On 'sIC' dots! 4,,  
AS5lr/ATURA EM 0602.7070 

EXTRATO DE PARCERIA  
1 9 '1')'4052 - SvS La çaräl°se rnrrshe - TERMO 

PB CGLARORA(A0 r' 021/SMADSr2O--20 - coor fun 
damosto na Let Federal cc' 13.019/2014. rogo/arnerclada 
pc/c D 005010 Municipal n' 57.575/2056 r nos lesrnon 
do I rcslraRa 0 Normativa 03/SMADS12018 corn rodaçdo 
allerada pelu /srntsuçdo Normatioa 01ISMADSI2019 Par 
ret PMSP - SMADS e a urganizacao do Saoccdade Civil 
Inslilulo Dam Basco - CNPJ: 60.802.154.J0001-29. lqcv do 
50ev/v SEovIco PB CONVIVONCII. 5 000TALECIMONTO 01 
VIOIC0LOS - Ia crrndalidadr Centro de Desenvolornonto Social 
y' Icodsytuo para Adoles cesrtes . noons o Adulcos - CODESP TO. 
'ul 08 223 lAGOS. Nornero to sagas po rerun teosologcov.' 
L.JentOo e Sogoosos 	IRA vagas.- lnloemaçJo r CornucnccaçOo 
- 4C vagas IMOVIL Fcc/pro Muncpal dcypoorbclizado pela 
SMADS ONOPPECO Avenida .ucsOooelo do Messina. 143. Dis-
tIclo Tsensensbe SopeeucsOo 0 Acompanlrarnoeto da SAS IT Re 
posse Mensal RS 1/2.223.35 10016 FEDERAL 85 10212335 
M/A Pvtaciv Orçamen tarca 93.10.08243.3023.6168.3.3.50.3 
9O3 0-7 II 000terça 0 0 OpcsacOo Ac Fgupamcrrcos Paso AçAes 
Ac Orsosrtaçãcc as Mundo do TrabaRso para Adolosconlen, Jo/ens 
0 'udyslros Vgirroa Ac 01007070 a 31/01I2025 u45INATUR,A 
EM C1677070.. 

EXTRATO PIE PARCERIA 

TERMO DR COLA 
8ORAciO 's OTSISMADS 23--20 - corn Ioccdarnerrto cs 
bc Federal n 13.019/2014, regolamertada pelo 000relo 
Municipal rc' 5757512316 0 /505 lormos Au /ntlroçto 
Norm,ntcoa 03SMABS12018, oorn redo çOoaltesa do pela 
I nsscu(a 0 Normaliva 01 551005 2019 Farces: PMSP 
- SP,IADS 0 0 or garsiza cUe do Soocedadc Civil UncAn Bra 
sclecro lsraelcla do Bern Rslar Social UNIBES - CNPJ 
60.978.723/0001-91. lo loveso ccv S6RVJçC DR CGNVI 
5600/0 5 PORISLICIMBNIO DI VIIICULOS - so 'oodalcdade 
Centro Ac Doom olomcnlo Social e PsoAIylcSo para Adclescorc-
Irs. lou/nc I Odydlos -. CPDESP. 103111 DR IbO VAOAS Nyirneco 
Ac .agas por eiavl lOLrsOlOgc(us.- Turcsrno c Hospilalcdade 0 

10,15 - 20 "agas. GossOc 0 rlegoccos - IOU vagas. . Inlorrnação 
C Ccrs,rrce.ccJo . 10 vagas /650511 PcApccs Municipal dope 
rr,5,l'radv pela SMADS EF1O6REc0 Rua Pedro Vccenle, 569. 
Purr/c For, SuperussAc e Aoo'crpaerlcarnesrco do 545 MO. Re 
Parse c,jerrsa/ Ri 77.51 1,9/ . FONT[ MUNICIPAL RI 77 311.R1 
MRS Dv19600 0,carcscnlarca: 93 10 08.143 3023.6168.3 3 50.3 
900C) Grao,toocOo c Operaçiv Ic Equparncrrcos paso -OcAos 
do CrcecsloçOo an Musrdo do TeabaPlo para Adolescenton, loJeon 
0 -3/sIlos Agent-a do 91 133/2220 a 31/01/2025. ASSINATLIRA 

