
 
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO e LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2019/0004985-3 
SAS - LA 
EDITAL nº: 223/SMADS/2019 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de 
Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos / CEDESP 
CAPACIDADE: 160 
Em atenção ao Edital 223/SMADS/2019 esta Comissão de Seleção recebeu 02 propostas:  
INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANÍBAL – CNPJ – 62.715.529/0001-49 e ECOS – ESPAÇO, 
CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS – CNPJ 02.539.959/0001-25. Após a Sessão Pública 
realizada em 02 de Setembro de 2019 os membros da Comissão de Seleção analisaram o 
mérito das propostas apresentadas, conforme a Instrução Normativa Nº 3 SMADS/2018. 
Na análise da proposta do Instituto Rogacionista Santo Aníbal foi possível  identificar a 
referência aos indicadores e parâmetros para aferição das metas conforme a IN 
03/SMADS/2018. A menção a vinculação das ações com as orientações do Plano Municipal de 
Assistência Social e diretrizes Nacionais são citadas  a contento, bem como, a metodologia do 
trabalho com família.  
Demonstra conhecimento sobre as especificidades do território e capacidade de articulação 
com os serviços sócio assistencial e demais políticas públicas setoriais da região de 
abrangência do serviço. 

Faz referência aos eixos tecnológicos quanto ao nº de vagas, porém não especifica o nº total 
de horas por módulo. 
Quanto ao quadro de Recursos Humanos especifica as habilidades, atribuições e 
competências, porém há  algumas ressalvas no que se refere as atribuições previstas na Norma 
Técnica. 
Vincula a parceria entre SAS e CRAS LAPA no acompanhamento na gestão da parceria 
indicando ações conjuntas que visam assegurar a boa execução do objeto deste Edital. 
Descreve as despesas expressas pelo valor da parceria apresentados mensal anual e total da 
em consonância com o Edital e refere isenção da cota patronal.  
Não apresentou custos com aluguel, IPTU, apresenta contra partida em bens e não solicita 
recurso para implantação do serviço.  
A OSC reapresentou o plano de Trabalho conforme a notificação por irregularidade para 
adequações conforme o previstos no Inciso 1º do Artigo 24 da IN  03 de Agosto de 2018, 
atendendo integralmente as  alterações solicitadas . 
A proposta possui falhas formais, porém sem comprometimento das metas, resultados e custo 
total do serviço. 
Na análise da proposta da OSC – Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS foi possível 
identificar a referência aos indicadores e parâmetros para a aferição das metas conforme a IN 
03/SMADS/2018, bem como, a forma de cumprimento das metas, a menção a Vinculação da 
Ação com as orientações do PLAS e Diretrizes Nacionais.  Apresentou adequadamente 
metodologia, forma de monitoramento e avaliação dos resultados. Demonstrou  capacidade 
de articulação com os serviços da rede. No que se refere aos Recursos humanos, a quantidade 
está em desacordo com o previsto na Tipificação do Serviço – Portaria 46/SMADS/2010. Na 
especificação da distribuição dos profissionais apresentou os cursos ofertados, bem como, os 
módulos, carga horária e eixos tecnológicos conforme o previsto na RESOLUÇÃO 
829/COMAS/2014  e pelo FIC – Formação Inicial e Continuada. No que se refere ao item Plano 
de Aplicação dos Recursos da Parceria, apresentou valores divergentes na PREVISÃO DE 
RECEITAS E DESPESAS  e os valores do quadro de desembolso estão incompatíveis com o valor 



do Repasse Mensal da Parceria previsto na Planilha Referencial de composição dos custos do 
serviço, Portaria 24/SMADS/2018. 
Embora tenha reapresentado o Plano de Trabalho com as alterações solicitadas na Notificação 
por Irregularidade para adequações, no que se refere aos itens: aplicação dos recursos da 
parceria apresentou valores a menor comparada ao proposto no Edital 223/SMADS/2019 e 
quanto aos Recursos Humanos a quantidade e remuneração estão em desacordo com o 
previsto nas legislações vigentes, assim podendo comprometer a qualidade dos serviços 
ofertados, considerando a não oferta de contra partidas. 
Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos 02 (duas) propostas, conforme 
listagem a seguir, concluímos pelo seguinte resultado:  

PROPOSTAS 
RECEBIDAS 

CNPJ NOME DA OSC GRAU DE 
ADEQUAÇÃO 

1  62.715.529/0001-49  Instituto Rogacionista Santo Aníbal SATISFATÓRIO 

2 02.539.959/0001-25 ECOS – Espaço, Cidadania e 
Oportunidades Sociais 

INSATISFATÓRIO 

Considerando que a análise das propostas resultou em uma única com grau SATISFATÓRIO de 

adequação, fica a mesma considerada apta para celebrar a parceria neste estágio do certame.  

São Paulo,  16 de setembro de 2019. 
Ana Maria Lopes Calbar - Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
_________________________________________________________________ 
 
 Leila Nordi Murat - Titular da Comissão de Seleção 
_________________________________________________________________ 
 
 Maria Iracema da Silva - Titular da Comissão de Seleção 
_________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


