
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal da Administração

Termo de Colaboração no 59/2019.

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNIC¡PII OE RIEEIRÃO PRETO, COM
IHTeRVETIÊ¡¡CII DA SECRETARIA MUN¡CIPAL DE

asslsrÊrucn soctAl E A oncarulzaçÃo DA

soctEDADE CIVIL "INSTITUTO LlMlTE", OBJETIVANDO
uúrun cooPERAçÃo pnRa o DESENVoLVIMENTo
Do sERVtço DE PRoreçÃo soclAl ESPEcIAL PARA
pEssoAs coM oerlclÊttcll, lDosAs E suAs
FnMítlns, REALtzADo No cENTRo DlA, Nos rERMos
DA rel oneÂrulce DA esslsrÊrucn soclAl
(coLABoRÀçÃo reoenAL E ESTADUAL).

Dos Partícipes

A Prefeitura Manícìpøl de Riheirão Preto, com sede na

Praça Barão do Rjo Branco s/no, SP, inserita no CNPJ/MF sob no'

Se .OZ+.Sgt/0001-56, de acordo Gom a Decreto n" 262 de 14 de setembro de

2017,úeste ato, reptesentada pelo Secretário de Assistência Social, Guido Desinde

Fih;, portador ¿o nC n' 9.874.274-7 e CPF no 005.446.308-40, doravante denominada

SECRETARIA e o "Instìtuto Líwíte', inscrito noCNPJ/MF 16.933.05CI/0001-61, com sede

na Rua Expedicionário José Calzzani no 226,neste ato representado por sua Presidente a Sra.

Regina úarcia Hyppolito, RG no 27,.336.A02-4 e CPF no 172.083.858-58, doravante

den"ominada simphémente OSC, devidamente autuados no Processo Administrativo no

2019.023315-6, obedecendo aos termos da Lei Fedefal 8.742193 * Lei Orgânica da Assistência

Social - LOAS nos termos da autorização concedida na Lei Municipal n" 7 '596196, nos

termos da Lei Federal rf 13.0Ig12014 e Decreto no 4812017, com o objetivo de desenvolver os

programas assistenciais à população em situação de vulnerabilidade social, com recursos

àtoä¿o* no Fundo Municipal de Assistência Social celebram o presente termo de colaboração

mediante as cláusulas e condições abaixo relacionadas:

Cláusula Primeira -Do Objeto

Constitui objeto deste Terr'no de Colaboração' o

desenvolvirne1to, petros partícipes, de atividades destinadas ao atendirnento de Serviço de

proteção Social Ê,special-paru P..rou, com Deficiência, Idosas e suas Famílias' realizado no

CENTRO DIA, para o priLüco de.erianças de 0 (zero) a 06 (seis) anos, prioritariamente' com

microcefaiia e deficiênìiu. urroriadas e sua; famílias, nos termos do Plano de Trabalho

apresentado pela OSC, que passa afazer parte do presente processo administrativo, sendo este

Tirmo firmado através de Chamamento Público n'05/2019'

Cláusula Segunda - Das Obrigações da Prefeitura
þ
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2.1. Transferir recursos oryamentërios, conforme disposto naLei Municipal no 14.279,

de 2l de dezembro de 2018, mediante disponibilidade financeira e cronograma de desembolso

financeiro, conforme segue:

- Número de atendidos: de 30 a 150 usuários.
. Repasse do Govemo Federal:

- valor Mensal: 12parcelas de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

- Valor Total do repasse: R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)'

r Repasse do Governo Estadual:
- Valor Mensal: 12 parcolas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

- Valor Total do repasse: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

2.1.1. Transferir recurso orçarnentário, r,nediante recebimento de verba

Federal/Estadual/Municipal, após a verba sor liberada ern conta corrente dos cofres do

Município, se por algum motivo o Governo Federal ou o Estadual cancelat o repasse da verba

à Prefeitura, a mesma não estará obrigada a fazq tal repasse.

