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((TITULO))6024.2019/0001378-6 
((TEXTO)) ((NG)) PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO E LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA ((CL)) 
SAS - SÉ,  
EDITAL nº: 082/SMADS/2019,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro de Acolhida para Pessoas em Situação de Rua 
CAPACIDADE: 190 VAGAS sendo, 80 vagas dia e 110 noites.  
Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos duas propostas sendo: OSC Associação 
Franciscana de Solidariedade e Instituto Omindaré que foi desclassificada por não apresentar plano de 
trabalho. 
Quanto a OSC Associação  Franciscana de Solidariedade observando o grau de adequação da mesma, é 
considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. 
Quanto à análise dos documentos entregues por parte da proponente temos a considerar: 
- Dados do Serviço – A OSC apresentou de acordo com o Edital.  
- Identificação da Proponente – A OSC apresentou de acordo com o Edital de Chamamento. 
- Descrição da Realidade Objeto da Parceria – A Osc apresentou parcialmente, visto que não demonstrou 
o nexo entre as metas atingidas e, não descreveu detalhadamente as atividades a serem desenvolvidas. 
- Descrição das Metas a serem atingidas e Parâmetros para aferição de seu cumprimento – A Osc 
apresentou de forma parcial e não demonstrou como alcançaria os indicadores qualitativos, art. 116, da 
Instrução Normativa 03/SMADS/2018. 
- Detalhamento da Proposta – a Osc, apresentou os subitens, do Edital de Chamamento, sem 
aprofundamento e na descrição do Publico Alvo, colocou preferencialmente á recém-chegados ao 
Brasil o que não consta do Edital.  
- Plano de Aplicação dos Recursos da Parceria – A Osc apresentou esse item de acordo com o Edital e 
NÃO foi solicitada verba de implantação. 
Diante dos apontamentos acima expostos, a Comissão de Seleção, avalia como Grau Satisfatória de 
Adequação, a proposta da OSC – Associação Franciscana de Solidariedade.  
São Paulo, 18 de Abril de 2019. 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Nadir Augusta da Silva RF 714.559.4 
Titular da Comissão de Seleção: Sandra Ferreira Fonseca Magretti RF 799.044-4 
Titular da Comissão de Seleção: Andrea Cali RF 588-427-6 

 


