
Termo  de  Ajuste  –  UNIPA  –  União  Itarareense  de  proteção  aos  animais.  CNPJ: 
04.074.355/0001-86. Objeto: Estabelecer programa de cuidados de animais abandonados e 
manutenção da entidade. Do Valor: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) mensais, no período 
de 01.01.2016 à 31.12.2016.

Termo de Ajuste – COPADDI - Comunidade de Prevenção e Assistência aos Dependentes de 
Drogas  de  Itararé.  CNPJ:   03.10.596/0001-07.  Objeto:  prestar  tratamento  e  assistência  à 
pessoa dependente de álcool e droga através da espiritualidade, em sistema ambulatorial e  
residencial, com caráter assistencial, educacional, cultural e de saúde, conforme as condições 
estabelecidas  neste  instrumento.  Do valor:  R$ 112.800,00 (cento e  doze mil  e  oitocentos 
reais),  em  12  parcelas  de  R$  9.400,00  (nove  mil  e  quatrocentos  reais)  no  período  de 
01.01.2016 à 31.12.2016.

Termo  de  Ajuste  –  VICC  –  Voluntário  Itarareenses  no  Combate  ao  Câncer.  CNPJ: 
08.931.028/0001-54. Objeto:  execução de ações ambulatoriais  para  prevenção e  detecção 
precoce oncológica, mediante atendimento gratuito aos pacientes do Município de Itararé. Do 
valor:  R$ 252.000,00  (duzentos  e  cinquenta  e  dois  mil  reais),  a  título  de  subvenção,  em  
parcelas  de  R$  21.000,00  (vinte  e  um  mil  reais)  mensais,  no  período  de  01.01.2016  à 
31.12.2016.

Termo de Ajuste – APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itararé. CNPJ: 
50.343.177/0001-69. Objeto:  propiciar atendimento à pessoa com deficiência no Município 
de Itararé, bem como condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades nos 
aspectos intelectuais, ética, cívica, social e de trabalho, mediante conhecimento, habilidade e 
aptidão  para  alcançar  seu  desenvolvimento  integral,  oferecendo  oportunidade  para  seu 
fortalecimento  familiar/pessoal  e  social,  com  vistas  à  sua  inclusão,  autonomia  e 
independência.  Valor: R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), para o exercício de 
2016,  sendo  R$  14.250,00  (quatorze  mil  e  duzentos  e  cinqüenta  reais)  pela  Secretaria 
Municipal de Assistência Social, R$ 16.850,00 (dezesseis mil e oitocentos e cinqüenta reais) 
pela Secretaria Municipal de Educação e R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)  pela  
Secretaria Municipal de Saúde, no período de 01.01.2016 à 31.12.2016.

Termo de Ajuste – EDUCANDÁRIO – Educandário São Vicente de Paulo de Itararé. CNPJ: 
50.058.049/0001-73. Objeto:  Atender necessidades de ordem operacional  da entidade, ou 
seja, despesas com pessoal, energia elétrica, água, telefone, material de consumo e outras, 
conforme Plano de Trabalho apresentado.  Valor: R$ 199.200,000 (cento e noventa e nove mil 
e duzentos reais), a título de subvenção social,  com repasse em parcelas de R$ 16.600,00 
(dezesseis mil e seiscentos reais) mensais, no período de 01.01.2016 à 31.12.2016.

Termo de Ajuste – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA. CNPJ:  49.797.293/0001-79. 
Objeto:  estabelecer a cooperação do MUNICÍPIO para suplementar os recursos financeiros 
transferidos  pela  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  à  CONVENENTE,  por  meio  do  Convênio 
Estadual  nº  072/2013  (Processo  nº  001.0216.000217/2013),  destinados  a  promover  o 
fortalecimento do desenvolvimentos das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos 
usuários do SUS na região de Itapeva, para fazer face às despesas de custeio relacionadas ao 



consumo e à prestação de serviços, dentro do Programa Pro Santa Casa 2, e conforme as  
disposições do Plano de Trabalho que o integra.  Valor:  R$ 65.864,52 (sessenta e cinco mil e 
oitocentos e  sessenta e  quatro reais  e cinqüenta e  dois  centavos),  em 12 parcelas de R$ 
5.488,71 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos) cada uma, a 
serem depositadas por meio de transferência para conta bancária.


