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alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Portaria 55/
SMADS/2017.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura Mu-
nicipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e operacionali-
zada pela Supervisão de Assistência Social - M’ Boi Mirim, dora-
vante denominada SAS - MB, devendo as OSCs, interessadas no 
estabelecimento de parceria com esta Pasta, APRESENTAR SUAS 
PROPOSTAS em envelope lacrado, endereçado à Comissão de 
Seleção, com indicação na face externa do envelope, do número 
do edital e do nome e CNPJ da organização proponente, con-
tendo os documentos elencados no artigo 15 da Portaria 55/
SMADS/2017 e solicitados no edital, como segue:

Data: 14/05/2018
Horário: 08h às 18h.
Local: SAS MB - Rua Manoel Vieira Sarmento, 26 – Chácara 

Santana.
A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-

cessar e julgar o presente chamamento público, constituída 
por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos 
do artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Categoria Nome do Servidor RF Endereço eletrônico P r o v i -

mento
Titular 
PRESIDENTE

Vanessa Helvécio 823.610.1 vhelvecio@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

Titular Marlene Alves Teixeira 
Ribeiro da Silva

510.005.4 matsilva@prefeitura.sp.gov.br Comissio-
nado

Titular Elaine Carolina Ro-
drigues

507.992.6 ecrodrigues@prefeitura.sp.gov.br Comissio-
nado

Suplente Thalyta Generoso Silva 823.600.3 tgeneroso@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

O valor total de recursos disponibilizados será de até R$ 
90.118,37 (NOVENTA ML, CENTO E DEZOITO REAIS E TRINTA E 
SETE CENTAVOS) no exercício de 2018.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.08.
243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 
DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN-
CULOS – CRIANÇAS e ADOLESCENTES, do orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais.

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE CO-
LABORAÇÃO Nº 210/SMADS/2018 – PROCESSO 
SEI Nº 6024.2018/0002615-0

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção do seguinte objeto:

Tipo de Serviço: Núcleo de Apoio à Inclusão Social para 
Pessoas com Deficiência.

Modalidade: Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pesso-
as com Deficiência III – a partir de 15 anos.

Capacidade de atendimento:
Nº total de vagas: 60 vagas
Turnos (se for o caso): xxxxx
Nº de vagas por Turno (se for o caso): xxxxxxxxx
Nº de vagas por gênero (se for o caso): xxxxxxxx
Local de instalação do serviço: Jardim Ângela
Área de abrangência: Jardim Ângela
Bem imóvel: Disponibilizado pela própria organização.
Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): pagas 

pela organização com o valor do repasse mensal.
Valor mensal de custeio do serviço:
Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: R$ 

37.335,90
Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 

42.784,89
Valor para aluguel e IPTU: R$ xxxxxx ou outro valor para 

aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU e de acor-
do com disponibilidade orçamentária da SMADS.

Valor da verba de implantação: R$ 5.000,00
O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-

tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Portaria 55/
SMADS/2017.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura Mu-
nicipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e operacionali-
zada pela Supervisão de Assistência Social - M’ Boi Mirim, dora-
vante denominada SAS - MB, devendo as OSCs, interessadas no 
estabelecimento de parceria com esta Pasta, APRESENTAR SUAS 
PROPOSTAS em envelope lacrado, endereçado à Comissão de 
Seleção, com indicação na face externa do envelope, do número 
do edital e do nome e CNPJ da organização proponente, con-
tendo os documentos elencados no artigo 15 da Portaria 55/
SMADS/2017 e solicitados no edital, como segue:

Data: 14/05/2018
Horário: 08h às 18h.
Local: SAS MB - Rua Manoel Vieira Sarmento, 26 – Chácara 

Santana.
A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-

cessar e julgar o presente chamamento público, constituída 
por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos 
do artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Categoria Nome do Servidor RF Endereço eletrônico P r o v i -

mento
Titular 
PRESIDENTE

Vanessa Helvecio 823.610.1 vhelvecio@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

Titular Maria José Mota de 
Borba

789.609.3 mjborba@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

Titular Elaine Carolina Ro-
drigues

507.992.6 ecrodrigues@prefeitura.sp.gov.br Comissio-
nado

Suplente Thalyta Generoso 
Silva

823.600.3 tgeneroso@prefeitura.sp.gov.br Efetivo

O valor total de recursos disponibilizados será de até R$ 
133.354,66 (CENTO E TRINTA E TRES MIL, TREZENTOS E CIN-
QUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) no 
exercício de 2018.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.08.
242.3006.6152.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, do orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais.

