
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2019/0008905-7 
SAS - Mooca 
EDITAL nº: 2011/SMADS/2020 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: República  
Modalidade de serviço: República para Adultos 
CAPACIDADE: 60 vagas distribuídas em 04 unidades 
 
Foi apresentada a Comissão de Seleção 01 (uma) proposta para o Edital 011/SMADS/2020 
pela OSC APOIO – ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE – CNPJ: 

74.087.081/0001-45. Foi dado prazo para entrega das complementações e/ou 
explicações tendo sido entregues em tempo hábil. Partindo dos parâmetros 
estabelecidos pela Instrução Normativa SMADS nº 03/2018 segue avaliação realizada pela 
Comissão de seleção ao Plano de Trabalho apresentado:  
A proponente – apresentou a disponibilidade em estabelecer a parceria com a 

municipalidade, viabilidade de execução do serviço, descrição de metas a serem atingidas e 

parâmetros para aferição de seu cumprimento de forma adequada, bem como o 

cumprimento das metas em todas as dimensões propostas quais sejam: Estrutura Física e 

Administrativa: demonstrou disponibilidade na manutenção dos cômodos e mobiliários 

através de higienização, manutenção e reposição mobiliária sempre que necessária através 

de repasse mensal e/ou disponibilização de SMADS, fornecimento de materiais para 

garantia das ofertas apresentadas no plano de trabalho; Serviços, Processos ou Atividades: 

apontaram que 100% dos serviços, processos, prontuários, PIA serão elaborados 

diariamente e atualizados no semestre; Produtos ou Resultados: registro dos usuários 

atendidos diariamente em listas de presença, prontuários, PIA e em instrumentos próprios 

e/ou disponibilizados por SMADS, realização de 100% das atividades previstas no Plano de 

Ação Semestral, mecanismos de apuração de satisfação dos usuários serão realizados por 

meio de caixa de avaliação e sugestões após as atividades realizadas, rodas de conversa, 

assembleias, atendimentos individuais e em grupos; Recursos Humanos: garantia de 

participação de mais de 90% dos funcionários nas capacitações no semestre, garantia de 

que o quadro de RH mantenha-se completo ou incompleto por período legal previsto para 

substituição. Quanto a metodologia de trabalho apresentaram de acordo com a tipologia 

bem como demonstraram a metodologia a ser utilizada no trabalho social com famílias – 

Mapeamento de vínculos afetivos - família e família extensa. Apresentou grade de 

atividades socioeducativas em acordo a tipologia deste Edital. Em relação aos recursos 

financeiros, a Organização Social apresentou PRD adequadamente.  Apresentaram como 

contrapartida o 03(três) computadores e 03 (três) impressoras perfazendo um total de 

R$6.000,00. Não apresentaram serviços de contabilidade. Solicitaram verba de implantação 

no valor de R$ 11.240,07 conforme Edital. 

Conclusão da Comissão: A proposta entregue pela proponente APOIO – ASSOCIAÇÃO DE 
AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE –, CNPJ 74.087.081/0001-45 demonstra experiência 
tanto no território quanto na execução do serviço afeto ao Edital, apresentou no Plano de 
trabalho o detalhamento da proposta de acordo com o serviço proposto, atendeu 
satisfatoriamente as complementações solicitadas. Solicitaram verba de implantação e a 



comissão entende ser plausível tal requisição, porém somente no caso de mudança de 
endereço para realizar adequações e demais questões referentes ao imóvel, se for o caso.  
Essa comissão considera a proposta apresentada compatível e adequada ao Edital e tendo 
em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta e observando o 
grau de adequação da mesma, é considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. 
 
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020 
 
MARCIA ROTHEN - RF: 823.567.8 

Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 

 

JULIANA MARQUES DE LIMA SILVA - RF: 823.578.3 

 Titular da Comissão de Seleção 
 
ANA PAULA PIMENTEL MICHEL - RF: 671.503.6 

 Titular da Comissão de Seleção 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


