
 
 
 
 
 
 
 
NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES  
 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2021/0006065-6 
SAS -PI  
EDITAL nº: 132/SMADS/2021 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua  
CAPACIDADE: 200 
 
Fica por meio desta NOTIFICADA a OSC: Serviço Assistencial Senhor Bom Jesus dos Passos – 
SASBJP , participante do edital acima descrito, que foi interposto recurso em decorrência do 
resultado publicizado no sitio eletrônico da SMADS e no DOC. de 26/10/2021, fundamentado 
pelo seguinte: 
A única ressalva apresentada pela referida comissão refere-se aos valores apontados na PRD. 
De acordo com o Art. 25, § 1º da IN 003/SMADS/2018 “Havendo necessidade, poderão ser 
solicitados esclarecimentos e/ou alterações no Plano de Trabalho apresentado, salvo itens que 
não corresponde a aplicação de recursos. Ainda no §2º é previsto que em caso de necessidade 
de alteração/adequação a Comissão de seleção deve notificar a OSC por correio eletrônico, 
podendo a OSC reapresentar o Plano de Trabalho no prazo de 02 (dois) dias úteis. Salientamos 
que não recebemos qualquer Notificação para apresentação de novo Plano com as alterações 
necessárias;  
De acordo com o artigo 25 da IN 03/SMADS/2018 para que a proposta seja considerada 
INSATISFATÓRIA de adequação “ o Plano de Trabalho deveria contrariar a legislação em vigor, 
as normas da SMADS pertinentes à tipificação, e os custos totais dos Serviços socioassistenciais, 
devendo a organização ser DESCLASSIFICADA”, o que não corresponde ao apresentado. Neste 
quesito ainda há que se descartar que Art. 66, § Único e no art. 80 da IN 03/SMADS/2018 é 
previsto gastos estabelecidos em convenção coletiva (Medicina do Trabalho e Plano 
Odontológico) bem como contabilidade, neste caso como custo indireto. Como em nossa 
proposta tais gastos foram deduzidos do ítem Alimentação, a partir da ponderação da Comissão, 
realizamos a correção da PRD deduzindo os gastos mencionados do ítem Outras Despesas 
conforme Plano de Trabalho anexo. Porém, queremos esclarecer que a OSC, na ocasião, optou 
por cobrir os valores dos itens citados remanejando da alimentação, pois contamos 
constantemente com doações de diversos tipos de alimentos através de Empresas parceiras, 
pessoas físicas, voluntários/as, bem como com a Comunidade do entorno.  Portanto, acolhemos 
a ponderação da comissão;  
Quanto ao lançamento das “Horas de Oficinas”, já foram realizadas conforme solicitação da 
comissão e; 
Aproveitando o ensejo, informamos que nossa proposta foi entregue em 30/09/201 e na ocasião 
aguardávamos, há mais de 02 anos o deferimento da renovação de nossa Certificação de 
Entidade Beneficente da Assistência Social – CEBAS. Cumpre-nos informar que, em 
21/10/20211, foi publicado no D.O.U deferimento tão aguardado, o que nos garante a 
economicidade em nossa Proposta. 
Diante do Exposto, solicitamos, encarecidamente, a reavaliação de nosso Plano de Trabalho, 
acreditando que possamos efetuar um trabalho de qualidade junto aos usuários, famílias e 
comunidade, como há muito tempo realizamos, inclusive com essa conceituada Parceria 



Regional de Assistência Social no tocante à ação em conjunto nas Políticas Públicas, respeito e 
cordialidade. 
Concluindo este recurso e na expectativa e esperança da Comissão de Seleção em acolher nossas 
ponderações, aqui apresentadas, despedimo-nos com apreço e consideração.  
 
Frente ao exposto, esta Comissão de Seleção informa que essa OSC notificada poderá 
encaminhar por correio eletrônico (carlosmachado@prefeitura.sp.gov.br ao Presidente da 
mesma, com cópia para o e-mail acmoura@prefeitura.sp.gov.br 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, 03 de novembro de 2021 
 
Carlos César Machado  
  Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
Suzete de Fátima dos Santos  
         Titular da Comissão de Seleção 
 
Neuci Ignotti Pellegrino  
         Titular da Comissão de Seleção 
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