
 
AVISO DE RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO SDS Nº 01/2021  

  

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SDS E CONSELHO 

MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, torna público, para o 

conhecimento dos interessados, o RESULTADO PRELIMINAR da SELEÇÃO 

DE PROPOSTAS PARA OFERTA DE SERVIÇO DE CENTRO MUNICIPAL 

PARA INCLUSÃO SOCIAL - CMIS, para firmar parcerias através de TERMO DE 

COLABORAÇÃO, nos termos da LEI Nº 13.019/2014.  

Considerando que à Comissão de Seleção, instituída pela Portaria Nº 

2.174/2021, incumbe presidir a realização do chamamento, processar, julgar e 

supervisionar sua execução até a entrega da ata de encerramento ao gabinete 

do Secretário, para a homologação final e posterior publicação no Diário Oficial 

do Município de Cotia; 

Considerando que a Comissão de Seleção analisou o Projeto Técnico do 

proponente participante do Edital de Chamamento Público SDS nº 01/2021 e 

procedeu ao julgamento do mesmo segundo os critérios estabelecidos na Lei 

Federal nº. 13.019/2014; 

Considerando que o resultado preliminar do processo de seleção, apurado pela 

Comissão de Seleção, consignado em ata, com indicação do nome do 

proponente e CNPJ, será publicado no site da Prefeitura Municipal de Cotia 

(www.cotia.sp.gov.br); 

Considerando que, de acordo com a Lei Federal nº. 13.019/2014, § 1º, VIII, 

poderá ser interposto recurso do resultado preliminar do processo de seleção, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do resultado no site 

da Prefeitura Municipal de Cotia (www.cotia.sp.gov.br), atendendo a todos os 

critérios estabelecidos para a sua apresentação. O recurso deverá ser 

encaminhado para o e-mail conveniosds@cotia.sp.gov.br; 

 

RESOLVE:  

Publicar a ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E RESULTADO 

PRELIMINAR: 

Ao vigésimo quinto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na 

sala 307 da Secretaria de Desenvolvimento Social, reuniram-se os membros da 

Comissão de Seleção para analisar proposta referente ao Edital de Chamamento 

Público SDS nº 01/2021. Cumpre anotar que houve apenas uma proposta, 

apresentada pela organização Casa Refúgio. Após análise do plano de trabalho 
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da Casa Refúgio, considerando os critérios de avaliação, bem como os requisitos 

estabelecidos em Lei, restaram a pontuação média anexa a esta ata. 

Destarte, o Plano de Trabalho apresentado refere-se aos serviços de Centro Dia 

para Pessoas em Situação de Rua, 40 (quarenta vagas) e Acolhimento na 

Modalidade Pernoite, 40 (quarenta) vagas, pelo período de janeiro de 2022 até 

dezembro de 2022, pelo valor total, respectivamente, de R$ 290.400,00 

(duzentos e noventa mil e quatrocentos reais) e R$ 174.240,00 (cento e setenta 

e quatro mil, duzentos e quarenta reais).  

Nada mais havendo a tratar, a Comissão encerrou os trabalhos, que constam na 

presente Ata de Reunião de Resultado Preliminar da Seleção de Projetos, que 

após lida e de acordo por todos, foi assinada pelos membros da Comissão. 

 

 

Cotia, 25 de novembro de 2021. 

 

 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

 

 

 

 


