
 
 
 
 
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO e LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2021/0004516-9 
SAS – M´Boi Mirim 
EDITAL nº: 112/SMADS/2021 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SCFV – Centro para Criança e Adolescente  
CAPACIDADE: 120 vagas 
 

Em atendimento ao disposto a Instrução Normativa 03/ SMADS/2018 com redação 
alterada pela Instrução Normativa 01/SMADS/2019, a sessão pública referente ao Edital 
112/SMADS/2021 foi realizada em 16/08/2021, para a qual recebemos três propostas 
apresentadas pelas OSCs Caritas Campo Limpo, Associação Amigos e Terceira Idade Esperança 
Monte Azul e Associação do Abrigo Nossa Senhora da Paz do Jardim Fim de Semana. Os 
membros da Comissão de Seleção realizaram a análise dos Planos de Trabalhos, pautando-se 
nos pressupostos do edital de chamamento público, nas normativas e legislações vigentes que 
possibilitaram subsídios para apreciação do mérito das propostas.  

Quanto à análise dos itens contidos no Plano de Trabalho entregue pela OSC Caritas 
Campo Limpo, ele está estruturado de acordo com a minuta, onde constam todos os itens 
requeridos, estando de acordo com o artigo 116 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 com 
redação alterada IN 01/SMADS/2019, sendo avaliada por indicadores qualitativos de metas e 
resultados esperados com relação à execução do objeto da parceria. O item 1 - Dados do 
serviço de acordo com a Minuta do Plano de Trabalho; item 2 - estão postos os dados de 
Identificação da Proponente; item 3 - Descrição da Realidade do Objeto da Parceria 
demonstrando as atividades realizadas para o atingimento das metas. Item 4 - Descrição das 
Metas a serem atingidas e parâmetros de aferição de seu cumprimento, contendo todas as 
dimensões de acordo com o artigo 116 da IN 03/SMADS/2018; Item 5 - Formas de 
Cumprimento das Metas, demonstram como as atividades serão executadas em todas as suas 
dimensões; Item 6 - Detalhamento da Proposta: Público Alvo; Informações das instalações a 
serem utilizadas;  Forma  de Acesso; Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho 
social de modo a evidenciar as estratégias de atuação para o alcance das metas; Forma de 
monitoramento e avaliação dos resultados; Demonstrações de metodologia do trabalho social 
com as famílias e articulação em rede com os serviços socioassistenciais; Detalhamentos de 
Recursos Humanos  tendo como referência o quadro de recursos humanos estabelecido no 
referido edital; no item 7 - Indicadores de Avaliação, a OSC demonstra como será o 
cumprimento das metas  contidas no Plano de Trabalho conforme parâmetros previstos nos 
artigos 115 a 117 da IN 03/SMADS/2018. . O anexo I, que trata sobre a utilização dos recursos 
financeiros encontra-se de acordo com a Planilha Referencial, proposto pelo edital e as 
legislações vigentes, indicam necessidade de verba de implantação, no item 1.2 registrou o 
valor anual com soma total errada.  

A análise dos itens contidos no Plano de Trabalho entregue pela OSC Associação 
Amigos e 3ª Idade Esperança do Jardim Monte Azul, ele está estruturado de acordo com a 
minuta, onde constam todos os itens requeridos, sendo a proposta avaliada por indicadores 
qualitativos de metas e resultados esperados com relação à execução do objeto da parceria. O 
item 1 - Dados do serviço de acordo com a Minuta do Plano de Trabalho; item 2 - estão postos 
os dados de Identificação da Proponente; item 3 - Descrição da Realidade do Objeto da 



Parceria demonstrando as atividades realizadas para o atingimento das metas. Item 4 - 
Descrição das Metas a serem atingidas e parâmetros de aferição de seu cumprimento, contém 
todas as dimensões de acordo com o artigo 116 da IN 03/SMADS/2018; Item 5 - Formas de 
Cumprimento das Metas, demonstram como as atividades serão executadas em todas as suas 
dimensões; Item 6 - Detalhamento da Proposta: Público Alvo; Informações das instalações a 
serem utilizadas;  Forma  de Acesso; Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho 
social de modo a evidenciar as estratégias de atuação para o alcance das metas; Forma de 
monitoramento e avaliação dos resultados; Demonstrações de metodologia do trabalho social 
com as famílias e articulação em rede com os serviços socioassistenciais; Detalhamentos de 
Recursos Humanos  tendo como referência o quadro de recursos humanos estabelecido no 
referido edital, contudo este campo  apresenta-se irregular no que compete as atribuições dos 
profissionais de Função Técnica e  Orientador Socioeducativo, previsto na Norma Técnica dos  
Serviços Socioassistenciais; no item 7 - Indicadores de Avaliação, a OSC demonstra como será o 
cumprimento das metas  contidas no Plano de Trabalho conforme parâmetros previstos nos 
artigos 115 a 117 da IN 03/SMADS/2018. O anexo I, que trata sobre a utilização dos recursos 
financeiros parceria apontou a necessidade da verba de implantação e os itens a serem 
adquiridos com mesma, no item 6.2 registrou o valor da verba de implantação e fez a soma 
errada das 12 parcelas.  

