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Processo Administrativo n.o L5l L}l 6L604

Interessado: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social
Por este instrumento, de. um lado, o ú,UtUCÍplO DE CA PINAS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrÍto no CNPI sob o n.o 51.885.24210001-40, com sede na Av. Anchieta
n.o 200, doravante denominiido-,sÍrnplêsmente-MUNlClPtr$ representado pela Secretaria
Municipal de Gidadania, -Assistêfiêia
Inclú§ãr'Social - .SYCAIS
de outro o(a)
ASSOCTAçÃO:'BE.PÂIS':Ê AUTGOS DA Cnre*.ça C,pM $ructn E HEMOPATTAS
doravante' denominada':simplesmente ENTIDADE DE ASSI§IENCIA r SOCIAL, sem flns
lucrativos, inscrita no Cadàstro Nacional Cé peisoas Jurídicas CNPJ sob n,a 67.994.103/000195 com sedéná nua Nád.ia.LIe Batistone da Sllva,355- BOSQUE PALMEIRAS, na cidade
de CaiÍpinaslSP, representãdã'=$ seu(úà) Pre§idente o(a).S(a) Ferhando Jorge Neves
Figueiredo, e por seu 1o Íéioúiêiro o(a) S(a) ruétson Oscar Carone de acordo com as
disposffis da l-e! EeOêre['-n.o 8:666/93 e dá tei Orgânica da Assistência Social n.o 8.742193
alterada pela Lei n,o 12.435120t1, da Lei Municipal n.o 8.724 de27 de dezembro de 1995,
da Lei de Diretrizes Orgmentárias no t5.O:7 àe 06 de julho de 2015, da Lei Municipal
Orçarneniárià no 15.131, publicada no Diário Oficial do Múnicípio em 28 de dezembro de
2015, do Decreto Municipal no t6.ZtS de 12 de úáio de 2008 e o Decreto Municipal n.o
18.099/2013, do Edital de Chamamento n.o 0712A15 aditado pelo Edital n.o 08/2015
publicados respestivamÉ@ nu iliáfio Ofitial do.Município em 09 e 1{ dedezembro de 2015,
da Resolução CMAS n.o L6212015 publicada no Diário Oficial do Município em 10 de
dezembro de 2015, bem como da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais
(Resolução CNAS 109/09) e, no caso de recebimento de iecursos de fonte Federal, da
Portaria Intermihisteflâl no 507 d§ 2011= d0 ,Bêer:êtô Federàl no 6.17012007 e suas
alterações. .,. 'i'.-',,..

e

e

PRIMEIRA :. NO
1.1..

Constituiübjetô do presente'

xeÇ*Jção

OBI

de§e

TO

iço{s} Socioassistenciais que integra(m)

o Sistema Unico da Assistência Social,do Municípiof no ârnbltô da Rede de Proteção

Social

em seus diferentes níveis e/ou Serv-iços Complementare? apoiados pelo MUNICÍPIO, através
da SMCAIS, e desenvolvidos pela ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL, em consonância com
o Edital de Chamamento n.o 0712015, aditado pelo 08/2015 publicados no Diário Oficial do
Município em 09 e 10 de dezembro respectivamente e a aprovação pelo CMAS - Conselho
Municipal de Assistência Social, conforme Resolução CMAS n.o 16212015 publicada no Diário
Oficial do Município de 10 de dezembro de 2015;
1..2. A ENTIDADE DE ASSISTÊruCH SOCIAL desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s)
de atuação abaixo discriminadas, de acordo com o(s) Plano(s) de Trabalho devidamente
analisado(s), habilitado(s) e classificado(s) pela(s) Comissão(ões) de
e que faz(
parLe integrante deste Termo, em conformidade também com o

Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes;
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1.3. São de atuação da ENTIDADE DE nSSISfÊruCIA SOCIAL durante a vigência deste termo:
» ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMTGOS DA CRIANÇA COtr4 CÂNCrn E HEMOPATIAS
S. C. - S.A.I. Provisório para Pessoas e seus Acompanhantes em trânsito

grupos:

-

BOSQUE DAS PALMETRAS

1

SEGUNDA -..DAS CONDTçOES GERAIS
2.L. O MUNICIPIO obriga-se a:

z.t.L. procedêfiper intermedlO. da gquipe da SMCAIS - Coordenadoria Setorial de
Avaliação e Controle - CSAÇ, o monitoramento e á avaliatão do atendimento realizado
.Â$.§IETE NCXA §?C-IA!,
p e a E NTI DA D E
$up ramênolor.ra d a

ff

I

;,.