2.2.Dar,ciência à OSC, através da SECRETARIA, das normas 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 fiscalizar, através da SECRETARIA, a

implantação e o desenvolvimento do objeto do presente termo;- 
2.4,, Recomendar e pafücipar da montagem e execução de treinamentos a fim de otimizar

a execução do objoto conveniado.
2.5. Froceder à suspensão das parcelas de repasse dos recursos financeiros, que deverá

perdurar até que as irregularidades sejarn sanadas, observando o prazo r,náximo de cinco dias

úteis pararegnlarização das pendências, nos seguintes casos:

2.5.1 quando verificadas inexatidões no cumpritnento do objeto do presente termo;

2.5.2 quando do não cumprimento dos prazos pré-estabelecidos ern cláusula 8.1.1, que

trata daPrestação de Contas;
2.5.3. quando não apresentado mensalmente o relatório circunstanciado das atividades

desenvolvidai e relação nominal dos atendidos nos prazos pré.estabelecidos em cláusula 8.1.1;

2.6. Exarninar e aprovar as prestações de contas no tocante å aplicação dos recursos do

presente termo, que deverão ser prestadas de acordo com a legislação pertinente'

2.7. Prorrogar de "ofîcio" a vigência do Termo de Colaboração, antes do término,

quando der causaì atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período

do atraso verificado, nos termos do art. S5,paútgrafo único, da Lei 13.01912Ð14.

Cláusula Torceira - I)as Obrigações da OSC

3.1. Executar o projeto assistencial 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 dos cofres públicos em

repassar avetba, somente após ser liberada em conta corrente; ì\
3.2. Manter os padrães de quantidade e qualidade das atividades desenvolvidas, de N

acordo com as diretrizes técnicas e operacionais indicadas pela Política Nacional de \
Assistência Social;

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

3.4. Atender os usuários e/ou seus familiares sem a exigência de qualquer tþo de

contrapartida financeira ou em bens, quando da úllização do serviço, salvo serviços de

acolhimento paru idosos que podem reter 70o/o de qualquer beneficio assistencial e/ou

previdenciário percebido pelo idoso;
3.5. Atender os usuários de forma continuada, permanente e planejada, sem intemrpção

do serviço no decorrer do ano;

3.6. Prestar contas à PREFEITURA, nos moldes do Decreto Municipal 48, de 30 de

janeiro de20lT,sujeitando-se às penalidades cabíveis ern caso de inadimplemento dapresente

obrigação;
3.7. Apresentar mensalmentc à SECRETARIA as seguintes informações:

I - Extrato da çonta bancária onde os Tecursos forarn movimentados, tanto da conta

corrente, quanto da conta de aplicação, se houver;
II - Documentos de comprovação das despesas conforme disposto no artigo 39 do

presente'Decreto.
III - Cetificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -

CRF/FGTS.
IV - Relatório emitido pela OSC, conforme modelo disponibilizado por cada ,
Secrotaria celebrante da parceria.

3.8. Apresentar quadrimestralmente à SECRETARIA as seguintes informações:

I -Relatório quadrimestral de execução flnanceira com o dernonstrativo das receitas

e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos

gastos no período, aplicadas no ob.jeto da parceria, conforme modelo plevisto nas

trnstruções do TCE-SP.
tr{ - Relatório quadrimestral sobre a execução do objeto da Barceria, apresentando

cornparativo específico das metas propostas com ôs resultados quantitativos e

qualiøtivos alcançados¡ conforme conteúdo mlnimo do Decreto Municipal43, de 30

dejaneiro de20I7.
3.9. Apresentar anualmente à SECRETARIA as seguintes informações:

I - Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancëtia específica,

quando houver;
tI - Extræo da conta bancária específica onde os recursos foram movimentados;

III - conciliação bancária final da conta de movir,nentação dos recursos, e da conta

aplicação se houver;
IÝ - COpia do Balanço Patrimonial (tsP), da Demonstração do Resultado do

