
 

 

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA ANÁLISE DA(S) PROPOSTA(S) 
 
PROCESSO  SEI nº: 6024.2018/0003347-5 SAS  - IT 
EDITAL nº: 256/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 
MODALIDADE: Núcleo de Convivência de Idosos - NCI 
CAPACIDADE: 100 VAGAS  
 

A Comissão de Seleção realizou a analise da proposta apresentada em Chamamento Público, no dia de 

25/06/2018, no horário das 10h00 horas em SAS Itaim Paulista, pela interessada em celebrar Termo de 

Colaboração, a OSC - Instituição Beneficente Ação Univida. 

A OSC entregou as complementações documentais em tempo hábil, dispõe da posse do imóvel para a 

execução do serviço. Demonstrou interesse em realizar esta parceria, e descreveu a execução de forma 

viável avaliada de acordo com a tipificação do Serviço proposto. 

O Plano de Trabalho apresentado está em conformidade com a Portaria 46 e 47/SMADS/2010, no que se 

refere à tipificação e custos dos serviços socioassistenciais e apresentou comprovada atuação no território 

na Política Pública da Assistência Social;  

Considerando o artigo 19, inciso I, alínea “a” da Portaria 55/SMADS/ 2017 foi analisada o grau de 

adequação da proposta aos termos e valores de referência constantes do Edital 256/SMADS/2018, 

considerado o grau de adequação satisfatório, ainda que contenha falhas formais, porém sem 

comprometer as metas, resultados e custo dos Serviços.  

Foi verificado o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, sendo que está de acordo com 

o Edital 256/SMADS/2018. 

Após análise da proposta a Comissão de Seleção considera a OSC apta a celebrar a parceria com a 

Prefeitura do Município de São Paulo por intermédio de SMADS conforme Edital 256/ SMADS 2018.  

São Paulo, 03 de Julho  de 2018. 

 
Presidente  da Comissão de Seleção 
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