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2.3. O objeto da presente parceria será prestado de acordo com as especificações constantes 
na Tipificação da Rede Socioassistencial do Município de São Paulo nos termos da legislaçfio 
vigente e as que vierem a ser editadas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA DA PARCERIA o 
ALTERAÇÕES 

3.1.O prazo de execução e de vigência desta Parceria corresponderá período de 5 (cinco) anos, 
ou seja, de 13/10/2020 a 12/10/2025. 
3.1.1. Somente após aprovação da prestação de contas final estará a OSC desobrigada 

das cláusulas do presente termo. 
3.2. A liberação dos recursos financeiros para as despesas previstas no Plano de Trabalho 

aprovado será realizada a partir da data de início de vigência da parceria, nos termos do que 
consta na Seção li - Dos Recursos Financeiros, do Capítulo VI - DA EXECUÇÃO DA 
PARCERIA da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, com redação alterada pela Instrução 
Normativa 01/SMADS/2019. 

3.3. O prazo de vigência previsto no item 3.1 poderá ser prorrogado por mais !i (cinco) anos. 
3.4. Por acordo entre as partes, o termo de colaboração poderá sofrer alterações, desde que 

não seja transfigurado o seu objeto inicial, nos termos da Seção li - Das Alterações, do 
Capítulo V - DO TERMO DE COLABORAÇÃO da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, 
com redação alterada pela Instrução Normativa 01/SMADS/2019. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

4.1. A prestação do serviço será realizada em imóvel com as seguintes características: 
4.1.1. Tipo de imóvel: Locado pela Organização com repasse de recurso da SMADS 
4.1.2. Endereço (s):  
4.1.3. Distrito: 
4.1.4. Subprefeitura:  

CLÁUSULA QUINTA· DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.1. A presente parceria importa no repasse pela PMSP/SMADS: 
5.1.1. do valor total da parceria de R$ 2.17!i.524,00 ( dois milhões e cento e setenta 
e cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais), sendo: 

5.1.1.1. R$ 99.056,04 o repasse no presente exercício, conforme: 
• Nota de Empenho nº 84.445
• Dotação nº 93.10.08.243.30"I3.6.169.3.3.50.39.00.00 - Manutenção e

Operação de Equipamentos para Crianças e Adolescentes Vítimas
de Violência
• 5.1.1.1. Fonte Municipal: R$ 36.175,40 (trinta e seis mil cento e
setenta e cinco reais e quarenta centavos)
• 5.1.1.2. Fonte Estadual: R$ XXXX
• 5.1.1.3. Fonte Federal: R$ XXXX

5.1.2. do valor mensal de repasse para a parceria de: R$ 36.175,40 (trinta,� seis mil 
cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos), composto por: 

5.1.2.1. Valor da planilha referencial para custeio do serviço: R$ 33.242,99, 
sendo: 

5.1.2.1.1. Remuneração de Pessoal e encargos relacionados: H$ 
29.124,98; 
5.1.2.1.2. Outras Despesas: R$ 4.455,99; menos R$ 3:37,98 de valor de 
IPTU. 

5.1.2.2. Aluguel: R$ 2.594,43 

5.1.3. Além do repasse mensal indicado no item 5.1.2., o custeio mensal do objeto desta parceria 
será composto também pelos recursos financeiros disponibilizados diretamente pela SMADS 
para a prestação do serviço, considerados os casos em que a própria SMADS celebra 
diretamente o contrato de locação do imóvel em que o objeto da parceria será executado, bem 
como os casos em que a SMADS paga diretamente as despesas das concessionárias públicas, 


















