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No dia 25/10/2018, a Comissão de Seleção recepcionou para este certame uma única proposta 
da OSC Fundação Julita. Após a Sessão Pública realizada no dia 08/11/2018, os membros que 
compõem a Comissão de Seleção, realizaram a análise do Plano de Trabalho conforme 
orientado em Edital com conhecimento do público alvo, do território no qual está inserido, 
sendo possível comprovar sua experiência nos documentos apresentados e juntados no 
processo. Os elementos constantes no artigo 27 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 
foram contemplados. Assim sendo, a proposta está em conformidade com a modalidade de 
parceria adotada, existe a identidade e a reciprocidade de interesse das partes na realização, 
em mútua cooperação, do Termo de Colaboração; sua execução é viável; a descrição dos 
meios utilizados para fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que 
serão adotados para a avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e 
resultados com relação ao objeto da parceria estando a contento, assim como a Previsão de 
Receitas e Despesas previstas no Plano de Trabalho, estando de acordo com a legislação em 
vigor, as normas da SMADS pertinentes à tipificação e os custos totais dos serviços 
socioassistenciais. Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única 
proposta da OSC Fundação Julita – CNPJ: 62.805.759/0001-07 e observando o grau de 
adequação da mesma, é considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. 
 
 
 
São Paulo, 26 de dezembro de 2018. 
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