
 
 
DELIBERAÇÃO SOBRE RECURSOS E CONTRARRAZÕES – COMISSÃO DE SELEÇÃO (SÍTIO) 
(Encaminhar para SMADS – Imprensa) 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2022/0008037-3 
SAS - ITAQUERA 
EDITAL nº: 056/SMADS/2022 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SCVF - Modalidade: NCI – Núcleo de Convivência de Idosos  
CAPACIDADE: 100 vagas 
 
Após análise do recurso interposto e da contrarrazão recebida, considerando as seguintes 
ponderações: conforme artigo 26 da IN03/SMADS/2018 item II – Critérios relativos à atuação no 
território, a OSC Jardins Unidos Num Trabalho de Obras Sociais CNPJ: 48.492.391/0001-35, 
apresentou Termo de Compromisso nº 57/2014; contemplando assim 1 ponto no item 2 atua 
ou atuou em outras políticas públicas (não assistenciais) no território, desta forma julgamos 
RECONSIDERADO o parecer exarado: 
 II – ficando alterado a pontuação como segue: 
 

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO CNPJ NOME DA OSC 

1ª 9 62.462.528/0001-30 Comunidade Educacional de Base Sítio 

Pinheirinho 
2ª 9 48.492.391/0001-35 Jardins Unidos Num Trabalho de Obras 

Sociais 
 
Considerando artigo 26 da IN03/SMADS/2018 § 1º - Em caso de empate na classificação das 
propostas, será utilizada, como fator de desempate, a maior pontuação obtida nos critérios 
relativos à experiência da OSC na área mais específica objeto do edital. Com relação aos critérios 
de avaliação de pontuação, cabe destacar que a OSC Comunidade Educacional de Base Sítio 
Pinheirinho: Atua ou atuou nas Proteções Sociais Básica e Especial, cabendo 5 (cinco) pontos 
neste item. Obteve nos seis meses que antecederam a data da publicação do edital de 
chamamento, o indicador sintético “SUPERIOR” na execução do serviço Prestação de Contas 
Parcial de alguma parceria celebrada com SMADS cujo serviço seja da mesma Proteção Social 
da tipologia do serviço da proposta apresentada, não apresentou documentos comprobatórios, 
tendo 0 (zero) pontos. Atua ou atuou na política pública de assistência social no território, não 
apresentou documentos comprobatórios, tendo 0 (zero) pontos totalizando 05 pontos.   
A OSC Jardins Unidos Num Trabalho de Obras Sociais: Atua ou atuou somente na Proteção Social 
da tipologia do serviço objeto do edital, cabendo 3 (três) pontos neste item. Obteve nos seis 
meses que antecederam a data da publicação do edital de chamamento, o indicador sintético 
“SUPERIOR” na execução do serviço Prestação de Contas Parcial de alguma parceria celebrada 
com SMADS cujo serviço seja da mesma Proteção Social da tipologia do serviço da proposta 
apresentada, não apresentou documentos comprobatórios, tendo 0 (zero) pontos, totalizando 
03 pontos.   
Considerando que a OSC Comunidade Educacional de Base Sítio Pinheirinho obteve a maior 
pontuação no  
critério de desempate, a referida OSC permanece como primeira classificada do edital nº 
056/SMADS/2022. 
 
São Paulo, 16 de dezembro de 2022. 
Jane Santos Cruz – RF 858.867-8 Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
Karen Regina da Silva – RF 880.351.0 - Titular da Comissão de Seleção 
Crislene Conceição Rodrigues – RF 823.604.6 – Titular da Comissão de Seleção 


