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Termo de Golaboraçäo no 2012019.

TERMO DE COLABORAçAO QUE ENTRE Sl
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
nreerRÃo pRETo, cou TNTERVEN¡Êrucn DA
sEcRETARTA MUNtclpAL DE RsslsrÊruclR
socrAL/cMDcAEAoncnnzeçÃoDA
soctEDADE ctvtl "NúcLEo espíRIrR
nenovnçlo E LlJz - cAsA RELUZ",

,oBJETtvA¡¡oo wlúruA coopEReçÃo PARA o
.DESENVOLVIMËNTO DO ATENDIMENTO DO
sERVrçO DE CONVIVÊNC¡A E FORTALECIMENTO
or vfnculos -- scFV ,* pARA cRIANçAS E
ADOI.ESCENTES'EM' VIJLNERABILIDADE SOC¡AL
- enoreç*o soctoAsstsrENctAL eÁslcl,
NOS'renn¡os n¡ L818.069/1990 - ESTATUTo DA
GRIANçA E DO ADOLESCENTE
:GOIAEORNçÃO (FUNDO MUN¡CIPAL DOS
Þ|REITOS ÐA C,RIANçAE DO ADOLESCENTE).

A Prefeitura Municípøl de RìbeÍrãa Preto, com
do Rio Branco Vnn; Ri,beirão Preto, SP, inscrita no CNPJ/MF sob

-56, de acordo com a determinação do Decreto no 262 de 14 de

Dos Partícipes

sede na Praça Barão
n". 56.024.581/0001
setembro de 2CI\7, neste ato, representada pelo Secretário Municipal de Assistência
Soeial, Guido Desinde Filho, portador do RG n" 9.874.274-7 e CPF no 005.446.308-40,
doravante denominada SECRETARIA e a íNúcleo Espírita Renovação e Luz - Gasa

Reluz-'ì inserita- no CNPJ/MF 08.571 ,67.6/AAA;1-47, çornsode na Rlra dppa no 480, neste

ato representado por sua Presidentea Sra. Aline TercioftÌ Pedroso, RG n'25.663.079-3
e CPF -nn 253;,379.078-83, doravante denominada simplesmente OSC, devidamente
autuados no Processo Ädministrativo n" 2018.043502'3, obedecendo aos termos da

Lei 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adoles.cente, nos termos da autorização
concedida na Lei Municipal no 2.61612013, nos termos da Lei Federal n' 13.019/2014 e

nos termosldo Decreto Municipal n" 4812017, com o objetivo de desenvolver serviços,
programas ou projetos voltados à promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos da

criança e do adolescente, em consonância com as polítieas priblicas da criança e do

adolescente no ânrbito rnunieipal, com recursos alocados no Fundo Municipal da

Criança e do Adolescente celebram o presente termo de' ,eolaboração rnediante as

cláusulas e condiçöes abaixo relacionadas:

Cláusula Primeira - Do Objeto

Constitui objeto deste Termo de Colaboração o
desenvolvimento, pelos partícipes de atividades destinadas ao atendimento do Serviço
de Convivência e F'ortalecimento de Vínculos - SCFV - Para Crianças e Adolescentes

Departamento de Àdministração Geral - Gerenciamento de Convênios e Locações
Via São Bento s/no - Jardim Mosteiro - Fone: (16) 3977-8833
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em Vulnerabilidade Social - Proteção Socioassistencial Básica, nos termos do Plano de

Trabalho apresentado pela OSC, que passa a fazer parte do presente processo

administrativo.

Cláusula Segunda - Das Obrigações da Prefeitura

2.1. Transferir recursos orçamentários, conforme disposto na Lei Municipal no

14.279 de 21de dezembro de 2018, mediante disponibilidade financeira e cronograma
de desembolso financeiro, confoqmq Segue:

o Repasse do Governo Municipal (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente):
- Número de atendidos:32 usuários.
- Valor: 01 parcela de R$ 1.858,20 (um mil oitocentos e cinquenta e oito

reais e vinte centavos).
- Valor Total do repasse: R$ 1.858,2Q:(um mil oitocentos e cinquenta e oito

reais e vinte centavos).
2.2. Dar ciência à OSC, através da SECRETARIA/CN4ÐCA, das noffnas e

procedimentos técnicos e operacionais que regem a execução do serviço, objeto do

Termo de Responsabilidade assinado entre o Município;
2,3. Assessorar tecnicamente, supervisionar :e ftscalizar, através da

