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retiva, abrangendo mão de obra, reposição de peças, emprego 
de ferramentas, gás refrigerante e materiais de consumo para 
o sistema de climatização tipo VRF (Variable Refrigerant Flow) 
com condensação a água e nos condicionadores tipo Split Hi 
Wall.

OFERTA DE COMPRA Nº 801002801002020OC00005
Tendo em vista a decisão do recurso interposto pela em-

presa Sinergia Paulistana Construções e Montagens LTDA – ME, 
CNPJ n° 08.390.028/0001-94 de provimento parcial para o 
“RETORNO DE FASE” (fase de habilitação), para que a empresa 
AIR CARE DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ n° 02.992.052/0001-17, 
apresente nova planilha de composição de custos com a exclu-
são do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
comunicamos as empresas participantes que a reabertura da 
sessão está agendada para o dia 28/05/2020 às 10h00.

Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos pelo 
e-mail: cpl@prefeitura.sp.gov.br.

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 COMUNICADO DE REAGENDAMENTO DE PREGÃO Nº 

24/2020
PREGÃO ELETRÔNICO SF/CPL nº 08/2020
PROCESSO SEI Nº 6017.2019/0072950-3
OBJETO: Contratação de serviços de IMPRESSÃO DE DO-

CUMENTOS ELETRÔNICOS, compreendendo a impressão em 
padrão laser, acabamento automatizado e/ou manual, o forne-
cimento de formulários A3 e A4 de diversas gramaturas, alguns 
com cores e personalizações específicas, e entrega ou postagem 
dos produtos em locais previamente descrito, utilizando formu-
lários conforme especificações descritas na Parte 2 do Termo 
de Referência.

OFERTA DE COMPRA Nº 801002801002020OC00014
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.

becfazenda.sp.gov.br
1. Comunicamos aos interessados que em virtude da publi-

cação do Decreto Municipal nº 59.450 de 18 de maio de 2020 
que trata da antecipação dos feriados, alteramos a data de 
abertura da sessão para o dia 29/05/2020 às 10h00.

2. As condições de participação e especificações do objeto 
permanecem inalteradas. O edital poderá ser obtido gratuita-
mente nos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/ 
ou www.bec.sp.gov.br.

 HABITAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SEHAB/GABINETE
ASSUNTO: Despacho autorizatorio para celebração do 11º 

Aditamento Contratual que terá por objeto: Prorrogação do 
prazo de vigência. Adoção de novo cronograma Financeiro e 
Planilha orçamentária sem alteração do valor contratual.

PROCESSO N. 2011-0.362.986-3 (Composto por 21 volumes)
CONTRATO N.  037/2012-SEHAB
CONTRATANTE:  Prefeitura do Município de São Paulo / SEHAB

CONTRATADA: Andrade Valladares Engenharia e Constru-
ção Ltda.

DESPACHO: 
Considerando à solicitação de aditamento, bem como ma-

nifestação técnica favorável apresentada por SEHAB/OBRA/CFT 
constante às fls. 6.442 a 6.451.

Considerando o Relatório de analise documental apresen-
tado pelo Consorcio PRI BAUER PLANAL (fls. 6.333/6.334), o 
qual atestou a compatibilidade dos serviços solicitados com 
as necessidades reais da obra e a adequação das quantida-
des, considerando o projeto aprovado e as justificativas das 
alterações propostas que após analise, foram completadas e 
consideradas satisfatórias.

Considerando ainda, o Parecer SEHAB/AJ constante às fls. 
6.473/6.474, que acolho, pelos poderes outorgados pelo Titulo 
de Nomeação n. 74, de 30 de abril de 2019:

