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 ANEXO I
MODELO DE REQUERIMENTO
À SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO
O interessado, abaixo qualificado, apresentando os docu-

mentos anexos, vem requerer sua inscrição para o credencia-
mento de servidores públicos inativos interessados em executar 
atividades previstas em convênios firmados entre a Prefeitura 
do Município de São Paulo, a Junta Comercial do Estado de 
São Paulo – JUCESP e entidades privadas sem fins lucrativos, 
declarando ter total conhecimento dos termos do Edital de 
Credenciamento nº 1/SGM-SEGES/2021, com os quais concorda

NOME:
RG nº:
CPF/MF nº:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:
ÁREA(S) DE FORMAÇÃO:
São Paulo, ___ de _________ de 20 __.
(assinatura)

 ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO
O credenciado, abaixo qualificado, tendo em vista a lista de 

credenciados publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo 
de __/__/_____, p. __, se compromete a atender a convocação 
para procedimento visando a seleção para o exercício de atividades 
em convênio firmado entre a Prefeitura de São Paulo, a Junta Co-
mercial do Estado de São Paulo – JUCESP e entidade privada sem 
fins lucrativos, nos termos do artigo 14 da Lei Municipal nº 17.403, 
de 17 de julho de 2020, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 
60.056, de 22 de janeiro de 2021, bem como no Edital de Creden-
ciamento nº 1/SGM-SEGES/2021, a cujos termos se submete.

CREDENCIADO:
RG nº:
CPF/MF nº:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:
ÁREA(S) DE FORMAÇÃO:
São Paulo, ___ de _________ de 20 __.
(assinatura)

 AGÊNCIA SÃO PAULO DE 
DESENVOLVIMENTO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO
DATA, HORA: 24/02/2021, às 10h00
ENDEREÇO ELETRONICO: http://www.adesampa.com.br/

adeeditais
PROCESSO SEI Nº: 8710.2021/0000060-7
A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAM-

PA (“ADE SAMPA”), serviço social autônomo, dotado de perso-
nalidade jurídica de direito privado, de fins não econômicos, de 
interesse coletivo e de utilidade pública, vinculada, por coope-
ração, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, conforme disposto na Lei Municipal nº 15.838, de 
04 de julho de 2013, torna público que na data, horário e local 
acima, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

Constitui objeto do Pregão Eletrônico em referência a con-
tratação de serviços de telecomunicações para a implementação, 
operação e manutenção de um link de acesso dedicado à internet 
na velocidade de 50 MB, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 07 (sete) dias da semana, mediante implantação 
de link de comunicação de dados ativa a ser instalado na unidade 
TEIA Taipas com fornecimento dos equipamentos e infraestrutura 
interna necessários à execução do serviço e suporte técnico pelo 
prazo de 12 (doze) meses, conforme o detalhamento constante no 
Termo de Referência (Anexo I) que compõe o Edital.

O referido Edital e seus anexos poderão ser obtidos através 
da internet, gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.adesampa.com.br/adeeditais/

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 020/2021/
SMDHC/DP/DGP

Vimos, por meio desta, NOTIFICAR o Representante Legal 
da OSC Instituto da Oportunidade Social, inscrita no CNPJ sob 
nº 02.449.283/0001-89, situada na Av. Gal. Ataliba Leonel, 245, 
Santana, São Paulo/SP, CEP 02033-000, referente ao projeto: 
“Capacitação Profissional na Zona Leste”, oriundo do Edital 
FUMCAD 2019, para entrega dos documentos digitalizados 
previstos no art. 42 da Portaria 140/SMDHC/2019 e arts. 33 e 
34 da Lei Federal n. 13.019/2014.

O prazo para atendimento da presente notificação é de até 
30 (trinta) dias corridos, a contar da presente publicação, nos 
termos e prazos do art. 41 da mesma Portaria. A documentação 
deverá ser encaminhada para: danielramos@prefeitura.sp.gov.
br e smdhcdgp@prefeitura.sp.gov.br.

