
PARECER TÉCNICO CONCLISIVO 

PROCESSO SEI n.º 6024.2021/0009262-0 

SAS - MOOCA  

EDITAL nº: 158/SMADS/2021TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de convivência e fortalecimento de 

Vínculos – SCFV MODALIDADE DE SERVIÇO: Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para 

Adolescentes, Jovens e Adultos – CEDESP. 

CAPACIDADE: 80 Jovens e Adultos de 15 anos até 59 anos. 

Partindo dos parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa SMADS nº 03/SMADS/2018 com redação 

alterada pela IN 01/SMADS/2019 assim como a Normativa Técnica de CEDESP, após sessão pública 

realizada em 16/12/2021, esta Comissão de Seleção procedeu a analise técnica do Plano de Trabalho 

apresentado no Chamamento Público – Edital nº 158/SMADS/2021, alcançando as seguintes conclusões 

sobre a única proposta entregue pela proponente ASSOCIAÇÃO RECICLÁZARO – CNPJ: 

03.960.066/0001-11: A OSC apresentou documentação adequadamente e proposta de trabalho parcialmente 

de acordo com o Edital, assim sendo, no que refere ao Item 5 – Quanto à descrição da FORMA DE 

CUMPRIMENTO DAS METAS: não foram contempladas na integra as ações e procedimentos a serem 

desenvolvidos nas quatros dimensões (Estrutura física e administrativa,  Serviços, processos ou atividades, 

Produtos e resultados e Recursos Humanos) tendo em vista cada indicador qualitativo, para o cumprimento 

das metas de acordo com os parâmetros na execução da parceria, sendo que na descrição/indicadores dos 

parâmetros não foram apontados individualmente, para aferição do cumprimento das metas. Face ao exposto, 

a comissão considera tal proposta incongruente ao Edital supracitado, no que concerne o Artigo 24 da IN 

03/SMADS/2018–§1º - Havendo necessidade, poderão ser solicitados esclarecimentos e/ou alterações no 

Plano de Trabalho apresentado, salvo em relação aos 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, impedindo assim a continuidade 

deste. Assim, para o edital acima descrito, recebemos 01 (uma) proposta, que após análise a Comissão de 

Seleção declara que a proposta apresentada pela OSC ASSOCIAÇÃO RECICLÁZARO, restou prejudicada, 

concluindo GRAU INSATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. São Paulo, 03 de janeiro de 2022. 
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