SECRETARIA, a implantação e o desenvolvirnento do objeto do presente termo;
2.4. Recomendar e participar da montagem e execução de treinamentos a fim de

otimizw a execução do objeto;
2.5. Proceder :à suspensão das parce,las, de repasse dos recursos financeiros, que

deverá perdurar até que as irregularidades sejam sanadas, observando o prazo máximo
de cinco dias úteis para regularização clas pendências, nos seguintes casos:

2.5.1 quando verificadas inexatidões no cumprimento do objeto do presente

termo;
2.12 quando do não cumprimento dos prazos pré-estabelecidos ern cláusula 8.1.1,

que trata da Prestação de Contas;
2.5.3. quando não apresentado mensalmente o relatório cireunstanciado das

atividades desen-vo.lvidas e relação nominal dos atendidos nos prazos pré-estabelecidos
em cláusula 8.1.1;

2.6. Examinar e aprovar as prestações cle contas no tocante à aplicação dos
recursos do presente termo, que deverão ser prestadas de acordo com, a legislação
pertinente;

2,7. Pronogar de'bfício'a vigência do Termo de Colaboração., antes do término,
quando der causa a atraso na liberação dos recursos, lirnitada a prorrogação ao exato
período do atraso verificado, nos termos do art. 55, patâgrafo único, da Lei
13.01912014.

Cláusula Terceira - Das Obnigações da OSC

3.1.. Executar o projeto aprovado no Plano de Trabalho, nos termos da cláusula
primeira do presente ajuste;

3.1.1. É do conhecimento da OSC com relação à obrigatoriedade cofres

Departamento de Adnninistração Geral - Gerenciarnento de Convênios e

Via São Bento s/no - Jardim Mosteiro - Fone: (16) 3977-8833
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públicos em repassar a verba, somente após ser liberada em conta corrente;
3.2. Manter os padrões de quantidade e qualidade das atividades desenvolvidas, de

acordo com as diretrizes técnicas e operacionais indicadas pelo Estatuto da Criança e do

Adolescente e das Resoluções oriundas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Ribeirão Preto.

3.3. Aplicar, integralmente, os recursos financeiros repassados pela
PREFEITURA/CMDCA no desenvolvimento do objeto do presente ajuste, conforme
especificado na CLÁUSULA SEGUNDA;

3.4. Atender os usuários e/ou sèus familiares sem a exigência de qualquer tipo de

contrapartida finanoeira ou em bens, quando da utllizaçäo do serviço;

3.5. Atender os usuários de forma continuada, peÍnanente e planejada, sem

interrupção do serviço no decorrer do ano;
3.6. Prestar contas à PREFtrITURA, nos moldes do Decreto Municipal 4812017,

sujeitando-se às penalidades c¿bíveis em caso de inadimplemento da presente

obrigação;
3.7. Apresentar

informações:

I - eNtrato, da conta bancaria onde,os recursos foram, movimentados, tanto da

conta corrente, quanto da conta de aplicação, se houver;
II - Documentos de compro\¿ação das despesas conforrne disposto no artigo
39 do presente Decreto.
III - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -

CRF/FGTS
IV - Relatório emitido pela OSC, conforrne modelo,clisponibili2ado por cada
Secretaria celebrante da parceria.

3.8. Apresentar quadr:imestralmente à SECRETARIA/CMDCA as seguintes
informações:

I - relatório quadrimestral de execução financeira com o demonstrativo das

receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou
finalidades dos gastos no período, aplicadas no objeto da parceria, conforme
modelo previsto nas trnstruções do TCE-SP;
II - relatório quadrimestral sobre a execução do objeto da parceria,
apresentando comparativo específico das metas propostas com os resultados
quantitativos e qualitativos alcançadoso conforme conteúdo mínimo do
Decreto Municipal 48/2017 .

