
 
DELIBERAÇÃO SOBRE RECURSO  – COMISSÃO DE SELEÇÃO (SÍTIO) 
(Encaminhar para SMADS – Imprensa) 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0009467-9 
SAS – SANTO AMARO 
EDITAL nº: 485/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV 
– MODALIDADE: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CCA  
CAPACIDADE: 120 VAGAS 
Após análise do recurso interposto considerando as seguintes ponderações: Em atenção ao 

Parecer Técnico publicado em DOC no dia 08/12/2018 referente ao Edital de chamamento nº 

485/SMADS/2018, foi apresentado recurso pela proponente OSC Associação Grupo 

Assistencial Luiz Sérgio, inscrita no CNPJ sob nº 51.440.105/0001- 00. A OSC presta 

esclarecimentos quanto às metas e indicadores qualitativos, informa que embora tenha se 

pautado na Portaria nº 55/SMADS/2017, revogada pela Instrução Normativa nº 03 de SMADS 

de 2018, no subitem 11.2 cita os indicadores qualitativos conforme normativa vigente, as 

metas e os indicadores apontados, de forma reorganizada e sem alteração do conteúdo, 

atende na integra o que está previsto na Instrução Normativa nº 03 de SMADS de 2018, não 

comprometendo o monitoramento e avaliação dos resultados. Quanto aos apontamentos 

desta comissão referente às portarias revogadas pelas Instruções Normativas nº 03 e 04 de 

SMADS de 2018, a OSC presta esclarecimentos e informa que reconhece a legislação municipal 

vigente e se compromete a manter suas ações e serviços em consonância com a legislação 

atual, sendo assim, julgamos RECONSIDERADO o parecer exarado: 

I – ficando alterado o grau de adequação da proposta para SATISFATÓRIA. 

 
São Paulo, 18 de dezembro de 2018 
 
_____________________________________ 
Alessandra Rosalino Martins/ RF 789.007.9 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
_____________________________________ 
 Elizângela Marques dos Santos/ RF 823.539.2 
Titular da Comissão de Seleção 
 
____________________________________ 
 Andreia Aparecida Sanches dos Santos/RF 823.552.0     
 Titular da Comissão de Seleção 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAUDA PARA PUBLICAÇÃO NO DOC. (Times New Roman - 10) 

(Encaminhar para SMADS – EXPEDIENTE) 
 

SEI nº: 6024.2018/0009467-9 
DELIBERAÇÃO SOBRE RECURSO 

SAS – SANTO AMARO 

EDITAL nº: 485/SMADS/2018 

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – 
SCFV – MODALIDADE: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CCA  
CAPACIDADE: 120 VAGAS 

Após análise do recurso interposto considerando as seguintes ponderações: Em atenção ao Parecer 

Técnico publicado em DOC no dia 08/12/2018 referente ao Edital de chamamento nº 485/SMADS/2018, 

foi apresentado recurso pela proponente OSC Associação Grupo Assistencial Luiz Sérgio, inscrita no 

CNPJ sob nº 51.440.105/0001- 00. A OSC presta esclarecimentos quanto às metas e indicadores 

qualitativos, informa que embora tenha se pautado na Portaria nº 55/SMADS/2017, revogada pela 

Instrução Normativa nº 03 de SMADS de 2018, no subitem 11.2 cita os indicadores qualitativos conforme 

normativa vigente, as metas e os indicadores apontados, de forma reorganizada e sem alteração do 

conteúdo, atende na integra o que está previsto na Instrução Normativa nº 03 de SMADS de 2018, não 

comprometendo o monitoramento e avaliação dos resultados. Quanto aos apontamentos desta comissão 

referente às portarias revogadas pelas Instruções Normativas nº 03 e 04 de SMADS de 2018, a OSC 

presta esclarecimentos e informa que reconhece a legislação municipal vigente e se compromete a manter 

suas ações e serviços em consonância com a legislação atual, sendo assim, julgamos 

RECONSIDERADO o parecer exarado: 

 

I – ficando alterado o grau de adequação da proposta para SATISFATÓRIA. 

 

São Paulo, 18 de dezembro de 2018 

Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: (Alessandra Rosalino Martins/ RF 789.007.9) 

Titular da Comissão de Seleção: (Elizângela Marques dos Santos/ RF 823.539.2) 

Titular da Comissão de Seleção: (Andréia Aparecida Sanches dos Santos/RF 823.552.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