1) AUTORIZO com fundamento nos artigos 65, I, “a”, da 
Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, o 11º ADITAMENTO 
DO CONTRATO N. 037/2012-SEHAB, firmado com a empresa 
ANDRADE VALLADARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 
objetivando a execução de obras do Programa de Saneamento, 
Proteção Ambiental e Recuperação da qualidade das águas 
em áreas degradadas de Manancial Hídrico das Bacias Guara-
piranga e Billings, Urbanização de Favelas e regularização de 
loteamentos precários – Lote 9, no âmbito da Coordenadoria 
de Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de 
Habitação Popular – HABI, pelo Programa Mananciais e pelo 
Departamento de Regularização do Parcelamento do SOLO – 
RESOLO”, para fazer constar:

a) Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 17 
(dezessete) meses a contar de 01.08.2020

b) Adota-se nova planilha orçamentária (SAC) – Anexo 
04, constante às fls. 6.410 a 6.428, sem alteração do valor 
contratual, a qual passa a fazer parte integrante do contrato n. 
037/2012-SEHAB.

c) Adota-se novo Cronograma Financeiro, Anexo 05, cons-
tante às fls. 6.430/6.431, o qual passa a fazer parte integrante 
do contrato n. 037/2012-SEHAB.

2) Publique-se.
JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS
SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

 SEHAB/DIVISÃO DE CONTRATOS
PROCESSO 2011-0.362.986-3, EXTRATO DE TERMO ADI-

TIVO AO CONTRATO 033/2012 - SEHAB , celebrado entre a 
PMSP/SEHAB e a empresa ANDRADE VALLADARES ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ 17.304.221/0001-56) OBJETO 
DESTE TERMO 11º Termo Aditivo para: a) Prorrogação do prazo 
de vigência contratual por mais 17 (dezessete) meses a contar 
de 01.08.2020; b) Adoção nova planilha orçamentária (SAC) – 
Anexo 04, constante às fls. 6.410 a 6.428, sem alteração do 
valor contratual; c) Adoção novo Cronograma Financeiro, Anexo 
05, constante às fls. 6.430/6.431. Valor Total do Contrato: R$ 
126.944.165,84. Data da Assinatura: 11.05.2020. Vigência: 17 
(dezessete) meses. Período a contar de:01.08.2020.

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 REDESIGNAÇÃO DE ABERTURA DE PREGÃO 
ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº. 109/2020, Processo Eletrônico 
nº. 6210.2019/0008527-3

Tendo por objeto: Registro De Preços Para O Forne-
cimento Em Consignação De Material Para Cateterismo 
Cardíaco Diagnóstico E Tratamento. 

I – Tendo em vista o Decreto Municipal nº 59.450, de 18 de 
maio de 2020, fica redesignada a data da abertura do certame, 
para as 09hs00 (NOVE HORAS) DO DIA 29 (VINTE E NOVE) 
DE MAIO DE 2020, permanecendo inalteradas todas as con-
dições do edital.

II – Publique-se.

 REDESIGNAÇÃO DE ABERTURA DE PREGÃO 
ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº. 122/2020, Processo Eletrônico nº. 
6210.2020/0000502-6

Tendo por objeto: Aquisição de Medicamentos Di-
versos. 

 COORDENADORIA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA

 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS

  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

COMUNICADO
 PROCESSO 6024.2020/0002294-9 - PREGÃO ELETRÔ-

NICO 08/SMADS/2020 – REGISTRO DE PREÇO VISANDO 
FUTURA E OPORTUNA AQUISIÇÃO DE COBERTOR INFAN-
TIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 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  - O Senhor Pregoeiro da Comissão de 
Licitações/SMADS COMUNICA às empresas interessadas, que à 
vista do Decreto Municipal 59.450, de 18/05/2020, antecipando 
feriados, fica adiado o prosseguimento dos trabalhos para o dia 
27/05/2020, às 15:00 horas.

zssa

 6024.2017/0002693-0
 À vista do contido no presente administrativo, especial-

mente pela manifestação da Supervisão Técnica de Contabilida-
de, RETIRRATIFICO o despacho proferido, publicado no D.O.C de 
16/04/2020, alterando o contido no item III para fazer constar: 
“AUTORIZO, outrossim, o empenhamento dos recursos neces-
sários ao atendimento da despesa, onerando a dotação orça-
mentária nº 93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00, através 
da Nota de Reserva nº 26.171/2020”, permanecendo mantidas 
e inalteradas as demais disposições do referido despacho que 
não colidirem com o presente.

