
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO e LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/000.8020-1 
SAS – Ermelino Matarazzo 
EDITAL nº: 423/SMADS/2018  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV -CJ 
CAPACIDADE: 60 Vagas  

Tendo em vista o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da OSC União Cidade Líder 
Pró Melhoramentos do Bairro, CNPJ 50.861.129/0001-62 e, em observância a Lei Federal nº 
13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, Decreto nº 57.575/2016 e, Lei Municipal 13.153/2001 
e Instrução Normativa 03/SMADS/2018; esta comissão de seleção realizou a análise dos elementos 
descritos na proposta apresentada, considerando-a como SATISFATÓRIA e, ainda que contenha 
falhas formais está em conformidade com os incisos do Artigo. 27 da Normativa 03/SMADS/2018, 
apresentando também documentações que comprovam sua experiência de atuação no segmento e 
no território, vinculação com o SUAS e por fim, na proposta analisada constam descrição de quais 
serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria.  

Ainda, a proponente solicita verba de Implantação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que 
será avaliada, nos termos da legislação e validada pelo gestor da parceria considerando o plano de 
gastos apresentado. Apresentou também em sua proposta lista de bens permanentes já presentes no 
serviço, visto ser este de continuidade. 

A OSC apresentou outro imóvel, propondo assim mudança de endereço para prédio que favoreça a 
inclusão do usuário com deficiência.  

São Paulo, 14 de novembro de 2018 
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LAUDA PARA PUBLICAÇÃO NO DOC. (Times New Roman – 10) 
(Encaminhar para SMADS – EXPEDIENTE) 
 
((TITULO)) 6024.2018/000.8020-1 
 ((TEXTO))((NG))PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO E LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA 
((CL)) 
SAS - EM,  
EDITAL nº:423/SMADS/2018,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV -CJ , 
CAPACIDADE: 60. 
Tendo em vista o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da OSC União Cidade Líder Pró 
Melhoramentos do Bairro, CNPJ 50.861.129/0001-62 e, em observância a Lei Federal nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei nº 13.204/2015, Decreto nº 57.575/2016 e, Lei Municipal 13.153/2001 e Instrução 
Normativa 03/SMADS/2018; esta comissão de seleção realizou a análise dos elementos descritos na 
proposta apresentada, considerando-a como SATISFATÓRIA e, ainda que contenha falhas formais está 
em conformidade com os incisos do Artigo. 27 da Normativa 03/SMADS/2018, apresentando também 
documentações que comprovam sua experiência de atuação no segmento e no território, vinculação com o 
SUAS e por fim, na proposta analisada constam descrição de quais serão os meios disponíveis a serem 
utilizados para a fiscalização da execução da parceria.  
Ainda, a proponente solicita verba de Implantação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que será 
avaliada, nos termos da legislação e validada pelo gestor da parceria considerando o plano de gastos 
apresentado. Apresentou também em sua proposta lista de bens permanentes já presentes no serviço, visto 
ser este de continuidade. 
A OSC apresentou outro imóvel, propondo assim mudança de endereço para prédio que favoreça a 
inclusão do usuário com deficiência.  
São Paulo, 14 de novembro  de 2018 
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