
PROCESSO SEI nº: 6024.2020/0000475-4 

SAS - SA 

EDITAL nº: 065/SMADS/2020 

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro para Crianças e Adolescentes - CCA 

CAPACIDADE: 60 vagas  

 

 

Em referência ao Edital nº 065/SMADS/2019 esta Comissão de Seleção em conformidade com a 

Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018, alterada pela Instrução Normativa nº 01/SMADS/2019  

recebeu uma única proposta, sendo esta da OSC Instituto Viva Melhor, CNPJ 08.002.631/0001-51, após a 

análise técnica e conferência da documentação apresentada da proposta a Comissão de Seleção exara o 

parecer conclusivo, a saber, a OSC apresenta Plano de Trabalho em consonância com a tipologia 

apresentada, comprovação de experiência na execução de Serviços da Política de Assistência Social na 

Proteção Social Especial e Básica, e no serviço objeto deste Edital. Apresenta descrição dos objetivos e 

funções em consonância com a tipificação dos serviços socioassistenciais da SMADS/ PNAS, assim 

como as metas a serem atingidas e parâmetros para aferição de seu cumprimento.  Foi apresentado 

contrapartida em bens e serviços. A previsão de receitas e despesas está de acordo com o solicitado no 

Edital, demonstra interesse na execução do serviço em mútua cooperação com a Pasta. Apresenta 

metodologia do trabalho social com as famílias, usuários e demais equipamentos da rede socioassistencial 

e outras políticas públicas, bem como as formas de monitoramento, avaliação e cumprimento das metas. 

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da e observando o grau 

de adequação da mesma, é considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO.  

 

 

São Paulo, 22 de abril de 2020. 

 

 

Priscila Pereira Santos  

Titular Presidente da Comissão de Seleção 

RF 788.662 

 

Josilene Sousa do Rosário 

Titular da Comissão de Seleção 

RF 651.840.1 

 

 

Ednea Coelho Neto Portugal  

Titular da Comissão de Seleção 

RF: 592.238.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



((TITULO)) 6024.2020/0000475-4 

((TEXTO)) ((NG))PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO  

SAS - SA,  

EDITAL nº: 065/SMADS/2020,  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro para Crianças e Adolescentes - CCA  

CAPACIDADE: 60 vagas. 

 

 

Em referência ao Edital nº 065/SMADS/2019 esta Comissão de Seleção em conformidade com a 

Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018, alterada pela Instrução Normativa nº 01/SMADS/2019  

recebeu uma única proposta, sendo esta da OSC Instituto Viva Melhor, CNPJ 08.002.631/0001-51, após a 

análise técnica e conferência da documentação apresentada da proposta a Comissão de Seleção exara o 

parecer conclusivo, a saber, a OSC apresenta Plano de Trabalho em consonância com a tipologia 

apresentada, comprovação de experiência na execução de Serviços da Política de Assistência Social na 

Proteção Social Especial e Básica, e no serviço objeto deste Edital. Apresenta descrição dos objetivos e 

funções em consonância com a tipificação dos serviços socioassistenciais da SMADS/ PNAS, assim 

como as metas a serem atingidas e parâmetros para aferição de seu cumprimento.  Foi apresentado 

contrapartida em bens e serviços. A previsão de receitas e despesas está de acordo com o solicitado no 

Edital, demonstra interesse na execução do serviço em mútua cooperação com a Pasta. Apresenta 

metodologia do trabalho social com as famílias, usuários e demais equipamentos da rede socioassistencial 

e outras políticas públicas, bem como as formas de monitoramento, avaliação e cumprimento das metas. 

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da e observando o grau 

de adequação da mesma, é considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO.  

 

 

 

São Paulo, 22 de abril de 2020.  

 

Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Priscila Pereira Santos RF 788.662-4 
Titular da Comissão de Seleção:  Maria Antonia Alves de Oliveira RF 644.644-2 

Titular da Comissão de Seleção: Ednea Coelho Neto Portugal RF: 592.238.1  

 
 