 6024.2020/0004747-0
 Em face dos dados e elementos contidos neste processo, 

em especial da manifestação da Coordenadoria Jurídica, e com 
fundamento no artigo 24, IV da Lei nº 8.666/93, artigo 1º da Lei 
nº 17.335/20 e artigo 2º, II do Decreto nº 59.283/20, AUTORIZO 
a contratação direta da empresa NEC LATIN AMÉRICA S.A., 
inscrita no CNPJ nº 49.074.412/0001-65, para a contratação, 
em caráter emergencial, de empresa especializada na prestação 
de serviços de locação de Central de Comunicação de Voz tipo 
PABX, com DDR, com serviço de instalação, gerenciamento e 
manutenção, em concordância com os normativos publicados 
pela ANATEL/UIT-T, visando atender SMADS e suas Unidades, de 
acordo com o descrito no Termo de Referência, com as seguin-
tes características: O prazo de execução do referido Contrato 
será de 90 dias, contados a partir de 24/05/2020, vedada sua 
prorrogação e podendo ser rescindido a qualquer momento, 
sem ônus para a Administração, se concluída a licitação em 
andamento; O dispêndio mensal estimado para este contrato é 
de R$ 21.265,25, totalizando para os 90 dias o valor estimado 
de R$ 63.795,75.2. AUTORIZO, outrossim, o empenhamento dos 
recursos necessários ao atendimento das despesas, onerando 
a dotação orçamentária nº 24.10.08.126.3011.2.818.3.3.90.40
.00.00 e 93.10.08.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.02, através da 
nota de reserva nº 30.295 e 30.297, respectivamente, para o 
presente exercício.

 6024.2020/4488-8
À vista dos elementos que instruem o presente, em especial 

a manifestação da Coordenadoria Jurídica, que acolho, AUTORI-
ZO a contratação da empresa TARRACO COMERCIAL EIRELLI- 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 29.664.616/0001-49, através do 
acionamento da Ata de Registro de Preços nº 06/SMADS/2018, 
para aquisição de 19.990 (dezenove mil, novecentos e noventa) 
unidades de cobertor liso de solteiro, nos termos do disposto no 
art. 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no art. 3º da Lei Municipal 
nº 13.278/2002, nos Decretos Municipais nºs. 44.279/2003, 
56.144/2015 e 56.818/2016, pelo valor total de R$ 215.892,00 
(duzentos e quinze mil e oitocentos e noventa e dois reais). AU-
TORIZO, outrossim, a emissão da competente nota de empenho, 
no valor necessário ao atendimento da despesa, onerando-se a 
dotação de nº 93.10.08.244.3023.6167.3.3.90.32.00.00, atra-
vés da Nota de Reserva nº 30.529/2020.DESIGNO o Sr. Bruno 
Nomelini Matoso, portador do RF nº 837.388-4, como fiscal 
do ajuste e o Sr. Jefferson Paulo da Silva, R.F. 837.794-4, como 
seu substituto, nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 
54.873/2014.

 FAZENDA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE REAGENDAMENTO DE PREGÃO Nº 

22/2020
PREGÃO ELETRÔNICO SF/CPL nº 10/2020
PROCESSO SEI Nº 6017.2019/0054177-6
OBJETO: Aquisição de 20 (vinte) Licenças da Microsoft 

Visual Studio Professional Agreement Subscription com validade 
de 36 meses.

OFERTA DE COMPRA Nº 801002801002020OC00020
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.

becfazenda.sp.gov.br
1. Comunicamos aos interessados que em virtude da publi-

cação do Decreto Municipal nº 59.450 de 18 de maio de 2020 
que trata da antecipação dos feriados, alteramos a data de 
abertura da sessão para o dia 02/06/2020 às 10h00.

2. As condições de participação e especificações do objeto 
permanecem inalteradas. O edital poderá ser obtido gratuita-
mente nos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/ 
ou www.bec.sp.gov.br.

