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((TITULO) : 6024.2019/0005775-9 

((TEXTO)) ((NG))PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO E LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA se for o 

caso((CL)) 

SAS - SÉ,  

EDITAL nº: 250/SMADS/2019,  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: AUTONOMIA EM FOCO 

CAPACIDADE: 150 VAGAS/MASCULINAS 

(Texto do Parecer) 

Foram considerados para análise da proposta apresentada pela OSC Serviços Assistenciais Senhor Bom 

Jesus dos Passos 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 à análise dos documentos entregues por parte da proponente temos a considerar: 

OSC –  

 - Dados do Serviço – A OSC apresentou de acordo com o edital de Chamamento. 

Descrição da realidade apresenta conhecimento dos documentos norteadores da política de assistência 

fazendo a conexão com as metas e ações planejadas.  

-Em relação às metas a serem atingidas e parâmetros para sua aferição a OSC apresenta as 4 dimensões, 

conforme preconiza a portaria 03/SMADS/2018.  

Quanto à vinculação da ação com as orientações do Plano Municipal de Assistência Social e Diretrizes 

Nacionais - LOAS, PNAS, SUAS, TIPIFICAÇÃO NACIONAL, PROTOCOLOS DE GESTÃO 

INTEGRADA DE SERVIÇOS, BENEFÍCIOS DE TRANFERENCIA DE RENDA contempla o disposto 

no edital.  

A Forma de Acesso dos usuários e controle de oferta e demanda está em conformidade com o edital e 

Tipificação da Rede Socioassistencial e Regulação de Parceria da Política de Assistência Social.  

Metodologia de trabalho apresentada destaca a convivência e fortalecimento de vínculos, dando ênfase 

para a acolhida, escuta, Diagnóstico social para elaboração do PIA. Vala ressaltar que se faz necessário 

aprofundar o trabalho com as famílias e também, fomentar o protagonismo de pais e/ou responsáveis, 

para que esse público não permaneça sem o devido acompanhamento, no espaço do Serviço. 

 

- Plano de Aplicação dos Recursos da Parceria- A proponente solicita verba de implantação no valor de 

um repasse para realizar reparos e adequações da instalação física e emissão de AVCB. 

 

1 – PARA UMA ÚNICA PROPOSTA RECEBIDA 

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da OSC Serviços 

Assistenciais Senhor Bom Jesus dos Passos, CNPJ 56.100.068/0001-05 e observando o grau de 

adequação da mesma, é considerado: Satisfatório.  

São Paulo, 10 de Outubro de 2019. 
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