
 
DELIBERAÇÃO DO (A) SUPERVISOR (A) SOBRE DECISÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0008460-6 
SAS - Penha 
EDITAL nº: 432/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Acolhimento Institucional a criança e Adolescentes - SAICA 
CAPACIDADE: 15 
Considerando que a Comissão de Seleção manteve inalterada a classificação publicada para este certame 
e após análise do recurso interposto e da contrarrazão recebida, considerando as seguintes ponderações: 
OSC não apresenta neste momento condições jurídicas e nem administrativas de manter a pareceria junto 
a Pasta as SMADS, pois a mesma está enfrentando recursos impetrados pelo Tribunal de Justiça em 
decorrência às situações negativas ocorridas ao longo desta parceria, situações estas que ferem a 
legislação em vigor, e que impede a SMADS a manutenção deste convênio, julgam pela 
MANUTENÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL, publicada no sitio eletrônico da SMADS e no 
DOC. De 22/11/2018 pag. 87. 
 
 
 
São Paulo, 06 de Dezembro de 2018. 
 
 
_____________________________________ 
                       Supervisor (a) da SAS 
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