
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO  
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0010182-9 
SAS - Mooca 
EDITAL nº: 511/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM 
SITUAÇÃO DE RUA 
CAPACIDADE: 600 
Foi apresentada à Comissão de avaliação 01 (uma) proposta para o Edital 511/SMADS/2018, 
ofertada pela OSC CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO. Segue 
avaliação realizada pela comissão ao Plano de Trabalho apresentado. Foi concedido prazo para 
entrega das complementações e/ou explicações, tendo sido entregues em tempo hábil. Para 
análise do plano, a comissão utilizou-se das legislações vigentes. A OSC apresentou a 
disponibilidade em estabelecer a parceria com a unidade de referência, viabilidade de execução 
do serviço e apresentou capacidade de execução e cumprimento das metas adequadamente. 
Quanto às complementações e/ou esclarecimentos solicitados pela Comissão, a OSC atendeu 
satisfatoriamente, exceto o item “transporte”, o qual não será considerado devido não estar 
contemplado pela referida tipologia. Sendo assim, por ocasião da entrega dos documentos para 
homologação, a OSC deverá apresentar nova Previsão de Receitas e Despesas - PRD sem este 
item. O valor, conforme legislação, poderá ser redirecionado a outros gastos. A OSC não 
apresenta valores de contrapartida, rateio e solicitação de verba de implantação. Além disso, não 
menciona em seu Plano de trabalho a necessidade de valor para pagamentos em cheques ou 
espécie. Mediante aos pronunciamentos realizados em sessão pública, registrados em Ata, tendo 
conhecimento do atual imóvel, esta Comissão aponta a necessidade de reavaliação do espaço 
físico para possível mudança de local de execução, a fim de melhorar o atendimento à 
capacidade conveniada. Considerando ter sido a única proponente e com experiência por ser a 
executora do serviço em pauta, com conhecimento da região, bem como da rede 
socioassistencial, essa Comissão avalia que a OSC Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, 
apresentou grau satisfatório para execução e estabelecimento de parceria com a Pasta, 
demonstrando habilidade e disponibilidade no cumprimento das dimensões conforme disposto 
na Legislação e no Edital 511/SMADS/2018. 
Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da OSC 
CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO , CNPJ 62.264.494/0001-79 e 
observando o grau de adequação da mesma, é considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE 
ADEQUAÇÃO. 
São Paulo, 11 de janeiro 2019. 
Conceição Aparecida da Costa Mello - Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
Kelly Margareth Santos da Cunha - Titular da Comissão de Seleção 
Ana Paula Pimentel Michel - Titular da Comissão de Seleção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


