
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA ANÁLISE DA PROPOSTA E LISTAGEM 
CLASSIFICATÓRIA 
 

PROCESSO SEI - 6024.2018/0009510-1 
SAS – GUAIANASES 
EDITAL nº: 489/SMADS/2018 
CAPACIDADE: 60 vagas  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com      
Deficiência  
CAPACIDADE: 60 vagas 

Para o Edital acima descrito, recebemos uma única proposta da seguinte OSC: Comunidade 
Cantinho da Paz, CNPJ 58.916.685-0001-09, que após análise nos termos do da Instrução 
Normativa 03/SMADS/2018, obsevando o grau de adequação da proposta: foi considerada 
com GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. 

Ressaltamos que: 

A OSC Comunidade Cantinho da Paz, CNPJ 58.916685-0001-09 apresentou grau satisfatório 
de adequação: O Plano de Trabalho está em conformidade com a legislação em vigor, as 
normas da Pasta pertinentes à tipificação e os custos dos serviços socioassistenciais, ainda 
que contenha falhas formais, como segue:  

 Item 7.2. A Comissão identificou que o valor referente ao RH está divergente, nota-se um 
valor no resumo e outro no detalhamento, de forma que houve impacto no saldo provisionado.  

Item 10.2. Identificou-se que os valores no quadro de desembolso, não incluem o total do 

valor de repasse mensal, o qual inclui a despesa com aluguel, perfazendo o valor total de 
R$43.829,51 e não R$38.829,51, como constou.   

Desta forma, ainda que o Plano de Trabalho contenha falhas formais, as quais serão 
solicitadas as devidas adequações à OSC com prazo de um dia útil, estas não comprometem 
as metas, resultado e custos do serviço, desta forma a OSC está classificada para a possível 
celebração da parceria. 

Feita nossas considerações, o Comitê de Seleção definiu o seguinte parecer: 

Considerando a legislação vigente, consideramos a proposta única apresentada, para o 
certame como apta a celebrar Termo de Parceria com esta pasta, pois atende a todas as 
especificações do Edital de Chamamento 489/SMADS/2018 conforme a seguinte Listagem 
Classificatória abaixo: 

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO CNPJ NOME DA OSC 

1ª Proposta única  58.916685-0001-09 Comunidade Cantinho da Paz 

 A proponente classificada não solicitou verba de Implantação. A Organização Social 
proponente poderá apresentar recurso ao presente Parecer Conclusivo conforme disposições 
do Edital 489/SMADS/2018. 

São Paulo, 18 de dezembro de 2018. 
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