3.9. Apiêsentar anualmente à SECRETARIAICMDCA as seguintes informações:
I - comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancëria
específica, quando houver;
il - extrato da conta bancëria específica onde os recursos foram
movimentados;
III - conciliação bancaria final da conta de movimentação dos recursos, e da
conta aplicação se houver;
IV - cópia do Balanço Patrimonial (BP), da Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE) e do Balancete Analítico cumulado da OSC ao

Departamento de Administração Geral - Gerenciamento de Convônios e

Via São Bento s/nn - Jardim Mosteiro - Fone: (16) 3977-8833
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exercício encerrado, identificando separadamente a contabilização dos
recursos recebidos, assinados pelo contador responsável;
V - certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC,
comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e

demonstrações contábeis ;
VI - na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos
recebidos, prova darealizaçäo do respectivo registro contábil;
VII - certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da
OSC, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o
dirigente responsável pela administração, dos reoursos recebidos à conta do
termo de colaboráÇão/fomento ;

VIII - Certidão rçf. a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas
no período de execução daparceria;
IX - demais declarações atualizadas previstas no, artigo 21 do Decreto
Municipal 48 I 2017, utitiiâ¿os iò*o ièquìsitos de habilitação.

3.10. Manter recursos humanos, rnateriais e equipamentos oompatibilizados com
as atividados desenvolvidas para fins da rcahzação do objeto do presento termo;

3.11. Manter, a contabilidade, os piocedimentos contábeis e os registros
estatísticosn bem como a relação nominal dos atendidøso atvalizados e,em boa ordem,
sempre à disposição dos agentes públicos responsáveis pelo controle interno e externo e

da Secretaria Municipal de AssistênCia Soðial, de forma a garantn o acesso às

informaçöes da correta aplicação dos, reoursos financeiros recebidos, sendo a

resþonsável exclusiva para o gerenciamerlto administrativo e finanoeiro da parceria;
3.12. Assegurar à Secretaria Municipal de Assistência Social, ao Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescorrte e aos membros da Comissão de

Monitoramento as condições necóssárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização
e avaliação da execução e dos resultados dos serviços objeto deste ajuste, inclusive com
visitas in loco sejulgado necessário;

3.13" Afixar, em suas dependências, em local de fácil vjsualir.ação, as informações
e orientações sobre os serviços prestados, garantindo à população amplas e iguais
condições de acesso às atividades desenvolvidas.

3.14. A OSC dcverá af,ixar placa indicativa da participaç,ão através de recurso do
Município de Ribeirão Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência
Soeial/CMDCA, na entrada da OSC, em local visível, onde está sendo executado o
projeto, çonJor,me modelo cedido pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social.

3.15. C¿so autarizado no plano de trabalho, na hipóteseda ocorrência de aquisição
de equipamentos ou materiais permanentes com recursos da parceria, o bem deverá ser
gravado com cláusula de inalienabilidade, 'e a OSC deverå formalizar promessa de

transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.
3.16. Subsidiariamente às regras previstas no presente Termo de

Colaboração/Fomento, a OSC deve tomar ciência sobre as demais regras estabelecidas
na Lei Federal 13.01912014, e no Decreto Municipal 4812017;

3.17. A OSC deveÉr indicar, no corpo dos documentos fiscais originais que
comprovem as despesas, inclusive nota fiscal eletrônica, o número do ajuste e
identificação do órgão ou entidade a que se referem, além de apresentar a

Departamento de Ädministração Geral - Gerenciamento de Convênios e

Via São Bento s/n" - Jardim Mosteiro - Fone: (16) 3977-8833
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detalhada do serviço prestado, e o local onde o serviço foi prestado.

3.18 A OSC deverâ marúer a guarda dos documentos originais relativos à

execução da presente parceria pelo prazo de dez anos, contado do dia útil subseqüente

ao da apresentação da prestação de contas.
3.19 A OSC deverá movimentar os recursos financeiros recebidos em conta

bancátria específi ca em instituição fi nanceira pública.
3.20 A OSC deverá efetuar os pagamentos a fornecedores e funcionarios

exclusivamente por meio de transferência eletrônica.
3.21 A OSC possui responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos

trabalhistas e previdenoiiírios;:e de suas obrigações fiscais e comeroiais, não implicando
responsabilidade solidaria ou subsidirária da administração pública municipal;

3.22 Não sení exigicla da OSC contraparfida em be-ns e serviços.

Cláusula Quarta - Classificação da Dotação Orçamentária

, Valor tot¿l do presente tçrn1o é de R$ 1.858'20
(um mil oitocentos e cinquenta e'oito reais e vi'nte centavos) - dotação orçamentária
código no 00608-08.243.10106.20016.01.5000034.335043 ou no 00609-
08.243. I 0106.2001 6.03.500009 1.335043.

