
Edital de Chamamento Público Nº 03/2021 – SMPED.

Processo Eletrônico n°: 6065.2021/0000424-5

OBJETO: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com

divulgação das decisões recursais proferidas.

Extrato da Ata da Comissão de Seleção

Às 10h00 do dia 26 de outubro de 2021, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção,

designados pelo instrumento legal da Portaria nº 12/SMPED de 23 de abril de 2021 em

atendimento às disposições contidas na Lei nº 13.019 de 31 de Julho de 2014 e no Decreto

Municipal nº 57.575 de 29 de dezembro de 2016 e pelas demais normas aplicáveis, além das

condições previstas no Edital de Chamamento Público nº 03/2021-SMPED, referente ao

Processo Eletrônico nº 6065.2021/0000424-5, para realizar os procedimentos relativos à

análise de recursos e contrarrazões enviados ao e-mail:

<colaboracao02.smped@prefeitura.sp.gov.br> relativos ao resultado preliminar de projetos

selecionados, documento SEI nº 053634322, publicado em fls. 63 do DOM de 19/10/2021 e

disponível pelo link

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/pessoa_com_deficiencia/ATA

%20da%20Comiss%C3%A3o%20de%20Sele%C3%A7%C3%A3o%20DO.pdf>. Dentro do prazo

previsto nos itens 6.7.5 a 6.7.6 do edital, 01 (uma) OSC encaminhou por meio eletrônico

recurso ao resultado preliminar, sendo ela: Fundação Dorina Nowill para Cegos, que foi

eliminada do certame por descumprimento do item 6.5.4. A organização alegou em seu

recurso que, no momento do envio do projeto, o quadro de profissionais que participariam

da aplicação no momento da montagem do projeto não contava com nenhum recurso

humano definido, uma vez que o projeto era inédito no rol dos já tocados pela OSC. A

Comissão de Seleção avaliou que o item 6.5.4 prevê que “Devem ser apresentados os

currículos dos profissionais integrantes do projeto” e que o não envio dos documentos

dentro do prazo do edital inclui OSC no inciso b do item 6.5.8, ou seja, a OSC está em

desacordo pelo não envio. Sendo assim a Comissão decidiu pela manutenção da decisão

proferida na ata de seleção preliminar, a saber, a eliminação. A resposta à OSC está

cadastrada como documento SEI nº 053982112 e será encaminhada para ciência da mesma.

Por fim informamos que a ASSOCIAÇÃO TURMA DO JILÓ está apta a continuar no certame e

realizar o cumprimento da apresentação dos documentos citados no item 7.2 do edital .

Publique-se - Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, que foi lida e

devidamente assinada pelos membros da Comissão de Seleção. A resposta encaminhada à

OSC encontra-se disponível no endereço:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/
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