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Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 
41.208,41

Valor para aluguel e IPTU: R$ XXXXXXX ou outro valor para 
aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU e de acor-
do com disponibilidade orçamentária da SMADS.

Valor da verba de implantação: R$ 5.000,00
O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-

tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Portaria 55/
SMADS/2017.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura Mu-
nicipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e operaciona-
lizada pela Supervisão de Assistência Social - Pirituba/Jaraguá, 
doravante denominada SAS-PJ, devendo as OSCs, interessadas 
no estabelecimento de parceria com esta Pasta, APRESENTAR 
SUAS PROPOSTAS em envelope lacrado, endereçado à Comis-
são de Seleção, com indicação na face externa do envelope, do 
número do edital e do nome e CNPJ da organização proponen-
te, contendo os documentos elencados no artigo 15 da Portaria 
55/SMADS/2017 e solicitados no edital, como segue:

Data: 10/01/2018
Horário: das 08:00 às 18:00 horas
Local: SAS Pirituba/Jaraguá – Rua Guerino Giovani Leardini 

nº290 – Vila Pereira Barreto
A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-

cessar e julgar o presente chamamento público, constituída 
por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos 
do artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Categoria Nome do Servidor RF Endereço eletrônico Provi-

mento
Titular Bruna Carolina Monteiro 

Dal Fabbro
733.218.1 bmonteiro@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

Titular Silvia Rejani 545.073.0 srejani@prefeitura.sp.gov.br Efetivo
Titular Natalia Pereira de Oliveira 788.877.5 npsouza@prefeitura.sp.gov.br Efetivo
Suplente Marcio Xavier de Oliveira 799.844.9 marcioxavier@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

O valor total de recursos disponibilizados será de até 
R$ 375.875,69 (Trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e 
setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) no exercício 
de 2018.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.0
8.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS, do 
orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais.

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE CO-
LABORAÇÃO Nº 280/SMADS/2017 – PROCESSO 
SEI Nº 6024.2017/0003005-9

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção do seguinte objeto:

1.1.1. Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA-
LECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

1.1.2. Modalidade: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES DE 06 anos a 14 anos e 11 meses

Capacidade de atendimento: XXXXXXXXXXXXX
Nº total de vagas: 120 VAGAS
Turnos (se for o caso): XXXXXXXX
1.1.2.1. Nº de vagas por Turno XXXXXXXXXX
Nº de vagas por gênero XXXXXXXXXXXX
1.1.3. Local de instalação do serviço: (distrito(s)) SÃO 

MATEUS
Área de abrangência: (distrito(s)) SÃO MATEUS
1.1.4. Bem imóvel: DISPONIBILIZADO PELA PRÓPRIA OR-

GANIZAÇÃO
1.1.5. Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): 

pagamento com recursos do repasse mensal.
Valor mensal de custeio do serviço:
1.1.5.1. Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: 

R$ 37.737,85
1.1.5.2. Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: 

R$ 41.208,41
1.1.5.3. Valor para aluguel e IPTU: XXXXXXXX ou outro 

valor para aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU 
e de acordo com disponibilidade orçamentária da SMADS.

Valor da verba de implantação: R$ 5.000,00
O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-

tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Portaria 55/
SMADS/2017.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e operacio-
nalizada pela Supervisão de Assistência Social – SÃO MATEUS, 
doravante denominada SAS-SM, devendo as OSCs, interessadas 
no estabelecimento de parceria com esta Pasta, APRESENTAR 
SUAS PROPOSTAS em envelope lacrado, endereçado à Comis-
são de Seleção, com indicação na face externa do envelope, do 
número do edital e do nome e CNPJ da organização proponen-
te, contendo os documentos elencados no artigo 15 da Portaria 
55/SMADS/2017 e solicitados no edital, como segue:

Data:
Horário: das 08:00 às 18:00 horas
1.2. Local: SAS São Mateus/Gestão SUAS – Piso Superior 

– Avenida Claudio Augusto Fernandes nº180 – Cidade São 
Mateus – Distrito São Mateus

A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-
cessar e julgar o presente chamamento público, constituída 
por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos 
do artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Categoria Nome do Servidor RF Endereço eletrônico Provimento
Titular
PRESIDENTE

Denise Batista 
da Silva

823.533-3 denisebatista@prefeitura.
sp.gov.br

Efetivo

Titular Irenice Francisca 
da Silva

788.110-0 ifranciscasilva@prefeitura@
sp.gov.br

Efetivo

Titular Elisabete Santos 
da Silva

741.735-7 elisabetessilva@prefeitura.
sp.gov.br

Efetivo

Suplente Elia Aparecida do 
Nascimento

787.560-6 eanascimento@prefeitura.
sp.gov.br

Efetivo

O valor total de recursos disponibilizados será de até 
R$ 375.875,69 (Trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e 
setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos ) no exercício 
de 2018.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.0
8.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS, do 
orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais.

