
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0008075-9 
SAS - MP 
EDITAL nº: 387/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – Centro 
para Crianças e Adolescentes - CCA 
CAPACIDADE: 180 vagas 

A comissão de Seleção recebeu para este Edital uma única proposta –MOCA- MOVIMENTO DE 
ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE com CNPJ 73.386.070/0001-01 sendo esta 
considerada com grau de CLASSIFICAÇÃO SATISFATÓRIA para a execução do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos — Modalidade: Centro para Crianças e Adolescentes 
- CCA, com a capacidade de atendimento de 180 vagas. O bem imóvel será disponibilizado pela 
própria Organização, sito a Rua Salsa Brava, 145/145B – Jardim São Martinho, CEP: 08081-020, 
no distrito do Jardim Helena – São Paulo — área de abrangência Jardim Helena, conforme item 
1.5, do Edital. A proponente não solicita verba de implantação. Quanto ao mérito da proposta 
vencedora, está em conformidade com a modalidade de parceria adotada. A qualidade e o 
currículo das experiências sociais, com foco predominante na área da assistência social, 
demonstram conhecimento do serviço e do território do Jardim Helena, objeto deste Edital; a 
capacidade e a disposição de manter a relação de referência e contrarreferência com o CRAS - 
Centro de Referência de Assistência Social de São Miguel Paulista e demais serviços de forma a 
operar suas ações em rede e a atender a demanda dos usuários, bem como, atender as 
orientações do gestor da parceria; pela disposição em garantir o caráter público da ação da 
parceria com a Prefeitura do Município de São Paulo, na divulgação do serviço a ser prestado e 
na atenção aos usuários, capacidade de realizar novas parcerias, sendo viável sua execução 
estabelecendo desta forma a identidade e a reciprocidade de interesse das partes na 
realização, em mútua cooperação. As metas apresentadas contemplaram os indicadores 
qualitativos para execução do objeto de parceria conforme Art. 116 da Instrução Normativa 
03/SMADS/2018. Quanto à forma de cumprimento das metas demonstrou capacidade para 
atingi-las através de ações envolvendo usuários, famílias, comunidade e território. A Comissão 
de Seleção solicitou esclarecimento quanto a menção de materiais de consumos; outros 
serviços de terceiros – pessoa física/pessoa jurídica e equipamentos, no item 6.5 do Plano de 
Trabalho que trata da “Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social de 
modo a evidenciar as estratégias de atuação para o alcance das metas”.  A proponente 
apresentou que: “Diante do solicitado pela Comissão de avaliação, esclarecemos que o 
conteúdo descrito nas páginas 23 e 33 do Plano de Trabalho, refere-se a itens elencados na 
Portaria 448 de 13/09/2002 - publicada em DOU de 17/09/2002:  Art. 1º - Divulgar o 
detalhamento das naturezas de despesa, 339030 - Material de Consumo, 339036 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Física, 339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e 
449052 - Equipamentos e Material Permanente, de acordo com os anexos I, II, III, IV, 
respectivamente, para fins de utilização pela União, Estados, DF e Municípios, com o objetivo 
de auxiliar, em nível de execução, o processo de apropriação contábil da despesa que 
menciona. Ressaltamos, ainda, que os itens identificados na referida Portaria, sendo previstos 
na tipologia do serviço pleiteado - SCFV - Centro para Crianças e Adolescentes, são recursos 
imprescindíveis a serem utilizados para o desenvolvimento da metodologia prevista para 
execução do trabalho, havendo necessidade durante a vigência da parceria, visando a garantia 
do alcance das metas estabelecidas para esse segmento.” A Comissão registra que o 
esclarecimento acima se fez necessário considerando que o conteúdo difere da temática do 
item 6.5, não havendo a referência da Portaria utilizada. Ressaltamos que a aquisição dos itens 
descritos devem ser adquiridos em conformidade com a Tipificação do serviço, cabendo ao 



gestor da parceria a realização do monitoramento, verificação e instruções deste quesito. 
Quanto à verificação da Previsão de Receitas e Despesas prevista no Plano de Trabalho, a 
proponente apresentou-a com descrição dos itens de despesas em conformidade com o 
previsto em Edital. A proponente cita no plano de trabalho a descrição dos meios disponíveis 
para a fiscalização da execução da parceria, assim como os procedimentos adotados para 
avaliação da execução física, financeira e a forma de monitoramento, no cumprimento das 
metas e objetivos com qualificação, segundo parâmetros da SMADS e por apresentar a 
garantia de viabilizar resultados. Caberá recurso contra deliberação da comissão de seleção no 
prazo de 5 dias úteis a partir da sua publicação no Diário Oficial da Cidade, devendo ser 
fundamentado e, caso necessário, instruído com documentos pertinentes. Tendo em vista que 
para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da OSC MOVIMENTO DE 
ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – MOCA e observando o grau de adequação da 
mesma, é considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO.  

 
São Paulo, 12 de novembro de 2018. 
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