Exeroício (DRE) e do Balancete Analítico cunrulado da OSC referente ao exercício

encerrado, identi.ficando separadamente a cantabrlização dos recursos recebidos,

assinados pelo contador responsável;
V - Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade CRC,

comprovando a habilitação proflrssional dos responsáveis por balanços e

demonstrações contábeis;
VI - Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos

recebidos, prova darealizaçã"o do respectivo registro contábil;
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VII - Certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da OSC,

forma de remuneraçáo, períodos de atuação com destaque pafa o dirigente

responsável pela adminiùação dos recursos recebidos à conta do termo de

colaboração;
VIII - Certidão ref. a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas no

período de execução daParceria.
IX - Demais deólaraçõàs a¡nlizadas previstas no artigo 2l do Decreto Municipal

48, de 30 de janeiro de 2017, utilizados como requisitos de habilitação.

3.10. Mant", ,"õ.r..os humanos, materiais e equipamentos compatibilizados com as

atividades desenvolvidas para fltns da realização do objeto do presente termo;

3.11. Manter a contabilidade, os procedirnentos contábeis e os registros estatísticos, bem

como a relação norninal dos atendid os, aÞaalizados e ern boa ordem, sempre à disposição dos

agentes púbiicos responsáveis pelo controle interno e extemo e da Secretaria Municipal de

A-ssistênãia Social, de forma a garantir o acesso às informações da correta aplicação dos

recufsos financeiros recebidoS, sendo a responsável exclusiva pafa' o gerenciamento

adminishativo e financeiro da parceria.

3.12. Assegurar à Secreiaria Municipal de Assistência Social, ao Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente e aos membros da Comissão de Monitoramento as

condições necessárias ao acompanhafirento, supervisão, fiscalização e waliaçäo da execução e

dos resultados dos serviços objeto des'te ajuste, incltrsive com visitas in loco se julgado

necessário;
3.13. Afixar, em suas dependências, em local de fácil visualizaçáo, as informações e

orientações sobre os serviços prestados, garantindo à população amplas e iguais condições de

acesso às atividades desenvolvidas.
3.tr4. A OSC deverâ aftxar placa indicativa da participação através de recurso do

Município de Ribeirão Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, na

entrada da OSC, em local viìível, onde está sendo executado o projeto, confotme modelo

cedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

3.tr5. Caso autorizado no plano de trabalho, na hipótese da ocorrência de aquisição de

equiparnentos ou rnateriais permanentes com ïecursos da parceria, o bem deverá ser gravado

conr cláusula de inalienabilidade, e à OSC deverá fo,rnalizar prornessa de transferência da

propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

3.16. Subsidiariamente às regras previstas no presente Termo de Colaboração, a OSC

deve tomar eiência sobre as demais regras estabelecidas na Lei Federal 13.01912014, e no

Decreto Municipal 48, de 30 de janeiro de 2017 .

3.L7 AOSC d".r"rá indicar, no corpo dos documentos scais originais que comprovem

as despesas, inclusive nota fiscal eletrônica, o número do ajuste e identificação do órgão ou

entidaãe a que se referem, além de apresentar a especificação detalhada do serviço prestado, e

o local onde o serviço foi prestado.

3.18 A OSC devera manter a guarda dos documentos originais relativos à execução da

presente parceúapelo prazo de dez anos, contado do dia útil subseqüente ao da apresentação

da prestação de contas.
3.19 A OSC deverá movimentar os recursos fînanceiros recebidos em conta bancária

específi ca em instituição financeira pública.
3.20 A OSC deverá efetuar os pagamentos a fornecedores e funcionários

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

trabalhistas e previdenciários, e de suas obrigações fiscais e comerciais, não implicando

responsabilidade solidária ou subsidiëria da administração pública municipal;
3.22. Não será exigida da OSC contrapartida em bens e serviços como já definido no

Edital de Chamamento no 0512019.

