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a decisão do Pregoeiro que habilitou e declarou vencedora pro-
visoriamente a empresa GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMER-
CIAIS EIRELI, CNPJ 15.250.965/0001-00, para ambos os lotes, 
bem como determinar a volta de fase no sistema COMPRASNET 
e negociação com as demais licitantes classificadas. O conteúdo 
desta Ata foi disponibilizado no sistema COMPRASNET. Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que lida e acha-
da conforme, vai assinada por todos. Eu, Tiago Camilo a lavrei, e 
os membros acima citados conferiram.

 6024.2020/0005990-7
À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

da manifestação de Coordenadoria de Administração e Finanças 
(030652581) e da Coordenadoria Jurídica (030864136), AUTO-
RIZO, em caráter excepcional, com fundamento no artigo 24, 
inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 12 da Lei Municipal 
nº 17.335/2020, artigo 13, inciso II da Lei nº 17.340/2020, 
artigo 2º, inciso II, do Decreto Municipal nº 59.283/20 e Por-
taria 15/SMADS/2020, a contratação direta, por dispensa de 
licitação,da empresa CIPRIANI HOTEL LTDA. EPP, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 12.463.970/0001-02 , para a prestação de ser-
viços de hospedagem, visando a acomodação de 50 (cinquenta) 
pessoas idosas, acima de 60 (sessenta) anos, em situação de 
rua, a serem indicadas por esta Secretaria, em 25 (vinte e cinco) 
cômodos duplos, do 1º ao 4º andar do GRAND BARÃO HOTEL, 
situado na Alameda Barão de Limeira, nº 117, Campos Elíseos, 
São Paulo – SP, pelo valor diário de R$ 80,00 (oitenta reais) por 
hóspede, totalizando, o valor de R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais). AUTORIZO, outrossim, o empenhamento dos 
recursos necessários ao atendimento da despesa, onerando a 
dotação orçamentária nº 93.10.08.244.3023.4.308.3.3.90.39.00
.00, através da Nota de Reserva nº 38.672/2020.

 FAZENDA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Fica a empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO 
IMOBILIARIO IBRADIM - CNPJ 28.666.831/0001-16,CON-
VOCADA para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados desta publicação

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 PROCESSO SEI 6310.2020/0000994-7 
C O M U N I C A D O
Acha-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO nº 008/IPREM/2020 para Contratação de Empresa 
Especializada para a Prestação de serviços de Apoio Admi-
nistrativo a serem executados nas dependências do Instituto 
de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM e em outros 
imóveis que venham a ser ocupados pela Autarquia em São 
Paulo-SP, conforme Termo de Referência constante do Edital. 
Oferta de Compras nº 801084801002020C00015 - Processo 
Administrativo nº 6310.2020/0000994-7. A abertura da sessão 
será procedida pelo Pregoeiro Sergio Luiz dos Santos no dia 
23/07/2020 às 09h00min. O Edital e seus anexos poderão ser 
baixados através da Internet pelos sites http://e-negocioscida-
desp.prefeitura.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br, www.bec.fazenda.
sp.gov.br ou adquiridos pelos interessados no horário das 09 às 
17 hs, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante 
o recolhimento aos cofres públicos da importância de R$ 0,21 
(vinte e um centavos) por folha, que será fornecida no IPREM, 
na Avenida Zaki Narchi, 536 - São Paulo/SP.

 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 DEPTO JUDICIAL

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO : 3397-7139

DESPACHO DO DIRETOR
6021.2020/0022632-7 - JUD – Contratação de Assis-

tente Técnico. Autos 1007587-43.2013.8.26.0053, 9ª VFP. Ação 
Monitória para apuração de suposto inadimplemento da MSP 
em pagamento de notas fiscais de serviços de vigilância em 
diversas Secretarias, proposta por GSV Segurança e Vigilância 
Ltda em face da MSP. Autorização para contratação.