Cláusula Quinta - Da Liberação dos Recursos

Os recursos de que trata acláusula anterior serão

repassados pela PREFEITURA à OSC, nos terrnos da Lei Municipal rf 2.61612013, que

institui o FUNDO MUNICIPAL ÐOS DIREITOS Då CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, e, de acordo com o cronograma finanoeiro estabelecido na
CLÁUSULA 2u do presente instrumento.

Cláusula Sexta - Da Fiscalização

À fiscali zação e supervisão do presente termo
ficarão a catgo da Comissão de Monit<lramento designada pela Secretaria Municipal
da Assistência SociaUCMDCA.

6.1. Fica designado pelo CMDCA, como GESTOR DA PARCERIA, o Sr.

Helinton José Lavoyer, Vice-Presidente CMDCA, CPF no 923.310,.848-15, para que

exerça as atribuições previstas no Decreto Municipal 4\DAIV, e na tei Federal
13.019120t4.

6,2. Ficam designados pelo CMDCA como membros da Comissão de

Monitoramento da Parceria, como titulares Paulo Picolo, Mônica Noccioli e Tânia
Tonioli; como suplentes Patrícia Santanan Sílvía Balbino e Débora Firmino, para que

exerçam as atribuições previstas no Decreto Municipal 048 de 30 de janeiro de 2017, e

na Lei Federal 13.01912014.
6.3. O monitoramento da parceria será executado conforme disposto no Capítulo

VI do Decreto Municipal 48/2017.
6.4. A OSC deve permitir livre acesso clos agentes da

municipal, do controle intemo e do Tribunal de Contas

Departamento de Administração Geral - Gerenciamento de Convênios

Prefeitura Municipal de Ribe¡räöPlë[ö dc Ad

Via São Bento s/no - Jardinr Mosteiro - I"one: (16) 3977-8833
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informações relacionadas a termos de colaboração ou de fomento, bem como aos locais
de execução do objeto.

Cláusula Sétima - Do Prazo

O prazo de vigência do presente Termo é de 01

(um) mês, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2019 a 30 de abril de
2019, podendo ser prorrogado por interesse público, expressa e devidamente justificado,
mediante termo aditivo, comprovada a existência de dotação orçamentaria.

Cláusula Oitava - Da Prestaçäo de Contas

8.1. A prestação de contas dos lecursos referidos no presente Termo deverá ser

apresentada pela OSC à PREFEITIIRA da seguinte forma:
8.1.1. Prestaçäo de .contas rnensal: deverá ,ser efetuada 30 dias após o

recebimento do 
'repasse, 

devendo,a OSC apresentar Demonstr¿tivo mês a mês da correta
aplicação dos recursos financeiros, acompanhado da CND (Certidão Negativa de
Débito) e CRF (Çgrtificado de Regularidade do FGTS), bom como, do Relatório
Circunstanciado das Atividades ÐesenÝolvidas no período e da Relação Nominal dos

Atendidos, sendo este com praza para todo 5" di¿útil.
8.1.2 Presúação de contas quadr,imostralo nos termos da instruçäo 0212016 do

Tribr¡nal de Contas do Estado de São Paulo, com a apresentação de relatório:conforme
modelo do Anexo RP-14, acompanhado da apresentação de relatório sobre a execução

daparceúa, apresentando comparativo esþeoífïco'das'metas pro¡ostas eom os resultados
quantitativos e qualitativos alcançados (Artigo 167,XIII e XIV).

S.1.3. Prestação de contas anual, nos termos da instrução 02/2A16 do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo e legislação local, até 31 (trinta e um) de janeiro do

exereício subsequente dos recursos repassados no exercício anterior, que deverá conter

todos os documentos relacionados.
8.2. Na gestão financeira, a OSC poderá pagar despesa em data posterior ao

término da execução do termo de colaboração, mas somente quando o fato gerador da

despesa tiver ocorrido durante sua vigência.