Cláusula Quarta - Classificação da Dotação Orçamentária

Valor total do presente termo é de: R$ 720.000'00

(setecentos e vinte mil reais) - sendo o repasse Federal total de R$ 480.000,00 (quatrocentos e

oitenta mil reais) dotação orçamentária n" 02.10.42;08.244.10L06,20023.05.500'08.335043, e

repasse Estadual total de R$ 240.000,00 (duzentos e quareRta mil reais) dotação orçamentária

n" 02. I 0 .42.08.24 4. | 0 I 06.20An .02. 5 CIO' 24.33 5 0 43 .

Cláusula Quinta - Da Liberação dos Recursos

Os recursos de que trata a cláusula anterior serão

repassados petra P$.EFEITURA à OSC, nos termos da Lei Complementar 349 de 2'7 de maio

¿å :r9g+,quL institui o FUNDO MLTNICIPAT DE ASSISTÊNch SOCIAL e, de acordo com

o 
"ronrgrâ*a 

financeiro estabelecido na CLÁ,USULA 2u do presente instrurnento.

Cláusula Sexta - Da Fiscalização

A f-lscalização e supervisão do presente termo ftcatáo a

cargo da Cornissão,de Monitoramento designada pela Secretaria Municipal da Assistência

Social.
6.1 Fica designado pela Secretaria Municipal de Assistência Social como Gestora da

paroetia, a Sf Tetma Sanchez Vendrusculo, Chefe da Seção de Atendimento e Assessoria às

Èntidades Sociais, CPF n' 264.685.348-36, para que exerça as atribuições previstas no Decreto

Municipal 48 de janeiro de 2017, e na Lei Federal 13.019/2014'

6.2 Fiaam designados pela Secretaria de Assistência Social como membros da

Comissão de Monitoramento daparceriacomo titulares Telma Sanchez Vendruscolo, Viviane

Aparecida Menegussi Mordes, Milena Ilieva Dadalt, Dálgima Borges de Assis, Flizete Maria
páiola Tonon e Regina Aparecida Furlan Volpe; corno suplentes Ligia Pimentel Vieira, José

Carlos Martins, Eveþ Joyce Mastrangelo Amaro Garcia, Renata Lima Ignácio dos Santos

D,Avila, Livia Berfoldi Pereira Malvino e Marlene deLorenzl Marques, pâra que exerçam as

atribuiçées previstas no Decreto Municipal 48 de 30 de janeiro de 2017, e na Lei Federal

13.0t912014.
6.3 O monitoramento da parcena será executado conforme disposto no Capítulo VI do

Decreto Municipal 48, dè 30 de janeiro de 2017 '

6,4 AOSC deve permitir livre acesso dos agentes da administração pública municipal,

do controle interno e do Tribunal de Contas aos documentos e às informações relacionadas a

termos de colaboração, bem como aos locais de execução do objeto.

Cláusula Sétima - Do Prazo
þ
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O prazo de vigência do presente Termo é de !2 (doze)

meses, retroagindo seus efeitos a pafür de 01 de julho de 2019 até 30 de junho de 2020,

podendo ser prorïogado por interesse público, expressa e devidamente justificado, mediante

termo aditivo, comprovada a existência de dotação orçamentária.

Cláusula Oitava - Da Prestação de Contas

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

apresentada pela OSC à PREFEITURA da seg¡rinte forma:

8.1.1. Prestação de contas mensal: deverá ser efetuada 30 dias após o recebimento do

repasse, devendo a OSC apresentar Dernonstrativo nrês a mês da correta aplicação dos

t"õ,ttsos finance,iros, acompanhado da CND (Certidão NegatÍva de Débito) e CRF
(Certificado de Regularidade dô FGTS), ,bem como, do Relatório Circunstanciado das

