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Trata-se de parecer conclusivo referente ao chamamento público para seleção de proposta 
para a celebração da parceria com a Prefeitura de São Paulo, por intermédio da SMADS e 
operacionalizada pela Supervisão de Assistência Social do Butantã, na modalidade Termo de 
Colaboração, em conformidade com o Edital nº 319/SMADS/2018. 
No dia 06/08/18 a Comissão de Seleção recebeu uma proposta da seguinte organização social: 
Lar Batista de Crianças. Após a sessão pública, realizada no dia 31/08/18 na SAS Butantã, os 
membros que compõe a Comissão de Seleção realizaram análise dos elementos descritos, na 
proposta em conformidade com os pressupostos do edital de chamamento público 
319/SMADS/2018 e portaria 55/SMADS/2017, sob os quais fornecem subsídios para 
considerações e parecer técnico conclusivo a seguir: 
A organização Lar Batista de Crianças apresentou documentação que comprova atuação na 
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, demonstrando experiência prévia na 
realização do objeto da parceria, Certificado de Matrícula em SMADS e CEBAS; 
O Plano de Trabalho apresenta falhas formais, entendemos que as mesmas não comprometem 
as metas, resultados e custo do serviço; 
A referida proposta encontra-se em consonância aos termos e valores de referencia 
constantes no edital; 
A proposta está de acordo com a modalidade de parceria adotada; demonstra identidade e 
reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, do termo de 
colaboração; possui viabilidade na execução do serviço; o cronograma de desembolso 
previstos no Plano de Trabalho está de acordo com os pressupostos no Edital de chamamento 
319/SMADS/2018. 
Conclusão: 
A partir do exposto, a Comissão de Seleção considera que a OSC Lar Batista de Crianças está 
APTA para celebração do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social. 
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