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Em atenção ao chamamento público, edital n° 073/SMADS/2022
houve a

apresentação de03 Propostas

para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e
Adolescentes, das seguintes OSCs:Envelope

i: SERVIÇOsASSISTENCIAIS BOM JESUS DOS PASSOS, CNPJ N° 56.100.068/0001-05.Envelope
2: SER ESPECIAL ASSoCIAÇÃO ASsISTENCIALDE INTEGRAÇÃO AO TRABALHO, CNPJN
05.446.196/0001-66. Envelope 3:SOCIEDADE BENEFICENTEEDUCACIONAL SÃO TIAGO,CNPJ
N° 60.599.960/0001-18. Após a sessão pública realizada no dia 30/11/2022 a comissão de seleção

realizou a análise técnica para as propostas, conforme segue:

Envelope1 SERVIçoS ASiSTENCIAIS BOM JESUS DOS PASSOS: a
proposta esta em

conformidade com o artigo 25 da Instrução Normativa03/SMADS/2018. A OSC descreve a realidade que
será objeto da parceria, demonstrando o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a

serem
atingidas, assim como descreve as metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem

executados e as formas de aferição. Apresentou previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na

execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria. Estando em grau SATISFATORIO.
Envelope 2 SER ESPECIAL ASSOCIAÇÃ0 ASSISTENCIAL DE INTEGRAÇÃO AO
TRABALHO: a proposta apresentada atende ao descrito no artigo 25 da Instrução Normativa

03/SMADS/2018. A OSC descreve
a realidade

objeto da parceria, demonstrando o nexo entre essa

realidade
e
as atividades

ou
projetos

e
metas

a
serem atingidas, aponta a forma de execução das atividades

e de
cumprimento

das metas a eles atreladas e define os parámetros a serem utilizados para a aferição do

cumprimento
das

mesmas. Apresenta previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução

das atividades ou dosprojetos abrangidos pela parceria. Diante do exposto consideramos a proposta com
GRAU SATISFATÓRIO.

Envelope 3 SOCIEDADE BENEFICENTE EDUCACIONAL SAOTIAGO: a proposta apresenta

algumas inconsistências. No item 5 cita indicadores e metas, porém não evidencia a forma de

cumprimento das metas. No item 6.6 cita instrumentais
não mais vigentes, desde a publicação da

Instrução Normativa SMADS n°03 de 31 de janeiro de 2018. Em relação ao grau de adequação da

proposta consideramos INSATISFATÓRIA, pois compromete as metas e resultados.

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos 03 (três) propostas, conforme listagem a

seguir,
concluimos pelo seguinte resultado:

Listagem das proposta recebidas e grau de
adequação:

PROPOSTAS CNPJ NOME DA OSC GRAU DE
RECEBIDAS ADEQUAÇÃO

SATISFATORIO1 56.100.068/0001-05 SERVIÇOSASSISTENCIAIS BOM
JESUS DOS PASSOS
SERESPECIAL ASSOCIAÇ�O
ASSISTENCIAL DE INTEGRAÇÃO
AO TRABALHO

05.446.196/0001-66 SATISFATÓRIO

60.599.960/0001-18 SOCIEDADE BENEFICENTE INSATISFATÓRIO
EDUCACIONAL SÃOTIAGO



Considerando que a análise da(s) proposta(s) resultou em mais de uma com grau SATISFATORIO de

adequação,segue
a listagem classificatória

NOME DA OSC
CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO CNPJ

SERVIÇOS ASSISTENCIAISBOM

JESUS DOS PASSOS
SER ESPECIAL ASSOCIAÇÃO
ASSISTENCIAL DE INTEGRAÇÃO AO

11 56.100.068/0001-05

07 05.446.196/0001-66

TRABALHO

SaoPaulo.de Oupm deR
Titular Presidehte)

da Comissão de Seleçao ASCa050
Almeida

B.Perelra

3ADS/SAS-CL/CRAS

CRE

Thtular da Comissão de Seleção
Silvia

Marina
PedroseCoordenadora CRAS

VANSMADS/RF:
82.359.45CRESS:
44656

Titular daComissao-de Seleção


