
PREFEITUHA DE

§IO PRETO

2' TERMO ÁDITIVO AO Tf,R]UO ITE COLABORÂÇÂO N" T6120T7

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORÁÇÀO N' 16/2017, QUE ENTRE SI
CELEBRÁV O \,ÍU}IICIPIO DL SÀO JOSb DO RIO PRFTO, POR IN I'ERN,ÍÉDIO DA
STCRETARIA \4t'\ICIPAL DF ASSISN:]\CIA SOCTAL L A ASSOCI.AçÀO RE\ASCFR

PÍocesso Administrativo n" 009/201 7

Disp€ísa de Châmamento Publico

Pelo p'6€Írre 
'nsmrmeíro. 

de um lada o MLMCiPIO DE cÀO JOSI DO RJO PRITO.
iGqito no CNPJ sob o í.'216.58a.950/0OOl-80, com sede rin Av. Alberto Aídâló, :L' 1030,

Ceúrq represeniêdo pelê S€rÍetrÍia Mumcipal de Assistênoâ sockl, cônl sede .â Ru Jc6o

Terx€rÍâ, rf 260, Bairo Sartx Cma dorà\arÍe denominâdâ simpl€snente ScCRETARIA,
representada nest€ âto poÍ sua titular, Eeleíe Crislint Red€. dâ SiIvâ Mâ,?ngori pcrtadora

dâ cedulâ de identidadê RG 20.274.638-0 SSP^P e iíscÍita no CPFÀ4F sob o n" 1ó9.780.6:8-

08, desigÍada po, meio da Portaú n'34 729 dê 0l de jâneio de 2021, âúoÍizâda pelo Prefeito

do Municipio nos túmos do Deseto tf 17.703 de 03 de f€vsre;Ío de 2017, e eln Íszão da

§omperêncià de deiegação atÍibuidâ pelo De.Íeto Mudicipst ro r 7.708/2017 e suâs alteraÉes, e

de oúDo â assocl{ÇÃo Rn{ASCER, doralaDle denominada ORCANIZÁçÀo DA
SOCIEDADE CIVL - OSC, insc.ita ,o Cada§ro Nâcioíal de P€ssGs Juridicas CNPJ sob n."
'71.744.OO7/W01-66. com SEDS lla Àvedda AÍÉlla Cury Gabíel, n" 4701, BâiÍÍo: Jârdim

Somia. ern São José do Rio Prêlo, repr€s€ntêdo neste aro por seu d;rigerte, SÍ ApaÍecido

F€rreirâ Pffhecq RG 7 546 299-0, CPF D' 428.673.558-34, r€solveÍn âditar o pr€sente com

tundâmento nâ Lei Federâl n.' 13.019/!4, e âl&íaçô6, do Desr€to Muricipâl D." 171OakO17 e

âltsaçô€s e nos termos do Processo Adrdnistràtivo n" oo9/2017 ê PlaÍo de Trâbâlho aprovâdo

pelâs partes, d€stinâdos à €5.e.u{ão do SeFr'iço de PÍofeçâô SGial Especiâl pâÍâ Pessoas Idosâs

e suas Fâmiliâs em CeÍÍro Diâ, em consoíârcia com a dê Lá O.gânica da Assistência Sooal

n.' 8.74293 e al.eÍâÉ€s e ai â €Ín consonância com a Tipificâçâo NacioÍBI do6 Serviço§

Sociôâssist6rciais (Resdwâo CNAS 109/09), e as deÍnais normss juidicas peniíaúes, parâ

que o m€smo vigoÍe confo.me cláüsulas âbeixo:

cLÁuSfrLA PRI]I,SIRA - O preúte adirivo tm por objdo a prorrogação dâ vigêúcia do
Termo e reâl úste do6 valo.es d€corrmtes dâ âpli@Éo d€ ffieçâo mo.dária e aiídz rdisao do

Plano de lrâbalhq anexo do Termo de ColâboÍagãq considemndo o âpeÍfeiçoaúento do
serliço e o melhor âtendimento aos usuário§, pâra o p€rÍodo de ro d€ outubm d. 2.02r â í) de
§etêúbÍo de 2022.

CLÁüsf,r-A SEGUNDÀ En uÍude dâ prorrogação do prâzo de ügêddâ, ffca acrescido âo
lrlor constante da cláusulâ quâria do Termq o !ãlcí de âté R$ ó74-190,00 (seiscentos e setenta

e qutro mi,, @nto e ooventâ r€ais), sendo: R§ 578.190,00 (quinhedos e s€tenta e oito dl,
cmto e rcv&1a rais) com resrBo msnicipal e Bl§ 96.000,00 (noveniâ e sêis Ínil Í€ais) com
.ecmo €strdul, côÍfoÍme pÍeYisto no6 CÍoúogâmâs de DeÉembolso e Planos de Apiicaçãq
consta'rtB do Plao de Trahalho ap.ovado, eqc do proc€sso

SE(TETARIA MUMCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOOÂI,
&c lôãô Têrrei6,250- sanrà ..@- cEP 15014140- sãô lôe.ió Rio preto sp
rêhfone (17) 3211 6510 - sô@rioaret ,ee.Êd.br - M,rioüeto.sp.êov bi