Cláusula Nona - Da Restituição

A OSC obriga-se a restituir rra,prazl de 30 dias

os valores transferidos.pela PRE-FEITURA por conta 'do presente termo, sem prejuízo

das sanções civis, criminais e administrativas previstas em lei, nas seguintes hipóteses:

o Conclusão do objeto da parceriat
o Inexecução do objeto do ajuste;
o Falta de apresentação do relatório de execução físico-financeira e prestação de

contas, no prazo exigido;
. IJtilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida.

¡ Em caso de descumprimento de meta sem justificativa suficiente ou de indício
de irregularidade, por decisão do administrador público.

Departamento de Administração Geral - Gerenciamento de Convênios e Locações
\¡ia São Bento -./no - Jardim Mosteiro - Fone: (16) 3977-8833
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Cláusula Décima - Dos Bens Remanescentes

A OSC fica obrigada a devolver à Prefeitura ou
doar a outra ENTIDADE bens remanescentes eventualmente adquiridos com recursos

da parceria, a critério do Administrador Público.

Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão e da Denúncia

, ' A presente parceria será rescindida, por
descumprimerrto de suas Cláusulas, ou deÃunciado pof qualquer das partes, pela perda

do interesse público no seu prosseguimento r'nedialrte notificação prévia de 60 (sessenta)

dias, respondendo cadapartícipe, em -qlralquer hipétese, pel,as obrigações assumidas, até

a data do rompimento do acordo.

Cláusula Déclma Segunda - Ðas Alterações

' O presente termo poderá ser aditado, por interesse
público, expressa e devidamente justificadoo nos casos de acréscimo ou redução do

número de atendidos, bem como naquilo que tange à cláusula 2, item2.l, se necessário,

o seu valor, mediante proposta justificad_a e autoúzação da PREFEITURA.

Cláusula Décima Terceira - Da Publicaçäo

A Prefeitura providenciará a publicação do

extrato da presente parceria, no Diário Oficial do Município, em conformidade com o
artigo 38 da Lei 13.01912014.

Cláusula Décirna Quarfa * Conheciurento do Decreto

Aplica-se como regras subsidiárias ao presente

termo de colaboração/fomento as demais regras dispostas' no Decreto Municipal
4812017 relativas à execuçãor monitoramento, prestação de contas e sanções, que a OSC
declara conhecimento integral.

Cláusula Décima Quinta -Ðo Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Ribeirão Preto,
para dirimir dúvidas e çonflitos decorrentes da execução da p.arceria, e fica estabelecida
a obrigatoriedade prévia de solução administrativa, com a participação de órgáo
encarregado de assessoramento jurídico da administração pública municipal.

Assim, por estarem justos e contratados, asslnam
o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor na presença de duas testemunhas que a
tudo assistiram e abaixo assinam, bem como o Termo de Ciência e Notificaçáo em 02
(duas) vias de igual teor, que passa a fazer parte integrante do presente Termo

\
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Cláusula Décima Sexta - Disposições Gerais

A administragão pública poderá assumir ou
transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a

evitar sua descontinuidade.

Ribeirão Preto, 05 de abril cle 2019

daGpstor -.CPF'n"

A'fu*-
Aline

de Administração Geral

2
Departamenfo de Admin Geral

Departamento de Adrninistração Geral - Gerenciamento de Convênios e Locações
Via São Bento s/no - Jardim l\losteiro - Fone: (16) 3977-8833
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Órgão Público: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

Organízação da Sociedade Civil Parceira: Núcleo Espírita Renovação eLuz - Casa Reluz.

Termo de Colaboração no 2012018 - Processo Administrativo no 2018.043502-3.
Valor Municipal: R$ 1.858,20.
Objeto: atendimento de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV -
Para Crianças e Adolescentes em Vulnerabilidade Social - Proteção Socioassistencial

al

Básica' 
, ' '' ,i

Pelo presente TERMO, nér, ubuixo identificador, ' '

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido cstará sujeito a análise e julgamerrto pelo Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo, cujo trâmite pro-cessual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao piocesso, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de

interesse, Despachos e Decisões, rnediante regular cadastramento no Sistema de Processo

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonâneia conr o estabelecido na

Resolução n" 01120,11 do TCESP;
c) além de disponíveìr"no p*so elctrônico, todos o, O.rpuot os e Decisões que vierem a
ser toR.lados, relativamente ao aludido proc€sso, serãò publicados no Diário Oficial do

Estado, Cademo do Poder Legislativo, pffie do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro de 1993,

inioiando-se, a pattir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do

Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço - residenoial ou eletrônioo - ou telefones de contato

deverárser comunieada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos poÌ NOTIF'ICADOS p¡r¿:
a) O acompa:.lhamento dos atos do processo até serr julgamento final e consequente

publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Riheirão Preto, 05 de abril de2019.

