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A proposta apresentada pela OSC Comunidade Cantinho da Paz encontra-se de acordo com a 

modalidade de parceria adotada – Termo de Colaboração – uma vez que cumpriu todos os requisitos 

preconizados por SMADS, através do edital de Chamamento Público nº: 052/SMADS/2018. 

Considerando o edital publicado, a proposta apresentada pela OSC Cantinho da Paz está em 

consonância com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS e encontra-se de acordo com a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, bem como com a portaria 55/SMADS/17 e 

demais legislações vigentes relativas ao objeto da parceria, avaliamos que existe reciprocidade de 

interesse entre as partes. A proposta encontra-se viável para execução considerando os itens 

constantes no Edital, tais como: o alcance dos objetivos propostos, as metas/indicadores qualitativos, 

resultados esperados para o público alvo e valor de custeio previsto para o serviço. A OSC apontou 

previsão de valor mensal de despesa para o caso de impossibilidade de pagamento por operação 

bancária eletrônica, em espécie no valor máximo mensal de R$1.000,00 (hum mil reais), bem como 

em cheques nos termos do S 4º do Artigo 63 da portaria 55/SMADS/2017.  A OSC não solicita verba 

de implantação. A fiscalização da execução da parceria será realizada pelo acompanhamento das 

metas/objetivos estabelecidas, contemplando os indicadores qualitativos do plano de trabalho, por 

meio de supervisão técnica, análise de instrumentais definidos por SMADS, relatórios e pareceres 

técnicos, dentre outros. Quanto ao acompanhamento da execução financeira, será realizado ajuste 

financeiro mensal, prestação de contas parcial e prestação final, conforme previsto na portaria 

nº55/SMADS/2017.Considerando que a proposta apresentada pela OSC Comunidade Cantinho da 

Paz, contemplou os elementos preconizados no edital, de forma satisfatória, apresentando falhas 

formais relacionadas aos itens: Descrição das metas a seres atingidas e parâmetros para aferição de 

seu cumprimento, bem como indicadores de avaliação. Esclarecemos que foi solicitado um novo 

plano de trabalho apresentado dentro do prazo e entregue sem as falhas formais apontadas. Esta 

comissão de seleção, salvo melhor juízo, considera a OSC apta a celebrar o Termo de Colaboração 

com a SMADS/SAS-SB, para o Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência 

II/III de nome fantasia NAISPD Cantinho da Paz. 
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