PREFÉITURA DE

RlO PRETO

§1" - O \,tslor esdDado com Íetulso municipâl e esladuâl destíudos à ê(e{ução do pÍesente

termo aditivo ao TeÍmo de Colâbolãção seiá úislr.áriô dâ Se€reiâÍia Municipal de Assistência

Sosial, Fmdo Municipal de Assistênciz Social ê iá onemÍ a Uúidade OÍçâmertrána 04.002 -
Fiúa 16l ' Naturêza dâ D€sp€sa:3 504301 - Súv€nções Sociâis Municipal - Código de

Apjicação 5lo.0oo e rictE t62 - Natureã dâ Despesa 33.50.4302 - Sirbvcíçôes Socia§ -
Esradual - Códiso de Aplicação 500.058

§2" - Pârâ o âno de 2.022 os raloÍ€s foram rea.iustÂdos com base na vBriação do índic€ de

coÍerâo Ídativo ao IPCA (IBGE) âcumulado tus ütimos 12 mes€s, sendo .efe.ênoiâ o mês de

juiho de 2021 , no peÍcennBl de E,99olq smerte Ío recuÍso munisipâi.

§3' - Os .ecursos fifla.coros tÍâ:|sfe.idG pela StrCBETARjÁ em deconência do Temo de

Colabomção e aditam€rlo, itrclüsive os eventuâis Íesübdos de âplicaçào oo nercado

únâro€üo, s€íão movimeÍtâdos, ánica e erclusiv.m€ote em coota con€íte €specificâ pâra csda

recurso. eln iístituição fiÍ:ânceiÍi pública, proc€de"do rodâ novineúaçào iinanceiÍe dos

Íecunos nê mesma. sendo vedadâ§ as trar§f€Íêncàs bâncárias.

CLÁUSULA TERCEIRÀ - o Plâno de Tràbêlho, paÍte intesrante e indissociávêl do Temo de

Colaboraçào, ref€rido.o §Úri@ da Clausulâ primerÉ do Termo, foi revisado terdo êm üs!â o

âpeÍfe'çoâmenro do serviço e o neiho. atefldiúe'to aos usuííos.

CLÁUSULÀ QUARTÁ Fi(am mântidâs âs dermjs cláusulas do Te(mo de ColâborÂçáo

E, por estarm de âcordo com às dâtsuiâs e condiçõ€s ajustadas fiÍnnm o preserÍe Terno
Aditivo @ 03 (tr6) üas de igual teot pâÍâ que

do Rio Prêto. 28 de sdembÍo de 2021

Silva MamngoÍi
1.94.]

SÊ(NETAIIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ OA SOOAL
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Preto, 30Prefeitura de São José do Rio dê g€tembro de 202í. Ano72 - n'207E4 - Oiàrio da Rêgião

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
20 TERMO AD|TTVO AO TERMO DE COLABORAçÂO N" í6/2017.
Procêsso Adminiskêtivo n'009/20'17 - Dispensa de Chamamenlo Público
Em atendimênlo as exigências do art. 38 da Lei Fedêral no 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações,
bem como do arl. 50 do Decreto l\,4unicipal nô í7.708, de 07 de Íevereiro de 2017, torna público o
extrato do adiiivo ao Têrmo de Colaboragão que entre si celebram o municiplo de São José do Río
Preto, por inl€rmédio da Secretaria lvluniclpal de Assisiência Social e a Asaoclação Renâscer pâra
prorrogaçáo da vigênca do Têrmo e realuste dos valores decorrentes dá gplicação de correÇão
monetária e ainda rêvisão do Plano de Trabalho ânexo do Termo de Colaboração, considerando o
aperfeiçoamento do sêrviço e o mêlhor atendimênto âos usuários.
OBJETO: Constitui objeto do Têrmo de Colaboíação a execução do Serviço de ProteÉo Social
Especial para Pessoas com Dêíiciência e suas Fâmílias em Centro - Dia obietjvando a ofêrta de
atendimento êspecializado de proteção social especial dê média complexidade a pessoas com
deficiênciâ inlelectual, com vistas a promovêr â autonomia, a inclusão social e a mêlhoía da qualidade
de vide, reduzindo â sobrecarga da famÍlia/cuidador na târefâ de cuidar, conkibuindo com â prevenção
da institucionalização e segregaÇão dos usuários, conforme Plano de Trabalho qu€ integra o presenle
ajuste.
VALOR DO AOITIVOi até R$ 674,'190,00 (seiscentos e setênta e quatro mil, cênto e noventa reais),
sendo: RS 578.r90,00 - (quinhentos e sêtenta ê oito mil, cento e noventa reais) com rêcurso municipal
e R$ 96.000,00 - (noventa e seis mil reais) com recurso êstâdual, conforme prêvlsto nos Cronogramas
de Desembolso e Planos dê Aplicaçáo, constântês do Plano de Írabalho aprovado, anexos do
processo,
VIGÊNCIA: 10 dê outubro de 2.021 a 30 dê sêterJ|hrc de 2.022
DAÍA OA ASSINATURA: 28 de setêmbro dê 2021.
Hel€na Cristina Rozales da Silva lúarangoni- CRESS no 31.943 - SecÍetaria M. de Assistência Social
Aparecido Feííeira Pacheco Presidente da Associaçáo Renascer


