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Para este edital, a comissão de seleção recebeu 02 (duas) propostas – Associação Irmã 
Idelfranca e Centro Social Caminhando para o Saber, conforme analise a seguir: 

A OSC Associação Irmã Idelfranca apresentou sua proposta em congruência com as 
legislações vigentes, bem como interesse na tipologia do serviço a ser executado. No que 
tange a descrição das metas a serem atingidas, forma de cumprimento das metas, parâmetros 
para aferição avaliamos que apresentou conformidade com a Instrução Normativa n. 
03/SMADS/2018. Apresentou ainda plano de aplicação dos recursos da parceria e custos em 
conformidade com o edital e serviço a ser executado. No entanto, o quadro de recursos 
humanos, especificamente atribuições apresenta algumas divergências com a legislação da 
tipologia do serviço a ser executado, podendo estas ser corrigidas no momento da celebração 
da parceria. O plano apresenta falhas formais, entretanto não comprometendo a execução e 
resultados do serviço.   

O Centro Social Caminhando para o Saber, apresentou sua proposta parcialmente em 
congruência com as legislações vigentes. No que se refere às metas, formas de cumprimento e 
parâmetros estão em desacordo com a Instrução Normativa N.03/SMADS/2018, haja vista que 
não contempla o mínimo exigido por essa legislação. O plano apresenta outras falhas formais, 
que juntamente à descrição das metas comprometem a execução e resultado do serviço, 
inviabilizando esta comissão solicitar complementações, conforme o artigo 24, §1º - Havendo 
necessidade, poderão ser solicitados esclarecimentos e/ou alterações no Plano de Trabalho 
apresentado, salvo em relação aos itens descritos como: DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM 
ATINGIDAS E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO, FORMA DE 
CUMPRIMENTO DAS METAS e DETALHAMENTO DA PROPOSTA, desta forma, tornando a 
proposta insatisfatória, baseado no artigo 25, alínea b da IN03.   

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos 02 (duas) propostas, 
conforme listagem a seguir, concluímos pelo seguinte resultado:  

 

Listagem das propostas recebida(s) e grau de adequação: 

PROPOSTAS 
RECEBIDAS 

CNPJ NOME DA OSC GRAU DE 
ADEQUAÇÃO 

1 02.537.887/0001-87 Associação Irmã Idelfranca SATISFATÓRIO 

2 04.208.686/0001-61 Centro Social Caminhando para o 
Saber 

INSATISFATÓRIO 

 



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

adequação, fica a mesma considerada apta para celebrar a parceria neste estágio do certame.  
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