
NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0002522-7 
SAS - PA 
EDITAL nº: 285/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: CENTRO DE ACOLHIDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA  
CAPACIDADE: 20 VAGAS 
 
Fica por meio desta NOTIFICADA a OSC: ASSOCIAÇÃO SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 
participante do edital acima descrito, que foi interposto recurso em decorrência da Listagem 
Classificatória, publicizada no sitio eletrônico da SMADS e no DOC. de 11/08/2018, 
fundamentado pelo seguinte: 
A Associação PROBRASIL declara que foi aferida a ela uma nota inferior a que ela realmente 
possui, uma vez que esta possui certificação de CEBAS e a OSC ASSOCIAÇÃO SAMARITANO SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS, apenas possui protocolo de requerimento, zerando assim sua pontuação 
neste quesito, apresentou ainda documentações acerca da parceria firmada com a Secretaria 
de Inovação e Tecnologia para o serviço de TELECENTRO, aumentando sua pontuação. 
Frente ao exposto, esta Comissão de Seleção informa que esta OSC notificada poderá 
encaminhar por correio eletrônico (vlcsilva@prefeitura.sp.gov.br) a Vera Lucia Conceição da 
Silva, Presidente da mesma, com cópia para o email institucional 
(atelles@prefeitura.sp.gov.br) Adriana Rezende da Silva Supervisora da SAS Parelheiros, 
contrarrazões do recurso, no prazo de até 5 (cinco) dia úteis a partir do recebimento desta 
notificação. 
Informamos que poderão ser anexados documentos em via digitalizada. 
 
São Paulo, 15 de Agosto de 2018. 
 
_____________________________________ 
 Vera Lúcia Conceição da Silva 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
_____________________________________ 
 Gerlani Bento da Silva Falcão 
 Titular da Comissão de Seleção 
 
_____________________________________ 
 Liuba Scolari         
Titular da Comissão de Seleção 
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((TITULO))6024.2018/0002522-7 - NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

CONTRARRAZÕES 

((TEXTO))SAS - PA 

EDITAL nº: 285/SMADS/2018 

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: CENTRO DE ACOLHIDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE 

VIOLÊNCIA 

CAPACIDADE:20 VAGAS 

Fica por meio desta ((NG))NOTIFICADA((CL)) a OSC: ((NG))ASSOCIAÇÃO SAMARITANO SÃO 

FRANCISCO DE ASSIS((CL)), participante do edital acima descrito, que foi interposto recurso em 

decorrência da Listagem Classificatória, publicizadas no sitio eletrônico da SMADS e no DOC. de 

11/08/2018, fundamentado pelo seguinte: 

A Associação PROBRASIL declara que foi aferida a ela uma nota inferior a que ela realmente possui, 

uma vez que esta possui certificação de CEBAS e a OSC ASSOCIAÇÃO SAMARITANO SÃO 

FRANCISCO DE ASSIS, apenas possui protocolo de requerimento, zerando assim sua pontuação neste 

quesito, apresentou ainda documentações acerca da parceria firmada com a Secretaria de Inovação e 

Tecnologia para o serviço de TELECENTRO, aumentando sua pontuação. 

Frente ao exposto, esta Comissão de Seleção informa que esta OSC notificada poderá encaminhar por 

correio eletrônico (vlcsilva@prefeitura.sp.gov.br) a Vera Lucia Conceição da Silva, Presidente da 

mesma, com cópia para o email institucional (atelles@prefeitura.sp.gov.br) Adriana Rezende da Silva  

Supervisora da SAS Parelheiros, ((NG))contrarrazões do recurso((CL)), no prazo de até 5 (cinco) dia 

úteis a partir do recebimento desta notificação. 

Informamos que poderão ser anexados documentos em via digitalizada. 

São Paulo, 15 de Agosto de 2018. 

Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: (Nome: Vera Lucia Conceição da Silva /RF823614.3) 

Titular da Comissão de Seleção: (Nome: Gerlani Bento da Silva Falcão /RF777813.9) 

Titular da Comissão de Seleção: (Nome: Liuba Scolari/RF825010.3) 
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