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE CO-
LABORAÇÃO Nº 276/SMADS/2017 – PROCESSO 
SEI Nº 6024.2017/0003143-8

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção do seguinte objeto:

1.1.1. Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA-
LECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

1.1.2. Modalidade: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES DE 06 anos a 14 anos e 11 meses.

Capacidade de atendimento: XXXXXXXXXXXXX
Nº total de vagas: 120 VAGAS
Turnos (se for o caso): XXXXXXXXX
Nº de vagas por Turno XXXXXXXXX
Nº de vagas por gênero XXXXXXXXXX
1.1.3. Local de instalação do serviço: (distrito(s)) JARDIM 

SÃO LUIZ
Área de abrangência: (distrito(s)) JARDIM SÃO LUIZ
Bem imóvel: DISPONIBILIZADO PELA PRÓPRIA ORGANI-

ZAÇÃO
Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): paga-

mento com recursos do repasse mensal
Valor mensal de custeio do serviço:
1.1.3.1. Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: 

R$ 37.737,85
1.1.3.2. Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: 

R$ 41.208,41
Valor para aluguel e IPTU: R$ XXXXXXXXX ou outro valor 

para aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU e de 
acordo com disponibilidade orçamentária da SMADS.

Valor da verba de implantação: R$ 5.000,00
O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-

tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Portaria 55/
SMADS/2017.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e operacio-
nalizada pela Supervisão de Assistência Social – M’BOI MIRIM, 
doravante denominada SAS-MB, devendo as OSCs, interessadas 
no estabelecimento de parceria com esta Pasta, APRESENTAR 
SUAS PROPOSTAS em envelope lacrado, endereçado à Comis-
são de Seleção, com indicação na face externa do envelope, do 
número do edital e do nome e CNPJ da organização proponen-
te, contendo os documentos elencados no artigo 15 da Portaria 
55/SMADS/2017 e solicitados no edital, como segue:

Data:
Horário: das 08:00 às 18:00 horas
1.1.3.3. Local: SAS M’Boi Mirim – Rua Manoel Vieira Sar-

mento, 26 – Chácara Santana – São Paulo-SP.
A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-

cessar e julgar o presente chamamento público, constituída 
por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos 
do artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Categoria Nome do Servidor RF Endereço eletrônico Provimento
Titular Edna Maria da Silva 

Orilhana
788.720-5 eorilhana@prefeitura.

sp.gov.br
Efetiva

Titular Elaine Carolina Rodrigues 507.992-6 ecrodrigues@prefeitura.
sp.gov.br

Comissionada

Titular Anderson de Azevedo 
Barbosa

788.185-1 andersonbarbosa@prefei-
tura.sp.gov.br

Efetivo

Suplente Elaine Maria Grangeiro 
Almeida

788.654-3 egranjeiro@prefeitura.
sp.gov.br

Efetivo

O valor total de recursos disponibilizados será de até 
R$ 375.875,69 (Trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e 
setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) no exercício 
de 2018.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.0
8.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS , do 
orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais.

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE CO-
LABORAÇÃO Nº 205/SMADS/2017 – PROCESSO 
SEI Nº 6024.2017/0002915-8

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção do seguinte objeto:

Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI-
MENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Modalidade: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES.

Capacidade de atendimento: 120 VAGAS
Nº total de vagas:XXXXXXX
Turnos (se for o caso):XXXXXXX
Nº de vagas por Turno (se for o caso):XXXXXXX
Nº de vagas por gênero (se for o caso):XXXXXX
Local de instalação do serviço: distrito Jaraguá
Área de abrangência: distrito Jaraguá
Bem imóvel: DISPONIBILIZADO PELA PRÓPRIA ORGANI-

ZAÇÃO
Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): paga-

mento com recursos do repasse mensal
Valor mensal de custeio do serviço:
Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: R$ 

37.737,85

Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: R$ 
25.331,95

1.1.2.1. Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: 
R$ 28.372,79

Valor para aluguel e IPTU: R$ XXXXXXXXX ou outro valor 
para aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU e de 
acordo com disponibilidade orçamentária da SMADS.

