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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

PROCESSO 6065.2021/0000424-5

Ata SMPED/COPPI Nº 053556483

São Paulo, 15 de outubro de 2021.

 

Edital de Chamamento Público Nº 03/2021 – SMPED.

Processo Eletrônico n°: 6065.2021/0000424-5

OBJETO: Seleção de projeto de Organização da Sociedade Civil - OSC apta a oferecer “formações voltadas a
pessoas com deficiência e profissionais da área de recursos humanos e demais interessados na inserção
desse público no mercado de trabalho”.

Ata da Comissão de Seleção

Às 16:30 horas do dia 15 de outubro de 2021, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção, designados
pelo instrumento legal da Portaria nº 12/SMPED-GAB de abril de 2021, em atendimento às disposições
con�das 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 referido Edital, referente ao
Processo Eletrônico: 6065.2021/0000424-5, para realizar os procedimentos rela�vos a avaliação das 
propostas enviadas ao e-mail: <colaboracao02.smped@prefeitura.sp.gov.br >. 

A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de proposta para a celebração de parceria com
Organização da Sociedade Civil - OSCs, por intermédio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência -
SMPED, com a formalização de termo de Colaboração para a consecução de finalidade de interesse público e
recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à OSC para ações relacionadas ao tema
“formações voltadas a pessoas com deficiência e profissionais da área de recursos humanos e demais
interessados na inserção desse público no mercado de trabalho”

A Comissão de Seleção analisou as propostas dentro do prazo de até 15 (quinze) dias úteis após o término do
prazo de envio de projetos, conforme os critérios que seguem: itens 6.1; 6.2; 6.3.1; 6.4.1; 6.5.3; 6.5.4; 6.5.5 e
6.5.6 do edital. 

Durante o período contemplado no Edital foram apresentadas 02 (duas) propostas, das quais 01 (uma)
organização cumpriu os itens supra, entendendo-se assim o ranking de classificação para a segunda fase: 

 

 

 

 

Nº Organização da Sociedade Civil - OSC Pontuação CNPJ
1 ASSOCIAÇÃO TURMA DO JILÓ 52 22.853.953/0001-35
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Destaque-se que o projeto abaixo foi eliminado do certame por descumprimento do item 6.5.4 do edital:

 

 

Nº Interessado
2 FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS

 

Por fim, informamos que a Sra. Camila de Menezes Tavares, membro da Comissão de Seleção, encontra-se
em usufruto de férias no período de 10 (dez) dias a contar de 13/10/2011, conforme publicação em fls. 35 do
DOM de 04/09/2021 e que segue anexada como documento SEI nº 053556885.

 

Publique-se. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, que foi lida e devidamente assinada pelos
membros da Comissão de Seleção. 

Documento assinado eletronicamente por Thais Roberto da Silva, Analista de Polí�cas Públicas e
Gestão Governamental, em 18/10/2021, às 15:34, 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 18/10/2021, às 15:35, 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 053556483 e o código CRC BE9EF929.

 


