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Para este edital, a comissão de seleção recebeu 01 (uma) proposta da OSC INSTITUTO VIDA 

SÃO PAULO, conforme analise a seguir: 

A proposta apesar de não seguir fielmente a minuta do plano de trabalho especificado em edital 

apresenta proposta em congruência com as legislações vigentes, experiência em serviços conveniados da 

Proteção Social Especial/SMADS, e já se encontra com conveniamento emergencial para a tipologia ora 

indicada. Descrevem os indicadores de acordo com a Portaria N.º55/SMADS/2017, apresentado como 

metas valores quantitativas dos indicadores e suas formas de cumprimento, apresentando no corpo da 

proposta capacidade em atendê-las em compatibilidade com as ofertas e padrões estabelecidos.  

Apresenta instalações compatíveis com a necessidade do serviço, bem como fotos dos espaços. 

Demonstra capacidade de articulação com serviços socioassistenciais e outras Políticas Públicas.  

  No que se refere ao quadro de recursos humanos, encontra-se em conformidade em sua 

quantidade e descrição de atribuições e competências. No que tange aos custos, a OSC apresentou valores 

incompatíveis, entretanto após solicitação desta comissão, reapresentou em data estabelecida, quadro de 

aplicação dos valores retificado e então compatíveis com o estabelecido em edital. O plano apresenta 

falhas formais no que tange ao detalhamento da proposta – especificamente no item 06, que não 

inviabiliza a parceria, entretanto entendemos que  mesma deve ser corrigida no processo de celebração da 

parceria.    

Considerando o recebimento de apenas 01 (uma) proposta e que a mesma encontra-se 

satisfatória, a comissão é favorável à celebração da parceria.  

 

São Paulo, 27 de setembro de 2018. 
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