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PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0008079-1 
SAS - MP 
EDITAL nº: 386/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – 
MODALIDADE: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - NCI 
CAPACIDADE: 200 VAGAS (120 PRESENCIAL E 80 DOMICÍLIO) 
 

Esta Comissão de Seleção informa que houve o recebimento de uma proposta ao 
Chamamento Público em questão da Organização Social Projeto Cultural Educacional Novo 
Pantanal - PROCEDU com CNPJ 08.926.150/0001-32 para a execução do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade: Núcleo de Convivência de Idosos - NCI, com a 
capacidade de atendimento de 200 vagas para idosos (120 presencial e 80 domicílio), sendo o 
serviço instalado no distrito de Vila Jacuí. O bem imóvel será disponibilizado pela própria 
Organização, sito a Rua Rio Boa Esperança, 713 – União de Vila Nova, CEP: 08072-290 – área 
de abrangência, conforme itens 3.1.4 e 3.1.5, do Edital. A proponente solicita verba de 
implantação no valor de R$ 5.000,00, descrevendo que será utilizada em pintura dos espaços 
de atividades do serviço e manutenção de parte elétrica e hidráulica das instalações, porém de 
acordo com o artigo 104 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 esta comissão não autoriza a 
concessão de verba de implantação. Quanto o mérito da proposta, em conformidade com a 
modalidade de parceria adotada, a proponente apresentou justificativa plausível para 
continuidade do serviço, citando a alta vulnerabilidade social do território, o rápido 
crescimento da população idosa e descrevendo suas demandas e necessidades de 
atendimento. As metas apresentadas contemplaram os indicadores qualitativos para execução 
do objeto de parceria, apresentando cronograma conforme o artigo 20 da Instrução Normativa 
03/SMADS/2018. Quanto à forma de cumprimento das metas demonstrou capacidade para 
atingi-las através de ações envolvendo usuários, famílias, comunidade e território, utilizando-
se de capacitações e reuniões com a equipe de trabalho e a escuta dos idosos para elaboração 
do planejamento das atividades. Refere que ofertará o necessário para a execução do objeto 
de acordo com o §1º do artigo 20 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018. O quadro de 
distribuição dos profissionais para operacionalização e gestão do serviço contempla o objeto 
do edital. A qualidade e o currículo das experiências sociais, com foco predominante na área 
da assistência social, demonstram conhecimento do serviço, objeto deste Edital; a capacidade 
e a disposição de manter a relação de referência e contrarreferência com o CRAS - Centro de 
Referência de Assistência Social de São Miguel Paulista e demais serviços, de forma a operar 
suas ações em rede e a atender a demanda dos usuários, bem como, atender as orientações 
do gestor da parceria; pela disposição em garantir o caráter público da ação da parceria com a 
Prefeitura do Município de São Paulo, na divulgação do serviço a ser prestado e na atenção ao 
usuário, capacidade de realizar parcerias, sendo viável sua execução estabelecendo desta 
forma a identidade e a reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua 
cooperação, da parceria. Quanto à verificação da Previsão de Receitas e Despesas (PRD) 
constante em plano de trabalho, a proponente apresentou tabela com descrição dos itens de 
despesas com custo total conforme previsto em Edital sendo R$ 40.900,75 para OSC sem isenção 



da cota patronal. Com relação ao item Concessionárias a proponente apresentou valor acima do 
referido em Planilha Referencial de Composição dos Custos do Serviço da Portaria 
24/SMADS/2018, bem como apresentou rateio utilizando porcentagem, sem descrever a 
metragem da área ocupada pela sede e pelo serviço socioassistencial, em desacordo com o 
inciso I do artigo 43 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018. Ainda de acordo com o artigo 
43, em seu inciso II, não foi possível identificar a existência de espaços exclusivos reservados 
para o serviço socioassistencial e distinto do espaço reservado à OSC e de outro serviço 
socioassistencial mencionado em rateio (SASF). Desta forma, esta comissão sugere vistoria do 
CEM para constatação e adequações necessárias, cabendo ao Gestor da Parceria verificar o 
acompanhamento. A proponente cita no plano de trabalho que visará alcançar as metas 
estipuladas e atingir as classificações “superior e suficiente”, descrevendo quais serão os meios 
disponíveis a serem utilizados para fiscalização da execução da parceria, assim como dos 
procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no 
cumprimento das metas e objetivos. Caberá recurso contra deliberação da comissão de 
seleção no prazo de 5 dias úteis a partir da sua publicação no Diário Oficial da Cidade, devendo 
ser fundamentado e, caso necessário, instruído com documentos pertinentes. 

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da OSC 
Organização Social Projeto Cultural Educacional Novo Pantanal - PROCEDU com CNPJ 
08.926.150/0001-32 e observando o grau de adequação da mesma, é considerado:  
GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. 
 

 
São Paulo, 12 de novembro de 2018. 
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