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Para este edital, a comissão de seleção apenas 01 proposta, cuja a Centro Social 
Bom Jesus do Cangaíba apresentou grau de adequação satisfatória, conforme analise a 
seguir: 

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 e forma de cumprimento das metas, solicitamos 
complementações, as quais foram entregues de acordo. Quanto aos parâmetros para 
aferição, metodologia apresentou em conformidade com a Instrução Normativa n. 
03/SMADS/2018. No quadro de recursos humanos, plano de aplicação dos recursos da 
parceria e custos , apresentou em conformidade com o edital e serviço a ser 
executado. O plano apresenta falhas formais, entretanto não comprometendo a 
execução e resultados do serviço.  

Ressaltamos que as falhas formais apresentadas, poderão ser retificadas no ato 
da celebração da parceria.  

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única 
proposta da OSC CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAÍBA CNPJ 43.384.635/0001-42 
e observando o grau de adequação da mesma, foi considerado: GRAU SATISFATÓRIO 
DE ADEQUAÇÃO, portanto apta para celebrar a parceira neste estagio certame.  
 
São Paulo, 05 de Dezembro  de 2018. 
 
 
__________________________________

__ 
Elaine Aparecida Goyano de Oliveira 
Titular (Presidente) da Comissão de 

Seleção 
RF: 787805-2 

 
__________________________________

___ 
Vitor Vicente de Albuquerque 

Titular da Comissão de Seleção 
RF. 504240-2-5 

__________________________________
___ 

Elen Karin do Nascimento 
Titular da Comissão de Seleção 

RF: 850.973-5 



LAUDA PARA PUBLICAÇÃO NO DOC.  
 
((TITULO)) 6024.2018/0009349-4 
((TEXTO)) ((NG))PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO ((CL)) 
 
SAS - PE,  
EDITAL nº: 462/SMADS/2018,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV / 
NUCLEO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - NCI 
CAPACIDADE: 100. 

Para este edital, a comissão de seleção apenas 01 proposta, cuja a Centro Social Bom Jesus do 
Cangaíba apresentou grau de adequação satisfatória, conforme analise a seguir: 

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 
e forma de cumprimento das metas, solicitamos complementações, as quais foram entregues de acordo. 
Quanto aos parâmetros para aferição, metodologia apresentou em conformidade com a Instrução 
Normativa n. 03/SMADS/2018. No quadro de recursos humanos, plano de aplicação dos recursos da 
parceria e custos , apresentou em conformidade com o edital e serviço a ser executado. O plano apresenta 
falhas formais, entretanto não comprometendo a execução e resultados do serviço.  

Ressaltamos que as falhas formais apresentadas, poderão ser retificadas no ato da celebração da 
parceria.  

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da OSC 
CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAÍBA CNPJ 43.384.635/0001-42 e observando o grau de 
adequação da mesma, foi considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO, portanto apta 
para celebrar a parceira neste estagio certame.  
São Paulo, 05 de Dezembro de 2018 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: (Elaine Aparecida Goyano de Oliveira- RF: 787805-2) 
Titular da Comissão de Seleção: (Vitor Vicente de Albuquerque RF. 504240-2 
Titular da Comissão de Seleção: (Elen Karin do Nascimento – RF 850973-5) 
 


