
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO 

 

PROCESSO SEI N 6024.2018/0009384-2 
SAS – CAPELA DO SOCORRO 
EDITAL Nº 472/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro de Acolhida às Pessoas em situação de Rua – Modalidade Centro de 
Acolhida para Adulto I por 16 horas 
CAPACIDADE: 50 
 
Após sessão publica realizada no dia 30.11.2018 na sala de reuniões do Creas Capela do Socorro, em 
que foi aberto 1 (um) envelope com proposta apresentada pela OSC Apoio Associação de Auxilio Mutuo 
da Região Leste – Apoio, esta Comissão de Seleção realizou a análise técnica do Plano de Trabalho e 
apresenta parecer final conclusivo. 
A OSC Associação de Auxilio Mútuo da Região Leste – Apoio, apresentou sua proposta em consonância 
com a tipologia do serviço, em concordância com o disposto no Edital 472/SMADS/2018 e de acordo com 
as dimensões estabelecidas em conformidade com o artigo 25 e nos termos das alíneas a¨a ¨d¨do inciso 
III do artigo 27 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018. 
A OSC Associação de Auxilio Mútuo da Região Leste – Apoio demonstrou experiência com o serviço 
objeto da sessão pública e conhecimento do território de abrangência, além de demonstrar sua 
articulação com a rede socioassistencial. O plano de trabalho demonstra nexo entre as atividades e a 
metodologia para o alcance das metas a serem atingidas. 
A OSC descreveu a execução do serviço e apresentou cronograma de desembolso de recursos 
financeiros em conformidade com a planilha de custos referencia para essa modalidade demonstrando a 
viabilidade da proposta. 
A OSC proponente solicitou verba de implantação no valor de um repasse mensal nos termos do artigo 
104 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 
Diante do exposto, tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da 
OSC Associação de Auxilio Mutuo da Região Leste – Apoio CNPJ 74.087.081.0001.45 e observando o 
grau de adequação da mesma, é considerado GRAU SATISFATORIO DE ADEQUAÇÃO.  
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