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Re1eiente Dispensa do chamamento publico - Repasse ao Terceiro Setor - Termo do Colaboraçao 

Findameriió.LegaiAit.30IihcaV1, e32da LeiFecler n 5  110.19/?014ealtera0es 

Organizaçãc da Sociedade Civil LAR DOS VELHOS OBRA UWIDA A SOCIEDADE SÃO VICENTE 
DE PAULO, aiscrita no CNPJ n 548 354 872/0001 84 

Objeto 

 

Pro. posto Atendimento do to" a integral a idosos iristituc ion ahzados, depen den tes, semi 
dependentes a independontes, quo naG dispOem do condicôes para se manterem sozinhos e no 
tenharn proteçào familiar, atendendoos em was necessidados biopsicossociais. Visa ainda, 
proporcionar serviços individualizados quo respeitem a personalithde, privacidade e modo de vida 
diversificado, promoverido, assirn, a convivência mista eritre Os abrigados do diversos graus de 
dependéncia. A capacidade do atendimento d do 64 (sessenta 0 quatro) vagas, atendendo idosos 
acima do 60 anos do ambas as sexos. 
o respoctivo piano do trabalho cumpre todos as roquisitos legais oxigidos para a mesmo, barn coma no 
mdnto da proposta contida neste, estã em conformidade corn a modalidade do parcoria adotada. 
Apos anáhse cia documentação apresenlada, a Entidade foi considerada habilitada o credenciada paa 

lucrativos em referenda, é a Onica 

i.raoajflo, flea existinoo, pQresia razaa, oura.enti0aøeque •enfla•:meresse•ern.1imi ar avenca aim a 
Administraçao inviahibzando portanto a oornpeçao 
Relorida Entidade yarn a arms desenvolvendo pr;otos em parsena corn o Poder Publicci Municipat do 
maneira satisfatona, em instaIaçes adequadas corn condioes matenais a capacidade teonica s 
operactonal para a deenvolvimen10 des atividades a a cumpnmento das nietas estabelecidas 
A Organizacaa cia Sociedacle Civil est dvidarnente cadastrada junta so Consetho Murucipal do 
Assistancia Social bern coma ad Conselho Nacianal do Entidades do Assistencia Social - CNEAS e 
sta em consonancia corn a Piano Municipal cia Assisténcia Social referente 62010j aprovado pela 

Resotucao 25 do 31 do agosto do 2017 expedida polo Conselho Municipal do Assistencia Sociat 

34tort*taIdo.repasse R$93.3560Q— Recursô Munica( 
R$ 26200 00— Recurso Estdual 

Pe1oóIE.ércició dé2018. 

TipodePaeoeria;.Coiaboraçao 

0* I.MPUG.NACAO &juswlcArlvkconforme .:2do Ait 32dakei Feldera(n 2  1301912014•e 
alteraçöos abro so prazo do 5 (00) dias pare a impugnac. a  desta justiticativa cujo tear dove ser 
a Pali sado pela Unidade Gestora responsavel em ate 5 (cirico) dias dadata do respectivo protocoIo 
Em nac haverido tics autonzada a reatlzaçao do Termo do Colaboractio observadas as deniais 
providências tegais pertinentes 

Asidejaneirode20it 

iosE APAREcIDO: FERN ANDES 
lteioMuta. 
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