
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO  
(Encaminhar para SMADS – IMPRENSA) 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0009379-6 
SAS - AFC 
EDITAL nº: 469/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: CENTRO DE ACOLHIDA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
CAPACIDADE: 20 VAGAS 
 
Em Sessão Pública realizada no dia 30/11 na SAS Aricanduva, foi recebida uma única proposta, 
entregue pela OSC Fundação Comunidade da Graça. Esta comissão de seleção realizou análise 
técnica da proposta e apresenta parecer conclusivo. No que tange ao mérito da proposta, de 
acordo com o artigo 25 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, o Plano de Trabalho 
apresentado atinge grau satisfatório de adequação, pois está em conformidade com a 
legislação em vigor, com as normas da SMADS pertinentes à tipificação e com o custo total do 
serviço conforme valor de referência constante no edital. A OSC demonstrou que possui 
experiência com serviços da Proteção Social Básica e Especial no território da SAS AFC, 
inclusive nesta tipologia de serviço. Ficou demonstrada a reciprocidade de interesse das partes 
na celebração, em mútua colaboração do Termo de Colaboração.  Analisando o Plano de 
Trabalho, verificamos a viabilidade de sua execução, apresentação da Previsão de Receitas e 
Despesas de acordo com os parâmetros do edital, descrição dos meios a serem utilizados para 
fiscalização da execução da parceria e procedimentos para avaliação da execução física e 
financeira no cumprimento das metas e objetivos. Tendo em vista que para o edital acima 
descrito, recebemos uma única proposta da OSC Fundação Comunidade da Graça, CNPJ 
01.501.866/0001-49 e observando o grau de adequação da mesma, é considerado: GRAU 
SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO.  

São Paulo, 06 de dezembro de 2018. 
 
Roberta de Paula Teixeira - RF: 788.542.3 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
Vanessa de Souza Ferreira - RF: 788.719.1 
Titular da Comissão de Seleção 
 
Sandra Aparecida de Moura Oliveira - RF: 517.523.2 
Titular da Comissão de Seleção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAUDA PARA PUBLICAÇÃO NO DOC.  
(Encaminhar para SMADS – EXPEDIENTE) 
 
((TITULO))6024.2018/0009379-6 
((TEXTO)) ((NG))PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO  
 
SAS - AFC,  
EDITAL nº: 469/SMADS/2018,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: CENTRO DE ACOLHIDA PARA MULHERES VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA, 
CAPACIDADE: 20 
 
Em Sessão Pública realizada no dia 30/11 na SAS Aricanduva, foi recebida uma única proposta, entregue 
pela OSC Fundação Comunidade da Graça. Esta comissão de seleção realizou análise técnica da proposta 
e apresenta parecer conclusivo. No que tange ao mérito da proposta, de acordo com o artigo 25 da 
Instrução Normativa 03/SMADS/2018, o Plano de Trabalho apresentado atinge grau satisfatório de 
adequação, pois está em conformidade com a legislação em vigor, com as normas da SMADS pertinentes 
à tipificação e com o custo total do serviço conforme valor de referência constante no edital. A OSC 
demonstrou que possui experiência com serviços da Proteção Social Básica e Especial no território da 
SAS AFC, inclusive nesta tipologia de serviço. Ficou demonstrada a reciprocidade de interesse das partes 
na celebração, em mútua colaboração do Termo de Colaboração.  Analisando o Plano de Trabalho, 
verificamos a viabilidade de sua execução, apresentação da Previsão de Receitas e Despesas de acordo 
com os parâmetros do edital, descrição dos meios a serem utilizados para fiscalização da execução da 
parceria e procedimentos para avaliação da execução física e financeira no cumprimento das metas e 
objetivos. Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da OSC 
Fundação Comunidade da Graça, CNPJ 01.501.866/0001-49 e observando o grau de adequação da 
mesma, é considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. 
 
São Paulo, 06 de dezembro de 2018. 
Roberta de Paula Teixeira - RF: 788.542.3 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
Vanessa de Souza Ferreira - RF: 788.719.1 
Titular da Comissão de Seleção 
Sandra Aparecida de Moura Oliveira - RF: 517.523.2 
Titular da Comissão de Seleção 


