
 
                                                        PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0009680-9 
SAS - MP 
EDITAL nº: 502/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – 
NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - NCI 
CAPACIDADE: 100 vagas - (6O Convivência - 40 Domicílio) 

A comissão de Seleção recebeu para este Edital de Chamamento 01 (uma) proposta da 
Associação Comunitária das Mulheres do Movimento Sem Terra de Ermelino Matarazzo - MST, 
com CNPJ 68.478.791/0001-01. Após a Sessão Pública realizada em 12/12/2018, os membros 
da comissão de seleção realizaram a análise técnica da proposta apresentada, norteando-se 
pelo previsto na Instrução Normativa n°. 3 - artigos 25 e 27, considerando o que segue: 

- A Associação Comunitária das Mulheres do Movimento Sem Terra de Ermelino Matarazzo - 
MST, apresentou PLANO DE TRABALHO, no qual as metas a serem atingidas estão em 
desacordo com o artigo 116 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, não tendo apresentado 
o respectivo cronograma e forma de seu cumprimento. No detalhamento da proposta cita 
legislação que orienta o trabalho voltado à Assistência Social, porém não vinculando-a às ações 
que pretende realizar, ainda assim sem ênfase na tipologia ora pleiteada. Na metodologia de 
trabalho apresentada menciona diversos teóricos, contudo não demonstra a forma como 
desenvolverá o trabalho em consonância com os respectivos métodos. Faz menção à GRAS 
como documento que orientará o planejamento das atividades, sendo que esse instrumental 
já foi substituído pelo Plano de Ação Semestral (PLAS), conforme Instrução Normativa 05 de 
31/08/2018. Quanto ao quadro de Recursos Humanos, não apresenta distribuição dos 
profissionais para operacionalização do trabalho a ser executado. Em relação aos custos 
apresentados, prevê pagamento de despesas em cheques, porém não estipula valor e cita a 
Portaria 55/SMADS/2017 - já revogada. Diante das razões elencadas e considerando que o 
Plano de Trabalho apresentado contraria a legislação em vigor/previsto em edital, concluímos 
que referida OSC deve ser DESCLASSIFICADA. 

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma  proposta da OSC Associação 
Comunitária das Mulheres do Movimento Sem Terra de Ermelino Matarazzo - MST - CNPJ 
68.478.791/0001-01 e observando o grau de adequação a mesma é considerada:  

GRAU INSATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO, ficando o mesmo impedido de prosseguimento. 
 
São Paulo, 20 de Dezembro de 2018. 
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