Os modelos das declarações estão disponíveis no link 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_hu-
manos/parcerias/index.php?p=271463.

 NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 003/2021/
SMDHC/DP/DGP 

Vimos, por meio desta, NOTIFICAR o Representante Legal da 
OSC Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, inscrita 
no CNPJ sob nº 11.233.851/0001-09, situada na Rua Dr. Alfredo 
Ellis, 68, complemento B, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP : 01322-050, 
referente ao projeto: “Tendas de Cidadania: Migração, Diversidade 
e Cultura de Paz”, oriundo do Edital FUMCAD 2019, para entrega 
dos documentos digitalizados previstos no art. 42 da Portaria 140/
SMDHC/2019 e arts. 33 e 34 da Lei Federal n. 13.019/2014.

O prazo para atendimento da presente notificação é de até 
30 (trinta) dias corridos, a contar da presente publicação, nos 
termos e prazos do art. 41 da mesma Portaria. A documentação 
deverá ser encaminhada para: danielramos@prefeitura.sp.gov.
br e smdhcdgp@prefeitura.sp.gov.br.

Os modelos das declarações estão disponíveis no link 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_hu-
manos/parcerias/index.php?p=271463.

 NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 004/2021/
SMDHC/DP/DGP 

Vimos, por meio desta, NOTIFICAR o Representante Legal 
da OSC Instituto de Reciclagem do Adolescente, inscrita no 
CNPJ sob nº 00.750.121/0001-50, situada na Avenida Pre-
sidente Altino, 973, Jaguaré, São Paulo/SP, CEP: 05323-002, 
referente ao projeto: “Projeto de vida - construção para auto-
nomia social”, oriundo do Edital FUMCAD 2019, para entrega 
dos documentos digitalizados previstos no art. 42 da Portaria 
140/SMDHC/2019 e arts. 33 e 34 da Lei Federal n. 13.019/2014.

O prazo para atendimento da presente notificação é de até 
30 (trinta) dias corridos, a contar da presente publicação, nos 
termos e prazos do art. 41 da mesma Portaria. A documentação 
deverá ser encaminhada para: danielramos@prefeitura.sp.gov.
br e smdhcdgp@prefeitura.sp.gov.br. 

Os modelos das declarações estão disponíveis no link 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_hu-
manos/parcerias/index.php?p=271463.

 NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 005/2021/
SMDHC/DP/DGP

Vimos, por meio desta, NOTIFICAR o Representante Legal da OSC 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo - APAE 
São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 60.502.242/0001-05, situada na 
Rua Loefgren, 2109, Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP: 04040-030, 
referente ao projeto: “Escuta e Protagonismo das Crianças e Adoles-
centes com Deficiência Intelectual”, oriundo do Edital FUMCAD 2019, 
para entrega dos documentos digitalizados previstos no art. 42 da Por-
taria 140/SMDHC/2019 e arts. 33 e 34 da Lei Federal n. 13.019/2014.

O prazo para atendimento da presente notificação é de até 
30 (trinta) dias corridos, a contar da presente publicação, nos 
termos e prazos do art. 41 da mesma Portaria. A documentação 
deverá ser encaminhada para: danielramos@prefeitura.sp.gov.
br e smdhcdgp@prefeitura.sp.gov.br. 

03126-007, referente ao projeto: “Esporte para Todos”, oriundo 
do Edital FUMCAD 2019, para entrega dos documentos digita-
lizados previstos no art. 42 da Portaria 140/SMDHC/2019 e arts. 
33 e 34 da Lei Federal n. 13.019/2014.

O prazo para atendimento da presente notificação é de até 
30 (trinta) dias corridos, a contar da presente publicação, nos 
termos e prazos do art. 41 da mesma Portaria. A documentação 
deverá ser encaminhada para: danielramos@prefeitura.sp.gov.
br e smdhcdgp@prefeitura.sp.gov.br.

Os modelos das declarações estão disponíveis no link 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_hu-
manos/parcerias/index.php?p=271463.