Em face dos elementos e documentação que instruem o 
presente, notadamente a manifestação de JUD ATA, que adoto 
como razão de decidir, e a reserva efetuada, à luz do disposto 
no Decreto no. 59.171/2020, no uso da competência que me 
foi delegada pela Portaria 01/16-PGM/CGGM.G, AUTORIZO, 
com fulcro no artigo 25, caput, da Lei 8.666/93 e das demais 
disposições da citada Portaria, a contratação direta, por ine-
xigível a licitação, da Sra. WILANA CÂNDIDO DE ANDRADE, 
credenciada nos termos e condições do Edital 01/PGM/16, CPF 
169.805.224-34, para prestar serviços de assistente técnica do 
Município de São Paulo, nos autos da ação judicial n. 1007587-
43.2013.8.26.0053, em curso perante a 9a. Vara da Fazenda 
Pública da Capital, pelo valor estimado de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais), bem como AUTORIZO a emissão de nota de empenho no 
mesmo valor, onerando a dotação no. 21.10.02.062.3024.4.817.
3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente.

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO: 6018.2020/0024133-8
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
TERMO DE CONTRATO N° 002/2020-SMS-1/CONTRA-

TOS
(Processo: 6018.2019/0080475-6)
PENALIDADE
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em es-

pecial o ATESTE “não a contento” (SEI 029380978) que acolho 
como razão de decidir, APLICO nos termos da competência 
delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, à empresa ATOMED 
PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA., CNPJ n° 
01.035.382/0001-51, face ao Termo de Contrato n° 002/2020-
SMS.1/CONTRATOS (SEI 024857557), em razão do atraso injus-
tificado de 07 (sete) dias, na entrega dos produtos constantes 
da Nota Fiscal nº 9.093 (SEI 029380963), a penalidade de multa 
de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do aparelho em atra-
so, referente à Ordem de Serviço nº 028169863 (028169863), 
face ao descumprimento da cláusula 2.14, com penalidade pre-
vista no item 8.1.4.5 da Cláusula Oitava do Termo de Contrato e 
no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 
(cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, deven-
do ser protocolado no endereço eletrônico dsuprisms3@prefei-
tura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo 
no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

do serviço no território. Nos termos do disposto no art. 32, pa-
rágrafo segundo do Decreto nº 57.575/2016, fica aberto o prazo 
de cinco dias úteis para impugnação da justificativa constante 
no item II deste despacho, a qual poderá ser protocolada no 
Setor de Expediente da SMADS, situada na Rua Líbero Badaró, 
561/569. AUTORIZO, outrossim, o empenhamento de recursos 
necessários ao atendimento da despesa, onerando-se a dotação 
orçamentária de nº 93.10.08.244.3023.6242.3.3.50.39.00.00
, através da Nota de Reserva nº 38.509/2020.A concessão de 
Verba de Implantação até o valor máximo de R$ 5.000,00, 
fica condicionada à formalização de requerimento específico 
dirigido à Supervisão de Assistência Social – SAS, detalhando a 
forma de utilização do recurso conforme disposto na Instrução 
Normativa Nº 03/SMADS/2018, bem como à apresentação dos 
orçamentos que atestem os respectivos preços de cada item, 
devendo ser atendida somente a quantia que for devidamente 
comprovada pela OSC. Nos termos do art. 48 da Instrução 
Normativa nº 03/SMADS/2018, a Sra. Carla Tavares Fujiw Rachel 
Ibere da Silveira, portadora do RF nº 850.970.1, será a gestora 
desta parceria, sendo sua substituta a Sra. Ana Carolina Teixeira 
Maria , portadora do R.F. nº 787.606-8. Nos termos do art. 48 
da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018, a Comissão de Mo-
nitoramento e Avaliação terá a seguinte composição:

a) Fernanda de Moraes Alcova de Paulo, portadora do R.F. 
nº 760.080-1 – titular;

b) Glaucia Damasceno dos Santos, portadora do R.F. nº 
732.228-3– titular;

c) Rosângela Torres, portadora do R.F. nº 677802-0 – titular;
d) Sabrina Moreira Amaral , portadora do R.F. nº 825.007-

3 – suplente.

 6024.2019/0008905-7
À vista do contido no presente administrativo, CONSIDE-

RANDO a manifestação de GSUAS, (SEI 030838266), RERRA-
TIFICO o Despacho proferido nos autos, (SEI 030670456), e 
AUTORIZO a verba de implantação no valor de R$ 11.629,52 
(onze mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois 
centavos), e o pagamento dos repasses a partir de 15 de abril 
de 2020. Permanecem inalteradas as demais disposições do 
Despacho mencionado .

