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& DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEF ENSORN PÚ BLICA-G ERAL

Termo de Aditamento no 03

Termo de Colaboração no 0512016

Processo no 913412016

30 TERMO DE ADITAMENTO PARA ALTERAçAO DE

cLÁusuLA E PRORROGAçÃO DO TERMO DE

CoLABORAçÃO e¡¡rne A DEFENSORTA pÚBLtCA DO

ESTADO DE SÃO PAULO E A FUNDAçÃO TOLEDO,

vrsANDo À PRESTAçÃO DE SERVTçO DE

SUPLEMENTAçÃO À ASSTSTÊNCn JURÍD|CA

INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS LEGALMENTE

NECESSITADAS.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,

inscrita no CNPJ sob o no 08.036.157/0001-89, com s=de na Rua Boa Vista, no 200, 8o andar,

Centro, Såo Paulo/SP, doravante denominada DEFENSORIA, neste ato representada pelo

Defensor Público'Geral do Estado, o Excelentíssimo Senhor Doutor FLORISVALDO

ANTONTO FIORENTINO JÚNIOR, portador do RG no 33.219.999-X e inscrito no CPF sob c

no 285.827.608-89 e a FUNDAçÃO TOLEDO inscrita no CNPJ/MF sob o na

05.106.014/0001-08, com sede na Rua Cussy Junior, no 13/30, Centro, CEP 17015-020,

Bauru/SP, doravante denominada ENTIDADE, nesle ato representada por sua Diretora

Administrativa, a Sra. ANA MARIA LEITE TOLEDO, portadora da cédula de identidade RG

no 2.053.858-3 SSP/SP e inscrita no CPF sob o no 969.298.048-00, e por seu Diretor

Financeiro, o sr. JosÉ PAULO DE TARCIO BUFELI, portador da cédula de identidade RG

no 6.272.398 e inscrito no CPF sob o no 746.461.178-00, resolvem, com fundamento na Lei nc

13.01912014, alterada pela Lei no 13.204,12015, celebrar o presente TERMO DE

ADITAMENTO, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA

. DO OBJETO -

O presente ADITAMENTO tem por objeto a de incisos

e a pronogação da vigência do Termo de Colaboração no 05/2016, visand continuidade

prestação de serviço de apoio à assistência jurídica integral e
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eletrônico/nåo

Comarca de Bauru/SP, nas áreas de Familia, Civel, J.¡izado Especial Civel, Juizado Especial

Criminale Curadorias Especiais, conforme especÍficações do Plano de Trabalho anexo, E4g
inteqrante e indissociável deste Termo de Aditamentc.

clÁusul-R SEGtTNDA

- DOS COMPROMISSOS DA ENTIDADE -

Fica alterada parte da redaçäo dos incisos XVll, Xvlll, XXXIV,

XX)O/, XLll e Xllll, da Cláusula Segunda, do Termo de Colaboração no 05/2016, que

passam a cont¡ar com a seguinte previsäo:

"XVll: Manter, durante a vigência deste Termo, o atendimento

e a prestação do serviço, inclusive mediante mecanismos nâo presenciais, quando

necessário, nos termos do plano de trabalho;

XVlll: Atender, diariamente, inclusive mediante mecanismos

näo presenciais, quando necessário, as encaminhadas pela DEFENSORIA, nos termos

e limites do Plano de Trabalho, mantendo no local físico e em sitio da internet quadro de

aviso destinado aos comunicados de horário de atendimento, nome dos profissionais e

data dos plantões;

XXXIV: Manter instalações adequadas para a prestação do

serviço às pessoas encaminhadas, inclusive mediante mecanismos näo presenciais,

quando necessário, garantindo-lhes:

a) atendimento por ordem de chegada ou de apresentaçåo

eletrônica/não presencial da demanda, quando necessário, com uso de senhas,

respeitados os casos de prioridade previstos em lei:

b) local de espera sentada;

c) parlatórios reservados ou segurança do sigilo das

comunicações não presenciais, inclusive por meio eletrônico;

d) horário fixo de atendinento.

)(XXV: Adquirir material de escritório, livros, publicaçöes

jurídicas de apoio e equipamentos de informática n=cessários para execução do

inclusive a implementaçäo e funcionamento de me:anismos não presenciais/eletrôn

de atendimento e participaçäo em atos judiciais.

XLll: Manter em sua rede e em

presencial, quando necessário, durante o horário fixado na P

(
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advogado que permanecerá disponível para aterder as pessoas encaminhadas pela

DEFENSORIA e prestar esclarecimentos que eventual mente sejam solicitados;

XLlll: Orientar os advogados que executarão a

suplementaçåo da assistência jurídica a:

a) atuar de forma diligente nos feitos sob seu patrocínio,

acompanhando-os até o trânsito em julgado, adotando todas as medidas cabíveis para o

melhor resguardo do interesse do usuário, incluindo a impetração de habeas corpus, bem

como o atendimento ao usuário e participação em atos processuais mediante

mecan ismos näo presenciais/eletrôn icos, q ua ndo necessário ;',

clÁusur-A TERcEIRA

. DO REPASSE -

Para atender às despesas deconentes da execuçåo dos

serviços de que trata este ADITAMENTO, a DEFENSRIA, por meio de sua Coordenadoria

Geral de Administração - Fundo de Assistência iudiciária, repassará à ENTIDADE a

importância mensal de R$ 25.156,92 (vinte e cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e

noventa e dois centavos) a ser creditada em conta vinculada ao TERMO, junto ao Banco do

BrasilS/4.

Parágrafo único - O valor total estimado do presente termo

aditivo é de R$ 377.353,80 (trezentos e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais

e oitenta centavos), que coneråo à conta dos recursos da Coordenadoria Geral de

Administraçåo - Fundo de Assistência Judiciária - Lhidade Gestora Responsável 420030,

Programa de Trabalho 03.092.4200.5796.0000, Classificaçåo de Despesa Elemento-ltem

33.50.39-77 do orçamento de 2020 e à conta do orçannento-programa do exercício seguinte.

CLÁUSULA QUARTA

- DA UGÊNCIA .

o prazo de vigência desre TERMo DE ADTTAMENTO é de

(quinze) meses, com início em 01/09/2020 e término em 30/1 1t2021.

CLÁUSULA QUINTA

- DA PUBLTCAçAO -
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oRENTTNo ¡úuon
do Estado

Este TERMO DE ADITAMENTO deverá ser pubticado, em

extrato, em até 20 (vinte) dias após sua assinatura.

clÁusum sEXTA

- DAS orsposlçÖEs FtNAts -

As partícipes ratificam as demais cláusulas e condiçöes do

ajuste original e aditivos que nåo foram alteradas pelc presente instrumento.

E, por estarem certos e ajustados, firmam as partícipes o

presente termo, na presença das testemunhas abaixo.

opc, ?K de 2020

FLORISVALDO A

Defensor

¡osÉ

ruuonçÃo roLEDo

loAr
ANA LEITE TOLEDO

ADMINISTRATIVA

DI R FINANCEIRO

TESTEMU

Nome
RG.: 31 9o Nomg: Gu¡ravo

21
\44, CL

BUFELI

Ol¡s
Tåcnioo I

Rc:32.0c{.2s4d
Delensorìe ptluica do E¡¡:¡¡r.r d^ $ño paulo
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