 PROCESSO Nº 6074.2020/0005503-3
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Imigrantes 

no uso das suas atribuições legais, e considerando o cenário 
de emergência ocasionado pela pandemia do coronavírus, bem 
como resolve:

a) RETIFICAR o item 7.21 do Edital Nº 001/SMDHC/2020, 
para que conste da seguinte forma.

“...
7.21 Em virtude do cenário de emergência ocasionado pela 

pandemia do coronavírus, a Comissão Eleitoral poderá adotar 
a utilização de sistema de votação eletrônico, a ser divulgado 
com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias em 
relação a data do pleito.

...”
b) ACRESCENTAR o item 14 no Edital Nº 001/SMDHC/2020 

para definir os procedimentos de votação virtual nos seguintes 
termos, disciplinando o item 7.21 do referido Edital:

“...
14. DOS PROCEDIMENTOS DE VOTAÇÃO VIRTUAL
14.1. A pessoa imigrante que tenha interesse em votar de 

forma remota, deverá, obrigatoriamente, realizar sua inscrição 
previamente, entre 00h01 do dia 08/03/2021 a 29/03/2021 até 
as 23h59, através do formulário http://bit.ly/votecmi

14.1.1. Para fazer a inscrição a pessoa imigrante eleitora deverá:
14.1.1.1. Preencher formulário contendo as seguintes in-

formações:
14.1.1.1.1. Nome completo;
14.1.1.1.2. Número de telefone celular.
14.1.1.1.3. Conta de Correio Eletrônico (e-mail);
14.1.1.2. Anexar documento de identificação e comprovan-

te de residência.
14.1.1.2.1. No caso da Cópia de documento identificação 

oficial com foto, ainda que emitidos em outro país, ou compro-
vantes de solicitação de emissão de documentos, desde que os 
comprovantes possuam fotos para identificação, podendo ser: 
passaporte, cédula de identidade do país de origem; título de 
eleitor do país de origem; Certidão Consular; Carteira de Regis-
tro Nacional Migratório (CRNM) ou antigo Registro Nacional de 
Estrangeiros (RNE); Protocolo de Solicitação de Naturalização; 
Protocolo de Solicitação de Registro Nacional Migratório; Proto-
colo de Solicitação de Reconhecimento da Condição de Refugia-
do; Protocolo de Solicitação de Reconhecimento da Condição 
de Apátrida; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH); entre outros.

14.1.1.2.2. Na hipótese de não possuir comprovante de 
residência em seu nome, a pessoa poderá preencher declaração 
de que reside na cidade de São Paulo, nos termos do item 7.4 
do presente Edital.

14.1.2. Após concluir a sua inscrição, a pessoa imigrante 
eleitora receberá, em seu e-mail cadastrado, as orientações 
para realizar o seu voto;

14.1.2.1. Para tanto, será informado uma combinação única 
para acesso ao sistema virtual que não poderá, em nenhuma 
hipótese, ser compartilhado com terceiros.

14.1.3. A comissão eleitoral publicará no dia 02 de abril 
a lista de pessoas eleitoras habilitadas para a votação virtual.

14.2. A votação eletrônica estará disponível entre os dias 
07/04/2021 das 8h00 até o dia 10/04/2021 de abril às 17h00;

14.2.1. Aqueles que votarem de forma remota não poderão 
votar, sob nenhuma hipótese, de forma presencial.

14.2.2. Na hipótese de o eleitor não receber o seu código 
de acesso, deverá informar imediatamente à Comissão Eleitoral, 
através dos telefones 2833- 4353/4354 ou pelo e-mail migran-
tes@prefeitura.sp.gov.br até o dia 03 de abril; ”

c) ATUALIZAR o item 11, do referido edital, para que o 
cronograma passe a constar da seguinte forma:

“...
11. CRONOGRAMA GERAL

11 de janeiro de 2021 até as 12h00 
de 19 de fevereiro de 2021

Período de inscrições presenciais e virtuais;

