
 
 

 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO e LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA  
 
PROCESSO SEI nº:  6024.2019/0003240-3 
SAS - MOOCA 
EDITAL nº: 121/SMADS/2019 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL E APOIO 
PSICOLÓGICO – NPJ 
CAPACIDADE: 120 vagas 
 
Foi apresentada a Comissão de Seleção 01 (uma) proposta para o Edital 121/SMADS/2019 pela 

OSC ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE - APOIO.  

Partindo dos parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa SMADS nº 03/2018 segue 

avaliação realizada pela Comissão ao Plano de Trabalho apresentado: OSC ASSOCIAÇÃO DE 

AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE - APOIO – apresentou a disponibilidade em 

estabelecer a parceria com a unidade de referência, viabilidade de execução do serviço e  

capacidade de execução e cumprimento das metas adequadamente, quais sejam: estrutura física 

e administrativa; serviços, processos ou atividades; produtos e resultados e recursos humanos. 

Em relação aos recursos financeiros apresentaram a Previsão de Receitas e Despesas – PRD 

adequadamente, conforme estabelecido na planilha referencial no montante mensal de R$ 

27.875,18. Apresentaram contrapartida em bens, no entanto no quadro de desembolso as 

parcelas mensais foram divididas, esta comissão considera o valor total da contrapartida em 

bens  de R$ 5.100,00 conforme apresentado no demonstrativo de contrapartidas. Não 

apresentaram rateio de despesas e solicitaram verba de implantação no valor de R$ 5.000,00 

justificando seu uso, a comissão destaca ser pertinente a liberação desta verba com vistas a 

qualidade do trabalho desenvolvido.  Apresentaram adequadamente e conforme o preceituado 

para a tipologia do serviço, a metodologia de trabalho com crianças, adolescentes, famílias e os 

mecanismos de atuação para execução do serviço. Quanto ao RH apresenta a composição de 

acordo ao Edital bem como descreveram as funções e distribuição dos profissionais na execução 

do serviço. Descreveram os mecanismos e produções de acordo com as legislações vigentes no 

que tange a confecção do PIA, desligamento, organização de prontuários e instrumentais  

propostos pela Secretaria com a finalidade de monitoramento e acompanhamento dos usuários. 

Apresentaram as provisões materiais, institucionais, físicas, trabalho social, trabalho 

socioeducativo, aquisições, acolhida e funcionamento do serviço adequadamente bem como a 

metodologia a ser utilizada para o alcance do proposto e suas estratégias. Quanto ao 

monitoramento e avaliação dos resultados apresentaram de acordo com o proposto nas 

legislações vigentes e as estratégias para a realização destes. 



Formação continuada apresentaram a disponibilidade de participar do que for proposto pela 

SAS/CRAS/CREAS/ SMADS/PSE/PSB/ESPASO bem como pela própria OSC e seus parceiros 

da área da Educação. Demonstraram a disponibilidade e capacidade de articulação com as 

demais políticas públicas do território e interface com a SAS/CRAS local.  

Esta comissão destaca que no plano de trabalho em relação ao item alimentação apresentaram 

que utilizariam do item de outras despesas verba remanejada para suprir, no entanto 

apresentaram adequadamente na planilha de previsão de recursos, sendo assim será considerado 

o valor para alimentação o que consta da PRD. 

Conclusão da Comissão: A proposta entregue pela proponente ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO 

MÚTUO DA REGIÃO LESTE - APOIO, CNPJ 74.087.081/0001-45 demonstra experiência 

tanto no território quanto na execução do serviço afeto ao Edital, apresenta Plano em acordo ao 

serviço proposto, solicitaram verba de implantação no valor de R$5.000,00 e atendeu 

satisfatoriamente as solicitações de adequações tempestivamente. Essa comissão considera a 

proposta apresentada compatível e adequada ao Edital, portanto a declara com GRAU 

SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO.  

São Paulo, 28 de junho 2019. 
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