 6024.2017/0003260-4
Diante dos elementos informativos que instruem o presen-

te, especialmente do Parecer da Coordenadoria Jurídica, ACO-
LHO proposta de anulação do certame referente ao Edital de 
Chamamento nº 266/SMADS/2017, instaurado para celebração 
de parceria com organização social para a prestação do Serviço 
Socioassintencial de SCFV, na modalidade Centro para Crianças 
e Adolescentes com atendimento de 06 a 14 anos e 11 meses, 
com oferecimento de 90 vagas, no Distrito de Sapopemba, em 
face do não cumprimento integral do disposto no artigo 26, § 
1º, do Decreto Municipal nº 57.575/16 e no art. 14 da Portaria 
nº 55/SMADS/2017.Em consequência, com fundamento no art. 
48-B, III e art. 48-C, da Lei Municipal nº 14.141/2006, DECLARO 
aberto o prazo de até 15 dias para que as participantes do 
certame e eventuais interessados se manifestem, ficando desde 
já intimados, sendo que os autos do processo eletrônico nº 
6024.2017/0003260-4 estarão com vistas franqueadas.

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE CO-
LABORAÇÃO Nº 202/SMADS/2018 – PROCESSO 
SEI Nº 6024.2018/0002413-1

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção do seguinte objeto:

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 
SCFV

Modalidade: CCA – Centro para Crianças e Adolescentes 
com atendimento de 06 anos a 14 anos e 11 meses

Capacidade de atendimento:
Nº total de vagas: 180 VAGAS
Turnos: MATUTINO E VESPERTINO
Nº de vagas por Turno: 90
Nº de vagas por gênero:XXXXX
Local de instalação do serviço: (distrito(s)) SAPOPEMBA
Área de abrangência: (distrito(s)) SAPOPEMBA
Bem imóvel: DISPONIBILIZADO PELA PRÓPRIA ORGANI-

ZAÇÃO
Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): PELA 

OSC COM REPASSE MENSAL
Valor mensal de custeio do serviço:
Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: R$ 

55.129,28.
Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 

60.036,66.
Valor para aluguel e IPTU: R$ XXXX ou outro valor para 

aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU e de acor-
do com disponibilidade orçamentária da SMADS.

Valor da verba de implantação: R$ 5.000,00
O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-

tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Portaria 55/
SMADS/2017.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e operacio-
nalizada pela Supervisão de Assistência Social - SAPOPEMBA, 
doravante denominada SAS-SB, devendo as OSCs, interessadas 
no estabelecimento de parceria com esta Pasta, APRESENTAR 
SUAS PROPOSTAS em envelope lacrado, endereçado à Comis-
são de Seleção, com indicação na face externa do envelope, do 
número do edital e do nome e CNPJ da organização proponen-
te, contendo os documentos elencados no artigo 15 da Portaria 
55/SMADS/2017 e solicitados no edital, como segue:

Data: 14/05/2018
Horário: 08h às 18h.
Local: Av. Sapopemba nº 6.293 – Jd. Colorado
A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-

cessar e julgar o presente chamamento público, constituída 
por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos 
do artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Categoria Nome do Servidor RF Endereço eletrônico P r o v i -

mento
Titular 
Presidente

Célia Maria da Silva 787.858.3 celiamsilva@prefeitura.sp.gov.br EFETIVO

Titular Lígia Sampaio Oli-
veira

823.555-4 ligiasampaio@prefeitura.sp.gov.br EFETIVO

Titular Eleonice Zago 787.605.0 eleonicezago@prefeitura.sp.gov.br EFETIVO
Suplente Márc i a  Mesqu i t a 

Martinez
787.302.6 marciamartinez@prefeitura.sp.gov.br EFETIVO

O valor total de recursos disponibilizados será de até R$ 
125.073,32 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, SETENTA E TRES 
REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) no exercício de 2018.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.08.
243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 
DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN-
CULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, do orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais.

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE CO-
LABORAÇÃO Nº 208/SMADS/2018 – PROCESSO 
SEI Nº 6024.2018/0002613-4

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção do seguinte objeto:

Tipo de Serviço: Serviço de Convivência e fortalecimento de 
Vínculos – SCFV.