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO SF/CPL nº 04/2020
Objeto:Contratação de empresa especializada na presta-

ção de serviços de operação e manutenção preventiva e cor-
retiva, abrangendo mão de obra, reposição de peças, emprego 
de ferramentas, gás refrigerante e materiais de consumo para 
o sistema de climatização tipo VRF (Variable Refrigerant Flow) 
com condensação a água e nos condicionadores tipo Split Hi 
Wall. PROCESSO SEI Nº 6017.2019/0059871-9

DESPACHO:
Em face dos elementos constantes dos autos, em espe-

cial a manifestação da Senhora Pregoeira (SEI 029013198), 
que acolho como razão de decidir e adoto, com fulcro no 
artigo 109, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93 e Portaria SF n° 
78/2019, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa Si-
nergia Paulistana Construções e Montagens LTDA – ME, CNPJ 
n° 08.390.028/0001-94, e no mérito, DOU PROVIMENTO 
PARCIAL para o RETORNO DE FASE para a fase de habilitação 
para que a empresa AIR CARE DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ 
n° 02.992.052/0001-17, apresente Planilha de Composição de 
Custos com a exclusão do Imposto de Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS). A adoção desse procedimento não 
poderá resultar na majoração do valor global da proposta 
apresentada pela licitante, com o qual ela se sagrou vencedora 
da licitação.

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SF/
CPL

 COMUNICADO SF/CPL Nº 23/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6017.2019/0059871-9
PREGÃO ELETRÔNICO SF/CPL nº 04/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada na presta-

ção de serviços de operação e manutenção preventiva e cor-

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 93.10.08.243.3023.2059.3.3.50.39.00.03
, através da Nota de Reserva nº 27.358/2020, condicionada a 
efetivação dos repasses à apresentação do CMDCA ou à de-
monstração pela OSC que seu pedido aguarda deliberação do 
Plenário do órgão. Nos termos do art. 48 da Instrução Normati-
va nº 03/SMADS/2018, a Sra. Carla Tavares Fujiwara, portadora 
do RF nº 787.286-1, será a gestora desta parceria, sendo sua 
substituta a Sra. Adriana Nogueira Sakamoto, portadora do R.F. 
nº 788.042-1. Nos termos do art. 48 da Instrução Normativa nº 
03/SMADS/2018, a Comissão de Monitoramento e Avaliação 
terá a seguinte composição:

a) Flávia Santos Rodrigues, portadora do R.F. nº 788.208-
4 – titular;

b) Fabiana Aparecida Leonardo, portadora do R.F. nº 
773.858-7 – titular;

c) Edna Suzana Portela Kadri, portadora do R.F. nº 778.325-
6 – titular;

d) Camila de Sousa Melo, portadora do R.F. nº 878.877-
4– suplente.

 6024.2018/0008133-0
 Diante dos elementos informativos que instruem o pre-

sente, especialmente do parecer exarado pela Coordenadoria 
Jurídica, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014 e na 
Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018, DEIXO DE CONHECER 
A PROPOSTA DE RESCISÃO do Termo de Colaboração nº 082/
SMADS/2019, firmado entre a municipalidade e a OSC AÇÃO 
COMUNITÁRIA PAROQUIAL DO JARDIM COLONIAL PE. EMIR 
RIGON, cujo objeto é prestação do serviço socioassistencial 
‘Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos’ na mo-
dalidade Centro para a Juventude - CJ CPA Pe. Bello’, com 
oferecimento de 120 vagas, no distrito Iguatemi, em razão da 
errônea capitulação do preceptivo normativo que fundamenta a 
proposta de rescisão, ausência de apuração da totalidade de va-
lores discrepantes e/ou indevidos oriundos das irregularidades 
apontadas, bem como porque a proposta da OSC de restituir os 
valores ao Erário por meio de glosa parcelada não chegou a ser 
analisada pela autoridade competente.

 6024.2020/00000800-8
 À vista do contido no presente administrativo, em es-

pecial da manifestação da SAS São Mateus, da Coordenação 
de Gestão de Parcerias e da Coordenadoria Jurídica, TORNO 
PREJUDICADO/FRACASSADO o Edital de Chamamento Público 
nº 093/SMADS/2020, cujo objeto é o Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e Adolescentes, com atendimento 
de 15 vagas, sob a Supervisão da SAS Mateus, devido ao Plano 
de Trabalho apresentado pela única OSC ter sido insatisfatório.