GESTOR DO éRGÃO PÚ¡T,TCCI PARCBIRO:

Nome: Antônio Duarte Nogueira Junior.
Cargo: Prefeito
CPF: 048.048.818-59 RG: 13.769.883-5 Data de Nascimento: L6/0511964 k +
Endereço residencial: Rua Olavo Bilac no 1.411 - Ribeirão Preto - CEP 14025-400 - Jardim

Sumaré.
E-mail pessoal: cluartenogueira@uol.com.br
E-mail institucional
Telefone(s) : (1 6) 3977 -9000 / (16) 3610-2600

Departamento de Administração Geral - Gerenciamento de Convênios e Locações
Via São Bento s/no - Jardim Mosteiro - Fone: (16) 3977-8833
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Responsáveis que assinaram o aiuste:

PELO ÓncÃo pÚnr,rco PARCEIRO:
Nome: Guido Desinde Filho.
Cargo: Secretário Municipal de Assistência Social.
CPF: 005.4 46.308-40 RG: 9.874.27 4-7
Data de Nascimento: 1310711958.

Endereço residencial completo: Rua
Ribeirão Preto - CEP 14050.350.
E-mail institucional:
E-mail pessoal:

Telefone(s): Coml.

Assinatura:

Augustg severo no 819 - casa 2 -Yila Tibério -

99606-8021

PELA ENTXDADO PARCEIRA:
Nome: Aline Terciotti Pedroso.

Cargo: PresidenJe.

CPF: 253.3 79.07 8-83 RG: 25.663 .079-3.
Data de Nasciment o: 23 l08l 197 6.

Endereço residencial completo: Rua Nadim Hana no 2I9 - Planalto Verde - Ribeirão
Preto/SP - CEP 14056-190.
E-maíl institucìonal,: casareluzr?@ gmail.,çpm

E-mail pessoal: terciotti@ gmail.còm
retefone(s)rg@6192.

arriouto* =G+** f**f ,u Øo^.r* -

Departamento de Administração Geral * Gerenciamento de Convênios e Locações
Via São Bento s/no - Jaldim Mosteiro - Fone: (16) 3977-8833



Proc.:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

EXTRATO

Termo de Colaboruçäo CMDCA n" 2012019.
Proc. Adm. no 2018.043502-3.
Órgão Público Parceiro: Prefeitura Municipal de Ribeirão preto.
OSC Parceira Núcleo Espírita Renovação eLuz - Casa Reluz.
Valor Repassado: R$ 1.858,20.
Objeto: atendirnento de Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - SCFV - Para Crianças e AdolescerÍes em Vulnerabilidade
Social - Proteção Socioassistencial Básica.
Prazo - 01 mês.
Recursos dotação orçamentária código no 00608-
08.243,10106.20016.01.5000034.335043 ou nu 00609-
08.243. 101,06.200 1 6. 03.5 00009 1 .33 5 043 .

Publique-se

Mic
Diretor do deA Geral

Departamento de Administração Geral - Gerenciamento de Convênios e Locações
Via São Bento s/no - Jardim Mosteiro - Fone: (1.6) 3977-8833



Iliárfro Oficial
RtBEtRÃo PRETo - sP QuarlaJeira, 24 de Abril de 201 9

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO
DE RERRATTFTCAçÃO

PROCESSO DE COMPRAS NO 011212018
Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeiráo Preto.
Contratada: Universal Odonto Ltda-ME.
Objeto: ManutenÇåo corretiva em consultórios e periféricos
odontológicos.
Prazo: Prorroga-se por mais 06 (seis) meses.
Preço: Permanecerá de R$ 103.215,00.
Suporte Financeiro: Correrá à conta das dotaçoes orçamen-
tárias no 02.09,70.10.301.'10105.20002.3.3.90.39.05.301.1 1

e no 02,09.30.'1 0.301.'1 01 02.20001.3.3.S0.30.05.301.05.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO
DE RERRATTFICAÇÃO

