
 

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES (SITIO)  

PROCESSO SEI nº: 6024.2022/0008037-3 

SAS – IQ 

EDITAL nº: 056/SMADS/2022 

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SCVF - Modalidade: NCI – Núcleo de Convivência de Idosos  

CAPACIDADE: 100 vagas  

 

Ficam por meio desta NOTIFICADA a OSC: Comunidade Educacional de Base Sítio Pinheirinho 

CNPJ: 62.462.528/0001-30, participante do edital acima citado, que foi interposto recurso pela OSC – 

Jardins Unidos Num Trabalho de Obras Sociais CNPJ: 48.492.391/0001-35,  em decorrência do 

resultado publicizado no sitio eletrônico da SMADS e no DOC. de 02/12/2022, fundamentado pelo 

seguinte:  

“ I - Referente ao critério de pontuação, item II, número 2, Critérios relativos à atuação no território. A 

OSC Juntos apresentou comprovante que atua ou atuou em outras políticas públicas (não assistenciais) no 

território, Termo de compromisso com a Secretaria Municipal de Cultura, o que equivale a 1 ponto, 

solicitamos considerar, pois nos colocaria em patamar de igualdade com o nosso concorrente. 

II – Referente ao Plano de Aplicação dos Recursos da Parceria, esta Comissão de Seleção comenta o fato 

da OSC concorrente apresentar um valor de R$: 500,00 para previsão de despesa por impossibilidade de 

pagamento por operações bancárias eletrônicas em espécie ou em cheque, ressaltamos que este item não 

está previsto no edital, tornando a proposta em discordância. 

III – Questionamos o fato de a OSC vencedora não apresentar o endereço do bem imóvel/instalações para 

a execução das atividades no plano de trabalho, item 6.2, o que faz com que a proposta não esteja em 

consonância com o solicitado em edital, comparando com o imóvel apresentando pela OSC Juntos, sendo 

um local adequado para o desenvolvimento das atividades. 

IV – Apontamos o fato de a OSC vencedora não possuir experiência no desenvolvimento da tipologia ora 

proposta e no território de Itaquera, contrastando com o trajeto da OSC Juntos, que nestes últimos 10 anos 

de convênio com diversos Núcleos de Convivência para Idosos, atende mais de 600 idosos e suas 

respectivas famílias. 

Gostaríamos também que fosse levado em consideração a continuação de um trabalho que já vem sendo 

realizado de forma proeminente, buscando sempre um diferencial para os usuários.” 

Frente ao exposto, esta Comissão de Seleção informa que as OSCs notificadas poderão encaminhar por 

correio eletrônico (janescruz@prefeitura.sp.gov.br) ao Presidente da mesma, com cópia para o email 

(cpimenta@prefeitura.sp.gov.br)  Supervisora da SAS – Itaquera, contrarrazões do recurso, no prazo de 

até 5 (cinco) dias  úteis a partir do recebimento desta notificação. 

Informamos que poderão ser anexados documentos em via digitalizada. 

São Paulo, 08 de dezembro de 2022. 

 
 


