
                  
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO e LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0009381-8 
SAS – PENHA  
EDITAL nº: 494/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 
CAPACIDADE: 15 VAGAS 
 
Para este edital, a comissão de seleção recebeu 03(três) propostas – OSC Instituto Vida São 
Paulo; OSC Casa de Apoio Brenda Lee; OSC Movimento de Apoio a Integração Social – MAIS - 
APOIO; ambas apresentaram grau de adequação satisfatório, conforme analise a seguir: 
 
A OSC Instituto Vida São Paulo apresentou sua proposta em congruência com as legislações 
vigentes, bem como interesse na tipologia do serviço a ser executado. No que tange a 
descrição das metas a serem atingida, forma de cumprimento das metas e metodologia 
apresentou parcialmente em conformidade com a Instrução Normativa n. 03/SMADS/2018. No 
que diz respeito ao quadro de recursos humanos, o mesmo encontra-se com a quantidade de 
profissionais: Orientadores Socioeducativos em desacordo com edital. No que se referem aos 
demais itens do plano de trabalho, estes contemplam a necessidade da tipologia ora a ser 
executada. Apresentou ainda plano de aplicação dos recursos da parceria com valor total da 
parceria em desacordo com os valores indicados em edital, no entanto os itens de custos o 
mesmo apresenta de acordo. OSC apresenta ainda quadro de aplicação da verba de 
implantação. O plano apresenta falhas formais, entretanto que não compromete a execução e 
resultados do serviço e que podem ser corrigidas no momento da celebração da parceria.  
 
A OSC Casa de Apoio Brenda Lee, apresentou sua proposta em  congruência com as legislações 
vigentes, bem como interesse e experiência na tipologia do serviço a ser executado. No que 
tange a descrição das metas a serem atingida, forma de cumprimento das metas, parâmetros 
para aferição, metodologia e quadro de recursos humanos apresentou em conformidade com 
a Instrução Normativa n. 03/SMADS/2018. No que se referem aos demais itens do plano de 
trabalho, estes contemplam a necessidade da tipologia ora a ser executado.  Apresentou ainda 
plano de aplicação dos recursos da parceria e custos em conformidade com o edital e serviço a 
ser executado. A OSC apresenta ainda quadro de aplicação de verba de implantação, indicação 
de imóvel com informações e fotos, bem como proposta de desenvolvimento de atividades 
para horas técnicas no serviço. Verificamos algumas falhas formais que não comprometem a 
execução e resultados do serviço.  
 

Embora a OSC Movimento de Apoio a Integração Social – MAIS, tenha apresentado 
proposta na qual expõe em seu texto congruência com as legislações vigentes, interesse e 
currículo com experiência na tipologia do serviço a ser executado. A comissão ponderou pela 
desclassificação do plano de trabalho, por entender que este documento não apresenta de 
forma adequada, haja vista que o descrito no plano contaria a última experiência com a 
parceria entre a OSC e a Administração Pública, especificamente com a SAS Penha. Na qual 
apresentou inúmeros problemas na execução, ocasionando assim situações embaraçosas 
entre a Administração Pública e o Poder Judiciário, tais problemas provém de diversas 
denuncias recebidas e constatadas, que resultaram na intervenção do Poder Judiciário, 
suspendendo  novos acolhimentos.   
 
 
 



 
Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos 03 (três) propostas, conforme 
listagem a seguir, concluímos pelo seguinte resultado:  
 

Listagem das propostas recebida(s) e grau de adequação: 

PROPOSTAS 
RECEBIDAS 

CNPJ NOME DA OSC GRAU DE 
ADEQUAÇÃO 

1 03.816.478/0001-
82 

INSTITUTO VIDA SÃO PAULO SATISFATÓRIO 

2 64.919.814/0001-
07 

CASA DE APOIO DE BRENDA LEE SATIOSFATÓRIO 

3 51.201.002/0001-
80 

MOIMENTO DE APOIO A 
INTEGRAÇÃO SOCIAL - MAIS 

INSATISFATÓRIO 

 

Considerando que a análise das propostas resultou em mais de uma com grau SATISFATÓRIO 
de adequação, segue a listagem classificatória: 

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO CNPJ NOME DA OSC 
1ª 8 64.919.814/0001-

07 
CASA DE APOIO DE BRENDA LEE 

2ª 7 03.816.478/0001-
82 

INSTITUTO VIDA SÃO PAULO 
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