
NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES (SITIO) 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2019/0004849-0 
 
SAS – ARICANDUVA FORMOSA 
EDITAL nº: 228/SMADS/2019 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV 
– CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E 
ADULTOS – CEDESP. 
CAPACIDADE:360 VAGAS 
 
Fica por meio desta NOTIFICADA a OSC CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO 
LAR, participante do edital acima descrito, que foi interposto recurso em decorrência do 
resultado publicizado no sitio eletrônico da SMADS e no DOC. de 13/09/2019, páginas 89 e 90, 
fundamentado pelo seguinte: 
A OSC ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS – ECOS, argumentou referente ao Item 
3: não entendeu que deveria descrever a carga horária noturna e retificou para dias úteis de 2ª 
a 6ª feira, manhã de 8h. às 12h., tarde de 14h. às 18 e noite de 19h. às 22h. Referente aos 
Itens 4 e 5: entendeu que nos itens 4 e 5 do Plano de Trabalho encaminhado constam o que foi 
pedido e o que está no artigo 116 da IN Nº 03 SMADS. Referente ao Item 6.4: não mencionou 
proporção 40/60%, mas entendeu como subentendido, já que é regra da SMADS. Referente ao 
Item 6.9.1: houve um erro de digitação que impediu a leitura do total de Agentes Operacionais 
e disponibilizou a tabela corrigida. No Item 7.1.1 informou que deve-se considerar o valor de  
R$ 162.422,97 e houve interpretação equivocada da OSC quanto a necessidade de contabilizar 
os valores de Aluguel na PRD, encaminhando nova planilha com correção em todos os valores 
e adequação dos mesmos a Portaria 24/SMADS/2018. 
Frente ao exposto, esta Comissão de Seleção informa que essa OSC notificada poderá 
encaminhar por correio eletrônico, cristinapierri@prefeitura.sp.gov.br  ao Presidente da 
mesma, com cópia para o email dmonteiro@prefeitura.sp.gov.br Supervisora da SAS, 
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, 20 de setembro  de 2019. 
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