
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2019/0004012-0 
SAS - CS 
EDITAL nº: 142/SMADS/2019 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescente - 
SAICA 
CAPACIDADE: 15 vagas  
Após sessão pública realizada no dia 02 de agosto de 2019 na sala de reuniões do CREAS 
Capela do Socorro, em que foram abertos 2 (dois) envelopes com as propostas apresentadas 
pela OSC Associação Brasileira Beneficente Aslan – ABBA e pela OSC Centro Social Caminhando 
para o Saber, esta Comissão de Seleção realizou a análise técnica dos Planos de Trabalhos e 
apresenta parecer final conclusivo. 
A OSC Associação Brasileira Beneficente Aslan - ABBA apresentou sua proposta em 
consonância com a tipologia do serviço, em concordância com o disposto no Edital nº 
142/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. 
O OSC Associação Brasileira Beneficente Aslan – ABBA demonstrou experiência na Proteção 
social da tipologia do serviço objeto do edital 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 referência para essa modalidade, 
demonstrando a viabilidade da proposta.  
A OSC Centro Social Caminhando para o Saber apresentou sua proposta em não consonância 
com a tipologia do serviço e não concordância com o disposto no edital nº142/SMADS/2018, 
não estando de acordo com as dimensões estabelecidas em conformidade com o artigo 25 da 
Instrução Normativa 03/SMADS/2018, apresentando falhas para as metas estabelecidas pela 
mesma Instrução. Tornando a proposta Insatisfatória. 
Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos 02 (duas) 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 59.641.340/0001-44 Associação Brasileira Beneficente  
Aslan  - ABBA 

SATISFATÓRIO 

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

INSATISFATÓRIO 

 
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, 14 de agosto de 2019. 
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