 COORDENADORIA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA

 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO 6024.2020/0001132-7 - ATA DE REUNIÃO 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 10/SMA-
DS/2020 – REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E 
OPORTUNA AQUISIÇÃO DE KIT HIGIÊNICO, DE FORMA A 
ATENDER AS NECESSIDADES DE BENEFICIÁRIOS ATEN-
DIDOS PELAS POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIAIS PROMO-
VIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMADS) DA PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM O TERMO 
DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL - Às 
15:00 horas do dia 13 de julho de 2020, reuniu-se a CPL/SMA-
DS, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, localizada no 2º andar do prédio 
situado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – Centro – São Paulo, 
para dar prosseguimento ao Pregão Eletrônico 10/SMADS/2020. 
Presentes os Senhores Tiago Camilo, Pregoeiro da CPL, Luiz 
Carlos Machado, Lazaro Henrique Reis Almeida, Marta Viei-
ra Costa Lima, Ivete Maria da Silva, Denilce Maria Ferreira 
Gomes, Lucas Menezes Silva da Costa e Hatsumi Kasahara, 
como membros da equipe de apoio da Comissão. O Senhor 
Pregoeiro faz consignar que a sessão pública de abertura do 
certame foi realizada no dia 28/04/2020. O certame estava 
suspenso até o término dos prazos pertinentes aos recursos e 
contrarrazões, isto porque, relativamente ao Lote A (cota prin-
cipal) as seguintes empresas manifestaram, tempestivamente, 
intenção de interposição de recursos contra a decisão do 
Pregoeiro que habilitou e declarou vencedora provisoriamente 
a empresa GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI, 
CNPJ 15.250.965/0001-00, a saber: COMERCIAL LUX CLEAN 
LTDA. – CNPJ: 03.576.719/0001-63, PAPA LIX PLÁSTICOS E DES-
CARTÁVEIS LTDA. – CNPJ: 00.504.095/0001-80, S&T COMÉRCIO 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA 
LTDA. – CNPJ: 12.488.131/0001-49, CERTAME COMERCIAL – 
EIRELI – CNPJ: 08.070.275/0001-03 e TROPIC’S COMERCIAL 
DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI – CNPJ: 64.650.583/0001-
89. No transcurso do prazo para apresentação de razões, as 
recorrentes efetivamente apresentaram suas razões de recurso, 
alegando, em apertada síntese, respectivamente, o seguinte: 
a incorreta classe do papel higiênico bem como a apresenta-
ção de amostra fora da embalagem determinada em Edital; 
divergência na apresentação da proposta comercial quanto a 
marca do sabonete ofertado pela vencedora bem como o não 
atendimento quanto ao item escova de dente. Relativamente ao 
Lote B (cota reservada) as seguintes empresas manifestaram, 
tempestivamente, intenção de interposição de recursos contra 
a decisão do Pregoeiro que habilitou e declarou vencedora 
provisoriamente a empresa GOLDEN CLEAN PRODUTOS CO-
MERCIAIS EIRELI, CNPJ 15.250.965/0001-00, a saber: CERTAME 
COMERCIAL – EIRELI – CNPJ: 08.070.275/0001-03 e TROPIC’S 
COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI – CNPJ: 
64.650.583/0001-89. No transcurso do prazo para apresenta-
ção de razões, as recorrentes efetivamente apresentaram suas 
razões de recurso, alegando, em apertada síntese, o seguinte: 
a incorreta classe do papel higiênico bem como a apresentação 
de amostra fora da embalagem determinada em Edital. As 
recorrentes e recorrida efetivamente apresentaram as razões 
e contrarrazões de recurso, como se vê no COMPRASNET, de 
maneira tempestiva, podendo, assim, serem recebidas e conhe-
cidas em seu mérito. Assim, este Pregoeiro passa a analisar os 
fundamentos expedidos pelas recorrentes e defendidos pela 
recorrida, para ambos os lotes: diante dos novos elementos 
juntados aos autos em sede de recurso, merecem prosperar as 
razões das recorrentes, no que se refere ao item papel higiênico, 
marca TOILET, apresentado pela recorrida durante a etapa de 
habilitação. Este Pregoeiro e Equipe de Apoio tem a esclarecer 
que após diligência restou comprovado que o produto ofertado 
pela vencedora se enquadra na Classe 2 – Papel Higiênico, 
segundo a norma ABNT NBR 15464-2:2007, ratificado através 
do Relatório de Ensaio Nº 1 088 005 – 203 – IPT – “Papel Higi-
ênico Carinho Toilet Folhas Duplas”. Diante disso, fica evidente 
que o produto ofertado pela recorrida fere o Edital em tela, em 
especial a alínea “c” do subitem 3.1. do Anexo I do Edital (Ter-
mo de Referência). Ressalta-se que todas as medidas adotadas 
na condução do Certame foram pautadas na obediência aos 
ditames legais e ao Edital Convocatório, e visaram a seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública; garan-
tido os princípios de isonomia entre os licitantes. Acrescenta-
-se, em mais esta oportunidade, que foram resguardados os 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, do julgamento objetivo, da finalidade 
e do justo preço, portanto, respeitadas as leis que regem a 
matéria e os princípios norteadores da modalidade Pregão. Pelo 
exposto, o processo será remetido à Autoridade Competente, 
nos termos do disposto no Decreto Municipal n° 55.427/2014, 
para apreciação e deliberação final acerca dos recursos e con-
trarrazões, propondo dar provimento aos recursos apresentados 
pelas empresas COMERCIAL LUX CLEAN LTDA., PAPA LIX PLÁS-
TICOS E DESCARTÁVEIS LTDA., S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA., CERTAME 
COMERCIAL – EIRELI e TROPIC’S COMERCIAL DE UTILIDADES 
DOMÉSTICAS EIRELI, para ambos os lotes; sugerindo reformar 

