
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO e LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0008222-0 
SAS – MB 
EDITAL nº: 414/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SCFV Núcleo de Convivência para Idosos 
CAPACIDADE: 100 vagas, sendo 60 vagas para convivência e 40 para acompanhamento em 
domicilio 
 
O Comitê de Avaliação do Edital 414/SMADS/2018 se reuniu em 05 de novembro de 2018 para 
analisar o Plano de Trabalho entregue pela OSC INSTITUTO DE RECUPERAÇÃO E NATAÇÃO 
ÁGUA CRISTALINA. A OSC formaliza sua fundação em 1998, em 2007 inicia a parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em 2009 com a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social – SMADS. Sendo possível comprovar sua experiência nos documentos 
juntados no processo SEI. A OSC elaborou o Plano de Trabalho conforme orientado em Edital, 
de forma SATISFATÓRIA, apresentando o conhecimento do publico alvo, do território e Distrito 
no qual esta inserida, dos equipamentos existentes com os quais realiza parcerias, adequação 
as legislações em vigor, tipificação do serviço objeto deste Edital. Apresenta as dimensões 
conforme Normativa 03/SMADS/18, sendo que na forma de aferição adota a pesquisa de 
satisfação e caixa de sugestões. Apresenta comprometimento com avaliação das ações e 
disposição para manter a parceria junto ao gestor da parceria. Em vinculação da Ação, 
apresenta historicidade da legislação e analise das mesmas, sem contudo vincular com a ação 
que será realizada junto aos usuários, entretanto, não compromete a ação, tão pouco invalida 
o Plano. No item 7.3 na tabela de rateio, apontando a OSC como unidade envolvida para rateio 
de concessionárias. No quesito Receitas e Despesas, o Comitê realizou comparação com a 
planilha base de SMADS sendo que foi apresentado realocação de parte do valor do item 
Material Pedagógico e Outras Despesas para Recursos Humanos e Oficinas, esclarecendo por 
email que não implicará em perda da qualidade do serviço prestado, tendo em vista que 
realizou levantamento destas, e assim, as pode assegurar. Considerando ainda o tempo de 
trabalho realizado no território, o comprometimento da OSC em realizá-lo em consonância 
com as legislações que referenciam o trabalho na Assistência Social destinado ao segmento 
foco deste Edital, e tendo recebido uma única proposta da OSC INSTITUTO DE RECUPERAÇÃO 
E NATAÇÃO ÁGUA CRISTALINA – CNPJ 02.498.522/0001-90 e observado o grau de adequação 
da mesma é considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. 
 

São Paulo, 12 de novembro de 2018. 
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