Valor da verba de implantação: R$ 5.000,00
O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-

tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Portaria 55/
SMADS/2017.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e opera-
cionalizada pela Supervisão de Assistência Social – VILA PRU-
DENTE/SAPOPEMBA, doravante denominada SAS-VP, devendo 
as OSCs, interessadas no estabelecimento de parceria com esta 
Pasta, APRESENTAR SUAS PROPOSTAS em envelope lacrado, 
endereçado à Comissão de Seleção, com indicação na face 
externa do envelope, do número do edital e do nome e CNPJ da 
organização proponente, contendo os documentos elencados 
no artigo 15 da Portaria 55/SMADS/2017 e solicitados no edital, 
como segue:

Data:
Horário: das 08:00 às 18:00 horas
1.1.2.2. Local: Avenida Sapopemba, 6.293 – Jardim Colora-

do – São Paulo-SP.
A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-

cessar e julgar o presente chamamento público, constituída 
por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos 
do artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Categoria Nome do Servidor RF Endereço eletrônico Provimento
Titular Rosemeire Cardoso dos 

Santos
787.765-0 rcardososantos@prefeitura.

sp.gov.br
Efetivo

Titular Gisele Martins dos San-
tos Gonçalves Rosa

823.589-9 giselerosa@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

Titular Eliete Pardi 314.744-4 elietepardi@prefeitura.sp.gov.br Comissão
Suplente Márcia Mesquita 

Martinez
787.302-3 marciamartinez@prefeitura.

sp.gov.br
Efetivo

O valor total de recursos disponibilizados será de até R$ 
260.355,11 (Duzentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta e 
cinco reais e onze centavos) no exercício de 2018.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.0
8.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS , do 
orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais.

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE CO-
LABORAÇÃO Nº 269/SMADS/2017 – PROCESSO 
SEI Nº 6024.2017/0003272-8

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção do seguinte objeto:

1.1.1. Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA-
LECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

1.1.2. Modalidade: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES

Capacidade de atendimento: XXXXXXXXXXXXX
Nº total de vagas: 240 vagas
Turnos (se for o caso): Dia e Noite
1.1.2.1. Nº de vagas por Turno XXXXXXXX
Nº de vagas por gênero XXXXXXXXXXX
1.1.3. Local de instalação do serviço: (distrito(s)) SAPO-

PEMBA
1.1.4. Área de abrangência: (distrito(s)) SAPOPEMBA
1.1.5. Bem imóvel: DISPONIBILIZADO PELA PRÓPRIA OR-

GANIZAÇÃO
1.1.6. Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): 

pagas com o valor do repasse mensal
Valor mensal de custeio do serviço:
1.1.6.1. Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: 

R$ 67.535,18
1.1.6.2. Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: 

R$ 72.872,28
1.1.6.3. Valor para aluguel e IPTU: XXXXXXXX ou outro 

valor para aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU 
e de acordo com disponibilidade orçamentária da SMADS.

1.1.6.4. Valor da verba de implantação: R$ 5.000,00 .
O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-

tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Portaria 55/
SMADS/2017.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e opera-
cionalizada pela Supervisão de Assistência Social – VILA PRU-
DENTE/SAPOPEMBA, doravante denominada SAS-VP, devendo 
as OSCs, interessadas no estabelecimento de parceria com esta 
Pasta, APRESENTAR SUAS PROPOSTAS em envelope lacrado, 
endereçado à Comissão de Seleção, com indicação na face 
externa do envelope, do número do edital e do nome e CNPJ da 
organização proponente, contendo os documentos elencados 
no artigo 15 da Portaria 55/SMADS/2017 e solicitados no edital, 
como segue:

Data:10/01/2018
Horário: das 08:00 às 18:00 horas
1.1.1.1. Local: Expediente Avenida Sapopemba, 6.293 – Jar-

dim Colorado – São Paulo-SP.
A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-

cessar e julgar o presente chamamento público, constituída 
por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos 
do artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Categoria Nome do Servidor RF Endereço eletrônico Provi-

mento
Titular 
PRESIDENTE

Danielle Gonçalves 
Teixeira

787.542-8 dgteixeira@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

Titular Ligia Sampaio Oliveira 823.555-4 ligiasampaio@prefeitura.sp.gov.br Efetivo
Titular Célia Maria da Silva 787.858-3 celiamsilva@prefeitura.sp.gov.br Efetivo
Suplente Marli Matos Godoi 651.522-3 mmgodoi@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

O valor total de recursos disponibilizados será de até R$ 
660.850,52 (Seiscentos e sessenta mil, oitocentos e cinquenta 
reais e cinquenta e dois centavos ) no exercício de 2018.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.0
8.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS, do 
orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais.

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE CO-
LABORAÇÃO Nº 264/SMADS/2017 – PROCESSO 
SEI Nº 6024.2017/0003256-6

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção do seguinte objeto:
1.1.1. Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
1.1.2. Modalidade: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES DE 06 anos a 14 anos e 11 meses.

Capacidade de atendimento: XXXXXXXXXXXXX
Nº total de vagas: 120 VAGAS
Turnos (se for o caso): XXXXXXXXX
Nº de vagas por Turno XXXXXXXXX
Nº de vagas por gênero XXXXXXXXXX
Local de instalação do serviço: (distrito(s)) SAPOPEMBA
Área de abrangência: (distrito(s)) SAPOPEMBA
Bem imóvel: DISPONIBILIZADO PELA PRÓPRIA ORGANI-

ZAÇÃO
Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): paga-

mento com recursos do repasse mensal
Valor mensal de custeio do serviço:
Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: R$ 

37.737,85
Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 

41.208,41
Valor para aluguel e IPTU: R$ XXXXXXXXX ou outro valor 

para aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU e de 
acordo com disponibilidade orçamentária da SMADS.

Valor da verba de implantação: R$ 5.000,00
O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-

tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Portaria 55/
SMADS/2017.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e opera-
cionalizada pela Supervisão de Assistência Social – VILA PRU-
DENTE/SAPOPEMBA, doravante denominada SAS-VP, devendo 
as OSCs, interessadas no estabelecimento de parceria com esta 
Pasta, APRESENTAR SUAS PROPOSTAS em envelope lacrado, 
endereçado à Comissão de Seleção, com indicação na face 
externa do envelope, do número do edital e do nome e CNPJ da 
organização proponente, contendo os documentos elencados 
no artigo 15 da Portaria 55/SMADS/2017 e solicitados no edital, 
como segue:

Data:
Horário: das 08:00 às 18:00 horas
1.1.2.1. Local: Avenida Sapopemba, 6.293 – Jardim Colora-

do – São Paulo-SP.
A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-

cessar e julgar o presente chamamento público, constituída 
por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos 
do artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Categoria Nome do Servidor RF Endereço eletrônico P r o v i -

mento
Titular Danielle Gonçalves 

Teixeira
787.542-8 dgteixeira@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

Titular Ligia Sampaio Oli-
veira

823.555-4 ligiasampaio@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

Titular Célia Maria da Silva 787.858-3 celiamsilva@prefeitura.sp.gov.br Efetivo
Suplente M a r l i  M a t o s  d e 

Godoi
651.522-3 mmgodoi@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

O valor total de recursos disponibilizados será de até 
R$ 375.875,69 (Trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e 
setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) no exercício 
de 2018.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.0
8.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS , do 
orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais.

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE CO-
LABORAÇÃO Nº 267/SMADS/2017 – PROCESSO 
SEI Nº 6024.2017/0003265-5

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção do seguinte objeto:

1.1.1. Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA-
LECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

1.1.2. Modalidade: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES DE 06 anos a 14 anos e 11 meses.

Capacidade de atendimento: XXXXXXXXXXXXX
Nº total de vagas: 60 VAGAS
Turnos (se for o caso): XXXXXXXXX
Nº de vagas por Turno XXXXXXXXX
Nº de vagas por gênero XXXXXXXXXX
Local de instalação do serviço: (distrito(s)) SAPOPEMBA
Área de abrangência: (distrito(s)) SAPOPEMBA
Bem imóvel: DISPONIBILIZADO PELA PRÓPRIA ORGANI-

ZAÇÃO
Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): paga-

mento com recursos do repasse mensal
Valor mensal de custeio do serviço:


