
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA ANÁLISE DA(S) PROPOSTA(S) 
 
PROCESSO SEI nº: 60242018/0003881-7 
SAS – M’Boi Mirim 
EDITAL nº:292|smads|2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo- 
Modalidade Núcleo de Convivência para Idosos- NCI 
CAPACIDADE:100 vagas- sendo 60 vagas para convivência e 40 vagas para acompanhamento 
social em domicilio. 
 
Deverão ser considerados para análise os seguintes elementos: 
1 – Grau de adequação da(s) proposta(s) aos termos e valores de referência constantes do edital. 
2 - Os elementos constantes no artigo 20 da Portaria 55/SMADS/2017. 
3 – O parecer deverá ser datado e assinado por todos os membros titulares da Comissão de Seleção. 
 Analisaremos aqui os itens constantes nos Planos de Trabalhos que se seguem: da OSC Movimento 
Comunitário Vila Remo: 1- Dados do Serviço- A OSC indicou a Tipificação do Serviço conforme o edital-
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFF- na modalidade Núcleo de Convivência para 
Idosos-NCI- com a oferta de 100 vagas, sendo 60 vagas para convivência e 40 vagas para 
acompanhamento social em domicilio. 2-Identificação da Proponente- Movimento Comunitário Vila 
Remo- CNPJ: 47.084.603/0001-82-Endereço: Rua Comendador Fuad Salem, 78- Jardim Wanda-CEP: 
05864-050—Telefone: 55892-3888/5514-3670-email: adm.mcvr@gmail.com.  3- Descrição da realidade 
objeto da parceria: Em conformidade com o solicitado com o Edital. Fez um breve resgate histórico da 
organização e o trabalho que pretende executar. Trouxe dados demográficos quanto a população idosa 
e índices de vulnerabilidade do território, além dos Programas de Transferência de Renda- Bolsa Família  
e Benefício de prestação Continuada, justificando, assim,a importância da implantação do serviço no 
território. 4- Discrição das metas a serem atingidas e parâmetros para aferição de seu cumprimento. 
Apresentou todas as dimensões de acordo com o parágrafo 4-artigo 15 da portaria 55/smads/2017, 
porém algumas dimensões de forma incompleta. 4.1- Dimensão Organização e Funcionamento- Espaço 
Físico: Na questão da acessibilidade não citou as Normas da BNT. Os demais itens foram contemplados 
totalmente. 4.2-Dimensão Organização e Funcionamento- Recursos Financeiros- No item “Grau de 
organização das informações administrativas e financeiras” não são citadas os instrumentais da portaria 
46/SMADS. 4.3- Dimensão Organização e Funcionamento-Gestão Administrativa: Não foi citado o item 
“estimula a participação em espaço de controle social ou defesa de direito”. 4.4- Dimensão Técnica 
Operativa –Trabalho com o usuário- Contemplado parcialmente, pois faltaram alguns itens: Grau de 
participação na construção das normas de convivência; Estratégias para a inclusão/atualização dos 
usuários no CAD ÚNICO e outros programas de transferência de renda; Canais de comunicação e 
sugestões dos usuários; Intensidade das intervenções dos profissionais nas mediações de conflito; 
Laicidade e respeito à diversidade religiosa nas atividades desenvolvidas.No item “Socialização das 
Informações”, a forma de aferição apresentada (Envio de instrumentais mensais ao CRAS, DEMES e 
demais instrumentais que venham a serem criados) não se aplica  ao trabalho com usuário, mas sim à 
Gestão Administrativa. No item “discussão de caso”, . 4.5-Dimensão Técnico Operativa-Trabalho com 
Famílias: Contemplado parcialmente, faltando alguns itens: Participação dos familiares nos projetos de 
revitalização; Aquisição dos familiares por atividades desenvolvidas; Canais de comunicação e sugestões 
dos usuários; Serviço de referência e contrarreferencia; Articulação entre atividade e espaço para a 
difusão das produções dos usuários. No item “das relações de vínculos afetivos”, refere que utilizara 
bancos de dados atualizados, entre outras estratégias, porém de especificar quais serão. 4.6-Dimensão 
Técnico Operativa- Trabalho no Território-  Contemplado Parcialmente- O item “ mapeamento dos 
recursos no mês/semestre no território” está muito vago, uma vez que cita que se fará através de 
instrumentais, porém ser especificar quais são, tão pouco como se dará. No” item articulação para 
realização de eventos comunitário, passeios e atividades externas” não mostra como fará essa 
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articulação.  5-Forma de Cumprimento das Metas: Aqui a OSC complementa de forma parcialmente 
satisfatória os itens descritos no item 4. No item “Capacitação dos profissionais, na questão da 