Por sua vez, com referência ao Plano de Trabalho apresentado pela OSC Associação do 
Abrigo Nossa Senhora da Paz do Jardim Fim de Semana, identificamos que ele  está 
estruturado de acordo com a minuta, onde constam todos os itens requeridos, estando de 
acordo com o artigo 116 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 com redação alterada IN 
01/SMADS/2019, sendo avaliada por indicadores qualitativos de metas e resultados esperados 
com relação à execução do objeto da parceria. O item 1 - Dados do serviço de acordo com a 
Minuta do Plano de Trabalho; item 2 - estão postos os dados de Identificação da Proponente; 
item 3 - Descrição da Realidade do Objeto da Parceria demonstrando as atividades realizadas 
para o atingimento das metas. Item 4 - Descrição das Metas a serem atingidas e parâmetros de 
aferição de seu cumprimento, contendo todas as dimensões de acordo com o artigo 116 da IN 
03/SMADS/2018; Item 5 - Formas de Cumprimento das Metas, demonstram como as 
atividades serão executadas em suas dimensões, com ressalvas para a descrição do campo 
5.1.2, onde descreve-se aferição de espaços no indicador que trata de materiais e artigos 
socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos; Item 6 - Detalhamento da Proposta ao 
caracterizar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na modalidade Centro 
para Criança e Adolescente, propõe nos objetivos específicos a promoção de acesso aos 
serviços das políticas públicas de trabalho, condição não prevista para esta tipologia, quanto 
aos demais campos deste item: Público Alvo; Informações das instalações a serem utilizadas;  
Forma  de Acesso; Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social de modo a 
evidenciar as estratégias de atuação para o alcance das metas; Forma de monitoramento e 
avaliação dos resultados; Demonstrações de metodologia do trabalho social com as famílias e 
articulação em rede com os serviços socioassistenciais; Detalhamentos de Recursos Humanos  
tendo como referência o quadro de recursos humanos estabelecido no referido edital; no item 
7 - Indicadores de Avaliação, a OSC demonstra como será o cumprimento das metas  contidas 
no Plano de Trabalho conforme parâmetros previstos nos artigos 115 a 117 da IN 
03/SMADS/2018. O anexo I, que trata sobre a utilização dos recursos financeiros encontra-se 
de acordo com a Planilha Referencial, proposto pelo edital e as legislações vigentes. No que se 
refere a solicitação do valor r$ 1.000,00 (mil reais), em espécie, está comissão manifesta-se 
contrária, tendo em vista que na justificativa a OSC se refere a itens previstos em elementos de 
despesas da parceria e que requerem documentos comprobatórios de sua aquisição.  Sobre a 
verba de implantação a OSC não define necessidade, considerando que no item 2.2 aponta a 
solicitação e no item 4.1.1, informa que valor não se aplica. Por seguinte no item 4.2.2 aponta 



valor equivocado em contrapartida em bens, uma vez que descreve neste campo o valor do 
repasse da parceria. 

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos 3 (três) propostas, 

conforme listagem a seguir, concluímos pelo seguinte resultado:  

PROPOSTAS 
RECEBIDAS 

CNPJ NOME DA OSC GRAU DE 
ADEQUAÇÃO 

1 64.033.061/0001-38 Caritas Campo Limpo SATISFATÓRIO 

2 03.542.664/0001-70 Associação Amigos e Terceira 
Idade Esperança Monte Azul 

SATISFATÓRIO 

3 69.100.576/0001-27 Associação do Abrigo Nossa 
Senhora Rainha da Paz 

SATISFATÓRIO 

 

Considerando que a análise das propostas resultou em mais de uma com grau 

SATISFATÓRIO de adequação, segue a listagem classificatória: 

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO CNPJ NOME DA OSC 

1ª 14 64.033.061/0001-38 Caritas Campo Limpo 

2ª 11 69.100.576/0001-27 Associação do Abrigo Nossa Senhora 
Rainha da Paz 

3ª 2 03.542.664/0001-70 Associação Amigos e Terceira Idade 
Esperança Monte Azul 

 
São Paulo, 24 de agosto de 2021. 
 
Tatiana da Silva Penna – RF 8518157 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
Elaine Maria Grangeiro Almeida -RF 7886543 
Titular da Comissão de Seleção 
 
 Rosemeire de Jesus Brito – RF 8510091 
Titular da Comissão de Seleção 


