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SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Coordenação de Polí�cas e Projetos de Inclusão

Rua Líbero Badaró, 425, 32º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905
Telefone: 3913-4000

Relatório

Trata o presente de análise de recurso apresentado pela Fundação Dorina Nowill para Cegos - acerca de sua eliminação
do processo de seleção do Edital SMPED nº 01/2021 disponível no Processo Eletrônico SEI n° 6065.2021/0000424-5
encaminhado por meio eletrônico através do e-mail <colaboração02.smped@prefeitura.sp.gov.br>.

A princípio, observa-se que o recurso foi recebido e processado nos termos do ar�go 28 do Decreto Municipal nº
57.575/2016, tendo sido interposto tempes�vamente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a par�r da publicação da
ata em DOM, em 19/10/2021.

Iniciamos com a análise das informações que norteiam o recurso e ao fim a Comissão de Seleção pode optar pela
manutenção ou pela reforma da decisão que desclassificou a en�dade e, sendo assim, passamos a decidir.

Em análise ao projeto encaminhado em 24/09/2021 pelo meio eletrônico
<colaboração02.smped@prefeitura.sp.gov.br> temos que a organização apresentou pelo link <h�ps://fundacaodorina-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fdnc_fundacaodorina_org_br/EiUxwvjiNkBOtC7VALsxKDMBdbjXtzybUwjp56KhdFgF1g?
e=GJHYR5>: 
i) Declaração de inexistência de impedimentos; ii) Declaração de ficha limpa; iii) Declaração de ficha limpa; iv) Pesquisa
salarial conteudista; v) Pesquisa salarial educador; vi) Pesquisa salarial tutor e vii) Plano de trabalho.

Em relação ao recurso a decisão da Comissão temos a organização iniciando seu pleito informando sobre a dinâmica do
projeto e, que devido a sua inovação no rol de projetos já tocados pela OSC, o quadro de profissionais que
par�cipariam da aplicação no momento da montagem do projeto não contava com nenhum recurso humano. Em
complementação temos que a OSC encaminhou os currículos dos profissionais que segue: i) Cris�ano Junior da Silva
Perogil, Função Auxiliar Administra�vo - PcD; ii) Glaucia Gomes da Silva, Função Tutor 01; iii) Pedro Paulo Zogbi, Função
Tutor 02 - PcD; iv) Carolina Porto Ruwer, Função Designer Gráfico Pleno e v) Renato José da Silva, Função Educador -
PcD(Contrapar�da)

 

Este é o relatório.

 

Julgamento

Em consideração a alegação de que haveria posterior contratação de profissionais pela  organização, lembramos que o
item 6.5.4 do edital prevê: “Devem ser apresentados os currículos dos profissionais integrantes do projeto”. O não
envio dos documentos dentro do prazo do edital inclui a OSC no inciso b do item 6.5.8, ou seja, a organização está em
desacordo por não envio.

Temos ainda que é previsto no item 7.4 a possibilidade de ajustes no plano de trabalho, momento em que a OSC
poderia ter revisto o envio dos currículos dos profissionais, caso a contratação informada no recurso fosse inviável.

Por fim, temos que o prazo para envio de currículos findou-se em 25/09/2021, dado que era parte integrante do rol de
documentos previsto no item 6.5 Etapa 03 e que a não apresentação dentro do prazo faria a OSC incorrer na
possibilidade de eliminação do certame.

Desta maneira, em vista do recurso interposto pela OSC Fundação Dorina Nowill para Cegos e considerando as
informações supra, a Comissão opta pela manutenção da decisão, a saber, a eliminação.
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Documento assinado eletronicamente por Camila de Menezes Tavares, Assessor(a) Técnico(a) II, em 26/10/2021, às
16:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Thais Roberto da Silva, Analista de Polí�cas Públicas e Gestão
Governamental, em 26/10/2021, às 16:54, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do
Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CARLOS LOPES, Analista de Polí�cas Públicas e Gestão
Governamental, em 26/10/2021, às 17:09, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do
Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 053982112 e o código CRC 7847ADEE.

Referência: Processo nº 6065.2021/0000424-5 SEI nº 053982112