 6024.2020/0000972-1
À vista do contido no presente administrativo, em especial 

da manifestação da SAS Aricanduva/Formosa/Carrão, da Coor-
denação de Gestão de Parcerias e da Coordenadoria Jurídica, 
TORNO PREJUDICADO/FRACASSADO o Edital de Chamamento 
Público nº 098/SMADS/2020, cujo objeto é o Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de Vínculos, na modalidade Centro 
para Crianças e Adolescentes, com atendimento de 120 vagas, 
no distrito de Aricanduva, sob a Supervisão da SAS Aricanduva/
Formosa/Carrão, devido ao Plano de Trabalho apresentado pela 
única OSC ter sido insatisfatório.

 6024.2020/0003380-0
 Diante dos elementos informativos que instruem o presen-

te processo administrativo, especialmente do posicionamento 
técnico da SAS Sé, CPS Especial, Coordenação de Gestão de 
Parcerias, bem como considerando a manifestação da Coorde-
nadoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO, a partir de 02/04/2020, 
data da ordem de início, com fundamento no art. 30, inc. II, da 
Lei Federal nº 13.019/14 e no art. 30, inc. II, do Decreto Muni-
cipal nº 57.575/16, a celebração de Termo de Colaboração sem 
chamamento Público, em razão da calamidade pública, com a 
organização Serviços ASSOCIAÇÃO FRANSCISCANA DE SOLI-
DARIEDADE - SEFRAS, inscrita no CNPJ nº 11.861.086/0001-63, 
cujo objeto é a prestação do serviço socioassistencial “Núcleo 
de Convivência para Adultos em Situação de Rua”, com capaci-
dade de atendimento de 200 vagas, a ser instalado no distrito 
Bela Vista, com abrangência distrital, sob a supervisão da SAS 
Sé, pelo valor do repasse mensal de R$ 94.945,26, para organi-
zação com isenção de cota patronal. A concessão da Verba de 
Implantação até o limite de R$ 10.000,00 fica condicionada ao 
detalhamento da forma de utilização do recurso conforme dis-
posto no artigo 106, parágrafo 2º da Instrução Normativa nº 03/
SMADS/2018, bem como à apresentação dos orçamentos que 
atestem os respectivos preços de cada item, devendo ser aten-
dida somente a quantia que for devidamente comprovada pela 
OSC. A vigência da parceria será de 30 dias após a cessação dos 
efeitos da calamidade pública declarada, ficando autorizado, 
para fins orçamentários, o empenho de valor correspondente 
ao prazo de 180 dias, devendo, caso o estado de calamidade 
perdurar por período superior, ser emitida nova autorização de 
empenho . 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 
ausência de realização de chamamento público: Núcleo de 
Convivência para Adultos em Situação de Rua, com capaci-
dade de atendimento de 200 vagas, no distrito Cambuci, com 
abrangência distrital, sob a supervisão da SAS Sé; ASSOCIAÇÃO 
FRANSCISCANA DE SOLIDARIEDADE - SEFRAS, inscrita no CNPJ 
nº 11.861.086/0001-63, devidamente cadastrada em SMADS, 
com expertise para a prestação dos serviços assistenciais objeto 
do termo de colaboração; vigência de 30 dias após a cessação 
dos efeitos da calamidade pública declarada, fundamento: art. 
30, inc. II, da Lei Federal nº 13.019/14 e no art. 30, inc. II, do 
Decreto Municipal nº 57.575/16; calamidade pública e enfrenta-
mento da pandemia decorrente do Coronavírus, a celebração de 
parceria visando o atendimento das necessidades decorrentes 
da pandemia. Nos termos do disposto no art. 32, parágrafo se-
gundo 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. 
A concessão de Verba de Implantação até o valor máximo de R$ 
10.000,00, 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 apre-
sentação dos orçamentos que atestem os respectivos preços 
de cada item, devendo ser atendida somente a quantia que for 
devidamente comprovada pela OSC. AUTORIZO, outrossim, o 
empenho de recursos necessários ao atendimento da despesa 
para um período de 180 dias, onerando a dotação orçamentária 
de nº. 93.10.08.244.3023.2.020.3.3.50.39.00.00 através da 
Nota de Reserva nº 30.642/2020 e dotação orçamentária de 
nº. 93.10.08.244.3023.5.800.4.4.50.39.00.00 através da Nota 
de Reserva nº 30.647/2020. Nos termos do art. 48 da Instrução 
Normativa nº 03/SMADS/2018, Sandra Ferreira Fonseca Magret-
ti, portadora do RF nº 799.004.9, será a gestora desta parceria, 
sendo seu suplente Nadir Augusta da Silva, portadora do RF nº 
714.559.2. Nos termos do art. 48 da Instrução Normativa nº 03/
SMADS/2018, que a Comissão de Monitoramento e Avaliação 
terá a seguinte composição:

a) Andréa Cali, portadora do RF nº 588.427.6 – titular;
b) Caroline Maria Silva Borges, portadora do RF nº 

799.437.1 – titular;
c) Caio Fellipe Lopes Rezende, portador do RF nº 858.745.1 

– titular;
d) Márcia Maria dos Santos Fernandes, portadora do RF nº 

816.942.0 – suplente.

indícios da ocorrência do estabelecido na alínea C do Parágrafo 
III do Artigo 135 da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018.

Deverá ser restituído aos cofres públicos o valor de R$ 
97.833,96.

Ressaltamos que esta comissão é majoritariamente com-
posta por analistas de assistência e desenvolvimento social 
com formação em Serviço Social, sendo a análise documental 
realizada em consonância com o artigo 4º da Resolução 557/
CFESS/2009.

São Paulo 14 de abril de 2020.
Comissão de Monitoramento e Avaliação:
CAMILA SUELEN LOPES MATTOS RF 823.602.0
ROSANGELA SILVA JORCUNAS- RF 851.007-5 e
ESTELA ROSA DOS SANTOS - RF 653.092-3

  PROCESSO SEI Nº 6024.2017/0003303-1 - 
NOTIFICAÇÃO POR DECISÃO DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS PARCIAL - DELIBERAÇÃO SOBRE O 
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
SAS - SÉ

NOME DA OSC: Associação Solidariedade e Esperança
NOME FANTASIA: Centro de Convivência de Crianças e 

Adolescentes
TIPOLOGIA: Serviço de Fortalecimento de Vínculos
EDITAL: 295/SMADS/2017
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 337/SMADS/2018
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: Najila Thomaz de Souza 

– RF 780.196-3
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GES-

TOR DA PARCERIA: 15/06/2020
PERÍODO DO RELATÓRIO: SETEMBRO/2019 A FEVEREIRO 

DE 2020
Fica NOTIFICADA á OSC – Associação Solidariedade e Espe-

rança que após a análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO elaborado pelo Gestor da Parceria, a COMISSÃO 
de MONITORAMENTO 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: 07.12.2019 PÁGINA - 55, delibera pela APROVAÇÃO 
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

São Paulo, 19 de maio de 2020
Comissão de Monitoramento e Avaliação:
Rubens A.Leite Zefherino
RF: 5517575
Comissão de Monitoramento e Avaliação:
Idalina Villas Boas Menezes
RF: 186.398.8
Comissão de Monitoramento e Avaliação:
Maria Inez Silveira Castilho Badra

  6024.2020/0000824-5
  PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO E LISTAGEM CLASSI-

FICATÓRIA se for o caso
SAS - Butantã
EDITAL nº: 100/SMADS/2020,
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortale-

cimento de Vínculos – SCFV – Modalidade: Centro para Crian-
ças e Adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses - CCA

