
 
 
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO e LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA  
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/000.257-2 
SAS - AD 
EDITAL nº: 440/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: República para jovens de 18 a 21 anos 
CAPACIDADE: 24 vagas divididas em 04 casas de 06 pessoas cada 
 
Em atenção ao Chamamento Público, Edital nº 440/SMADS/2018 houve apresentação 
de 02 (duas) propostas para o Serviço Republica para  Jovens de 18 a 21 anos. Após a 
sessão púbica realizada em 01.11.2018, a Comissão de Seleção reuniu-se para análise da 
proposta, considerando o que dispõe à Instrução Normativa 03/SMADS/2018. A 
Comissão chegou as seguintes conclusões: 1- A proposta apresentada pela OSC 
Instituição MDLD Amigos Unidos Venceremos, CNPJ 08.015.170/0001.51, em relação 
ao Grau de Adequação da proposta, a Comissão de Seleção considera Satisfatória. Foi 
solicitada 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 Plano de 
Trabalho, a saber: complementação da descrição das metas a serem atingidas e 
parâmetros para aferição de seu cumprimento, da vinculação da ação; forma de 
monitoramento e avaliação dos resultados e a correção da planilha – PRD – previsão de 
receitas e despesas. Após as adequações realizadas a OSC se encontra em consonância 
aos termos e valores de referência constantes do Edital, bem como o Plano de Trabalho 
encontra-se em conformidade com a legislação em vigor, as normas de SMADS 
pertinentes à tipificação, e os custos totais dos serviços socioassistenciais, 
contemplando as exigências e critérios estabelecidos no Artigo 25 da Instrução 
Normativa 03/SMADS/2018. Descreve o Objeto da parceria, as metas e parâmetros a 
serem avaliados, bem como a forma de seu cumprimento. Apresenta documentação que 
comprova sua experiência, atuação no território e economicidade. Demonstra identidade 
e reciprocidade de interesse das partes na realização em mútua cooperação, do Termo de 
colaboração.  Aponta a metodologia a ser desenvolvida no trabalho social com os 
usuários e famílias e forma de monitoramento e avaliação de resultados, os meios 
utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como os procedimentos 
que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira no cumprimento 
das metas e objetivos. A proponente solicita Verba de Implantação no valor de R$ 
33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), que será avaliada, nos termos da 
legislação e validada pelo Gestor de Parceria considerando o Plano de Gastos 
apresentado. 
2- A proposta apresentada pela OSC Instituto Ilumina Terra Ação para 
Desenvolvimento Social, CNPJ nº 08.928.169/0001-18, em relação ao Grau de 
Adequação da proposta, a Comissão de Seleção considera Insatisfatória. Foi solicitada a 
Osc adequações ao Plano de Trabalho, uma vez que entregou somente uma Minuta do 
Plano de Trabalho, totalmente em desacordo com o Edital e não apresentou a tempo a 
documentação exigida no ato da sessão publica. Em e-mail de 12.11.2018 agradeceu a 
possibilidade de adequações propostas pela Comissão de Seleção e desistiu de dar 
continuidade ao certame do referido Edital.  
 
 



 
Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos 02 (duas) propostas, 
conforme listagem a seguir, concluímos pelo seguinte resultado:  
Listagem das propostas recebidas e grau de adequação: 
PROPOSTAS 
RECEBIDAS 

CNPJ NOME DA OSC GRAU DE 
ADEQUAÇÃO 

1 08.015.170/0001-
51 

Instituição MDLD – Amigos Unidos 
Venceremos 

Satisfatório 

2 08.928.169/0001-
18 

Instituto Ilumina Terra Ação para 
Desenvolvimento Social 

Insatisfatório 

 
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, 21  de novembro  de 2018. 
 
Rosalina Alves Ferreira / RF 570.923.701 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
Sandra Regina Dell Sol Passos/ RF. 512.031.4 
Titular da Comissão de Seleção 
 
Andreia Betina de Souza Paiva/ RF. 724.974.8 
Titular da Comissão de Seleção 
 
 