.

tra'h§fefir' à E'NT=IDÀDE DE ÁSSISTENCIA,SQCIAL{ o ,vqlor montante de R$
64.440;0.O'(Sessenta e quatro mil e quatrocentos e quarenàa reai§) que será pago em
1?,(doze),pareela sendo a piimeir,âtu valbr" de R$ 5.370,00,.(Cineo. mil e trezentos e
se1,,-e1ta reais) a ser paga em atéO§
} dias a, contar da data da assinatura do
prêsente termo e as dê*n+a,is. rcelas.,,no Vã*e...r. ...R$=.$?0,00 (Cinco mil e trezentos e
§etenta reais) até o 5o dia útil de cada um dos meses subseqüentes, para execução
do(s) seguinte(s) Serviço (s) objeto deste termo, sendo:

2.t.2.

{Ci

t RecuiSb fonte, Municipá*$' 64.440, 00
?.L.2.?. Recurso Fonte Estadual: R$ 0,00
2.1.2.3. Recurso Fonte Federal: R$ 0,00
2.1.2::L

::, '

S.

C --.5á.I.

- TOTAL GERAL:-..=RS,54.440,00

DE pAIs E AMIGoS DA cRrANcA com cÂrucen E HEMopATIAS
ProvisóEi§ oara Peàsoâs e seus Acompânhantes ern triênsito,:

-

- rcsouE DAs

pALMETRAS

2.1.3. análisar, através da Coordenadoria Sétôiiát de Gestão de Convênios (CSGC) da
SMCAIS, á prestação de contái Oa entidade nos moldes previstos nas Instruções
TCESP 60 02P0A8, com as alterações aprovàdas pela Resolutão po 0612014,
Resolução SMCAIS n.o 02, de 02 de maio de 2013 ou outra que vier a ser publicada,
bem como as demais condições expressas no Edital de Chamamento n.o 07120L5
aditado pelo n.o 08120L5, aceitandó-as, ôuestionando-as ou rejeitando-as no prazo de
90 (noventa) dias a partir do término do período estipulado para a entrega;

e

2.t.4. realizar, através da

Coordenadoria Setorial de Avaliação
Controle,
procedimentos de avaliação e monitoramento da ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL
e eventualmente procedimentos fiscalizatórios em conjunto com a Coordenadoria
Setorial de Gestão de Convênios;

2.t.5. reter as parcelas subseqüentes em caso de inadequação tfcnica, interrupção
atendimento, desvio de finalidade na aplicação dos nreàgrsos, ausência
preenchimento mensal e anual dos relatórios do(s) serviço(o)
adoção dos reordenamentos apontados pela Coordenadoria
Controle - CSAC, ausência da boa e regular aplicação das pa
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prestação de contas no sistema PDC - Sistema Informatizado de Prestação de Contas,
ínobservâncias dos prazos estipulados para prestação de contas ou descumprimento de
quaisquer das obrigações da ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, até efetiva
regularização;

2.L.6. em caso de retenção das parcelas,subseqüentes, o MUNICÍPIO, através da
a entidade}aia, querendo, apresentar justificativa que entender
necessária no prazo de 10 (dez) dias;
SMCAIS, cientiflcará

2.1.7.., .uiifte-.àprc,4êntação',Oe,jiit 1r7b=áela ÉNTIDADE DE ASSTSTÊrucn
SOCIAL a sUCê,1.§jÀqli§ará,-dêeidÍndo. sobià a retomada ou não dos repasses, bem
como quanto ao'paÇ{q.qxto nâo da§Bar.eela§ retidas;
2.1.8.

em==easo . de des-cu.mprimento

das notificáçôes'ré pliizos apontados para
saneamento de i@u'láiidadqq .ou impropriedãdes'dA prestfrçãq de contas, será

oéitáraoa ã=inadrffi$lÉtiia ua É'tffiDÁ5Ê; s'êndo o' seu nomOlio[Úido no cadastro de
impedidas de receb-q;.=.5*;ürsos públicoi do Município e o fato àomunicado ao(s)
Cgnielho(s)le,PelÍtica{s} Púhliaã{s) iompetente(s) e ao Tribuná de Contas do Estado
dé São Paulo.
2.2:, A

E

NTI BADE

-,2.2.t.,c0m

0r

n$s:s-{-ÊNei* §CIcIAL obrtga:se a:. r,,

-.