Modalidade: Centro para Crianças e Adolescentes – CCA.
Capacidade de atendimento:
Nº total de vagas: 60 vagas
Turnos (se for o caso): xxxx
Nº de vagas por Turno (se for o caso): xxxxxxx
Nº de vagas por gênero (se for o caso): xxxxxx
Local de instalação do serviço: Jardim São Luiz
Área de abrangência: Jardim São Luiz
Bem imóvel: Disponibilizado pela própria organização.
Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): pagas 

pela organização com o valor do repasse mensal.
Valor mensal de custeio do serviço:
Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: R$ 

25.331,95
Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 

28.372,79
Valor para aluguel e IPTU: R$ xxxxxxx ou outro valor para 

aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU e de acor-
do com disponibilidade orçamentária da SMADS.

Valor da verba de implantação: R$ 5.000,00
O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-

tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 

O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-
tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Portaria 55/
SMADS/2017.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e operacio-
nalizada pela Supervisão de Assistência Social – Guaianases, 
doravante denominada SAS-G, devendo as OSCs, interessadas 
no estabelecimento de parceria com esta Pasta, APRESENTAR 
SUAS PROPOSTAS em envelope lacrado, endereçado à Comis-
são de Seleção, com indicação na face externa do envelope, do 
número do edital e do nome e CNPJ da organização proponen-
te, contendo os documentos elencados no artigo 15 da Portaria 
55/SMADS/2017 e solicitados no edital, como segue:

Data: 14/05/2018
Horário: 08h às 18h.
Local: Protocolo da SAS Guaianases – Rua Clarínia, 19 

A - Guaianases.
A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-

cessar e julgar o presente chamamento público, constituída 
por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos 
do artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Categoria Nome do Servidor RF Endereço eletrônico P r o v i -

mento
Titular Ane Caroline Almeida de 

Laet
789.570.4 anelaet@prefeitura.sp.gov.br Efetiva

Titular Vanessa Cristina da Silva 
Fraga

826.686.7 vfraga@prefeitura.sp.gov.br Efetiva

Titular Cledioneide de Abreu Rodri-
gues Barba

788.626.8 carodrigues@prefeitura.sp.gov.
br

Efetiva

Suplente Flávia Maria de Moura Reis 793.281.2 fmreis@prefeitura.sp.gov.br Efetiva

O valor total de recursos disponibilizados será de até R$ 
595.335,00 (Quinhentos e noventa e cinco reais, trezentos e 
trinta e cinco reais) no exercício de 2018.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.08.
244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, do orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais.

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE CO-
LABORAÇÃO Nº 204/SMADS/2018 – PROCESSO 
SEI Nº 6024.2018/0002329-1

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção do seguinte objeto:

Tipo de Serviço: Centro de Acolhida às Pessoas em Situação 
de Rua

Modalidade: Centro de Acolhida para Adultos II por 24 horas
Capacidade de atendimento:
Nº total de vagas: 264.
Turnos (se for o caso): DIA E NOITE
Nº de vagas por Turno (se for o caso): 100 VAGAS/DIA E 

164 VAGAS/NOITE
Nº de vagas por gênero (se for o caso): 264 vagas/ MAS-

CULINAS.
06 Baias para cães
05 espaços para carroças.
Local de instalação do serviço: BRÁS
Área de abrangência: (distrito(s)) Mooca, Pari, Tatuapé, 

Água Rasa, Belém, Brás
Bem imóvel: LOCADO DIRETAMENTE POR SMADS: AVENI-

DA ALCÂNTARA MACHADO, 725 – BRÁS - SÃO PAULO-SP. CEP: 
03101-000.

Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): DIRE-
TAMENTE POR SMADS

Valor mensal de custeio do serviço:
Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: R$ 

174.716,87
Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 

191.631,40
Valor para aluguel e IPTU: R$ XXXX ou outro valor para 

aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU e de acor-
do com disponibilidade orçamentária da SMADS.

Valor da verba de implantação: ATÉ O VALOR DE UM RE-
PASSE MENSAL.

O procedimento do chamamento e os atos dele decorren-
tes observarão as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal 
nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Portaria 55/
SMADS/2017.