23 de fevereiro de 2021 Publicação, no Diário Oficial da Cidade e no site da SMDHC, 
da lista inicial de candidaturas deferidas e indeferidas;

23 fevereiro até 01 de março de 2021 Prazo para apresentação de recursos
05 de março de 2021 Publicação, no Diário Oficial da Cidade e no site da SMDHC, 

da lista definitiva de candidaturas deferidas e indeferidas
05 de março de 06 de abril de 2021 Período de Campanha Eleitoral
08 até 29 de março de 2021 Período pré-inscrição para votação virtual
02 de abril de 2021 Publicação Eleitores Votação virtual
07 de abril até 10 de abril de 2021 Eleição virtual de representantes da sociedade civil do 

Conselho Municipal de Imigrantes
11 de abril de 2021 de 2021 Eleição presencial para as vagas de representantes da 

sociedade civil do Conselho Municipal de Imigrantes
16 de abril de 2021 Publicação, no Diário Oficial da Cidade e no site da SMDHC, 

do resultado preliminar da eleição
26 de abril de 2021 Apresentação de recursos em relação ao resultado preli-

minar da eleição
30 de abril de 2021 Publicação, no Diário Oficial da Cidade e no site da SMDHC, 

do resultado final da eleição
12 de maio de 2021 Publicação da Portaria de nomeação dos membros do 

Conselho Municipal de Imigrantes”

 EXTRATO
ADITAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 024/SUB-VP/2019
PROCESSO nº 6060.2019/0002420-2
LOCATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMA-

NOS E CIDADANIA.
LOCADORES: RENATO DA SILVA ASSIS NEGREIROS, LEAN-

DRO DA SILVA ASSIS NEGREIROS E NATALIA DE ASSIS NEGREI-
ROS - CPF: 288.595.278-48, 284.447.128-50 e 366.165.048-32.

OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel destinado a 
instalação do Conselho Tutelar Vila Prudente, situado à Rua 
das Verbenas, nº 72, Vila Lucia - São Paulo/SP - Contribuinte nº 
051.309.0004-9.

OBJETO DO ADITAMENTO: Transferência de Titularidade.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 73.460,80 (setenta e três mil, 

quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos).
ASSINADO EM: 04/01/2021
VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses.
a) LUIZ ORSATTI FILHO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b) RENATO DA SILVA ASSIS NEGREIROS
b) LEANDRO DA SILVA ASSIS NEGREIROS
b) NATALIA DE ASSIS NEGREIROS

 EXTRATO
ADITAMENTO Nº 002 – CONTRATO Nº 24/2020/SMDU
PROCESSO nº 6074.2021/0000405-8
CONTRATADA: AGRO COMERCIAL PORTO S.A - CNPJ: 

10.558.126/0001-30
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA FORNECIMENTO DE 98.717 (NOVENTA E OITO MIL, SE-
TECENTOS E DEZESSETE) CESTAS DE SUPRIMENTO ALIMENTAR, 
DESTINADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VUL-
NERABILIDADE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, EM 
RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19.

OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo Contratual
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 2.060.696,50 (dois milhões, ses-

senta mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
ASSINADO EM: 09/02/2021
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
a)LUIZ ORSATTI FILHO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b) THIAGO BALTASAR DE MORAES COUTINHO - AGRO 

COMERCIAL PORTO S.A

Os modelos das declarações estão disponíveis no link 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_hu-
manos/parcerias/index.php?p=271463.

 NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 
011/2021/SMDHC/DP/DGP

Vimos, por meio desta, NOTIFICAR o Representante Legal 
da OSC Associação de Assistência à Criança com Câncer e ao 
Adolescente Cardíacos e aos Transplantados do Coração - ACTC 
- Casa do Coração, inscrita no CNPJ sob nº 00.236.857/0001-05, 
situada na Rua Oscar Freire, 1.463, São Paulo/SP, CEP 05409-010, 
a respeito do ARQUIVAMENTO do projeto “Acompanhamento da 
Criança com Cardiopatia”, Protocolo FUMCAD nº 230, Processo 
SEI nº 6074.2020/0001290-3, referente ao Edital FUMCAD 2017, 
nos termos do art. 39, caput, da Portaria 140/SMDHC/2019. 