1

.,, .i

:

''

..'

relaçãô á='êxecúÇã.0 técnica do objêtó e suáb peeuliaiidadei:

,

a) exr".çutar.=as aÇõês em:estriiá. cons,o*'âne.iaiqdm a legíslação pertinente, bem
tomo eom á=*racte#tação'do(s).sewiço(s), objetivos, funcionamento, forma de
acesso, abrangência, próvisões institucioÀaii, físicas e'máteriais, trabalho social,
aquisições dos usuários e reiultados esfêrados, nos termos do Edital de
chamamento âo b7l2o15 aditado pelo .,o 0Sliots :e do(s) plano(s) de Trabalho
devidàrneÉ habi|itado(s) Êeta{s)' missão(õãs) dê si$ãção;
b) desenvolver as afõêi seguindo ás?iretrizeç do'órgâ+.,,,=gestor, qual seja, a
$firiêtã tt'tuhicipal de Cid'adá-ifi,4ssietêffi e lnclú ,soiiat, se submetêndo
à gestãó pública operacionat àó(s) serviço(s), nos termos do Editar de
Chamamento n.o 07l20LS aditado pelo Edital n.o 08/2015;

c) contratar de acordo com o r.egülamento de compras, contratação de serviços e
pessoal, os recursos materiãis ê'hurnanos necessários compatíveis à prestação
do atendimento ao objeto do presente convênio e seus grupos, especialmente
com profissional (is) previstos na (s) Equipe de Referência, devidamente
habilitado (s), com carga horária adequada;

d) cadastrar e manter atualizados os registros e
através dos sistemas informatizados disponibilizados
e) informar ao MUNICIPIO, através da SMCAIS
destinadas ao objeto do presente;
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Assistência e Inclusão Social, atendendo aos princípios
de impessoalidade, economicidade e moralidade;

c)

manter conta corrente no estabelecimento bancário
Município a ser utilizada exclusivamente para o recebimento

inistração Pública

indicado
verbas
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06l20ta;
k) apresentar em conjunto com as prestações de contas

de atividades desenvolvidas, identificando as

a

cu

transferidos e as com recursos próprios;
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l) regularizar a prestação de contas, saneando eventuais impropriedades
apontadas pela Coordenadoria Setorial de Gestão de Convênios, nos prazos
apontados pela mesma, sob pena de suspensão dos repasses;

por cento) do valor total do
Convênio, nos-rnoldes do Art. 39 Oo Êdital de Chamamento n.o 07PAL| aditado
--=.."'
pelo Edit n o..Q.§/20-1.51.,

m) manter a contrapartida mínima de

10olo (dez

,

n) apresenta.r,em conjunto com a prestação de contra no sistema PDC - Sistema
Informati,zádêle Prqstaçã@e,&ntas, o relãtófio.indicando as despesas que a
entidade iúportou às suas expensas no mesmo perioOo (contrapartida);

o) devolver ao t'lUNiCÍPIO, através do ÉunAó Municipal de Assistência Social os
saldos financeiros remanescentes, inclusive os obtidos de aplicações flnanceiras
req:fi.gâdas, imeÉiãtá.mente àp6s o :térrnino da vig_êrrcia ouino prazo de 30 (trinta)
dias'êm caso dÉ denúncÍ:a do T4iüo de Con.vênio, comunicands imediatamente a
SMCAIS com cópia do comprovánte;

p) não repassar nem redistribuir a óutrai entidadàs, ainda que de Assistência

q) não remunerar servidor público municipal, iob

.

.:

qualquer tíEulo, com verbas

oriundas do presente Convênio;

a
"

Sejàragenter polÍ[ico ou,,vêreado,r,ou qúãgnha víridúlo,-'dà, parentesco com
qualquer delê.s, êm.obediêhaia ao Decreto MÚnicipaf nf
i7'.+3ru2011.
2.3. Fica a'EN?IDADE DE
SO{IAL oÀrigada a inserir no Sistema Informatizado
de Prestação de Contas - PDC o(s) etaÀô(s) de Trabalho, Custo Total(is): Plano(s) de
Aplicação e cronograma(s) de desembolso referentes ao(s) serviço(s) do presente Convênio,
no prazo.sq:.rs {Quinz oÍa$ Hpós a àilinatura, sob pena de suspensão dos repasses.