PROCESSO DE COMPRAS NO 037112018
Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Contratada: Godoy & Araújo Segurança Patrimonial EIRELI-
ME.
Objeto: Serviços de vigilåncia patrimorrial desarmada para di-
versos locais pertencentes a Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social.
Objeto: lnclusåo de uma unidade.
Preço: Passa a ser de R$ '1 .508.041,44.
Garantia: Passa a ser de R$ 75.402,07.
Suporle Financeiro: Correrá à conta da dotaçáo orçamentá-
ria no 02.1 0.42.08. 1 22.1 O I 06.2. 0002. 3. 3. 90. 39. 0 1 . 500. 99.

EXTRATO
TERMO DE COLABORAçAO CMDCA NCI 20/2019

PROCESSO ADMINIST. No 201 8.043502'3
Órgåo Público Parceiro: Prefeitura Municipal de Ribeiråo Preto.
OSC Parceira: Núcleo Ëspírita Renovaçåo e Luz - Casa
Reluz.
Valor Repassado: R$ '1 .858,20.
Objeto: Atendimento de Serviço de Convivência e Fotlaleci-
mento de Vínculos - SCFV - Para CrianQas e Adolescentes
em Vulnerabilidade Soeial - Proteçåo SocioassistencÌal Bá-
sica.
Prazo: 01 mês.
Recursos - Dotaçåo orçamentária código no 00608-08.243.
10'106.20016.01.5000034.335043 ou no 00609-08.243.
1 0'1 06.2001 6.03.5000091 .335043

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREçOS No 039-CI112019.

Çontratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Contratada: Aglon Comércìo e Representaçöes Ltda.
Processo de Compras N": 1350/2018.
Objeto: Registro de preços para aquisiçáo de medicamentos
para atendimento à ordens judiciais, para a Secretaria Muni-

cipal da Saúde.
Item Preço Un

R$ 0,40
R$ 5,43
R$ 5,43

12 (doze) me

EXTRATO
DË PREÇo$ N" 039-02/2

Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeiråo Preto.
Contratada: CM Hospitalar S.A.
Processo de Compras N": 1350/2018.
Objeto: Registro de preços para aquislçáo de medicamentos
para aiendimento à ordens judiciais, para a Secretaria Muni-
cipal da Saúde.
Item Preço Unitário ltem Preço Unitário
05 R$ 4,44 12 R$ 10,14
06 R$ 6,03 22 R$ 1,87
07 R$ 6,03 23 R$ 3,76
Prazo'. 12 (doze) meses.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DH pREçOS Nö 039-03t2019.

Contratante: Prefeitura Munìcipal de Ribeiråo Preto.
Contratada: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Processo de Compras No: 1350/2018.
Objeto: Registro de preços para aquisiçåo de medicamentos
para atendimento à ordens judiciais, para a Secretaria Muni-
cipal da Saúde.
Item Preço Unitário
17 R$ 1,723
Prazo:12 (doze) meses.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREçoS N" 039-CI4t2A19"

Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeiráo Preto"
Contratada: Dupatri Hospitalar Comércio, lmporlaçåo e Ex-
portaçåo Ltda.
Processo de Compras N": 1350/2018.
Objeto: Registro de preços para aquisiçäo de medicamentos
para atendimento à ordens judiciais, para a Secretaria Muni-
clpal da Saúde.
Item Preço Unitário ltem Preço Unitário
0'1 R$ 1,944 13 R$ 1,3625
04 R$ 5,713 14 R$ 0,83
09 R$ 0,47 30 R$ 1,866
10 R$ 0,8685 31 R$ 1,874
Prazo'. 12 (doze) meses.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
ÞE PREçO$ No 039-0512019.

Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeiråo Preto.
Contratada: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos

15
19
20
Prazo

Folhf R$ þ,45

Eoonornia Mistâ,
( Po da ri a s, Oflcios, Resoluçôes)

LICITAÇOES E CONTRATOS
(Atos da Administração Direta e lndireta)

CONCURSOS PUBLICOS
(Atos da Administração Direla e lndireta)

(Þiversos

Fufidaçóes.e
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