
 
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2019/0006288-4 
SAS - SA 
EDITAL nº: 261/SMADS/2019 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro para Crianças e Adolescentes - CCA 
CAPACIDADE: 60 vagas  
 
 
Em referência ao Edital nº 261/SMADS/2019 esta Comissão de Seleção recebeu uma  única proposta, 
sendo esta da OSC Casa da Criança e do Adolescente de Santo Amaro – Grossarl, CNPJ 
61.054.698/0001-12, após a análise técnica da proposta a Comissão de Seleção exara o parecer 
conclusivo, a saber, a OSC apresenta Plano de Trabalho em conformidade com a legislação em vigor, 
bem como com a tipificação dos serviços socioassistenciais da SMADS/ PNAS, os custos totais do 
serviço, contemplando as exigências e critérios estabelecidos no artigo 25 da Instrução Normativa 
03/SMADS/2018. Apresenta documentação que comprova sua experiência na execução do serviço da 
tipologia no território. Apresenta metodologia do trabalho social com as famílias, usuários e demais 
equipamentos da rede socioassistencial e outras políticas públicas, bem como as formas de 
monitoramento, avaliação e cumprimento das metas. Tendo em vista que para o edital acima descrito, 
recebemos uma única proposta da e observando o grau de adequação da mesma, é considerado: GRAU 
SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO.  
 
 

 
São Paulo, 15 de outubro de 2019 
 
 
Priscila Pereira Santos  
Titular Presidente da Comissão de Seleção 
RF 788.662 
 
 
Maria Antonia Alves de Oliveira RF 644.644-2 
Titular da Comissão de Seleção 
 
 
Josilene Sousa do Rosário 
Titular da Comissão de Seleção 
RF 651.840.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
((TITULO))6024.2019/0006288-4 
((TEXTO)) ((NG))PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO  
 
SAS - SA,  
EDITAL nº: 261/SMADS/2019,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro para Crianças e Adolescentes - CCA  
CAPACIDADE: 60 vagas. 
 
 
Em referência ao Edital nº 261/SMADS/2019 esta Comissão de Seleção recebeu uma  única proposta, 
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