Âã-i

ffiiil"rn.

2.4 Éfacultado à ENTIDÀDt'$ ISTÊNCIA sQ=flÂL
em período coincidente
com o de férias escolares, proceder á redufão do horário de funcionamento e/ou do número
de funcionários da equipe, ocasião tn='=.Qge será permitida a oferta de atividades
diferenciadas, sendo proibida a interrupção do funcionamento do serviço a qualquer tempo.
TERCETRA

rrd

- DA FTSCALTZAçAO

3.1. A execução das ações do presente Convênio, serão flscalizada
Setorial de Avaliação e Controle - CSAC e Coordenadoria Setorial de d
CSGC, através do corpo técnico de cada uma das áreas e poderá
fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas relacionadas a
sujeita aos mecanismos de controle social previstos na legislação.
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PREFEITURA &/§ UNICIPAL DE CAMPI NAS
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4.L. O presente termo vigorará a partir da data da assinatura até 02 de março de 2017,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta)
meses;

4.2. O Convênio poderá ser denunciado pelo MUNICÍPIO com no mínimo 30 (trinta) dias de
antecedência, ou a qualquer tempo em caso de infração de qualquer de suas Cláusulas,
independentemente de intêipelação judicial ouixtraJudicial e pela ENTIDADE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL; desde Quôcomuni o por eiêii corü no'mínimo 60 (sessenta) dias
de antecedência,

' - {tnTA

D€ FoRo

5.1. As parte§ êtegem o.,for.o da:eomarc'a. de Cáfipir*ês para dirimir quaísquer questões
oriundas deste Termo,.qgm renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem ,êertas e

ajustdas, flrmâm o presénte.em 03-'ftrês) viasrde igual teor e forma.
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RG: 27.707.736-9
'-cFF: zz5.zB5.9oa-02

Osear Caronê
1o Te§oureiro

RGr 3.947-545-1
CPF: 193.565.528-00
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TERMO DE CrÊNCrA E DE NOTTFTCAçÃO

TCESP

Processo Administrativo n.o 15 I 70 I 61604
rnteressado: ASSocIAÇÃo or PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA COM CÂNCER E HEMOPATIAS
órgão Público: Município de Campinas ,,.- , ,..Entidade: AssocIAçAo DE pAIs E AMIGOS DA CRIAf{çA COM CANCER E HEMOPATIAS
de Convênio noJS;J/ttfi
I:..r.o
Objeto:

Êni+; r.r*o,i***'*

Onàiài#feO

Na quaridad" o"
rermo de convênio acima
ü
identificado e, cieqtes üp seú:.ffeamir+haÍaênto aor,EfttrElJil-Al :§'§,rCONTâS DO ESTADO DE SAO
PAULO, para fins de ínstrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todêsrs atoS Uü,tfar,nttá e-=p+oceqsual; átêju+gá[nênto finaiá sua publicação e, se for o
caso e de nosso interesse, para, nos piá2os e nas formas legáis e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, decfaramos estar eiê.Ctê.s-;:=.-qravantçi de q:É.É.:..td,Ç§.o§ã§silacheç"e dçcisões que vierem a
processo, serão publicadôs. hs Diário. Oficial do Estado,
Cadernã"do Pade. gi§leitiv,q parte do Tlib-uJrql de Contas do Estado de §ão-Fâulo, de conformidade
corTr.,o ártigo$ da Ldi, -*Bternentar n,ô,'709, dê-'l+.de janêiro de 1993, iniciándo-se a partir de
entãô, a côntargtem dos prazos.proces.§uãis.
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e-mail institucional:
e-mail pessopí ja

.
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E-.I{EMOPATIAS

Jorge Neves'Figueiledo
no 27,7A7.736*9

gi,.r no'zrs -i8o,,esü-b}
ld@casa róhaÍdeam pi nas.org. br

fo Tesoureiro: Nelson Oscar Carone
RG no 3.947.545-1
CPF no 193.565.528-00

e-mail institucional :casaronald@casaronaldcampinas.org.br
e-mail pessoal
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