
PROCESSO SEI nº:6024.2020/0005998-2 
SAS - SA 
EDITAL nº: 187/SMADS/2020 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Republica Jovem  
CAPACIDADE: 24 vagas  
Aos dias 18 de setembro de 2020  realizamos sessão pública para o Edital 187/SMADS/2020 
para a tipologia de Serviço República Jovem no Distrito de Santo Amaro. Para o referido Edital 
recebemos 08 propostas, e após análise este Comitê de Seleção exara os seguintes pareceres: 
Proposta 1. Casa da Criança e do Adolescente Santo Amaro – Grossarl apresentou sua 
proposta em parcial consonância com o Edital, porém no item 4 “ Descrição das metas a serem 
atingidas e parâmetros para aferição de seu cumprimento” está em desacordo com o artigo 
116  da Instrução Normativa nº 03/SMADS/ 2018 com redação alterada pela IN 
01/SMADS/2019. . Ressaltamos que esta orientação consta na Minuta do Plano de Trabalho 
em anexo ao edital e o §1º do Artigo 24 da Instrução citada não permite alteração e/ou 
esclarecimento dos mesmos. Dessa forma, a comissão avaliou a proposta como 
INSATISFATÓRIA. Proposta 2. MDLD Amigos Unidos Venceremos apresentou sua proposta em 
parcial consonância com o Edital, porém  no item 4 “ Descrição das metas a serem atingidas e 
parâmetros para aferição de seu cumprimento” está em desacordo com o artigo 116  da 
Instrução Normativa nº 03/SMADS/ 2018 com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019 . 
Ressaltamos que esta orientação consta na Minuta do Plano de Trabalho em anexo ao edital e 
o §1º do Artigo 24 da Instrução citada não permite alteração e/ou esclarecimento dos 
mesmos. Dessa forma, a comissão avaliou a proposta como INSATISFATÓRIA. Proposta 3. 
Casarão Brasil – Associação LGBTI apresentou sua proposta em parcial consonância com o 

Edital, porém  no item 4 “ Descrição das metas a serem atingidas e parâmetros para aferição de 

seu cumprimento” está em desacordo com o artigo 116  da Instrução Normativa nº 03/SMADS/ 

2018 com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019. . Ressaltamos que esta orientação consta 
na Minuta do Plano de Trabalho em anexo ao edital e o §1º do Artigo 24 da Instrução citada 
não permite alteração e/ou esclarecimento dos mesmos. Dessa forma, a comissão avaliou a 
proposta como INSATISFATÓRIA. Proposta 4. Associação Assistencial de Integração ao 
Trabalho - Ser Especial, A OSC apresenta descrição da realidade objeto da parceria,  de acordo 
os objetivos do serviço objeto deste edital. Em relação ao item 4 descrição das metas, estão 
em consonância com o Artigo 116 da IN 03/SMADS/2018, com sua redação alterada pela IN 
01/SMADS/2019, bem como as formas de cumprimento das metas. A OSC não apresentou 
imóvel para instalação do serviço. Em relação a vinculação das ações estão articuladas com as 
legislações vigentes, bem como a PNAS, e demais resoluções afetas à área. A metodologia 
apresentada pela OSC, embora mencione por tópicos todas as etapas do trabalho social e 
socioeducativo da tipificação do serviço, apresenta fragilidade no detalhamento das ações 
propostas pela OSC na execução do serviço. As formas de monitoramento e avaliação estão de 
acordo com as legislações vigentes. Quanto ao trabalho social com famílias a OSC demonstra a 
importância da família na autonomia dos indivíduos. A referida Organização apresenta as 
possibilidades para a articulação da rede, mesmo sem articulação com a rede local, objeto 
deste Edital. O Quadro de RH, bem como a PRD estão de acordo com a planilha referencial 
publicizada no Edital. Apresenta contrapartida de 10 computadores; 03 Smartphones e 01 
Coordenador de Serviços. Solicita verba de implantação para aquisição de utensílios e bens 
permanentes. Desta forma, observando o grau de adequação da mesma, é considerado: GRAU 
SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. Proposta 5. Associação Maria Helen Drexel, A OSC não 
apresenta a descrição da realidade objeto de Edital. Apresenta descrições das metas a serem 
atingidas de acordo com o Artigo 116 da IN 03/SMADS/2018, com sua redação alterada pela IN 
01/SMADS/2019. Apresenta forma de cumprimento das metas através de provisões materiais 
e socioassistenciais na organização da vida cotidiana dos usuários. A OSC apresenta imóvel um 
próprio para a implantação da primeira casa. Apresenta vinculação com as legislações vigentes 
e demais protocolos de gestão integrada. Em sua metodologia de trabalho a OSC apresenta 



