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Após analise das propostas este comitê de seleção apresenta os pareceres das três 

proponentes objetos deste Edital vindo a ser: 1. Associação Pró Brasil: A OSC em tela 

apresenta descrição da realidade do objeto da parceria de acordo com o solicitado no Edital. 

No item descrição das metas a serem atingidas em consonância com o Artigo 116 da 

IN03/SMADS/2018. Na forma de cumprimento de metas a OSC apresenta suas ações pautadas 

na PNAS na atuação junto aos usuários e equipe. No item instalações a serem utilizadas a OSC 

não apresenta imóvel para a execução do serviço. Em relação a vinculação das ações com o 

PLAS, e demais normativas segue o protocolo previamente estabelecido. Em relação a 

metodologia de trabalho menciona o protagonismo, autonomia e resiliência dos usuários e 

suas famílias.  Demonstra capacidade de articulação com a rede territorial. Atende todos os 

requisitos do Edital nas provisões dos e Recursos Humanos, bem como a Previsão de Receitas 

e Despesas. Solicita verba de implantação no Valor de R$ 5.000,00. Apresenta contrapartida de 

04 computadores. Os itens Indicadores Avaliação atende ao preconizado na 

IN03/SMADS/2018, alterado pela IN01/SMADS/2019. Dessa forma, a comissão avaliou a proposta 

como SATISFATÓRIA. 2. Instituto Herdeiros do Futuro: Após análise do Plano de Trabalho 

apresentado temos a considerar que a OSC em tela apresenta descrição do objeto de parceria 

com conhecimento rigoroso do território, objeto deste Edital. Apresenta descrição das metas a 

serem atingidas, de acordo com a IN03/SMADS/2018, alterada pela IN 01/SMADS/2019.  Em 

relação ao cumprimento das metas, estes estão pautados em ações que incidem sobre os 

resultados qualitativos e quantitativos em relação aos usuários e suas famílias. Apresenta 

imóvel com as provisões necessárias para a execução do serviço. No que tange a vinculação da 

execução estão de acordo com as orientações das normativas e legislações vigentes, 

demonstrando  experiência e conhecimento técnico, de acordo com o protocolo estabelecido. 

No item 6.5 Metodologia a ser desenvolvida a OSC apresenta suas estratégias e atenções 

pautadas no contexto dos diversos tipos de violência e negligencias sofridas pelos usuários do 

serviço, bem como o trabalho preventivo ao agravamento das situações de violência, 

visualizando a superação da violação de direitos e a reparação da violência vivida, através de 

objetivos pautados na 1. Capacitação dos profissionais para a qualidade da oferta; 2. 

Acompanhamento Familiar; e 3. O trabalho de prevenção do território através da articulação 

rede com as demais políticas públicas. Quanto ao monitoramento e Avaliação dos resultados 

apresenta formas de assegurar a interação entre usuário e equipe de forma sistemática, bem 

como com o CREAS. Apresenta trabalho com as famílias com atendimentos individuais e 

coletivos com atividades pertinentes a compreender a particularidade dos usuários, acerca de 

suas historias de vida, assim como  com  construção do PIA. Demonstra conhecimento e 

articulação com a rede socioassistencial local e demais políticas públicas. Apresenta quadro de 

RH, funções de acordo com o Edital. Na descrição da Previsão de Receitas e Despesas estão de 

acordo com o solicitado. Apresenta contrapartida no valor de R$ 13.481,50. Não solicita verba 

de implantação. Os indicadores de avaliação estão em consonância com a IN 

03/SMASDS/2018. Dessa forma, a comissão avaliou a proposta como SATISFATÓRIA. 3. Ser 



Especial: a OSC apresenta descrição da realidade objeto da parceria de forma satisfatória. Em 

relação a descrição das metas a serem atingidas apresenta todas as dimensões de acordo com 

a IN 03/SMADS/2018, alterada pela IN 01/SMADS/2019. Em relação as formas de 

cumprimentos de meta a OSC apresenta fragilidade na demonstração das ações, bem como 

das estratégias para atingir as metas, mas menciona concepções teóricas voltadas a um 

ambiente empresarial sem apresentar correlação na execução da tipologia do serviço objeto 

do Edital. Apresenta endereço para possibilidade de locação do imóvel. Atende as 

prerrogativas da legislação e diretrizes nacionais na vinculação da ação. Quanto ao item 

metodologia de trabalho a mesma está de acordo com os princípios e diretrizes da PNAS, bem 

como os objetivos específicos do serviço, a qual a OSC destaca todos os procedimentos para o 

atendimento dos usuários do serviço, no sentido de trabalhar a violência em suas diversas 

manifestações, correlacionada a proteção, cuidado e prevenção respeitando a dinâmica 

familiar. Apresenta os objetivos gerais e específicos para a superação e a reparação do 

contexto de violência desenvolvendo um trabalho interdisciplinar com a rede de proteção. As 

metas foram demonstradas de forma objetiva respeitando as dinâmicas especificas dos 

usuários e das ações propostas dentro da tipologia do serviço, bem como da IN 

03/SMADS/20218 com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019. Dessa forma, a comissão 

avaliou a proposta como SATISFATÓRIA.Considerando  que a análise da(s) proposta(s) resultou 

em mais de uma com grau SATISFATÓRIO de adequação, segue a listagem classificatória: 

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO CNPJ NOME DA OSC 

1ª 13 03.783.381/0001-
10 

Pro Brasil 

2ª 11 08.346.099/0001-
90 

Instituto Herdeiros do Futuro 

3ª 04 05.446.196/0001-
66 

Ser Especial  

 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2020. 
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