Após, o processo será remetido à Secretaria Executiva do 
CMDCA, para providências administrativas cabíveis, nos termos 
dos arts. 40 e 51 da Portaria 140/SMDHC/2019, respeitado o 
prazo de 10 (dez) dias corridos da publicação da notificação no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

Era o que cabia informar.

 NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 009/2021/
SMDHC/DP/DGP 

Vimos, por meio desta, NOTIFICAR o Representante Legal 
da OSC Associação dos Cavaleiros da Soberana Ordem Militar 
de Malta de São Paulo e Brasil Meridional - Centro Assistencial 
Cruz de Malta, inscrita no CNPJ sob nº 62.808.894/0001-06, 
situada na Rua Orlando Murguel, 161, Parque Jabaquara, São 
Paulo/SP, CEP: 04358-090, referente ao projeto: “A importância 
do protagonismo paterno aliado à educação em saúde básica 
no desenvolvimento saudável na primeira infância”, oriundo do 
Edital FUMCAD 2019, para entrega dos documentos digitaliza-
dos previstos no art. 42 da Portaria 140/SMDHC/2019 e arts. 33 
e 34 da Lei Federal n. 13.019/2014.

O prazo para atendimento da presente notificação é de até 
30 (trinta) dias corridos, a contar da presente publicação, nos 
termos e prazos do art. 41 da mesma Portaria. A documentação 
deverá ser encaminhada para: danielramos@prefeitura.sp.gov.
br e smdhcdgp@prefeitura.sp.gov.br. 

Os modelos das declarações estão disponíveis no link 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_hu-
manos/parcerias/index.php?p=271463.

 NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 012/2021/
SMDHC/DP/DGP

Vimos, por meio desta, NOTIFICAR o Representante Legal 
da OSC Associação Cidade Escola Aprendiz, inscrita no CNPJ 
sob nº 03.074.383/0001-30, situada na Rua General Jardim, 
660, sala 72, São Paulo/SP, CEP 01223-010, referente ao pro-
jeto: “Chega de Trabalho Infantil no Terminal Rodoviário da 
Barra Funda”, oriundo do Edital FUMCAD 2019, para entrega 
dos documentos digitalizados previstos no art. 42 da Portaria 
140/SMDHC/2019 e arts. 33 e 34 da Lei Federal n. 13.019/2014.

O prazo para atendimento da presente notificação é de até 
30 (trinta) dias corridos, a contar da presente publicação, nos 
termos e prazos do art. 41 da mesma Portaria. A documentação 
deverá ser encaminhada para: danielramos@prefeitura.sp.gov.
br e smdhcdgp@prefeitura.sp.gov.br

Os modelos das declarações estão disponíveis no link 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_hu-
manos/parcerias/index.php?p=271463.

 NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 013/2021/
SMDHC/DP/DGP 

Vimos, por meio desta, NOTIFICAR o Representante Legal 
da OSC Unibes - União Brasileira Israelita do Bem Estar Social, 
inscrita no CNPJ sob nº 60.978.723/0001-91, situada na Rua 
Rodolfo Miranda, 287, Bom Retiro, São Paulo/SP, CEP 01121-
010, referente ao projeto: “Projeto Esporte em Cena”, oriundo 
do Edital FUMCAD 2019, para entrega dos documentos digita-
lizados previstos no art. 42 da Portaria 140/SMDHC/2019 e arts. 
33 e 34 da Lei Federal n. 13.019/2014.