CAPACIDADE: 120 vagas.
Este parecer tem por objetivo apresentar o resultado da 

análise de proposta referente ao edital em epígrafe nos termos 
do inciso V do art. 35 da Lei Federal nº 13.019/2014 e do inciso 
III do art. 27 da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018. Para 
tanto, esta Comissão de Seleção se depreendeu na verificação 
dos documentos entregues pela OSC Associação Criança Brasil, 
única proponente do certame. De acordo com os critérios de 
avaliação estabelecidos na IN nº 03/SMADS/2018 obtivemos 
os seguintes resultados: A proposta atingiu grau satisfatório 
de adequação, pois está em conformidade com a legislação 
em vigor, as normas pertinentes à tipificação socioassistencial 
e os custos totais estão de acordo com o estabelecido no 
edital. A análise da proposta abrange: a) a OSC Associação 
Criança Brasil manifestou interesse recíproco de colaborar com 
a SMADS para poder ofertar à população o serviço socioassis-
tencial objeto do edital. b) conforme o Plano de Trabalho a OSC 
proponente demonstra ter viabilidade para execução do objeto 
do edital. A metodologia de trabalho prevê o atendimento a 
crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 14 anos e 11 
meses, bem como a executar o trabalho com suas famílias por 
meio de visitas domiciliares, reuniões e encontros temáticos, 
entre outros; c) os elementos arrolados na Previsão de Receitas 
e Despesas contemplam os custos totais do objeto do edital e 
dão viabilidade financeira à provisão da parceria ora proposta. 
d) As formas de monitoramento, avaliação e de fiscalização da 
execução da parceria também estão dispostas no Plano de Tra-
balho e se afiguram com o objeto proposto. Os procedimentos 
avaliativos de execução física e financeira no cumprimento das 
metas estão em consonância com o edital. A OSC supracitada 
também comprovou atuar no território e possuir experiência na 
oferta de serviços de assistência social. A Comissão de Seleção 
conclui nos termos do artigo 27 da Instrução Normativa nº 03/
SMADS/2018, que a OSC Associação Criança Brasil está apta 
para celebração do Termo de Colaboração com a Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, 
tendo em vista que para o edital acima descrito recebemos 
uma única proposta da OSC Associação Criança Brasil, CNPJ nº 
58.373.234/0001-64, e observando que o seu grau de adequa-
ção é considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO,

São Paulo, 19 de maio de 2020.
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Maria de Fáti-

ma de Araújo / RF:792.652-9
Titular da Comissão de Seleção: Claudia Barreto da Silva / 

RF: 823.541-4
Titular da Comissão de Seleção: Camila de Sousa Melo / 

RF: 878.877-4

 6024.2020/0000241-7
 Diante dos elementos informativos que instruem o pre-

sente, especialmente do posicionamento técnico dos setores 
competentes desta Pasta, bem como a manifestação de COJUR, 
que acolho, AUTORIZO, em caráter emergencial, desde que, 
conforme estabelecido por CAF/CEM, a OSC providencie a reno-
vação do AVCB, e desde que apresentado o certificado CMDCA 
ou demonstrado pela OSC que seu pedido aguarda deliberação 
do Plenário do órgão, sob pena de aplicação das sanções legais 
e regulamentares, dentre as quais a rescisão da Parceria, a 
partir de 01/02/2020, com fundamento no art. 30, inc. I, da Lei 
Federal nº 13.019/14 e no art. 30, inc. I, do Decreto Municipal nº 
57.575/16, a celebração de Termo de Colaboração com a orga-
nização Instituto PROF, inscrita no CNPJ nº 07.694.431/0001-44, 
cujo objeto é a prestação do Serviço Socioassistencial Centro 
para Crianças e Adolescentes - CCA, com oferecimento de 180 
vagas, no Distrito Morumbi, sob supervisão da SAS Butantã, 
pelo valor do repasse mensal de R$ 59.800,79, para organiza-
ção com isenção de cota patronal. A vigência da parceria será 
de 180 dias (01/02/2020 a 29/07/2020), ou até que se conclua o 
processo de Chamamento Público que o substituirá. Em cumpri-
mento 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 seguin-
te EXTRATO DE JUSTIFICATIVA para a ausência de realização 
de chamamento público: “Centro para Crianças e Adolescentes 
– CCA”, com capacidade de atendimento de 180 vagas, no 
Distrito Morumbi, sob a supervisão da SAS Butantã; organiza-
ção Instituto PROF, 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 
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 
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