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((TITULO))6024.2019/00076915 

((TEXTO)) ((NG))PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO E LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA ((CL)) 

 

SAS - Sé,  

EDITAL nº: 301 /SMADS/ 2019,  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Medidas Socioeducativas em meio Aberto- SMSE/MA, 

CAPACIDADE: 60 

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos 02 (duas) propostas, conforme listagem a 

seguir, concluímos pelo seguinte resultado:  

Em atenção ao edital 301/SMADS/2019 referente à tipologia do Serviço de Medidas Socioeducativas em 

Meio Aberto (SMSE-MA) foi apresentado proposta pela OSC Associação Cultural Ory, inscrita no CNPJ 

nº: 18.579.891/0001-48. Esta Comissão de Seleção avaliou a proposta apresentada e considerou 

inadequada, pois não apresentou documentos comprobatórios dos critérios de classificação previstos no 

artigo 26 desta Instrução Normativa; outros documentos exigidos no edital. Em relação à proposta 

apresentada pela OSC UNAS União de Núcleos, Associações dos moradores de Heliópolis e Região, 

inscrita no CPJ 38.883.732.0001/40 avaliamos: Item 4- apresenta os indicadores e parâmetros conforme 

Instrução normativa nº03 SMADS/ 2018; Item 5 – a descrição apresenta os instrumentais do serviço 

como forma de verificação da execução de forma que não contemplou integralmente as ações e 

procedimentos solicitados retificação do item; Item 6.5 – Metodologia – Apresenta as premissas básicas 

do atendimento de acordo com Estatuto da Criança e do adolescente e as fases a serem desenvolvidas com 

a participação do adolescente e família tendo em vista o objetivo de não reincidência; item 6.7 – 

Demonstra conhecimento das ações a serem realizadas com as famílias dos adolescentes em cumprimento 

de medida; Item 7 – solicitamos que sejam retificados os valores do repasse e decorrentes do mesmo, bem 

como a PRD considerando a isenção do valor do PIS (como consta na Planilha Referencial de custos de 

SMADS) e novo valor da locação, considerando avaliação locatícia de SMADS e valor permitido 

conforme Portaria 06/SF/2017. Dessa forma, avaliamos a proposta com grau de adequação 

SATISFATÓRIO. 

Listagem da(a) proposta(s) recebida(s) e grau de adequação: 

PROPOSTAS 

RECEBIDAS 

CNPJ NOME DA OSC GRAU DE 

ADEQUAÇÃO 

1 38.883.732.0001/40 UNAS - União de Núcleos, Associações de 

Moradores de Heliópolis e Região. 

Satisfatório 

2 18.579.891/0001-

48 

Associação cultural Ory Insatisfatório 

 

Considerando que a análise da(s) proposta(s) resultou em uma única com grau SATISFATÓRIO de 

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

 

São Paulo, 07 de  janeiro de 2020 

Titular (Presidente) da Comissão de Seleção:  

Fernanda Ferreira Araújo RF 8235210 

Titular da Comissão de seleção: 

Sabrina Franco da Rocha RF 7793545 

Titular da Comissão de seleção: 

Caroline Maria Silva RF 7994371 

 

 


