
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA ANÁLISE DA(S) PROPOSTA(S) 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2017/0003246-9 
SAS – ITAIM PAULISTA 
EDITAL nº: 294/SMADS/2017 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro de Convivência para Crianças e para Adolescentes 
CAPACIDADE: 120 vagas 
 
Em sessão pública realizada no dia 22/01/2018 em SAS-IT foram recebidas duas (02) propostas 
entregues pelas OSC(s)- ASSOCIAÇÃO DE LUTAS E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E 
ADJACÊNCIAS e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO DO JARDIM JARAGUÁ. Esta comissão 
de seleção realizou análise técnica e apresenta parecer final conclusivo.  
Em relação ao grau de adequação das propostas: A comissão de seleção realizou as seguintes 
análises: As duas OSC(s) apresentaram as propostas em sessão pública as quais não estavam 
em conformidade com o edital e com as dimensões estabelecidas nos artigos 15 da portaria 
55/SMADS/2017, sendo que a OSC ASSOCIAÇÃO DE LUTAS E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM 
ROBRU E ADJACÊNCIAS demonstrou experiência com os serviços da tipologia distinta do objeto 
do edital, e a OSC ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO DO JARDIM JARAGUÁ demonstrou 
experiências na tipologia do serviço objeto do edital. No tocante aos Planos de trabalho 
apresentados, ambas demonstraram interesses em realizar esta parceria, e descreveram a 
execução de forma viável avaliada de acordo com a tipificação do serviço proposto. Depois de 
solicitadas as complementações e esclarecimentos disponibilizadas em sistema eletrônico de 
informações (SEI) de número supracitado, o grau de adequação da proposta da OSC 
ASSOCIAÇÃO DE LUTAS E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACÊNCIAS se apresentou 
SATISFATÓRIO aos termos e valores físico e financeiro de referências constante no edital e de 
acordo com os Artigos 15 e 20 da portaria 55/SMADS/2017. E o grau de adequação de 
proposta da OSC ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO DO JARDIM JARAGUÁ se 
apresentou INSATISFATÓRIO aos termos e valores de referencias constantes no edital. A OSC 
ASSOCIAÇÃO DE LUTAS E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACÊNCIAS apresentou 
também o cronograma de desembolso dos recursos financeiros assim como dos 
procedimentos que serão adotados para avaliação da execução física e financeira no 
cumprimento das metas e objetivos, demonstrando nexo entre as atividades e as metas a 
serem atingidas. Tornando-se APTA a OSC ASSOCIAÇÃO DE LUTAS E PROMOÇÃO SOCIAL 
JARDIM ROBRU E ADJACÊNCIAS a estabelecer o termo de colaboração com esta pasta. 
 
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018. 
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