(10171/C 

EXTRATO GE PARCERIA 

'-AD... C2(8 1 SAL JaçanOflcernernb - TERMO 
Do C004EORAçA0 n' 019/SMADi/20---.20 - corn fur-
demerto na Let Federal n' 13.019I2014. negulamentado 
polo 000rcto Municipal 5' 17.57512016 e nos Tcrmos do 
lnurruçO, Normal,vo 03'SMADSI2018. corn rrdacOu a/Ic 
coda pela Icruleuçdo Nocmativa 01SMADS.2019 . Pastes: 
PMSP - SMADS 0 0 05 ganizaça0 Au Soccodado Civil ALPS 
- Asnoo/OçaO do Lola e PcomaçOo Social lard/re Robru 
Ad1 acinoras - CNPJ: 04.676.010I0001-00. Irpv do- uer-cço 
Serum Jo !cledcday Satiuedymaccvas em Mecso Aberto . MD6. 
TOTAL DE 75 45045. IMOVEL blade polo OrgancooçOo corn 
copanse do secunno do SMADS, ENDERR0 Rua Francisco RO4C 
goes. 756 Ocstcclv /açanO. SupcnucnAo e 00ocrspachamonto do 
SAS II. Repasse Mensal RS 41483.30 PONTE ESTA000L OS 
48 483.30 MOS - Dotaç3e Orçorneotaer,r 93.10.08.243.3013.62 
261T 50.39.00.03 MaourcrrçJo e OpocaçOo do Rgupamcrtoy 
do Proteção Social (special o Udolenceclon em Modidas 06/cc-
rdcycolsas. Vcgloroo Jo 01.327020 a 31/01/2025. USSINAT0-
RARM 11102/2320 

EXTRATO DE PARCERBA 
6)/I 7 319/A/I / 145 .5 .. 545 São Mateus ' TERMO DO 

colAa080cAo n' 0ITSMABS120--.20 - corn Iuscdamen 
to na Le, Federal cr 3.019/2014, regulamerctado polo Dc 
cecto Municipal r' 57.575/2016 e nos rcs mos do lostruçao 
ldocmalcvo 03'SMAOSI2018 corn redaçOv allcrada pela 

I nsteuCa'a Normarva Os SMADS2019 . Pastes. PMSP - 
SMut/A e a ncganczacao da Socccdade Cco,J Centro Social 
Sousa Scnlrora do Born PaRR - CNPJ 62.264.4940001-
79. T,PC do uervço. SERVIcO 131 COOlS/SO/CIA P FORTAIBCI-
MENlO DR V/NCUIOS - na mvdaidadc L.erTTo Ac Doseeuolyi 
'ceirlo Social c 0'oducsou para Adolescontos. L ooerne Adullos 

CEDESP. TOTAL 01 I/O VAGAS Nurnern Ac vagas per ocoos 
lecsolvg/cus . GesIdo e Noquo,,cs - 00 vagas. - lccfsrmaçOo 0 

Cs, nurrsa çU - IC' vagas IMOVEI DISPONIBIIIIAOO POLA 
ORGANI/AcAO. ENDRRE(O Rua Sorgeeto Noel Ac Cornargo. 
619 Dcslc/n São Maleus. Oupenucs3o e 600rnpaolcarnesto do 
SAD SM. Repassc Mensal RS /0.555.49 FOOTE MUNICIPAL 85 
33 553 49 SellS . pcação Orçornen000a 93.lO.0l.243.3023 61 
68 3 3 70 39 00.00 MoruleccçOo e OperocJo do Rqoipornerron 
pa'a'çJos do OrreetaçOo as Mundo do Trabalho para Adolcs-
000101. )poers o 0301105 VcgHncso do 010212320A 31101/1025. 
ATSI.54v/ 'RA I/fyi 12l07/2020. 