. Conforme parecer da Gestora de Parceria, em relação 
às ressalvas apontadas no relatório de semestralidade após 
a análise dos Relatórios da Execução do Objeto e demais 
documentos, este comitê identificou que as pendências apre-
sentadas foram sanadas pela OSC. Sendo assim entendemos 
que não houve comprometimento da qualidade técnica tendo 
alcançado as metas propostas no Plano de Trabalho e a execu-
ção da parceria.

Ressaltamos que esta Comissão de Monitoramento e Ava-
liação é composta por duas Assistentes Sociais e uma Pedagoga 
, portanto destacamos que a análise acima foi pautada tecnica-
mente atendendo o que preconiza a Resolução 557/CFESS/2009 
no parágrafo segundo do Artigo 4º “O/A assistente social deve-
rá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é de sua área 
de atuação e de sua atribuição legal, para qual está habilitado 
e autorizado a exercer, assinando e identificando seu número 
de inscrição no Conselho Regional de Serviço Social.” Com base 
na resolução citada acima , essa comissão se atém a dar o pa-
recer técnico, também subsidiada no que refere o Conselho Re-
gional de Serviço Social – CRESS SP no uso de suas atribuições 
prevista na referida Lei ,que emitiu, em 22/11/18, Manifestação 
03 orientando os assistentes sociais a respeito da inserção des-
tes profissionais no âmbito do MROSC e da IN3/SMADS/2018 e, 
no que tange as Comissões de Monitoramente, expressa “Nas 
normativas analisadas,constam informações sobre número de 
composição da comissão de monitoramento e avaliação e sobre 
provimento do cargo que os/as membros devem ocupar, no 
entanto, não menciona sobre o caráter interprofissional que, em 
tese, a referida comissão deveria ter, considerado que a decisão, 
por exemplo, por uma aprovação de prestação de contas na 
complexidade dos serviços socioassistenciais, exige subsídios de 
várias áreas do conhecimento (exemplo: nutrição, contabilidade, 
psicologia, dentre outras). O Artigo 3º da referida instrução 
normativa evidencia o caráter deliberativo da comissão de 
monitoramento e avaliação “Fica delegada aos membros da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação das respectivas SAS 
a competência para decidir sobre a Prestação de Contas Parcial 
e Final”. No caso de assistentes sociais que, porventura, estive-
rem na composição dessa comissão, destacamos para o fato de 
se atentarem a integra da Resolução 557/CFESS/2009 e espe-
cialmente ao parágrafo segundo do Artigo 4º “O/A assistente 
social deverá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é 
de sua área de atuação e de sua atribuição legal, para qual está 
habilitado e autorizado a exercer, assinando e identificando seu 
número de inscrição no Conselho Regional de Serviço Social.”