Atividades Desenvolvidas no período e da Relação Nominal dos Atendidos, sendo este com

prazo para todo 5'dia útil.- -A.f 
.Z Prestação de contas quadrimestralo nos termos da instrução 0212016 do Tribunal

de Contas do Estado de São Paulo, com a apresentação de relatório conforme modelo do

Anexo RF-14, acompanhado da apresentação de relatório sobre a execução da parceria,

apresentan$o comparativo específïco das metas propostas com os resultados quantitativos e

qualitativos alcançados (Artigo 167,XIfi e XIV).
8.1.3. Prestação de contâs anual, nos termos da instnrção 0212016 do Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo e legislação local,até 31 (trinta e um) de janeiro do exercício

subsequente dos recursos repassados no exercício anterior, QUe deverá conter todos os

documentos relacionados.
8.2. Na gestão frnanceira, a OSC poderá pagar despesa em data posterior ao término da

execução do tèrnro de colaboração, mas somente quando o fato gerador da despesa tiver

ocorrido durante sua vigência.

A OSC obriga-se a restituir no prazo de 30 dias os

valores transferidos pela PREFEITURA por conta do presente termo, sem prejuízo das

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

. Conclusão do objeto da parceria;

. lnexecução do objeto do ajuste;
¡ Falta de apresentação do relatório de execução fisico-financeira e prestação de contas,

n0 prazo exigido;
c LJtllização dos recursos flrnanceiros em finalidade diversa da estabelecida.

o Em caso de descumprimen o de meta sem justificativa suficiente ou de indício de

irregularidade, por decisão do administrador público,

Cláusula Décima - Dos Bens Remanescentes

A OSC fica obrigada a devolver à Prefeitura ou doar a

outra ENTIDADE bens remanescentes eventualmente adquiridos com fecufsos da parceria, a

critério do Administrador Público.

þ
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Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão e da Denúncia

A presente parcetia será rescindida, por

descumprimento de suas Cláusulas, ou denunciado por qualquer das partes, pela perda do

interessã público no seu prosseguimento mediante notifìcaçäo previa de 60 (sessenta) dias,

l.esporrderrdo cada partícþi, em qualquer hipótese, pelas obrigações assumidas, até a data do

rompimento do acordo.

Cláusula Décima Segunda - Das Alterações

O presente termo poderá ser aditado, por interesse

público, expressa e devidarnento justif,rcado, nos Çasos de acréseimo ou redução do número de

ãtendidos, b"- con o naquilo qùe tange à cláusula 2, ite¡n 2.1, se necessário, o seu valor,

mediante proposta justifîcada e autorização da PREFEITURA'

Cláusula Décima Terceira - Da Publfcação

Cláusula Décima Quarta - Conhecimento do Deereto

Aplica'secomofegfassubsidiáriasaopresentetermode
colaboração as demais regras dispostas no Decreto Municipal 48, de 30 de janeiro de 2017

;.hri;'; execução, ,,'onitoru*.nto, prestação de contas e sanções, que a OSC declara

conhecimento integral.

FicaeleitooforodaComarcadeRibeirãoPreto,para
dirimir dúvidas e conflitos decorrentes da exeoução da parceria, e fica estabelecida a

obrigatoriedade prévia de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de

urr"ãroru-ento jurídico da administração públi< a rnunicipal'

Assim, por estarem justos e contratados, assinam o

presente Termo ern 03 (três) vias de igual teor na presonça de duas testemunhas que a tudo

assistiram e abaixo assinam, bem aomo o Termo de Ciência e Notifîcação em 02 (duas) vias

de igual teor, que passa a fazer parte integtante do presente Termo'

Cláusula Décirna Quinta - Do Foro

Cláusula Décima Sexta - Disposições Gerais

A administração pública poderá assumir ou transferir a

responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua

descontinuidade.

P
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Ribeirão Preto, 19 de agosto de 2019.

