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((TITULO) : 6024.2018/0008233-6 
((TEXTO)) ((NG))PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO E LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA se for o 
caso((CL)) 
SAS - SÉ,  
EDITAL nº: 434/SMADS/2018,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA PESSOAS EM PERÍODO 
DE COVALESCENÇA 
CAPACIDADE: 13 VAGAS/MASCULINAS 
(Texto do Parecer) 
Foram considerados para análise da proposta apresentada os seguintes elementos:  
Grau de Adequação da proposta aos termos e valores de referência constantes do Edital e os elementos 
constantes no Artigo  25 da. Instrução Normativa 03/SMADS/2018.   
 Quanto a análise dos documentos entregues por parte da proponente temos a considerar : 
OSC – Grupo Espírita Batuira :   
 - Dados do Serviço – A OSC apresentou parcialmente, visto que nos subitens; 1.5 colocou apenas 02 
Distritos dos 08 que compõem a abrangência da SAS/SÉ; 1.6 não é abrangência Municipal como 
descreveu a Osc  e,  sim, Distrital com a abrangência dos 08 Distritos e por último, não item 3.1.3 – Do 
Objeto pg.2 do Edital – a Osc utilizou a palavra “internação”, que não consta do Edital e nem tampouco, 
faz parte da terminologia da  Política de Assistência Social.   
- Identificação da Proponente – A OSC apresentou de acordo com o Edital de Chamamento. 
- Descrição da Realidade Objeto da Parceria – A Osc não descreveu conforme o solicitado neste item e 
nem tampouco, demonstrou  o nexo entre as atividades e as metas a serem atingidas. 
- Descrição das Metas a serem atingidas e Parâmetros para aferição de seu cumprimento – A Osc 
apresentou de forma incompleta e também, não demonstrou como alcançaria os indicadores qualitativos, 
art. 116. Apresenta indicadores próprios, que não estão relacionados a Legislação. 
- Detalhamento da Proposta – a Osc, apresentou os subitens, do Edital de Chamamento, sem 
aprofundamento e detalhamento da metodologia a ser seguida na prática cotidiana do Serviço e não 
descreve, como se dará parte de suas atividades, que exigem profissionais da área da saúde. 
- Plano de Aplicação dos Recursos da Parceria – A Osc apresentou esse item com incongruências: não há 
o cargo de Assistente Técnico; 7.1.3 há erro no valor total da Parceria; incorreções no número do edital, 
no número de processo e no Termo de Colaboração. 
Diante dos apontamentos acima expostos, a Comissão de Seleção, avalia que a proposta da Osc – Grupo 
Espírita Batuira é Insatisfatória. 
1 – PARA UMA ÚNICA PROPOSTA RECEBIDA 
Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da OSC – Grupo Espírita 
Batuira e CNPJ – 61.989.000/0001-50 e observando o grau de adequação da mesma, é considerado:  
São Paulo, 22  de Novembro de 2018 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Andréa Cali RF 588.427.6 
Titular da Comissão de Seleção: Sandra Ferreira Fonseca Magretti RF 799.004.9 
Titular da Comissão de Seleção: Daise Staut Zukeran RF 308.158.3 
 