O CRESS- SP expressa que a Instrução Normativa, ao ser 
omissa nos aspectos que dizem respeito ao caráter interpro-
fissional para a comissão de monitoramento e avaliação, se 
mostra incongruente às normativas que disciplinam o trabalho 
profissional em âmbito nacional e o que habilita o profissional 
assistente social a atuação em matéria de serviço social.

Isto posto, entendemos que a avaliação deste caráter 
contábil requer assessoramento técnico, conforme preconiza o 
artigo 131, parágrafo 1º da Instrução Normativa SMADS nº 3, 
de 31 de agosto de 2018, com alteração da redação proposta 
na IN nº 1 de 06/03/19 publicada em 12/03/2019 “Quando 
necessário, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá 
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja 
membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos”.

Data: 13/07/2020
COMISSÃO DE MONITORAMENTO
Vanessa Helvécio – RF 823.610.1
Elaine Maria Grangeiro Almeida RF 788.654.3
Marlene Alves Teixeira Ribeiro da Silva RF 510.005.4

 6024.2020/0000976-4
Diante dos elementos informativos que instruem o pre-

sente, especialmente do parecer apresentado pela Comissão 
de Seleção (doc. SEI 030222157), acolhido pela SAS Capela do 
Socorro (doc. SEI 030270462), com fundamento na Lei Federal 
nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 57.575/2016, HO-
MOLOGO o procedimento de parceria referente ao Edital de 
Chamamento nº 108/SMADS/2020 e AUTORIZO a celebração 
de Termo de Colaboração com a organização social Instituto 
Anchieta Grajaú, inscrita no CNPJ nº 00.142.507/0001-80, cujo 
objeto é a prestação do serviço socioassistencial “Serviço de As-
sistência Social à Família e Proteção Social Básica no Domicílio 
– SASF”, com capacidade de 1000 atendimentos por mês, a ser 
instalado e com abrangência no Distrito de Grajaú, pelo valor 
do repasse mensal de R$ 57.254,04, para organização com 
isenção de cota patronal (valores de acordo com a Portaria 001/
SMADS/2020), sem a necessidade de concessão de verba de im-
plantação. A vigência do ajuste será de 60 meses prorrogáveis 
por até 60 meses. AUTORIZO, outrossim, o empenho de recursos 
necessários ao atendimento da despesa no presente exercício, 
onerando-se a dotação orçamentária de nº. 93.10.08.244.302
3.4309.3.3.50.39.00.00, através da Nota de Reserva nº 38.272. 
Nos termos do art. 48 da Instrução Normativa nº 03/SMA-
DS/2018, a Sra. Regina Celi Lessa Silva Alves, portadora do RF 
nº 787.632-7, será a gestora desta parceria, sendo sua suplente 
a Sra. Erika Aparecida Rodrigues de Oliveira, portadora do RF nº 
787.836-2. Nos termos do art. 48 da Instrução Normativa nº 03/
SMADS/2018, a Comissão de Monitoramento e Avaliação terá a 
seguinte composição:

a) Gerson Alves de Souza, portador do RF nº 788.502-4 – 
Titular;

b) Maria Lucia Ferrari, portadora do RF nº 523.221-0 – 
Titular;

c) Adriana Lacerda Santos, portador do RF nº 796.426-
9 – Titular;

d) Paola Rita Pereira Martins, portadora do RF nº 823.598-
8 – Suplente.