metodologia (Aperfeiçoamento dos objetivos propostos pelo ABRIGO), nota-se a desatenção, uma vez 
que a tipificação do serviço desse edital é NCI. 6- Detalhamento da Proposta- 6.2- Informações das 
instalações a serem utilizadas- Não foi citado que o imóvel disponibilizado para a execução do serviço é 
cedido pela OSC. Apresentou descrição e fotos do imóvel. 6.3- Vinculação da ação com as orientações 
do Plano Municipal de Assistência Social e diretrizes nacionais – LOAS, PNAS, SUAS, TIPIFICAÇÃO 
NACIONAL, PROTOCOLOS DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS, BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊCIA DE 
RENDA- Nesse item a OSC refere que” todas as ações mobilizações, orientações e encaminhamentos 
deste serviço objetivam contribuir de forma efetiva para o resgate e construção da cidadania para 
crianças e adolescentes”. Salientamos que não condiz com a tipificação do serviço solicitado, ou seja 
SCFV –NCI todavia, de maneira geral conseguiu fazer a vinculação das ações com as diversas 
legislações vigentes. 6.4- Forma de acesso dos usuários e controle de demanda ofertada: 
Contemplada em sua totalidade. 6.5 Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social 
de modo a evidenciar as estratégias de atuação para alcance das metas; Contemplado. 6.6- Forma de 
monitoramento e avaliação dos resultados: Contemplado. 6.7-Demonstração de metodologia do 
trabalho social com famílias: Refere que serão usadas técnicas de intervenção e estratégias para 
fortalecer as relações sociais, porém sem especificar quais seriam. 6.8- Demonstração de conhecimento 
e capacidade de articulação com serviços da rede socioassistencial local e políticas públicas setoriais, 
no âmbito territorial: A OSC consegue demonstrar capacidade de articulação.6.9, 6.9.1, 6.9.2, - 
Apresentou quadro de RH e suas atribuições conforme solicitado .o edital. 7 – PLANO DE APLICAÇÃO 
DOS RECURSOS DA PARCERIA - 7.1. Descrição de receitas expressa pelo valor da parceria (de acordo 
com a Planilha Referencial de Custo dos Serviços elaborada pela SMADS) – Apresenta valores 
condizente com a planilha referencial de custos de SMADS. 7.2- Descrição de despesas dos custos 
diretos e indiretos (o valor total da pareceria deve ser de acordo com a Planilha Referencial dos 
Serviços elaborada por SMADS): Apresentado demonstrativo de custeio de acordo com a planilha 
referencial de SMADS. 7.3- 7.3- Quadro de resumo de aplicação dos recursos financeiros: 
Apresentado conforme edital. 7.4- Descrição de rateios de despesas: Apresenta tabela de rateio das 
concessionárias em 50% com a sede da OSC. 7.5- Descrição de aplicação da verba de implantação: Não 
se aplica. 8.1- Contrapartida: Apresenta quadro de contrapartida em bens no valor de R$ 28.341,61. 9. 
Quadro de desembolso: apresenta divergência nos valores de custos diretos e indiretos apresentado 
(R$ 50.645,61) e o da planilha de referencia (R$ 202.582,44). 10. Indicadores de avaliação: Apresentado 
indicadores de todas as 6 dimensões do plano de trabalho. II- OSC Caritas Diocesana de Campo Limpo: 
1- Dados do Serviço- A OSC indicou a Tipificação do Serviço conforme o edital-Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo-SCFF- na modalidade Núcleo de Convivência para Idosos-NCI- com a oferta 
de 100 vagas, sendo 60 vagas para convivência e 40 vagas para acompanhamento social em domicilio, 
com horário de funcionamento das 13hs00 às 17hs00. 2-Identificação da Proponente- Caritas Diocesana 
de Campo Limpo- CNPJ: 64.033.061/0001-38-Endereço: Rua Serra da Esperança, 190- Jardim Bom 
Refúgio- CEP: 05788-370—Telefone: 5841-3365/5841-9321/5842-1858-email: caritas@caritascl.org.br.  
3- Descrição da realidade objeto da parceria: Contemplado parcialmente: conforme solicitado no edital, 
apresentou um breve relato da região mas não informou sobre a população idosa, tão pouco dos 
beneficiários de BPC e outros programas de transferência de renda (público prioritário).  4- Discrição das 
metas a serem atingidas e parâmetros para aferição de seu cumprimento. Apresentou todas as 
dimensões de acordo com o parágrafo 4-artigo 15 da portaria 55/smads/2017. 4.2-Dimensão 
Organização e Funcionamento- Recursos Financeiros- No item “Grau de organização das informações 
administrativas e financeiras” não são citadas os instrumentais da portaria 46/SMADS. 4.3- Dimensão 
Organização e Funcionamento-Gestão Administrativa: Descreveu  de acordo com a Portaria 46/smads. 
4.4- Dimensão Técnica Operativa –Trabalho com o usuário- Contemplado parcialmente, pois faltaram 
