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RESULTADO FINAL 
DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO FUSSP Nº 02/2020 

  
  

A Comissão de Seleção, designada pela Portaria FUSSP/GP nº 13, de 09-06-2020 torna 
público neste dia 29 de janeiro de 2021, o resultado final do Edital de Chamamento Público 
FUSSP nº 02/2020, cuja finalidade refere-se à "seleção de proposta para celebração de parceria 
entre o Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Social de São Paulo - FUSSP, e organização 
da sociedade civil (OSC) para atuar como responsável pela administração da área dos cursos e 
oficinas do Programa da Escola de Qualificação Profissional na Praça da Cidadania,localizada 
na Rua Padre Dorindo de Oliveira Matias, nº 193, Sítio São Francisco, no Bairro de Pimentas, no 
Município de Guarulhos". 

  
A OSC classificada em resultado preliminar, a ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO 

POR NÓS - ICON, apresentou quando da proposta a documentação exigida no item 8 do edital, 
comprovando os requisitos para celebração do termo de colaboração, permanecendo pendente 
tão somente a apresentação de: a)       Estatuto Social registrado e suas alterações, regido por 
normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de acordo com os 
princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (itens 
4.1 "c" e 8.2.1, I, do edital) e b)           Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE 
(itens 4.1 "h" e 8.2.1, IV, do edital). 

  
Isto posto, a OSC foi oficiada em 28/01/2021, por meio do Ofício C.S. nº. 01/2021, para que 

fosse entregue a referida documentação, nos termos do item 4.1 do edital, inciso I, do artigo 2º, 
incisos I a V, do artigo 33 e dos incisos II a VII do artigo 34, da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 

  
Por sua vez, a OSC apresentou nesta data, 29 de janeiro de 2021, a documentação 

solicitada, passando esta por detida análise e conferência por esta Comissão de Seleção, 
concluindo-se pela sua regularidade. 

  
Nesta oportunidade, em cumprimento ao disposto no item 8.3.1. do Edital citado, foi 

consultado o CADIN Estadual, não apresentando, a entidade, qualquer irregularidade. 
  
O resultado final será divulgado no sítio eletrônico do FUSSP: www.fussp.sp.gov.br e o 

prazo recursal de 03 (três) dias úteis computar-se-á a partir da data desta publicação. 
  

São Paulo, 29 de janeiro de 2021. 
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