
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0008212-3  
SAS - LA 
EDITAL nº: 410/SMADS/2018, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA 
CAPACIDADE: 80 VAGAS 

A comissão de avaliação recebeu para o serviço objeto deste edital uma única 
proposta, ofertada pela Organização da Sociedade Civil “INSTITUTO SOCIAL SANTA LÚCIA” e, 
após a conferência da documentação e análise da proposta, verificou os pontos que se 
seguem: 
 A Organização apresentou proposta suficiente aos termos e valores de referência 
constantes no edital 410/SMADS/2018, na medida em que aponta o detalhamento dos itens 
propostos no Plano de Trabalho apresentado de maneira satisfatória à realidade objeto da 
parceria, entretanto no que se refere à descrição da realidade objeto da parceria, a OSC 
aponta como referência de gestão estatal CREAS/CREAS POP. Ocorre que esta SAS não possui 
CREAS/CREAS POP, sendo portanto, que a vinculação/referência de gestão estatal deverá ser a 
SAS/CRAS Lapa. 
 No que se refere às metas, a Organização se propõe a contemplá-las, entretanto em 
seu conteúdo aponta parâmetros de forma abrangente, sem um nível de detalhamento mais 
aprofundado e que, portanto, será necessário o monitoramento sistemático do gestor da 
parceria e respectiva comissão designada no que concerne ao desenvolvimento das atividades.  
 Quanto à forma de monitoramento e avaliação dos resultados do trabalho, a 
Organização coloca em seu plano que as ações serão monitoradas através de relatórios 
mensais, qualitativos e quantitativos, PIA, pesquisas de grau de satisfação dos usuários, entre 
outras possibilidades. 
 Quanto à utilização de verba referente às horas técnicas, a execução da mesma será 
sistematicamente acompanhada e avaliada pela gestão da parceria, sendo que a mesma não 
será disponibilizada para eventos realizados pela OSC, e sim, disponibilizada mensalmente 
para o Serviço objeto deste chamamento. 
 A Organização comprovadamente desenvolve atividades dentro da Proteção Social 
Especial em conformidade com a tipificação municipal de Serviços Socioassistenciais, através 
de parcerias já existentes com o poder público. 
 A Organização “INSTITUTO SOCIAL SANTA LÚCIA”, conforme análise da documentação 
entregue possui mérito, em conformidade com a modalidade da parceria, bem como em todos 
os serviços já executados nesta Supervisão de Assistência Social da Lapa, mantendo identidade 
e reciprocidade de interesses das partes na manutenção do serviço. 
 Embora o plano de trabalho se apresente de forma ampla e geral, sem detalhamento e 
especificidades nos itens das metas, o mesmo não compromete o desenvolvimento das ações 
propostas, sendo que para a execução da fiscalização do Termo de Colaboração, serão 
adotados Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação, sempre que realizada a visita in 
loco do gestor da parceria designado pela SAS, Relatório Técnico Semestral de Monitoramento 
e Avaliação da Parceria, Parecer Técnico de análise dos documentos para Ajuste Financeiro 
Mensal, análise e adoção de procedimentos necessários quando do ajuste da anualidade e 
prestação de contas final. 
 A Organização apresentou cronograma de desembolso, com custos diretos e indiretos, 
bem como, contrapartidas em bens. 
 Tendo em vista que para o Edital acima descrito, recebemos uma única proposta da 
OSC “INSTITUTO SOCIAL SANTA LÚCIA” – CNPJ 03.841.493/0001-80 e observando o grau de 
adequação da mesma, é considerado: 
GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. 
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