alguns itens: No item “Socialização das Informações”, a forma de aferição apresentada (Envio de 
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instrumentais mensais ao CRAS, DEMES e demais instrumentais que venham a serem criados) não se 
aplica  ao trabalho com usuário, mas sim à Gestão Administrativa.  4.5-Dimensão Técnico Operativa-
Trabalho com Famílias: Contemplado parcialmente,. Não foi explicado os itens “ participação dos 
familiares nos projetos de revitalização; aquisições dos familiares por atividade desenvolvida;”. 4.6-
Dimensão Técnico Operativa- Trabalho no Território-  Contemplado Parcialmente- Apesar de não ter 
seguido conforme a minuta de trabalho, contemplou todos os itens. 5-Forma de Cumprimento das 
Metas: Apresentou indicadores e no que se refere que para garantir o cumprimento das metas fará 
avaliações, não deixando claras as ações que garantirão o cumprimento. 6- Detalhamento da Proposta- 
6.2- Informações das instalações a serem utilizadas- Cita  que o imóvel disponibilizado para a execução 
do serviço será cedido pela OSC. Apresentou descrição e fotos do imóvel. 6.3- Vinculação da ação com 
as orientações do Plano Municipal de Assistência Social e diretrizes nacionais – LOAS, PNAS, SUAS, 
TIPIFICAÇÃO NACIONAL, PROTOCOLOS DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS, BENEFÍCIOS DE 
TRANSFERÊCIA DE RENDA- De maneira geral consegue fazer a vinculação das ações com as diversas 
legislações vigentes. 6.4- Forma de acesso dos usuários e controle de demanda ofertada: Contemplada 
em sua totalidade. 6.5- Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social de modo a 
evidenciar as estratégias de atuação para alcance das metas; Contemplado  Apesar de bem detalhado, 
no que se  refere  “ o trabalho social com as famílias será realizado por meio de ações que favoreçam a 
preservação do rompimento dos vínculos familiares e sociais...”, demonstrando a total falta de 
atenção.6.6- Forma de monitoramento e avaliação dos resultados: Contemplado. 6.7-Demonstração 
de metodologia do trabalho social com famílias: Contemplado. 6.8- Demonstração de conhecimento e 
capacidade de articulação com serviços da rede socioassistencial local e políticas públicas setoriais, no 
âmbito territorial: A OSC consegue demonstrar capacidade de articulação. 6.9.1- A OSC, no quadro de 
RH, se refere aos Assistentes Técnicos como Assistente Social e Psicólogo. Nos demais item, apresentou 
conforme solicitado no edital. 7 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA - 7.1. Descrição 
de receitas expressa pelo valor da parceria (de acordo com a Planilha Referencial de Custo dos 
Serviços elaborada pela SMADS) – Apresenta valores condizente com a planilha referencial de custos de 
SMADS. 7.2- Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos, esta de acordo com a portaria 
24/SMADS/2018 - Apresentado demonstrativo de custeio de acordo com a planilha referencial 
de SMADS. 7.3- Quadro de resumo de aplicação dos recursos financeiros: Apresentado conforme 
Tabela referencial de SMADS. Ressaltamos que o valor da parceria apresentado pela OSC não está em 
consonância com o previsto no edital para chamamento publico, mas sim com a nova planilha de 
referencia de smads. 7.5- Descrição de aplicação da verba de implantação: A OSC apresenta R$ 
5.000,00 para implantação do serviço, todavia os itens descritos não são previstos na Portaria 
42/SMADS/2016, de que trata esse item. 8.1- Contrapartida: Apresenta quadro de contrapartida em 
bens no valor de R$ 12.718,00. 9. Quadro de desembolso: Apresenta valor de custos diretos no valor de 
R$210.685,56 e contrapartido no valor de R$ 12.718,00. 10. Indicadores de avaliação: Apresentado 
indicadores de todas as 6 dimensões do plano de trabalho. Os Membros das Comissão  Edna Maria da 
Silva Orilhana- RF: 788720-5 presidente dessa comissão de avaliação, se posiciona com parecer 
insatisfatórias das Propostas  e os Titulares  da Comissão de Seleção Elaine Carolina Rodrigues- RF 
507.992-6 e Marlene Alves Teixeira Ribeiro da Silva –RF 510.005-4   se posicionam com parecer  das  
Propostas  Satisfatórias.  Sendo assim concluímos Grau Satisfatório  com adequações.  

 

 

 

 

 



Edna Maria da Silva Orilhana- RF: 788.720-5 
  Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
Elaine Carolina Rodrigues- RF: 507.992-6 
         Titular da Comissão de Seleção 
 
Marlene Alves Teixeira Ribeiro da Silva, RF: 510.005.4 
         Titular da Comissão de Seleção 
 

 

 

 

 

 