O prazo para atendimento da presente notificação é de até 
30 (trinta) dias corridos, a contar da presente publicação, nos 
termos e prazos do art. 41 da mesma Portaria. A documentação 
deverá ser encaminhada para: danielramos@prefeitura.sp.gov.
br e smdhcdgp@prefeitura.sp.gov.br 

Os modelos das declarações estão disponíveis no link 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_hu-
manos/parcerias/index.php?p=271463.

 NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 014/2021/
SMDHC/DP/DGP 

Vimos, por meio desta, NOTIFICAR o Representante Legal 
da OSC Casa da Criança e do Adolescente de Santo Amaro 
Grossarl, inscrita no CNPJ sob nº 61.054.698/0001-12, situada 
Rua Padre Chico, 320, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04747-
090, referente ao projeto: “Construtores do Amanhã”, oriundo 
do Edital FUMCAD 2019, para entrega dos documentos digita-
lizados previstos no art. 42 da Portaria 140/SMDHC/2019 e arts. 
33 e 34 da Lei Federal n. 13.019/2014.

O prazo para atendimento da presente notificação é de até 
30 (trinta) dias corridos, a contar da presente publicação, nos 
termos e prazos do art. 41 da mesma Portaria. A documentação 
deverá ser encaminhada para: danielramos@prefeitura.sp.gov.
br e smdhcdgp@prefeitura.sp.gov.br.

Os modelos das declarações estão disponíveis no link 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_hu-
manos/parcerias/index.php?p=271463.

 NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 015/2021/
SMDHC/DP/DGP

Vimos, por meio desta, NOTIFICAR o Representante Legal 
da OSC Fundação Márcio Eduardo Barone Brandão, inscrita no 
CNPJ sob nº 41.083.984/0001-48, situada na Rua Contos Ama-
zônicos, 208, Jardim Presidente, São Paulo/SP, CEP 04830-130, 
referente ao projeto: “Educação Complementar”, oriundo do 
Edital FUMCAD 2019, para entrega dos documentos digitaliza-
dos previstos no art. 42 da Portaria 140/SMDHC/2019 e arts. 33 
e 34 da Lei Federal n. 13.019/2014.

O prazo para atendimento da presente notificação é de até 
30 (trinta) dias corridos, a contar da presente publicação, nos 
termos e prazos do art. 41 da mesma Portaria. A documentação 
deverá ser encaminhada para: danielramos@prefeitura.sp.gov.
br e smdhcdgp@prefeitura.sp.gov.br

Os modelos das declarações estão disponíveis no link 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_hu-
manos/parcerias/index.php?p=271463.

 NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 016/2021/
SMDHC/DP/DGP

Vimos, por meio desta, NOTIFICAR o Representante Legal 
da OSC Casa Jesus Amor e Caridade, inscrita no CNPJ sob nº 
00.686.149/0001-76, situada na Rua Professor Dário Ribeiro, 
1386, Vila Prado, São Paulo/SP, CEP 02559-000, referente ao 
projeto: “Gastronomia para Jovem Empreendedor”, oriundo do 
Edital FUMCAD 2019, para entrega dos documentos digitaliza-
dos previstos no art. 42 da Portaria 140/SMDHC/2019 e arts. 33 
e 34 da Lei Federal n. 13.019/2014.

O prazo para atendimento da presente notificação é de até 
30 (trinta) dias corridos, a contar da presente publicação, nos 
termos e prazos do art. 41 da mesma Portaria. A documentação 
deverá ser encaminhada para: danielramos@prefeitura.sp.gov.
br e smdhcdgp@prefeitura.sp.gov.br.

Os modelos das declarações estão disponíveis no link 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_hu-
manos/parcerias/index.php?p=271463.

 NOTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 017/2020/
SMDHC/DP/DGP

Vimos, por meio desta, NOTIFICAR o Representante Legal 
da OSC Arca de Noé de Apoio Social, inscrita no CNPJ sob nº 
04.297.136/0001-66, situada na Rua Dianópolis, 4100, Viela 
Rua da Igreja, 1557, Parque da Mooca, São Paulo/SP, CEP 

x361141
Realce


