
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA ANÁLISE DA PROPOSTA 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0008196-8 
SAS – M’Boi Mirim 
EDITAL nº: 395/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS – MODALIDADE: CENTRO PARA JUVENTUDE – CJ. 
CAPACIDADE: 60 VAGAS 
 
O Comitê de Seleção recebeu em 19/10/2018, para o certame supracitado, uma proposta: da Organização 
Social da Sociedade Civil (OSC) denominada Associação Cedro do Líbano de Proteção à Infância, CNPJ 
nº 62.851.811/0001-53. Após a sessão pública realizada em 06/11/2018 o comitê reuniu-se para análise da 
proposta, considerando o que dispõe a Instrução Normativa 03/SMADS/2018. O comitê chegou as 
seguintes conclusões:  Foi solicitado a OSC, em cumprimento ao artigo 24, parágrafo 1º da Instrução 
Normativa 03/SMADS/2018 adequações ao Plano de trabalho apresentado tendo em vista que o mesmo 
teve falhas formais passíveis de adequação para a devida aprovação do mesmo. 

A OSC demonstra metas a serem alcançadas e como atingi-las. O PRD descreve como a organização fará 
a gestão financeira do recurso e atende ao que é exigido para esta tipologia de serviço, sendo a proposta 
considerada satisfatória, após as complementações. Frente ao exposto o Comitê de Seleção avalia que 
houve contemplação dos itens constantes na Normativa 03/SMADS/2018.  

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da OSC Associação 
Cedro do Líbano de Proteção à Infância, CNPJ nº 62.851.811/0001-53observando o grau de adequação da 
mesma, é considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO estando apta para a celebração do 
Termo de Colaboração com esta pasta, pois atende a todas as especificações do Edital de chamamento 
395/SMADS/2018. 

A OSC possui isenção de cota patronal e PIS, portanto repasse de verba será no valor R$ 30.090,56.  

São Paulo, 22  de Novembro de 2018. 
 
 
Elaine Maria Grangeiro Almeida – RF 788.654-3 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
Edna de Araújo RF 779.371-5 
Titular da Comissão de Seleção 
 
Tatiana Lemos Moyano RF 850.999-9 
Titular da Comissão de Seleção 
 
 
 
 