EXTRATO DE PARCERIA 
5024 ')19  1'. . ' /27 5 - 505 São Mateun - TERMO DR 

COLAR0RAçAO 0' 01010MADS:2020 - com lundameynto 
no Lei Federal r' 13.019.2014 rogulornesctado polo Do 
oreto Municipal n' 57.575/2016 o nos rer mon da Inylroça'o 
Nosmutioa 03.SMADSI2018 corn reduces alcorado polo 
lssteoçOo Normarioa 01 SMADS12019 - Parties PMSP - 
SMADS e a orgarnczaçOo da Soo,cAaAc Civil Centro Social 
Nousa Scrinora do Born Parlo - COP) 62.264.4990001 
79. tcpo do 505u/çC SoRolco 00 CONSIvE5ICIA e FORTALE 
CIMBOTO DR VINCl/LOS - na modolidade' Centro de Down. 
volvrmerlv Social o Prudutivo paro Adol escerrleu . Iuoerso 
AdvIses - CRDRSP TOTAL OR 120 00005 Numcro do vagas 
p/c ecsoy lecnologcooc' - Recursos Naluroin - 40 vagas, . Pro-
daçav olcmocrlccsa - 80 agas IMOVEL. DISPONIBIIIZADO POLO 
ORGANILACAO 6NDBRE% Estrada do ColAcia. 120. Distrito 
lqualemi Supor'unOo 0 Acompanlcarnento do 505 SM. Repanue 
Mensal RI 73.66S.49. FORTE MUNICIPAL RI /3.665.49 MIS 
. OotaçOo Orçam entorca : 93.10.08.243.3023.6160.3.3.50.39.00 
30 Marucerç3o c OpeeacJo Ac Bqucpacrceoton pea AçAos do 
OAuotoção 00 Murrdo do 7'00aHo paso Adolescenres. L000nue 

1s!iI v/genoa do 01'021 2020 a I1I01I2025. AISINATORA 

EXTRATO DE PARCERIA 

10/1 A19 OL:'JsCs - SAS São Moteun - TERMO DE 
COLA8ORAcAO 5,'  009SMABS/20---20 - corn Iundamen 
to no Lei Federal 0' 13.01912014. regulomonrada pelo 
D ocreto Municipal rr' 57 57512016 e non terrevos do Ins 
trucOO Nucmatcua 03ISMADS/2018. corn scdaçãoalrerado 

pela lnslrucdo Idoernatioa OT!SMAD3I2019 . Parley. PMSP 
- SMADS e a ongasrizaçOco do Sociedado Civil Suciedado 
lecutruçio e S 000erou - S/S - CNPJ 61,015I29I0001-68 
e ulilizard 0 CNPJ Filial tax  61.015.129/0014-82. Trpo do 
re's/LI S/RvlçO DR CON0IvENCIA I FCRTALECIMRNTO DO 
VicdCI1IOS - no rnodalydode' Centro Ar Donesoofocesrerto Social 
0 Prvdulc,o PASO AAoI rscrn tes. )ovens e  Adullon - CRDRSP. 
TOTS SF 78) TOGAS SJAsnc'o Ac Sagas per croon teonciogoos. 
. LrstJo r Nog000s - 60 vogan, . Controlr e Psooessos Indus-
dr-a/s - ISO uagou . lnlorrnaçJo e Cvsrrunrcoção - 60 sagas. 
MO/Ac  DISPONIBILIIAOC PC/A ORGVNILAcAO. €NBER60 
Rua Clr.sntal. 28. Distrito: São Rafael. SuporvinJo o Acornpaoha-

"Cole Ja SOS SM Re passe Mersal. RS 139.099.95. FOPITR MU-
51(1140 RS 139-299.95 MIS . Dolacao Orç.arncnldria: 93.10.0 
0 043 3020.5167 33 So 39 CC- CO Mac'ulerçJo 0 OperoçUo Ac 
000ipamc-ntos Dora AçAev Ac OcrrcloçySo 00 Mursdo do Trabalho 
p3_I AriclelJontes, )ovens 0 AJubos A'rgiova do 01/02/20200 
31-010025 /SSISJAI/JRA EM 23220/0. 