Desinde
da Assistência Social

.b\

2.
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Órgão Público: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto,

Organização da Sociedade Civil Parceira: Instituto Limite.
Termo de Colaboração no 5912019 - Processo Administrativo no 2019.023315-6.
Valor Total: R$ 720.000,00 (Federal R$ 480.000,00 - Estadual R$ 240.000,00).
Objeto: atendimento de Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência,
Idosas e suas Famílias, realizado no CENTRO DIA, para o público de crianças de 0 (zero) a

06 (seis) anos, prioritariamente, com microcefalia e deficiências associadas e suas famílias.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do

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

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

Eletrônico, conforme dados abaiNo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução

n'0112071 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oflrcial do Estado,

Caderno do Poder Legislativo, pafte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n" 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

se, a paftir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo

Civil;
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá

ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS Pàra:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento flrnal 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.

Ribeirão Freto, 19 de agosto de2019

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: Antônio Duarte Nogueira Junior.
Cargo: Prefeito
CPF: 048.048.818-59 RG: 13.769.883-5
Endereço residencial: Rua Olavo Bilac no 1.41I - Ribeirão Preto - CEP 14025-400 - Jardim

Sumaré.
E-mailpessoal:-@
E-mail institucional: duartenogueira@ribeiraopreto.sp.gov'br
Telefone(s): (16)3977-9000 / (16) 3610-2600

Assinado eletronicamente. Para verifìcação da veracidade deste documento, acesse o site

http://www.ribeiraopreto.sp.gov.brlsadmlgx25validacao.php e digite o número do Termo de

Colaboração e chave de validação informados abaixo: Termo de Colaboração Nro: 2019159

Chave de Au 1ß9bf1fd380

Assinatura:

Departamento de Administração Geral - Gerenciamento de convênios e Locações

Via São Bento s/no - Jardim Mosteiro - Fone: (16) 3977-8833



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PELo óncÃo púsl,rco PARCEIRo:
Nome: Guido Desinde Filho.
Cargo: Secretário Municipal de Assistência Social.

CPF: 005.4 46.308-40 PtG: 9'87 4'27 4'7
Data de Nascimento: 1310711958.

Endereço residencial completo: Rua Augusto Severo n' 8i9 - casa 2 -Ylla Tibério - Ribeirão Preto

- cEP 14050-350.
E-mail institucional : gabinete(Esemas,p.mrp.com.br

E-mail pessoal:
Telefone(s): Coml. (16)

Assinatura:

PELA

-4915 / 3101-5006

Departamento de Administração Geral - Gerenciamento de convênios e Locações

Via São Bento s/no - Jardim Mosteiro - Fone: (16) 3977-8833



Ðiário Oflcñal
Terça-feira, 27 de Agosto cle 2019RtBEtRÃo PRETo - sP

nË OLIVEIRA LIMA, Agente de Administração, percebendo
os vencimentos de acordo com a legislação vigente.
Art. 30 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-

çäo, revogadas as disposições em contrário.
AFONSO RËIS DUARTË
Diretor SuPerintendente DA-poR

I tpffr
lnstituto de Previdência dos Municipiários de Ribe¡ráo Preto

RESUMO DOS ATOS
Aþs-da-$-up€rintendên-cia-dqdi-a?-6lLBJ20:!-9,concedendo
aposentadorias, com as seguintes fundamentações: com
base no Artigo 40, $ 'lo, inciso lll, alínea "a" da Constituição
Ëederal, com redaçâo dada pela Ëmenda Constitucional no

