
 
 
 

 
 

 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA ANÁLISE DA(S) PROPOSTA(S) 

 
 
PROCESSO SEI:  602420180008122-4 
SAS - GUAIANASES 
EDITAL nº: 385/SMADS/18 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: CENTRO DE ACOLHIDA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 
CAPACIDADE: 100 VAGAS, SENDO 50 VAGAS DIA E 50 VAGAS NOITE. 
 
 
Para este certame recebemos proposta única da OSC APOIO – Associação de Auxilio Mútuo da Região 
Leste CNPJ 74087081-0001-45, após o comitê reunir-se para análise, considerando o que dispões à 
normativa 03/SMADS/2018, o comitê chegou as seguintes conclusões: 
Foi solicitado a OSC a correção de um erro formal na planilha de contrapartidas, e foi entregue 
tempestivamente a comissão de seleção 
A OSC descrimina em sua proposta a forma de execução do serviço, objeto do Edital e demonstra 
através de metas e indicadores de qualidade, além da PRD, a viabilidade de sua execução. 
O cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho esta em consonância com o solicitado no 
Edital. A proposta contempla ainda as descrições dos meios utilizados para a fiscalização da execução 
da parceria, mencionando que esta será realizada pelo CREAS.  
Descreve ainda os procedimentos utilizados para a avaliação da execução física e financeira. 
A proposta contempla os itens do edital. A proponente demonstra de forma expresa quais as metas a 
serem alcançadas e como atingi-las. A planilha de custeio descreve como a organização fará a gestão 
financeira do recurso e atende ao que é exigido para esta tipologia, sendo desta forma considerada 
satisfatória. Desta forma, após a verificação e contemplação de todos os itens constantes na normativa 
03/SMADS/2018, consideramos que a proposta da OSC APOIO – Associação de Auxilio Mútuo da 
Região Leste CNPJ 74087081-0001-45 é satisfatória e está apta para a celebração de termo de 
colaboração com esta pasta, pois atende a todas as especificações do Edital de chamamento 
385/SMADS/2018.  
 
Listagem Classificatória 
 

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO CNPJ NOME DA OSC 
Proposta única Satisfatória 74087081-0001-45 APOIO – Associação de 

Auxilio Mútuo da Região 
Leste 

 
A OSC possui isenção de cota patronal, portanto repasse de verba será no valor R$ 68.433,36 A 
proponente solicitou verba de implantação no valor de R$ 42.780,00, mediante aprovação do gestor 
referente ao plano de gastos apresentado.  



As proponentes poderão apresentar Recurso ao presente parecer conclusivo conforme Edital 
385/SMADS/2018. 
 

São Paulo, 08 de Novembro de 2018. 
 
 
 
 

_________________________________ 
Francilene Gomes Fernandes 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
 
 
_____________________________________ 
Aslan Rodrigues do Nascimento Bogado          
Titular da Comissão de Seleção 
 
 
 
_____________________________________ 
Vanessa Cristina da Silva Fraga 
Titular da Comissão de Seleção 


