
 
 
 
 
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO e LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA   
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2022/0001754-0 
SAS - BT 
EDITAL nº: 014/SMADS/2022 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto – SMSE-MA  
CAPACIDADE: 90 vagas 
 
Para o edital em epígrafe foram apresentadas 02 (duas) propostas, a primeira delas pertencente a 

Organização da Sociedade Civil (OSC) Centro Social Santo Dias CNPJ nº 58.409.871/0001-43, 

a segunda  da OSC - Sociedade Beneficente Educacional Lar São Tiago - SOBEST,  CNPJ nº 

60.599.960/0001-18, sendo as mesmas entregues dentro do prazo estabelecido pelo referido 

Edital. A Comissão de Seleção designada por ato publicado em Diário Oficial da Cidade de São 

Paulo, em 05 de abril de 2022, procedeu à análise das propostas para a emissão de  parecer,  

pautado na Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018, alterada pela IN 01/SMADS/2019 e IN 

04/SMADS/2020  bem como o Edital de Chamamento Público em referência. O Plano de 

Trabalho da OSC Centro Social Santo Dias, está de acordo com o edital em epígrafe, demonstra 

interesse de prestar em regime de mútua cooperação, por meio do Termo de Colaboração, o 

serviço objeto deste Edital. A proposta apresenta viabilidade de execução, contém falhas 

formais, porém que não comprometem a execução do serviço. O Plano de Trabalho descreve os 

meios disponíveis a serem utilizados para monitoramento da parceria, assim como dos 

procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no 

cumprimento das metas e objetivos.  

O Plano de Trabalho da OSC Sociedade Beneficente Educacional Lar São Tiago - SOBEST, 

também está de acordo com o edital em epígrafe, demonstrando interesse de prestar em regime 

de mútua cooperação, por meio do Termo de Colaboração, o serviço objeto deste Edital. A 

proposta apresenta viabilidade de execução, contém falhas formais, porém que não 

comprometem a execução do serviço. O Plano de Trabalho descreve os meios disponíveis a 

serem utilizados para monitoramento da parceria, assim como dos procedimentos que deverão 

ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e 

objetivos. 

Dessa maneira, com base no artigo 25 da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018, 

consideramos que os Planos de Trabalho estão em conformidade com a legislação, bem como os 

custos totais, que apesar de conter falhas formais, não comprometem as metas, resultados e 

custo totais dos serviços, estando ambas com GRAU SATISFATÓRIO. 

 

 

 

 



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 58.409.871/0001-43 Centro Social Santo Dias Satisfatório 

2 60.559.960/0001-18 Sociedade Beneficente Educacional Lar 
São Tiago 

Satisfatório 

 

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

SATISFATÓRIO de adequação, segue a listagem classificatória: 

 

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO CNPJ NOME DA OSC 

1ª 14 58.409.871/0001-43 Centro Social Santo Dias 
2ª 06 60.559.960/0001-18 Sociedade Beneficente 

Educacional Lar São Tiago 
    

 

São Paulo, 31 de maio de 2022. 
 
 
__________________________________ 
Maria de Fátima de Araújo - RF 792.652-9  
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
 
 
__________________________________ 
Flávia Santos Rodrigues - RF: 788.208.4 

         Titular da Comissão de Seleção 
 
 
___________________________________________ 
 Camila de Sousa Melo - RF: 878.877-4 

                Titular da Comissão de Seleção 
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Para o edital em epígrafe foram apresentadas 02 (duas) propostas, a primeira delas pertencente a 

Organização da Sociedade Civil (OSC) Centro Social Santo Dias CNPJ nº 58.409.871/0001-43, a 

segunda  da OSC - Sociedade Beneficente Educacional Lar São Tiago - SOBEST,  CNPJ nº 

60.599.960/0001-18, sendo as mesmas entregues dentro do prazo estabelecido pelo referido Edital. A 

Comissão de Seleção designada por ato publicado em Diário Oficial da Cidade de São Paulo, em 05 de 

abril de 2022, procedeu à análise das propostas para a emissão de  parecer,  pautado na Instrução 

Normativa nº 03/SMADS/2018, alterada pela IN 01/SMADS/2019 e IN 04/SMADS/2020  bem como o 

Edital de Chamamento Público em referência. O Plano de Trabalho da OSC Centro Social Santo Dias, 

está de acordo com o edital em epígrafe, demonstra interesse de prestar em regime de mútua cooperação, 

por meio do Termo de Colaboração, o serviço objeto deste Edital. A proposta apresenta viabilidade de 

execução, contém falhas formais, porém que não comprometem a execução do serviço. O Plano de 

Trabalho descreve os meios disponíveis a serem utilizados para monitoramento da parceria, assim como 

dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no 

cumprimento das metas e objetivos.  

O Plano de Trabalho da OSC Sociedade Beneficente Educacional Lar São Tiago - SOBEST, também está 

de acordo com o edital em epígrafe, demonstrando interesse de prestar em regime de mútua cooperação, 

por meio do Termo de Colaboração, o serviço objeto deste Edital. A proposta apresenta viabilidade de 

execução, contém falhas formais, porém que não comprometem a execução do serviço. O Plano de 

Trabalho descreve os meios disponíveis a serem utilizados para monitoramento da parceria, assim como 

dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no 

cumprimento das metas e objetivos. 

Dessa maneira, com base no artigo 25 da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018, consideramos que os 

Planos de Trabalho estão em conformidade com a legislação, bem como os custos totais, que apesar de 

conter falhas formais, não comprometem as metas, resultados e custo totais dos serviços, estando ambas 

com GRAU SATISFATÓRIO. 

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 58.409.871/0001-

43 

Centro Social Santo Dias Satisfatório 

2 60.559.960/0001-

18 

Sociedade Beneficente Educacional Lar 

São Tiago 

Satisfatório 

 

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

adequação, segue a listagem classificatória: 

 

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO CNPJ NOME DA OSC 

1ª 14 58.409.871/0001-43 Centro Social Santo Dias 



2ª 06 60.559.960/0001-

18 

Sociedade Beneficente 

Educacional Lar São Tiago 
 

São Paulo, 31 de maio de 2022. 

 

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

Titular da Comissão de Seleção: Flávia Santos Rodrigues - RF: 788.208.4 
 

Titular da Comissão de Seleção: Camila de Sousa Melo - RF: 878.877-4 
 

 

 

 

 


