
((NG))REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO ((CL)) 

((NG)) SEI 602420180011561-7 ((CL)) 

((NG)) NOTIFICAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DE BENS PÚBLICOS ((CL)) 

((SAS IT))  

À OSC PROJETO ESPERANÇA DE SÃO MIGUEL PAULISTA CNPJ 66.856.642/0001-03 Com 

sede à Travessa Guilherme de Aguiar 187 São Miguel Paulista  

NOME FANTASIA: SASF Itaim Paulista II 

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Assistência Social a Família e Proteção Básica No Domicílio 

CAPACIDADE: 1000 vagas  

EDITAL nº: 149/SMADS/2016 

N° PROCESSO DE CELEBRAÇÃO: 2016.0.186.069-9 

N° TERMO DE COLABORAÇÃO: 202/SMADS/2016 

A Supervisora da Supervisão de Assistência Social de Itaim Paulista, no uso de suas atribuições, ((NG)) 

NOTIFICA ((CL)) a organização supracitada, executora do serviço conveniado acima 

mencionado,informar sobre a publicação de RESCISÃO a partir de 31/12/2020 do Termo De 

Colaboração nº 202/SMADS/2016, em diário oficial de 24/12/2020 p. 68. 

A posição aqui apresentada está pautada na análise efetuada pelos setores técnicos 
competentes de SMADS, e demais setores técnicos que se fez necessário. 
Diante do exposto, conduzimos para que a OSC supracitada realize as devidas 
restituições dos bens públicos que se encontram sob-responsabilidade da OSC; 
remanescentes na data da rescisão.  
Ressalta-se que a transferência de responsabilidade dos bens públicos ocorra dentro 
do prazo de 05 (cinco) dias datados a partir do recebimento deste oficio; haja vista a 
descontinuidade do serviço. 
Ressalta-se que a NOTIFICAÇÃO deste, se deu por e-mail na data de 05/01/2021, bem 
através de 3 (três) tentativas de entrega na sede da OSC, nas datas de 05/01;06/01 e 
07/01/2021, conforme acostado ao processo SEI 6024.2018/0011561-7, porém sem 
êxito. 
Em tempo incluem a estes bens, os transferidos por SMADS, adquiridos com recurso 
da parceria, doado por organizações através de intermédio de SMADS, prontuários e 
demais documentos relacionados aos usuários atendidos pelo serviço antes de seu 
encerramento. 
Por oportuno registra-se que esta SAS/IT, na figura dos seus gestores se coloca a 
disposição para acompanhamento do inventário dos bens e a restituição dos mesmos. 
São Paulo, 07 de janeiro de 2021, Rose Meiry Bianor Borges -Supervisora – SAS – IT. 
 

 

 

 

 

 

 

 


