
 

 

LAUDA PARA PUBLICAÇÃO NO DOC. (Times New Roman – 10) 

(Encaminhar para SMADS – EXPEDIENTE) 

 

((TITULO))6024.2019/0004137-2 

((TEXTO)) ((NG))PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO E LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA se for o 

caso((CL)) 

SAS - Sé___,  

EDITAL nº: 188_/SMADS/2019  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO:Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente 

CAPACIDADE: 15 

(2 Em atenção ao edital de chamamento nº 188/SMADS/2018 foi apresentado uma proposta 
pela OSC COR Centro de Orientação a Família, inscrita no CNPJ nº 43.633.288/0001-44. A OSC 
entregou a documentação de acordo com o Edital de Chamamento Público, integrando Plano 
de Trabalho, Demonstrativo de Custeio do Serviço e demais documentos. 
Quanto à realidade objeto da parceria, a OSC apresentou apropriação da realidade do objetivo 
do serviço conforme Portaria 46/SMADS/2010.  
Quanto às metas e indicadores qualitativos de avaliação reportou-se à instrução Normativa nº 
3/SMADS/2018 expondo as dimensões exigidas. 
No detalhamento de sua proposta fez constar: público alvo; informações das instalações a 
serem utilizadas; vinculação das ações com as orientações do Plano Municipal de Assistência 
Social e Diretrizes nacionais; metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social 
de modo a evidenciar as estratégias de atuação para alcance das metas. Demonstrou 
conhecimento do território, bem como das ofertas socioassistenciais, e da rede 
socioassitencial, assim como das demais políticas públicas e do sistema de garantia de direitos.  
Esta Comissão de Seleção avaliou incorreções no Plano de Trabalho quanto à : 6.4 forma de 
acesso dos usuários e controle da demanda ofertada, faltou mencionar também o  CREAS 
como referencia de gestão, forma de acesso e controle da demanda; 6.6 – Forma de 
Monitoramento e Avaliação dos Resultados não contém relatório de visita técnica realizado 
pelo gestor do serviço para avaliar os indicadores citados; Item  7 – solicitamos que seja 
confeccionada  PRD da forma que está na Planilha Referencial de Composição dos Custos de 
Serviço de SMADS conforme anexo deste Edital. Sobre o trabalho desenvolvido há que estar 
evidente o caráter laico da política pública nas atividades executadas; 
Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da OSC e 
observando o grau de adequação da mesma, é considerado:  
GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO 

 

São Paulo, _12___ de _setembro_ de ___2019_____ 

Fernanda Ferreira Araújo RF 823521-0 

Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: (Nome /RF) 

Sabrina Franco da Rocha RF 779354-5 

Titular da Comissão de Seleção: (Nome/RF) 

Déborah Martinez da Silva RF 139971-3 

Titular da Comissão de Seleção: (Nome/RF) 