41l03 e Arligo 30 da Emenda Constitucional no 47105; tros
Artigos 126, inciso lll, alínea "a" e127, inciso l, alínea "b" c/c
Artigos 2A9 e 210 todos da Lei no 3.18'1/76, concede apo-
sentaria aos seguintes servidores: ao Senhor LUIZ MARTIN$,
Código Funcional no 0'i957-1 , R.G. no 'i 1 .863.51 B-9, PIS/PASËP
10105332752, Operador de Sistema de Esgotos, regido pelo
regime jurÍdico estatutário, lotado na Seção de Manutenção
de Tratamento de Esgotos, da Diretoria Técnica do Departa-
mento de Á,gua e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP, apo-
sentadoria voluntária integral, a partir de 1o de setembro de
2019, com proventos mensaìs integrais - Nível 02.1.05 (A,to

no 349/2019 - Processo no 1.058/2019-l) e ao SenhorANTO-
NIO FRANCISCO MARTINS, CÓdigo FuncÌonal no 5391-8,
R.G. no 15.980.238-6, PIS/PASEP 10754565448, Agente de

e 127, inciso I, alínea "b" c/c Artigos 209 e 210 todos da Lei
no 3.181/76, concede aposentadorias aos seguintes servi-
clores: a Senhora MARTAAPAREGIDA TEIXEIRA DE SOUZA
MELO, Código Funcional no 3720-3, R'G. no 18.200'375-9'
PiS/PASFP 12077968801 , Agente de Administraçáo, regida
pelo regime jurídico estatutário,
aposentadoria vol untária integ
de 2019, com proventos men
(Ato no 351/2019 - Processo
òliupro JosÉ NoGUEtRA,
R.G. no 12.354.380-0, PIS/PASEP 10689195157, Operador

Diretora Superintendente.

ucrrAçõrs E coHTRAToS
I Adrninistração
I Secretaria MLrnic¡pal da Adrñinistracão

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO
DE RERRATIFICAçÃO

PROCESSO DE COMPRAS NO OO17I2O17

D|SPENSA DE LICITAçÃO No 024312017
Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Contratada: Ricardo de Almeida Rodrigues-ME.
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva em elevador de pas-
sageiros, com capacidade de 560 kg, para a Seuetaria Mu-
nicipal da Fazenda.
Prazo Original: 12 (doze) meses.
Prazo Prorrogada 12 (doze) meses.
Preço Original: R$ 3.120,00.
Preço Atualizado: R$ 3.241 ,OO.
Suporte Financeiro:As despesas correrão por conta da dota-
ção no 02,05. 1 0.04.1 23.1 01 20.2.000 1 .3.3.90.39.0 1 . 1 1 0.0000
- Reduzída 93.

ËXTRATCI
TERfvl0 DE COLAE0RAçAÕ N" 59i2019

PRCIGHSSO ADM¡NI$T" NO 201 9.02331 5.6
Órgão Público Parceíro: Prefeitura Municipal de Ribeìrão Preto.
OSC Parceira: lnstituto Limite.
Valor Total: R$ 720.000,00 (Federal R$ 480.000,00 - Esta-
dual R$ 240.000,00).
Olrjeto: Atendimento de Serviço de Proteção $ocial Ëspecial
para Pessoas com Deficiência, ldosas e suas ËamÍlias, rea-
lizado no CENTRO DlA, para o públìccl de crianças de 0 (zero)
a 06 (seis) anos, prioritariamente, com microcefalia e defi-
ciências associadas e suas farnílias.
Praza: 12 meses - de 0110712019 a 3010612020.
Recursos - Dotaçåo Orçamentária: Código Federal no 02.1 0.
42.08.244.10106.20023.05.500.08.335043, Código Estadual no

02.1 0.42.08.244. 1 0 1 06. 200 23.02.500.24. 335043.
MICHAFL DAVID GAMA

Diretor do Departamento da AdministraÇåo O.-ßt3j 
ou.ro

EDITAL DE ADJUÐlCAç40
Pregão Eletrônieo no 0015/2019

Processo de Compra no 0057/201$
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odon-
tológicos, conforme Edital e seu$ anexos, para Secretaria
Municipal da Saúde.
Paulo Augusto Saraiva, Pregoeiro, no uso das atribuiçÕes
que lhe såo conferidas por lei, ADJUDICA, ao licitante abaixo

terce¡ros)

ANTÔNIO EUARTE NOGUEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal


