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No dia 13/02/2020, foi recebida uma proposta da OSC Instituto Prof. Após a Sessão 

Pública realizada no dia 31/03/2020, os membros que compõe a Comissão de Seleção 

realizaram a análise dos elementos descritos na proposta, os quais estavam em 

conformidade com os pressupostos do Edital de Chamamento Público nº 

042/SMADS/20209 e Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018, alterada pela Instrução 

Normativa nº 01/SMADS/2019. Dessa forma, com destaque ao artigo 27 da referida 

norma, a qual nos forneceram subsídios à elaboração deste parecer técnico conclusivo, 

referenciamo-nos nos itens a seguir: a) identidade e reciprocidade de interesse das 

partes na celebração, em mútua cooperação, do Termo de Colaboração; b) viabilidade 

de sua execução; c) verificação da Previsão de Receitas e Despesas prevista no Plano 

de Trabalho; d) descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para 

fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser 

adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e 

objetivos. Considerando os itens retro referidos apontamos que: há identidade e 

reciprocidade tanto de SMADS quanto da OSC em tela, na celebração, em regime de 

mútua cooperação, de Termo de Colaboração para oferta de SCFV-CCA. A proposta 

está de acordo com a modalidade de parceria adotada e demonstra viabilidade de 

provisão. Em relação ao Grau de Adequação da proposta, a Comissão de Seleção 

considera satisfatório a apresentada pelo Instituto Prof, sendo que a Previsão de 

Receitas e Despesas do Plano de Trabalho se encontra em consonância aos termos e 

valores de referência constantes do edital. A OSC proponente apresentou 

documentações que comprovam sua experiência com a respectiva proteção social e no 

território. Descrição das metas a serem atingidas e parâmetros para aferição de seu 

cumprimento: A proponente indica o texto na íntegra de acordo com o edital e como 

se apresenta no artigo 116 da IN n° 03/SMADS/2018. Forma de cumprimento das 

metas: A proponente refere-se aos indicadores qualitativos da execução da parceria, 

aos quais constam do artigo 116 da IN 03/SMADS/2018 contemplando ações e 

procedimentos a serem desenvolvidos nas dimensões; A Previsão de Receitas e 

Despesas está previsto no Plano de Trabalho de acordo com os pressupostos no Edital 

de chamamento 042/SMADS/2020, com apresentação de contrapartida de bens e 

serviço e por fim, na proposta analisada consta descrição de quais serão os meios 



disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como 

dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e 

financeira, no cumprimento das metas e objetivos, traz também quais serão as formas 

utilizadas para a aferição das metas a serem atingidas. Conclusão: A partir do exposto, 

a Comissão de Seleção considera que a OSC Instituto Prof está APTA para celebração 

do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social - SMADS. Tendo em vista que para o edital acima descrito, 

recebemos uma única proposta da OSC INSTITUTO PROF e CNPJ 07.694.431/0001-44 e 

observando o grau de adequação da mesma, é considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE 

ADEQUAÇÃO, Considerando que a análise da proposta resultou em uma única com 

grau SATISFATÓRIO de adequação, fica a mesma considerada apta para celebrar a 

parceria neste estágio do certame. Titular (presidente) da comissão de seleção: Carla 

Tavares Fujiwara RF: 787.286.1; Titular da Comissão de Seleção: Camila de Sousa Melo 

RF: 878.877.4; Titular da Comissão de Seleção: Natália Ruta da Silva RF: 777.701. 
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