
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO (SÍTIO) 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0007011-7 
SAS - VM 
EDITAL nº: 363/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV -
Modalidade: Centro para Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses e Adolescentes de 12 a 14 anos 
e 11 meses - CCA 
CAPACIDADE: 360 
 
Para este edital, a comissão de seleção recebeu 01 (uma) proposta da OSC Associação 

Dehoniana Brasil Meridional, conforme análise a seguir: A OSC apresentou Plano de Trabalho 

em congruência com as legislações vigentes pertinentes à tipificação do serviço 

socioassistencial a ser executado. No que tange às metas, apresentou em conformidade com o 

estabelecido em edital. No que se refere ao quadro de recursos humanos, encontra-se em 

conformidade em sua quantidade e descrição de atribuições e competências. Com relação aos 

custos, a OSC indica valores compatíveis com o estabelecido em edital. Deste modo, 

verificamos a viabilidade de celebração da parceria. 

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da OSC 
Associação Dehoniana Brasil Meridional, CNPJ: 04.730.949/0001-06 e observando o grau de 
adequação da mesma, é considerado:  
GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO 
 
 
São Paulo, 11 de outubro de 2018 
 
Sheila Mara dos Santos/RF823.548-1 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
Roseane Alves dos Anjos/RF779.393-6 
Titular da Comissão de Seleção 
 
Lilian Deise de Souza/RF779.357-0 
Titular da Comissão de Seleção 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAUDA PARA PUBLICAÇÃO NO DOC.  
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EDITAL nº: 363/SMADS/2018,  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV -

Modalidade: Centro para Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses e Adolescentes de 12 a 14 anos e 11 meses 
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CAPACIDADE: 360. 

Para este edital, a comissão de seleção recebeu 01 (uma) proposta da OSC Associação Dehoniana Brasil 

Meridional, conforme análise a seguir: A OSC apresentou Plano de Trabalho em congruência com as 

legislações vigentes pertinentes à tipificação do serviço socioassistencial a ser executado. No que tange às 

metas, apresentou em conformidade com o estabelecido em edital. No que se refere ao quadro de recursos 

humanos, encontra-se em conformidade em sua quantidade e descrição de atribuições e competências. 

Com relação aos custos, a OSC indica valores compatíveis com o estabelecido em edital. Deste modo, 

verificamos a viabilidade de celebração da parceria. 

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

Dehoniana Brasil Meridional, CNPJ: 04.730.949/0001-06 e observando o grau de adequação da mesma, é 

considerado:  

GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO 

 

São Paulo, 11 de outubro de 2018 

Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: (Sheila Mara dos Santos/RF823.548-1) 

Titular da Comissão de Seleção: (Roseane Alves dos Anjos/RF779.393-6) 

Titular da Comissão de Seleção: (Lilian Deise de Souza/RF779.357-0) 