A finalidade do presente chamamento público é a seleção 
de proposta para a celebração de parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e operacio-
nalizada pela Supervisão de Assistência Social - MOOCA dora-
vante denominada SAS-MO, devendo as OSCs, interessadas no 
estabelecimento de parceria com esta Pasta, APRESENTAR SUAS 
PROPOSTAS em envelope lacrado, endereçado à Comissão de 
Seleção, com indicação na face externa do envelope, do número 
do edital e do nome e CNPJ da organização proponente, con-
tendo os documentos elencados no artigo 15 da Portaria 55/
SMADS/2017 e solicitados no edital, como segue:

Data: 14/05/2018
Horário: 08h às 18h.
Local: Expediente da SAS Mooca, sito á Rua Henrique 

Sertório,175- Tatuapé
A Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a pro-

cessar e julgar o presente chamamento público, constituída 
por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, nos termos 
do artigo 17 da Portaria 55/SMADS/2017, será integrada pelos 
seguintes servidores:
Categoria Nome do Servidor RF Endereço eletrônico P r o v i -

mento
Titular 
Presidente

JUPIRA KUPPER DA SILVA 549.666.7 jksilva@prefeitura.sp.gov.br EFETIVO

Titular CONCEIÇÃO APARECIDA 
DA COSTA MELLO

565.055.1 conce i caome lo@pre fe i t u ra .
sp.gov.br

C O M I S -
SIONADO

Titular SILVIA APARECIDA ROSA 587.596-0 sarosa@prefeitura.sp.gov.br ADMITI-
DO

Suplente FABIANA DE ALMEIDA 
LIMA

777.679.9 fab ianaa lmeida@prefe i tu ra .
sp.gov.br

EFETIVO

O valor total de recursos disponibilizados será de até R$ 
766.525,60 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte 
e cinco reais e sessenta centavos) no exercício de 2018.

Como a parceria contará com vigência plurianual em exer-
cícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução da parceria será 
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

As despesas onerarão a dotação orçamentária nº 93.10.08.
244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, do orçamento vigente.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas 
interessadas através da Internet pelo site: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou no seguinte endereço: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
legislacao/editais.

 6024.2018/0000888-8- DELIBERAÇÃO SOBRE 
RECURSOS E CONTRARRAZÕES

SAS - PA___
EDITAL nº: 156/SMADS/2018
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 

ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMA DE VIOLÊNCIA – SPS-
CAVV

CAPACIDADE:60
Após análise do recurso interposto da OSC CEDECA Inter-

lagos e da contrarrazão recebida da OSC Casa de Apoio Brenda 
Lee, considerando as seguintes ponderações: que a comissão 
de seleção atuou dentro dos critérios legais exigidos, manteve 
a imparcialidade e concluiu o processo de seleção com rigor 
e competencia, julgamos RECONSIDERADAa classificação pu-
blicada no sitio eletronico e no DOC. De 14/04/2018. E segue 
nova classificação:
CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO CNPJ NOME DA OSC
1ª 11 03.129.195/0001-62 CEDECA Intelagos
2ª 10 64.919.814/0001-07 Casa De Apoio Brenda Lee

3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

Em seguida será publicada a listagem com a nova publi-
cação.

São Paulo, 26 de abril de 2018
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: (Eliane Alves 

Faria/RF790512.2)
Titular da Comissão de Seleção: (Gerlani Bento da Silva 

Facão/RF777813.9)
Titular da Comissão de Seleção: (Alexandre Gomes/

RF777670.5)

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA ANÁLISE 
DA(S) PROPOSTA(S)

PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0000888-8
SAS - PA
EDITAL nº: 156/SMADS/2018
TIPOLOGIA DO SERVIÇO:SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 

ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMA DE VIOLÊNCIA – SPS-
CAVV

CAPACIDADE:60
Frente à análise das documentações e Planos de Trabalho 

entregues pelas Organizações da Sociedade Civil – OSC’s, esta 
comissão de seleções conclui o seguinte parecer:Em relação à 
OSC Casa de Apoio Brenda Lee esta comissão não identificou 
dentre os documentoas entregues, experiencia previa em atua-
ção com o Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescen-
tes Vítima de violência – SPSCAVV, pertinentes e compatíveis 
com o proposto neste edital, ou seja, ações voltadas ao atendi-
metno as crianças e adolescentes no tocante a proteção social 
especial, bem como, não apresentou experiencia na atuação de 
assistencia social no território. Embora a porposta apresentada 
pela OSC Casa de Apoio Brenda Lee, apontou experiencia de 
grande relevancia no atendimento da população LGBT, CAE 
População de Rua e SAICA - Serviço de Acolhimento Institu-
cional para Criança e Adolescentes, não apresentou atuação 
na Política Pública de Assistencia Social no território. Diante do 
exposto a proposta da Casa de Apoio Brenda Lee atingiu pontu-
ação inferior, portanto GRAU DE ADEQUAÇÃO INSATISFATÓRIO 
para este edital.

