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AVISO DE RESULTADO FINAL DA DISPENSA 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 FINAL da análise de 

propostas para oferta de SERVIÇO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS COM GRAUS DE DEPENDÊNCIA, 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 o processo de análise 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 os Projetos Técnicos dos 

proponentes participantes da Dispensa de Chamamento Público SDS nº 

01/2021 e procedeu ao julgamento dos mesmos segundo os critérios 

estabelecidos na Lei Federal nº. 13.019/2014; 

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

Comissão de Seleção, consignado em ata, com indicação dos nomes dos 

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

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

 

RESOLVE:  

Publicar a ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E RESULTADO 

FINAL: 

Ao décimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na sala 

307 da Secretaria de Desenvolvimento Social, cito Av. Benedito Isaac Pires, 35 

– Pq. Dom Henrique, Cotia/SP, reuniram-se os membros da Comissão de 

Seleção para analisar propostas referente a Dispensa de Chamamento Público 

SDS nº 01/2022. Cumpre ressaltar que a Dispensa de Chamamento em 

questão abrange os serviços de Instituição de Longa Permanência para Idoso – 

ILPI com grau de dependência I e II e Instituição de Longa Permanência para 

Idoso – ILPI com grau de dependência III.  

Houveram duas propostas para a execução do serviço para idosos com grau 

de dependência I e II, a saber, das osc LAR FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER e 

ASSOCIAÇÃO RECANTO DA VOVÓ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Outrossim, 
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para o serviço de ILPI com grau de dependência III, houve uma proposta da 

osc ASSOCIAÇÃO RECANTO DA VOVÓ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

Destarte, a Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO RECANTO DA 

VOVÓ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL apresentou uma proposta para o serviço de 

ILPI – com grau de dependência I e II, de janeiro de 2022 até dezembro de 

2022, ofertando 10 (dez) vagas para a municipalidade pelo valor total de R$ 

217.800,00 (duzentos e dezessete mil e oitocentos reais), onde, após análise, 

foi remetido para adequação, com posterior devolução e APROVAÇÃO da 

Comissão. Além disso, a OSC supramencionada apresentou proposta para o 

serviço de ILPI – com grau de dependência III, de janeiro de 2022 até 

dezembro de 2022, ofertando 6 (seis) vagas para a municipalidade pelo valor 

total de R$ 174.240,00 (cento e setenta e quatro mil duzentos e quarenta 

reais), que após pedido de adequação, restou APROVADO por esta Comissão. 

Outrossim, foi apresentado proposta para execução do serviço de ILPI – com 

grau de dependência I e II por parte da OSC LAR FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, de janeiro de 2022 até dezembro de 2022, ofertando 18 (dezoito) 

vagas pelo valor total de R$ 392.040,00 (trezentos e noventa e dois mil e 

quarenta reais). Após análise feito pela Comissão de Seleção, foi APROVADO 

por unanimidade.  

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

na presente Ata de Reunião e Resultado Final da análise de propostas, que 

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

 

Cotia, 10 de novembro de 2021. 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

 