 6024.2020/0005511-1
Diante dos elementos informativos que instruem o pre-

sente, especialmente do posicionamento técnico dos setores 
competentes desta Pasta (030252178, 030250577, 030742831 
e 030237429), que acolho, AUTORIZO, em caráter emergencial, 
a partir de 22/06/2020, com fundamento no art. 30, inc. I, da 
Lei Federal nº 13.019/14 e no art. 30, inc. I, do Decreto Mu-
nicipal nº 57.575/16, a celebração de Termo de Colaboração 
com a organização Instituto Vida São Paulo, inscrita no CNPJ 
nº 03.816.478/0001-82, cujo objeto é a prestação do Serviço 
Socioassistencial “Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio 
Psicológico – NPJ”, com oferecimento de 180 vagas, na área 
de abrangência Regional Freguesia/Brasilândia, sob supervisão 
da SAS Freguesia/Brasilândia, pelo valor do repasse mensal de 
R$ 44.609,29, para organização com isenção de cota patronal, 
com a concessão de verba de implantação no importe de R$ 
5.000,00, condicionada sua liberação à apresentação da descri-
ção detalhada da forma de utilização do recurso, orçamento da 
despesa, que comprove a compatibilidade do preço dos bens/
serviços com o praticado no mercado, com custos de cada item, 
devendo ser expressamente obedecidas as disposições do art. 
106 da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018 . A vigência 
da parceria será de 180 dias (22/06/2020 a 18/12/2020), ou 
até que se conclua o processo de Chamamento Público que o 
substituirá.Em cumprimento ao art. 32, §1º, da Lei Federal nº 
13.019/14 e ao art. 32, §1º, do Decreto Municipal nº 57.575/16, 
faço publicar o seguinte EXTRATO DE JUSTIFICATIVA para a au-
sência de realização de chamamento público: “Núcleo de Prote-
ção Jurídico Social e Apoio Psicológico – NPJ”, com capacidade 
de atendimento de 180 vagas, na área de abrangência Regional 
Freguesia/Brasilândia, sob supervisão da SAS Freguesia/Brasi-
lândia; organização Instituto Vida São Paulo, inscrita no CNPJ nº 
03.816.478/0001-82, devidamente cadastrada em SMADS, com 
expertise para a prestação dos serviços assistenciais objeto do 
termo de colaboração; vigência de até 180 dias; fundamento: 
art. 30, inc. I, da Lei Federal nº 13.019/14 e no art. 30, inc. I, do 
Decreto Municipal nº 57.575/16; impossibilidade de interrupção 

segundo do Artigo 4º “O/A assistente social deverá emitir sua 
opinião técnica somente sobe o que é de sua área de atuação e 
de sua atribuição legal, para qual está habilitado e autorizado 
a exercer, assinando e identificando seu número de inscrição no 
Conselho Regional de Serviço Social.”.

O CRESS-SP expressa que a Instrução Normativa, ao ser 
omissa nos aspectos que dizem respeito ao caráter interpro-
fissional para a comissão de monitoramento e avaliação, se 
mostra incongruente às normativas que disciplinam o trabalho 
profissional em âmbito nacional e o que habilita o profissional 
assistente social a atuação em matérias de serviço social.

Isto posto, entendemos que a avaliação deste caráter 
contábil requer assessoramento técnico, conforme preconiza o 
artigo 131, parágrafo 1º da Instrução Normativa SMADS n 3, 
de 31 de agosto de 2018, com alteração de redação proposta 
pela IN n° 1 de 06/03/19 publicada em 12/03/2019. “Quando 
necessário, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá 
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja 
membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos”.

São Paulo, 10 de Junho de 2020.
Comissão de Monitoramento e Avaliação:
Maria de Fátima de Araújo- RF: 792.652-9
Thyago Augusto de Carvalho- RF: 787.564-9
Lidyane Granado Gallo- RF: 787.636-0
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0010997-8 NOTIFICA-

ÇÃO POR DECISÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 
DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO

SAS - BUTANTÃ
NOME DA OSC: SOCIAL BOM JESUS
NOME FANTASIA: CIRCO ESCOLA BUTANTÃ- RIO PEQUENO
TIPOLOGIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN-

TO DE VÍNCULOS CIRCO ESCOLA
EDITAL: 214/SMADS/2015
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 014/SMADS/2015
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: ADRIANA NOGUEIRA 

SAKAMOTO- RF: 788.042-1
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GES-

TOR DA PARCERIA: 12/09/2019
PERÍODO DO RELATÓRIO: JULHO DE 2019 A DEZEMBRO 

DE 2019
Fica NOTIFICADA á OSC SOCIAL BOM JESUS que após a 

análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
elaborado pelo Gestor da Parceria, a COMISSÃO de MONITO-
RAMENTO e AVALIAÇÃO, nos termos do Artigo 131 da Instrução 
Normativa 03/SMADS/2018 com redação alterada pela IN 
01/SMADS/2019, instituída conforme publicação no DOC de: 
12/09/2019 delibera pela APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO

Ressaltamos que esta Comissão de Monitoramento e Ava-
liação é composta por três Assistentes Sociais, portanto, desta-
camos que a análise acima foi pautada tecnicamente atenden-
do o que preconiza a Resolução 557/CFESS/2009 no parágrafo 
segundo do Artigo 4º “O/A assistente social deverá emitir sua 
opinião técnica somente sobre o que é de sua área de atuação 
e de sua atribuição legal, para qual está habilitado e autorizado 
a exercer, assinando e identificando seu número de inscrição no 
Conselho Regional de Serviço Social”.