Quanto a OSC CEDECA Interlagos apresentou em sua pro-
posta relevante experiência no território da SAS Parelheiros com 
Projeto Resistência Urbana e Atitude Social-RUAS que consiste 
em promover articulação e mobilização de diversos atores da 
comunidade, tais como: crianças, adolescentes, jovens e suas 
famílias trabalhando na prevenção das vulnerabilidades sociais 
e empoderamento dos atores sociais envolvidos, principalmente 
no Distrito de Marsilac; no que tange a Proteção Social Básica, 
destacamos ainda suas atividades no SCFV- Modalidade Circo 
Escola com vigência de 2014-2019, quanto a proteção Social 
Especial executa o SPSCAVV com vigência de 2011-2018, 
comprovando a experiência no atendimento à crianças e ado-
lescentes vítimas de Violência conforme preconiza este edital, 
NPJ com vigência de 2016-2018 ambos no território de SAS 
Capela do Socorro.

Ressaltamos que a OSC CEDECA Interlagos apresentou pro-
posta adequada aos graus dos termos e valores de referência 
constantes neste edital. Em relação aos elementos constantes 
no artigo 20 da Portaria 55/SMADS/2017 destaca-se que: I - a 
proposta apresenta mérito, em conformidade com a modalida-
de de parceria adotada; II – existe identidade e a reciprocidade 
de interesse das partes na realização, em múltua cooperação do 
Termo de Colaboração; III – A proposta apresenta viabilidade 
para a execução; IV – o Cronograma de Desembolso previsto 
no Plano de Trabalho está adequado ao Edital; V – a proposta 
aponta os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscali-
zação da execução da Parceria, bem como dos procedimentos 
que deverão ser adotados para a avaliação da execução física 
e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, conforme 
preconiza as Portarias 39/SMADS/2017 e 55/SMADS/2017.

Diante do exposto, esta Comissão de Seleção conclui que 
a proposta apresentada pela OSC CEDECA Interlagos atingiu 
pontuação superior, portanto GRAU DE ADEQUAÇÃO SATISFA-
TÓRIO, uma vez que, o Plano de Trabalho está em conformidade 
com a legislação em vigor.

São Paulo, 26 de Abril de 2018.
_____________________________________
Eliane Alves Faria
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção
Gerlani Bento da Silva Falcão
Titular da Comissão de Seleção Alexandre Gomes
Titular da Comissão de Seleção

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE CO-
LABORAÇÃO Nº 211/SMADS/2018 – PROCESSO 
SEI Nº 6024.2018/0002798-0

A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
doravante denominada SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.269.453/0001-40, torna público que, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, fará procedimento de cha-
mamento público, objetivando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil, doravante denominada OSC, interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, para instala-
ção do seguinte objeto:

Tipo de Serviço: Centro de Acolhida às Pessoas em Situação 
de Rua.

Modalidade: Centro de Acolhida para Adultos II por 24 
horas.

Capacidade de atendimento:
Nº total de vagas: 170
Turnos (se for o caso): dia e noite
Nº de vagas por Turno: 50 vagas/dia e 120 vagas/noite.
Nº de vagas por gênero: 170 vagas para homens.
Local de instalação do serviço: Guaianases
Área de abrangência: Distritos de Guaianases e Lajeado.
Bem imóvel: Próprio municipal disponibilizado pela SMADS 

– Praça Getúlio Vargas, s/nº - Guaianases - São Paulo – SP.
Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): pagas 

diretamente por SMADS.
Valor mensal de custeio do serviço:
Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: R$ 

108.514,87
Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 

119.067,00
Valor para aluguel e IPTU: R$ xxxxx ou outro valor para 

aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU e de acor-
do com disponibilidade orçamentária da SMADS.

Valor da verba de implantação: R$ Até o valor de um 
repasse mensal.
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