
 
 
 
 
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO (SÍTIO) 
(Encaminhar para SMADS – IMPRENSA) 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2022/0009796-9 
SAS - BT 
EDITAL nº: 097/SMADS/22 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em 
Situação de Rua – SEAS I e II (Misto) 
CAPACIDADE: 140 vagas, sendo 100 para adultos e 40 crianças e adolescentes. 
 
 
A Comissão de Seleção do referido Edital, designada conforme publicação no DOC de 
22/12/202,  atendendo  ao disposto no artigo 25 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, 
alterada pela IN 01/SMADS/2019 e 04/SMADS/2020 e com o edital de chamamento 
097/SMADS/2022, realizou a análise do Plano de Trabalho apresentado pela OSC Instituto 
Pilar, sendo a única proposta apresentada, entregue dentro do prazo estabelecido.  O Plano 
de Trabalho apresentado está em conformidade com a Legislação em vigor e com as Normas 
de SMADS pertinentes à Tipificação. Apresenta a Descrição das Metas a serem atingidas; 
parâmetros para aferição de seu cumprimento; forma de cumprimento das metas, bem 
como detalhamento da Proposta a ser executada. O Plano de Aplicação dos Recursos da 
Parceria está em conformidade com a Planilha Referencial para OSC com isenção de Cota 
Patronal e PIS; os itens descritos estão de acordo com a Tipologia e condizentes com o Art. 
79 da IN03/SMADS/2018. A proposta em análise, ainda que apresente falhas formais, que 
não comprometem a execução do serviço, objeto deste edital, apresenta Interesse entre as 
partes na Celebração do Termo de Colaboração em Mútua Cooperação; viabilidade de sua 
execução; descreve os meios que serão utilizados para a avaliação da execução física e 
financeira, bem como o cumprimento das metas e objetivos e atende à necessidade da 
População Público alvo. 
Dessa maneira, tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única 
proposta da OSC Instituto Pilar,  CNPJ 05.875.060/0001-71 e observando o grau de 
adequação da mesma, com base no artigo acima descrito, consideramos que o plano de 
trabalho está de acordo com a legislação vigente, bem como os custos totais do serviço 
estão de acordo com o precozinado no Edital de Chamamento Público, estando com GRAU 
SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. 
 
São Paulo, 15 de fevereiro de 2023 
 
 
 Maria de Fátima de Araújo – RF 792.652-9  
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
 
 Otto Stenke Sinigaglia - RF: 826.685-9           
 Titular da Comissão de Seleção 
 
 
Camila de Sousa Santos Melo – RF 878.877-4 
Titular da Comissão de Seleção 
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PROCESSO SEI nº: 6024.2022/0009796-9 

 

 PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO  

 

SAS - BT,  

EDITAL nº: 097/SMADS/2022,  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua 

– SEAS I e II (Misto) 

CAPACIDADE: 140 vagas, sendo 100 para adultos e 40 crianças e adolescentes. 

 

A Comissão de Seleção designada conforme publicação no DOC de 22/12/2022, procedeu a análise da 

proposta para a emissão do parecer em conformidade com o artigo 25 da Instrução Normativa 

03/SMADS/2018, alterada pela IN 01/SMADS/2019 e 04/SMADS/2020 e com o edital de chamamento 

097/SMADS/2022. Após a análise a comissão de seleção conclui que o plano de trabalho apresentado pela 

OSC Instituto Pilar, possui interesse das partes na celebração do Termo de Colaboração em mútua 

cooperação, viabilidade de sua execução, contém falhas formais, no entanto que não comprometem a 

execução do serviço. A proposta de trabalho descreve os meios que serão utilizados para a avaliação da 

execução física e financeira, bem como o cumprimento das metas e objetivos. Dessa maneira, tendo em 

vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da OSC Instituto Pilar, CNPJ 

05.875.060/0001-71 e observando o grau de adequação da mesma, com base no artigo acima descrito, 

consideramos que o plano de trabalho está de acordo com a legislação vigente, bem como os custos totais 

do serviço de acordo com o que preconiza o referido edital, apresentando GRAU SATISFATÓRIO DE 

ADEQUAÇÃO. 

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos  uma única proposta da OSC Instituto Pilar, 

CNPJ 05.875.060/0001-71 e observando o grau de adequação da mesma, é considerado:  

GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO.  

 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2023 

Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Maria de Fátima de Araújo – RF: 792.652-9 
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