
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA ANÁLISE DA(S) PROPOSTA(S) PROCESSO 
 SEI nº: 6024.2017/0003401-1  
SAS - IT  
EDITAL nº: 327/SMADS/2017  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – Núcleo de 
Convivência de Idosos - NCI  
CAPACIDADE: 100 vagas, sendo destinadas 60 vagas para atividades presenciais e 40 vagas para 
acompanhamento social em domicílio.  
O Projeto Cultural Educacional Novo Pantanal - CNPJ 08.926.150/0001-32 foi à única proponente a 
apresentar proposta em atenção ao edital de chamamento 327/SMADS/2017, após a sessão pública 
realizada no dia 22/01/2018 a comissão de seleção realizou a análise técnica; solicitando a OSC 
proponente a apresentação de complementação e/ou esclarecimentos dos seguintes documentos: Anexo 
VIII – Minuta de Termo de Colaboração e Anexo V – Minuta do Plano de Trabalho, itens 4 – Descrição 
das Metas a serem atingidas e parâmetros para aferição de seu cumprimento; 5 – Forma de cumprimento 
das Metas; 6.8 – Demonstração de Conhecimento e capacidade de Articulação com Serviços de Rede 
Socioassistencial Local e políticas Públicas Setoriais, no Âmbito Territorial; 6.9.2 – Quadro de Rotina de 
Funcionamento do Serviço; 7.4 – Previsão de Valor Mensal para Pagamento de Despesas Por 
Impossibilidade de Pagamento Por Operações Bancárias Eletrônicas. E apresenta Parecer Final 
Conclusivo: Em relação ao grau de adequação da proposta e ao plano de trabalho a comissão de seleção 
considera SATISFATÓRIA aos termos e valores de referência contidos no edital; em consonância com 
os elementos constantes no artigo 15 e 20 da Portaria 55/SMADS/2017. A proposta e o plano se 
encontram em conformidade com a tipologia de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, 
modalidade Núcleo de Convivência de Idosos (NCI), A OSC apresentou experiência do trabalho com 
serviços de atenção básica, no que tange ao trabalho com idosos, demonstrando interesse em realizar esta 
parceria. Para tanto relata que o trabalho social será realizado com base nas Legislações Vigentes. Diante 
do exposto no plano de trabalho com foco no desenvolvimento de atividades que contribuam no processo 
de envelhecimento saudável, no fortalecimento de vínculos, no convívio social, na prevenção a situações 
de risco e no desenvolvimento da autonomia da pessoa idosa, a comissão de seleção considera a Projeto 
Cultural Educacional Novo Pantanal - CNPJ 08.926.150/0001-32 APTA a estabelecer o termo de 
colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). 

São Paulo, 02 de Fevereiro de 2018. 
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