etapas dos critérios para a inclusão dos usuários, tais como entrevistas, critérios de 
permanência, processo de desligamento, atividades e provisões, bem como o trabalho com a 
equipe técnica na gestão coletiva da moradia com a elaboração do PIA, fundamentado no 
exercício da cidadania e do fortalecimento da família e comunidade, visando contribuir para a 
inserção profissional educacional dos usuários. As formas de monitoramento e avaliação dos 
resultados foram pautadas nas relações entre SAS/CREAS e OSC. Demonstra capacidade de 
articulação com a rede  socioassistencial local, apresenta vários parceiros públicos e privados. 
Apresenta detalhamento do RH de acordo com o Edital, bem com as suas descrições na PRD 
para implantação inicial de uma casa. Apresente de contrapartida computadores, impressora, 
02 geladeiras e um fogão. Solicita verba de implantação e apresenta Indicadores de avaliação 
conforme as normativas de SMADS. Proposta 6. Pro Brasil A Organização apresenta descrição 
da realidade objeto da parceria descriminando as funções da PNAS no âmbito da proteção  
social afeta a juventude e a perspectiva de acolhimento  com características residenciais. No 
item descrição das metas a serem atingidas estão de acordo com o a IN 03/SMADS/2018, com 
redação alterada pela IN 01/SMADS/2019. Compreende o cumprimento das metas, a partir das 
analises dos gestores de parceria, bem como apresenta propostas para execução do espaço 
físico, gestão administrativa, gestão dos recursos financeiros, trabalho com usuários e equipe. 
Não apresenta instalações para implantação do serviço. Quanto a vinculação das ações estão 
em consonância com as normativas da PNAS, bem como os protocolos de gestão integrada 
estão descritas, de acordo com a legislação vigente. A metodologia será pautada no olhar 
global para os jovens em situação de vulnerabilidade, visando a autonomia financeira e o 
processo de construção de um projeto de vida. O trabalho será pautado na aquisição de 
valores e conhecimento para a elaboração de novos referenciais de vida. A OSC propõe ainda e 
protagonismo e a articulação com os recursos sociais da comunidade do entorno; e o 
fortalecimento das relações familiares de afeto. Apresenta ainda, as aquisições dos usuários. 
Quanto a forma de monitoramento e avaliação dos resultados, apresenta os instrumentais 
próprios da SMADS. O trabalho com as suas famílias se dará por meio do levantamento da 
historia de vida com os CREAS, e rede de atenção visando a reaproximação das famílias. 
Apresenta PRD e detalhamento de RH de acordo com a planilha referencial objeto deste Edital. 
Solicita verba de implantação. Apresenta 01 computador de contrapartida. Indicadores de 
avaliação, de açodo com os artigos 115 a 117 da IN03/SMADS/2018, alterada pela IN 
01/SMADS/2019. Desta forma, observando o grau de adequação da mesma, é considerado: 
GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO Proposta 7. Associação Nossa Senhora Rainha da Paz do 
Jardim Fim de Semana, descreve a realidade do território de Santo Amaro, bem como 
apresenta a tipologia do serviço. Apresenta descrição das metas a serem atingidas de acordo 
com a legislação vigente. Quanto a forma de cumprimento das metas apresenta forma 
detalhada das ações, em consonância com as descrições do artigo 116. Não apresenta imóvel 
para instalação do serviço. Apresenta propostas para a vinculação das ações com a PNAS e 
seus protocolos, bem como com a SAS e o CREAS do território. A metodologia de trabalho está 
pautada na construção e reconstrução da historia de vida dos usuários em seu contexto 
individual, familiar e coletivo, bem como dentro do processo participativo proposto por Paulo 
Freire em consonância com a PNAS com destaque aos processos democráticos de participação, 
visando a emancipação do acolhimento humanizado com vistas a inserção social. Propõe o 
dialogo, a convivência, o respeito as opiniões diversas, sem julgamento prévio, baseados na 
confiança, cooperação entre o grupo e seus impactos no desenvolvimento individual e 
coletivo. A metodologia apoia-se na possibilidade de transformação da realidade social e no 
reconhecimento da capacidade de mudança das pessoas, sempre com vistas aos princípios 
teóricos da participação e da construção de conhecimento, tendo o usuário como sujeito de 
direitos com dialogo e equidade. O monitoramento dos resultados se dará com reuniões 
sistemáticas com usuários, parceiros e os gestores da parceria, possibilitando a correlação das 
ações para a efetividade do trabalho. O trabalho social com famílias fundamenta-se no 
respeito  a heterogeneidade, potencialidades e valores das famílias com atenção aos demais 



serviços da rede socioassistencial, reconhecendo a família, seu território através da 
metodologia participativa, objetivando promover o vínculo  familiar, através das ações junto 
aos usuários. Apresenta capacidade de articulação com a rede intersetorial, visando o 
fortalecimento das famílias. Apresenta quadro de RH e PRD para 04 casas. Não apresenta 
contrapartida. Solicita verba de implantação e os indicadores de avaliação estão de acordo 
com a legislação vigente. Desta forma, observando o grau de adequação da mesma, é 
considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. Proposta 8. Entidade de Promoção e 
Assistência Social Espaço Aberto A OSC apresenta a tipificação do serviço objeto deste Edital, 
bem como uma reflexão baseada no processo preventivo desta tipologia para a redução da 
incidência da população em situação de rua. Apresenta descrições das metas a serem atingidas 
de acordo com o Artigo 116 da IN 03/SMADS/2018, com sua redação alterada pela IN 
01/SMADS/2019. Para cumprir as metas a OSC aponta os instrumentais oficiais de SMADS, 
associado ao sistema de informação, bem como as formas de alcance das metas qualitativas 
com os usuários através da elaboração do PIA com atendimentos individuais e coletivos. 
Apresenta ainda, ações de curto, médio e longo prazo para o alcance das metas, baseadas nas 
aquisições dos usuários. A OSC propõe sua metodologia de trabalho pautada nos objetivos da 
PNAS, ressaltando o estimulo a participação dos usuários, a partir da reflexão sobre suas 
condições de vida, valorizando os saberes individuais, com vistas a uma visão critica e 
construtiva possibilitando a vivencia social. As estratégias de atendimento serão baseadas na 
acolhida, escuta, estudo social, conversa com os moradores e assembleias gerais com 
atividades coletivas e construção do PIA. Assim como a atenção aos profissionais através de 
reuniões técnicas internas e com os gestores de parceria. O monitoramento e avaliação dos 
resultados serão pautados na defesa socioassistencial, vigilância social através de ações 
planejadas, avaliando a eficiência e eficácia das ações de forma coletiva e transparente, tendo 
como parâmetros a pesquisa e os diagnósticos referenciais qualitativos e quantitativos. O 
trabalho social com as famílias será realizado, a partir do PAEFI, buscando a preservação 
dos vínculos familiares, a preservação deste vínculo, fortalecendo a função protetiva das 
famílias, desenvolvendo as potencialidades, o acesso e a garantia dos direitos 
socioassistenciais. A acolhida, as visitas domiciliares e a articulação com a rede 
socioassistencial e intersecretarial, bem como a integração entre os jovens e suas famílias. 
A OSC demonstra capacidade de articulação com a rede do território, e demais políticas 
públicas para o atendimento individual dos usuários de acordo com o previsto nas 
legislações. Apresenta RH e suas descrições, porém menciona orientador socioeducativo, que não 

faz parte do quadro de RH para a tipologia. Apresenta PRD, de acordo com a planilha 
referencial objeto deste Edital. Solicita verba de implantação. Apresenta 01 computador de 
contrapartida. Indicadores de avaliação, de açodo com os artigos 115 a 117 da 
IN03/SMADS/2018, alterada pela IN 01/SMADS/2019. Desta forma, observando o grau de 
adequação da mesma, é considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

adequação, segue a listagem classificatória: 

 PONTUAÇÃO CNPJ NOME DA OSC 

1ª 13 03.783.381/0001-

10 
Pro Brasil Criando o Futuro 

2ª 11 44.006.203/0001-

60 
Associação Maria Helen Drexel 

3ª 10 01.525.749/0001-

15 
Entidade de Promoção e Assistência 

Social Espaço Aberto   
4ª 04 05.446.196/0001-

66 

Associação Assistencial de Integração ao 

Trabalho - Ser Especial 



5ª 03 69.100.576/0001-

27 
Associação Nossa Senhora  

Rainha da Paz do Jardim Fim de Semana 
 
 
 
São Paulo, 05 de outubro de 2020. 
 
Priscila Pereira Santos  
 Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
Leandro da Silva Pereira  
Titular da Comissão de Seleção 
 
Alessandra Rosalino Martins  
Titular da Comissão de Seleção 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