Com base na resolução citada acima, essa Comissão se 
atém a dar o parecer técnico, também subsidiada no que re-
fere o Conselho Regional de Serviço Social - CRESS-SP no uso 
de suas atribuições prevista na referida Lei, que emitiu, em 
22/11/18, Manifestação 03 orientando os Assistentes Sociais a 
respeito da inserção destes profissionais no âmbito do MROSC 
e da IN 03/SMADS/2018 e, no que tange as Comissões de 
Monitoramento expressa “Nas normativas analisadas, cons-
tam informações sobre número de composição da comissão 
de monitoramento e avaliação e sobre provimento do cargo 
que os/as membros devem ocupar, no entanto, não menciona 
sobre o caráter interprofissional que em tese, a referida comis-
são deveria ter considerado que a decisão, por exemplo, por 
uma aprovação de prestação de contas na complexidade dos 
serviços socioassistenciais, exige subsídios de várias áreas do 
conhecimento (exemplo: nutrição, contabilidade, psicologia, 
dentre outras)”. O Artigo 3º da referida instrução evidencia o 
caráter deliberativo da comissão de monitoramento e avaliação. 
“Fica delegada aos membros da Comissão de Monitoramento 
e Avaliação das respectivas SAS a competência para decidir 
sobre a Prestação de Contas Parcial e Final”. No caso de assis-
tentes sociais que, porventura, estiverem na composição dessa 
comissão, destacamos para o fato de se atentarem a integra 
da Resolução 557/CFESS/2009 e especialmente ao parágrafo 
segundo do Artigo 4º “O/A assistente social deverá emitir sua 
opinião técnica somente sobe o que é de sua área de atuação e 
de sua atribuição legal, para qual está habilitado e autorizado 
a exercer, assinando e identificando seu número de inscrição no 
Conselho Regional de Serviço Social.”.

O CRESS-SP expressa que a Instrução Normativa, ao ser 
omissa nos aspectos que dizem respeito ao caráter interpro-
fissional para a comissão de monitoramento e avaliação, se 
mostra incongruente às normativas que disciplinam o trabalho 
profissional em âmbito nacional e o que habilita o profissional 
assistente social a atuação em matérias de serviço social.

Isto posto, entendemos que a avaliação deste caráter 
contábil requer assessoramento técnico, conforme preconiza o 
artigo 131, parágrafo 1º da Instrução Normativa SMADS n 3, 
de 31 de agosto de 2018, com alteração de redação proposta 
pela IN n° 1 de 06/03/19 publicada em 12/03/2019. “Quando 
necessário, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá 
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja 
membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos”.

São Paulo, 18 de Maio de 2020.
Comissão de Monitoramento e Avaliação:
Maria de Fátima de Araújo- RF: 792.652-9
Thyago Augusto de Carvalho- RF: 787.564-9
Lidyane Granado Gallo- RF: 787.636-0

 6024.2018/0000883-7- NOTIFICAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO CONTAS PARCIAL -DELIBERAÇÃO 
SOBRE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVA-
LIAÇÃO PELA COMISSÃO DE MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO

SAS M BOI MIRIM
NOME DA OSC ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GRUPO DA 

CARIDADE
NOME FANTASIA CCA AGLAEZINHA
TIPOLOGIA SCFV CENTRO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO 327/SMADS/2018
NOME DA GESTORA DE PARCERIA TALINE SANTOS DE 

JESUS CERQUEIRA
RF DO GESTOR DE PARCERIA 851.011.3
DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOC DESIGNAÇÃO DO GESTOR 

DE PARCERIA 02/07/19
PERÍODO DO RELATÓRIO JULHO À DEZEMBRO DE 2019
Após análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVA-

LIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA descrita na inicial, nos 
termos do artigo 131 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, 
recebido em 10/07/20, esta Comissão de Monitoramento e Ava-
liação instituída conforme publicação no DOC de 17/05/2019 
delibera pela:

( x ) APROVAÇÃO da prestação de contas COM RESSALVAS: 
em relação aos aspectos financeiros, tendo a OSC encerrado 
o período da semestralidade com irregularidades que foram 
sanadas não ocasionando dano erário.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO
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