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H O M O L O G A Ç Ã O DO RESULTADO DEFINITIVO 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/17 - OSC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 27.198/2017 

 
 
OBJETO: “Desenvolvimento do Projeto Núcleo Escola da Beleza, Moda e Estética – Lado a 
Lado Saporito, tendo por objetivo promover oportunidades de qualificação profissional nas 
áreas de beleza, moda e estética, através de ações que contribuam para o reconhecimento 
e valorização da cidadania e a redução das desigualdades, nos termos do edital e seus 
anexos”. 
 
 
TAKASHI SUGUINO, Secretário Municipal de Administração e LAURA C. FONSECA NEVES, 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, do Município de Taboão 
da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZEM SABER que, acatando a 
decisão da Comissão de Julgamento, nomeada pela Portaria nº 1132/17; nos termos da Cláusula 
7.9, do Edital, homologam o seguinte resultado definitivo: 
 

 A OSC – INSTITUTO LABOR & VITA – CNPJ Nº 067.072.239/0001-53, teve sua 
proposta JULGADA DEFINITIVAMENTE REGULAR, sendo a melhor proposta 
apresentada, pois observou a exigência contida no item 7.4.5, “a”, “b”, “c” e “d”, do Edital; 
bem como atingiu a pontuação máxima de 9,4, cujo cálculo foi efetuado somando-se as 
notas atribuídas por cada membro da comissão, extraindo-se a média da pontuação 
conferida à proposta, consoante os critérios definidos em edital. O valor da proposta foi de 
R$ 1.186.611,74 (Um milhão, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e onze reais e setenta 
e quatro centavos); adequando-se ao valor de referência. 

 
Portanto, HOMOLOGAMOS o presente Resultado Definitivo, tendo como proposta 
vencedora, à apresentada por INSTITUTO LABOR & VITA – CNPJ Nº 067.072.239/0001-53. 
 
Saliente-se que, nos termos do artigo 27, §6º, da Lei nº 13.019/2014 c.c o Cláusula 7.9.1 do 
edital, a homologação não gera direito à celebração da parceira. 
 
O presente Chamamento Público, nos moldes da cláusula 11.8, tem validade de 12 (doze) meses, 
a contar da data desta homologação. 
 

Taboão da Serra, 12 de abril de 2018. 
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