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Processo SDPCD-PRC Nº 2021/00060 

Interessado: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

Assunto: Edital de Chamamento Público para formalização de Termo de Colaboração 

para implantação e operacionalização dos Polos de Empregabilidade Inclusivos  

 

 

 

 

Trata-se da análise de recurso apresentado pelo Clube de Amigos dos Deficientes – 

CADE em relação ao resultado preliminar do Edital de Chamamento Público SEDPcD 

nº 01/2021, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 04/09/2021.  

 

O recurso refere-se exclusivamente a nota relativa ao critério de julgamento G, do item 

7.5.4 do Edital - “A OSC apresenta experiência em atuação na área  objeto desta 

proposta -  Inclusão de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho, na 

metodologia do emprego apoiado, com comprovado expertise para desenvolver as 

atividades”.  

 

Conforme documentação apresentada pela recorrente, as atividades desenvolvidas 

pela entidade - de grande relevância social – são relacionadas, especialmente, às 

áreas de proteção e inclusão social da pessoa com deficiência (esporte e atividades 

físicas, desenvolvimento de habilidades e aptidões pessoais, participação social, 

fortalecimento de vínculos familiares, inclusão no mercado de trabalho etc). No 

entanto, deve-se salientar que a inclusão no mercado de trabalho consta de forma 

apenas acessória no objeto das atividades desenvolvidas, não tendo restado 

comprovada a utilização da metodologia de emprego apoiado. O uso desta 

metodologia é central no critério para atribuição da nota deste quesito. 

 

Diante do apontado, propomos seja conhecido o recurso interposto por Clube de 

Amigos dos Deficientes – CADE e, quanto ao mérito, NEGADO PROVIMENTO. 
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Sendo o que cabia para o momento, encaminhe-se à senhora Secretária de Estado 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência para apreciação e decisão conclusiva. 

 

Comissão de Seleção. 

 

São Paulo, 20 de setembro de 2021.  

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

  

____________________________     _________________________ 

                   Marcos Alexandre Schwerz           Fernanda Simidamore Ferreira 

                    Coordenador da Comissão                   Membro da Comissão 

 

 

_______________________ _______________________________ 

Cecília Rodrigues da Silva           Bruno Brusso de Queiroz 

Membro da Comissão Membro da Comissão 

 

 

 

 

 

(CONFERE COM ORIGINAL ASSINADO) 


