
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2020/0007982-7 
SAS - VP 
EDITAL nº: 228/SMADS/2020 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: República do Idoso 
CAPACIDADE: 48 vagas 
 
Para o edital acima descrito, recebemos três propostas das seguintes OSC’s: SER Especial - 
05.446.196/0001-66; Associação Casa de Apoio Amigos da Vida – CNPJ 01.378.253/0001-66; e 
APOIO Associação de Auxilio Mútuo da Região Leste- CNPJ 74.087.081.0001-45. Após analise 
das propostas apresentadas em sessão pública, observando os critérios descritos no edital, a 
comissão de seleção realiza as seguintes pontuações: SER Especial - 05.446.196/0001-66: Em 
seu Plano de Trabalho na descrição da sua apresentação manifesta interesse na administração 
do Núcleo Jurídico Social e Apoio Psicológico, fato este não evidenciar conhecimento na 
Tipologia ora pleiteada, bem como não ser objeto deste Edital; item 6. Detalhamento da 
Proposta - Item 6.3 não descreve em sua totalidade a vinculação da ação com as orientações 
do Plano Municipal de Assistência Social e Diretrizes Nacionais – LOAS, PNAS, SUAS, 
TIPIFICAÇÃO NACIONAL, PROTOCOLOS DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS, BENEFICIO DE 
TRANSFERENCIA DE RENDA; No item 6.5 não descreve sobre o desenvolvimento de condições 
para a realização de atividades de vida diária, independência e autocuidado, e não descreve 
em sua totalidade as Provisões institucionais, físicas e matérias de acordo a Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais pg.78; no item 6.7 Demonstração de metodologia do 
trabalho social com famílias: não explica a metodologia utilizada para alcançar o objetivo da 
parceria, bem como estratégias, ações especificas por meio de ferramentas técnicas que 
possibilitem o desenvolvimento do trabalho social com famílias; item 6.8 Demonstração de 
conhecimento e capacidade de articulação com serviços da rede socioassistencial local e 
políticas publicas setoriais, no âmbito territorial, a mesma não cita nenhum serviço existente 
no território; Dessa forma de acordo com o Artigo 24 - § 1º da IN 03/SMADS/2018 o qual não 
possibilita solicitação de esclarecimentos e/ou alteração no Plano de Trabalho nos itens 
descritos como: DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO 
DE SEU CUMPRIMENTO, FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS E DETALHAMENTO DA 
PROPOSTA, a proposta classifica-se como GRAU INSATISFATORIO de adequação seguido os 
critérios do artigo 25 IN 03/SMADS/2018. No item: 7.1 Apresenta incorreções na Descrição de 
despesas dos custos diretos e indiretos conforme indicado neste Edital. Associação Casa de 
Apoio Amigos da Vida – CNPJ 01.378.253/0001-66: No item Item: 1.7 – a OSC aponta somente 

a referência de Vila Prudente como abrangência do serviço. Conforme Edital a área de 
abrangência regional ocorrerá em Vila Prudente e São Lucas; No item 6.9.2 A mesma cita a 
Resolução Conjunta nº 03/CMDCA-SP e COMAS-SP de 08 de abril de 2016 a qual dispõe 
sobre Normas e Procedimentos Gerais referentes ao atendimento à criança e ao adolescente 
sob medida protetiva de Acolhimento Institucional e Familiar, não fazendo parte da tipologia 

desse edital o que não evidencia conhecimento na Tipologia ora pleiteada. Dessa forma de 
acordo com o Artigo 24 - § 1º da IN 03/SMADS/2018 o qual não possibilita solicitação de 
esclarecimentos e/ou alteração no Plano de Trabalho nos itens descritos como: DESCRIÇÃO 
DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO, 
FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS E DETALHAMENTO DA PROPOSTA, a proposta 
classifica-se como GRAU INSATISFATORIO de adequação seguido os critérios do artigo 25 IN 
03/SMADS/2018. Item: 7.1.1 – O item mencionado apresenta incorreção no valor do repasse 
mensal, não estando de acordo com este edital. Associação de Auxílio Mútuo da Região 

Leste – CNPJ 74.087.081/0001-45. A proponente não apresentou incorreções no Plano de 

trabalho apresentado. Diante disso essa comissão avalia a proposta como SATISFATÓRIA. 

 



 
PARA MAIS DE UMA PROPOSTA RECEBIDA 

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.  

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos 03 (três) propostas, conforme 
listagem a seguir, concluímos pelo seguinte resultado:  
Listagem das propostas recebidas e grau de adequação: 

PROPOSTAS 
RECEBIDAS 

CNPJ NOME DA OSC GRAU DE 
ADEQUAÇÃO 

1 05.446.196/0001-66 OSCIP SER ESPECIAL- ASSOCIAÇÃO 
ASSISTENCIAL DE INTEGRAÇÃO DO 
TRABALHO 

INSATISFATÓRIO 

2 01.378253/0001-66  ACAAV - ASSOCIAÇÃO CASA DE 
APOIO AMIGOS DA VIDA 

INSATISFATÓRIO 

3 74.087.081.0001-45 ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MÚTUO DA 
REGIÃO LESTE 

SATISFATÓRIO 
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