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((TEXTO)) ((NG))PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO E LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA((CL)) 
 
SAS - SÉ,  
EDITAL nº: 468/SMADS/2018,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço Especializado de Abordagem a Adultos em Situação de Rua, 
CAPACIDADE: 600. 
 
Em 05/12/2018 no Centro Pop Santa Cecília, a Comissão de Seleção se reuniu para elaborar o Parecer 
Técnico de acordo com o edital de chamamento público n.º 468/SMADS/2018:  

Serviço ofertado: modalidade Serviço Especializado de Abordagem a Adultos em Situação de Rua, 
distrito Santa Cecília, valor da verba mensal R$ 132.042,46 (cento e trinta mil quarenta e dois reais e 
quarenta e seis centavos). 

As OSC’s Sociedade Amiga Esportiva do Jardim Copacabana - SAEC e Associação Comunitária São 
Mateus - ASCOM foram as proponentes em atenção ao edital de chamamento n.º 468/SMADS/2018, 
após a sessão pública realizada no dia 30/11/2018 a Comissão de Seleção realizou a análise técnica e 
apresenta parecer final conclusivo: 

A OSC Associação Comunitária São Mateus – ASCOM foi considerada como INAPTA, uma vez que seu 
Plano de Trabalho estava completamente pautado na Portaria 55/SMADS/2017, não mais em vigência.  

A OSC Sociedade Amiga Esportiva do Jardim Copacabana – SAEC apresentou a documentação em 
acordo com o Edital de Chamamento Público. 

As OSC apresenta o Plano de Trabalho vinculado às orientações do Plano Municipal de Assistência 
Social, bem como as diretrizes nacionais da Política de Assistência Social. 

Os usuários tem acesso ao SEAS Bom Retiro através das equipes de abordagem dispostas em todo o 
território do Bom Retiro, bem como atendem as solicitações de abordagem oriundas CAPE, CREAS, 
SAS, SMADS, Ministério Público, Defensoria Publica e demais órgãos de garantia de direitos.  

As OSC apresenta em seu plano de trabalho descrição e análise do território abrangendo sua localização 
geográfica e perfil social da população residente, demonstrando conhecimento e possibilidades de atuação 
no que se refere à Assistência Social e demais Políticas Públicas. 

De acordo com o Plano de Trabalho, o trabalho social desenvolvido usará a metodologia em 
conformidade com as diretrizes nacionais e municipais, desta forma as atividades do SESAS devem ser 
entendidas como meio para propiciar a superação da situação de risco e vulnerabilidades sociais, 
estimular e fortalecer os princípios da “convivência”, “direito de ser” e “participação”, bem como 
“território” e “comunicação”.   

Quanto às metas e indicadores qualitativos de avaliação A OSC apresenta: 

Apresentou os parâmetros para avaliação em conformidade com a Instrução Normativa 
003/SMADS/2018: 

Dimensão estrutura física e administrativa: espaço físico, cômodos, imobiliários, distribuição de matérias 
pedagógicos e insumos que garantam as ofertas especificam da tipologia do serviço. 

Dimensão serviços processos e atividades: Relatórios, Prontuários, Plano Individual de Atendimento, 
mecanismos para avaliação das atividades conforme tipificação do serviço. 

Dimensão produtos e resultado: Números de usuários atendidos em conformidade com a capacidade 
parceirizada do serviço, participação na elaboração do plano de ação com adesão dos usuários do serviço, 
discussão de caso, estratégia para inclusão dos usuários em Cadunico e outros PTR’s, articulação com 
outros serviços socioassistenciais, articulação com outros serviços de outras políticas. 

Dimensão recursos humanos: propiciar quadro de profissionais adequado com perfil compatível com a 
função e tipificação do serviço, incentivar aos profissionais a participação em formações oferecidas pelo 



serviço, SMADS, OSC e outros, participação em ações formativas, estimular a participação em palestras, 
seminários, fóruns, cursos, conferencias, etc.  

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos 02 (duas) propostas, conforme listagem a 
seguir, concluímos pelo seguinte resultado:  
Listagem da(a) proposta(s) recebida(s) e grau de adequação: 

PROPOSTAS 
RECEBIDAS 

CNPJ NOME DA OSC GRAU DE 
ADEQUAÇÃO 

1 52.168.804/0001-06 Sociedade Amiga Esportiva do 
Jardim Copacabana - SAEC SATISFATÓRIO 

2 02.620.640/0001-66 Associação Comunitária São Mateus 
- ASCOM INSATISFATÓRIA 

 

Considerando que a análise das propostas resultou em uma única com grau SATISFATÓRIO de 
adequação, fica a mesma considerada apta para celebrar a parceria neste estágio do certame. 

São Paulo, 06 de dezembro de 2018 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Ana Carolina Mattos Pereira / 823.535-0  
Titular da Comissão de Seleção: Merari Dias Ribeiro Prates / 850.983-2 
Titular da Comissão de Seleção: Claudia dos Santos Ribeiro / 816.956-0 
 
 


