
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO e LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA (se for o caso) (SÍTIO) 
(Encaminhar para SMADS – IMPRENSA) 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0010132-2 
SAS - BT 
EDITAL nº: 507/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - 
SAICA 
CAPACIDADE: 15 vagas e excepcionalmente mais 02 por ocasião de baixas temperaturas 
 
O Parecer Técnico Conclusivo deverá conter no mínimo: 
1 – Análise do mérito das propostas apresentadas, em conformidade com o artigo 25 da Instrução Normativa 
03/SMADS/2018, justificando o grau SATISFATÓRIO ou INSATISFATÓRIO atribuído a cada uma delas. 
2 – Lista de classificação das propostas que atingiram o grau SATISFATÓRIO, quando for o caso. 
3 – Análise da proposta vencedora nos termos das alíneas “a” a “d” do inciso III do artigo 27 da Instrução Normativa 
03/SMADS/2018. 

Obs.: Deverá ser publicado em sua íntegra, a partir do dia útil seguinte a sua emissão, no sítio 

eletrônico da SMADS e no DOC. 

Procedemos à análise das propostas apresentadas pelas Organizações Sociais conforme segue: 
1 – Casa de Apoio Brenda Lee: a proposta apresentada está em conformidade com a Instrução 
Normativa nº 03/SMADS/2018 e Edital de Chamamento 507/SMADS/2018 e demais 
legislações vigentes. O Plano de Trabalho especifica as metas e resultados esperados que 
contemplam os indicadores qualitativos para a execução do objeto, descreve também as 
despesas dos custos diretos e indiretos, quadro de Recursos Humanos, Metodologia e 
Detalhamento da Proposta, conforme a tipologia e com embasamento teórico, demonstrando 
conhecimento e experiência prévia em relação ao serviço a ser executado. 
2 – Centro Social Caminhando para o Saber: a proposta apresentada não está em 
conformidade com a Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018 e Edital de Chamamento 
507/SMADS/2018. No Item 4 – Descrição das metas a serem atingidas e parâmetros para 
aferição de seu cumprimento não está em conformidade com o artigo 116 da Instrução 
Normativa nº 03/SMADS/2018. Os itens 5 e 6 também não estão em conformidade com o 
Edital e a legislação vigente. No item 7, descrição de Despesas dos Custos Diretos e Indiretos, 
os valores apresentados estão em desacordo com o Edital 507/SMADS/2018.  
Após a análise das propostas acima descritas, consideramos a Casa de Apoio Brenda Lee apta a 

celebrar a parceria, devido o Plano de Trabalho, documentação e experiência prévia 

apresentados. 

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos 02 (duas) propostas, conforme 
listagem a seguir, concluímos pelo seguinte resultado:  
Listagem da(a) proposta(s) recebida(s) e grau de adequação: 

PROPOSTAS 
RECEBIDAS 

CNPJ NOME DA OSC GRAU DE 
ADEQUAÇÃO 

1 64.919.814/0001-07 Casa de Apoio Brenda Lee Satisfatória 

2 04.208.686/0001-61 Centro Social Caminhando para o 
Saber 

Insatisfatória 

 



Considerando que a análise da(s) proposta(s) resultou em uma única com grau SATISFATÓRIO 

de adequação, fica a mesma considerada apta para celebrar a parceria neste estágio do 

certame.  

 
São Paulo, 08 de janeiro de 2019 
 
_____________________________________ 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 Vilma José do Nascimento Chaves,  
RF 643.228.0 
 
_____________________________________ 
Titular da Comissão de Seleção 
Edna Suzana Portela Kadri,  
RF 778.325.6 
_____________________________________ 
 Titular da Comissão de Seleção 
Maria de Fátima de Araújo  
RF:792.652-9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAUDA PARA PUBLICAÇÃO NO DOC. (Times New Roman – 10) 

(Encaminhar para SMADS – EXPEDIENTE) 

 

Processo SEI nº 6024.2018/0010132-2 

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO E LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA se for o caso 

 

SAS - BT  

EDITAL nº: 507/SMADS/2018,  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - 

SAICA, 

CAPACIDADE: 15 vagas e excepcionalmente mais 02 por ocasião da operação de baixas temperaturas. 

Procedemos à análise das propostas apresentadas pelas Organizações Sociais conforme segue: 

1 – Casa de Apoio Brenda Lee: a proposta apresentada está em conformidade com a Instrução Normativa 

nº 03/SMADS/2018 e Edital de Chamamento 507/SMADS/2018 e demais legislações vigentes. O Plano 

de Trabalho especifica as metas e resultados esperados que contemplam os indicadores qualitativos para a 

execução do objeto, descreve também as despesas dos custos diretos e indiretos, quadro de Recursos 

Humanos, Metodologia e Detalhamento da Proposta, conforme a tipologia e com embasamento teórico, 

demonstrando conhecimento e experiência prévia em relação ao serviço a ser executado. 

2 – Centro Social Caminhando para o Saber: a proposta apresentada não está em conformidade com a 

Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018 e Edital de Chamamento 507/SMADS/2018. No Item 4 – 

Descrição das metas a serem atingidas e parâmetros para aferição de seu cumprimento não está em 

conformidade com o artigo 116 da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018. Os itens 5 e 6 também não 

estão em conformidade com o Edital e a legislação vigente. No item 7, descrição de Despesas dos Custos 

Diretos e Indiretos, os valores apresentados estão em desacordo com o Edital 507/SMADS/2018.  

Após a análise das propostas acima descritas, consideramos a Casa de Apoio Brenda Lee apta a celebrar a 

parceria, devido o Plano de Trabalho, documentação e experiência prévia apresentados. 

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos 02 (duas) propostas, conforme listagem a 

seguir, concluímos pelo seguinte resultado:  

Listagem da(a) proposta(s) recebida(s) e grau de adequação: 

PROPOSTAS 

RECEBIDAS 

CNPJ NOME DA OSC GRAU DE 

ADEQUAÇÃO 

1 64.919.814/0001-07 Casa de Apoio Brenda Lee Satisfatória 

2 04.208.686/0001-61 Centro Social Caminhando para o 

Saber 

Insatisfatória 

 

Considerando que a análise da(s) proposta(s) resultou em uma única com grau SATISFATÓRIO de 

adequação, fica a mesma considerada apta para celebrar a parceria neste estágio do certame.  

 

São Paulo, 08 de janeiro de 2019 

Titular da Comissão de Seleção: Vilma José do Nascimento Chaves, RF 643.228.0 

Titular da Comissão de Seleção: Edna Suzana Portela Kadri, RF 778.325.6 

Titular da Comissão de Seleção: Maria de Fátima de Araújo RF:792.652-9 

 

 


