
 
 

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO  
 

PROCESSO SEI nº: 6024.2022/0000658-0 

SAS - Mooca 

EDITAL nº: 044/SMADS/2022 

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de convivência e fortalecimento de Vínculos – SCFV  

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 22/08/22 às 10:00hs nesta SAS/Mooca, na qual foi recebida uma única proposta esta 

Comissão de Seleção procedeu a análise técnica do Plano de Trabalho apresentado no Chamamento 

Público – Edital nº 044/SMADS/2022, alcançando as seguintes conclusões sobre a proposta: 

ASSOCIAÇÃO RECICLÁZARO – CNPJ: 03.960.066/0001-11. A OSC apresentou documentação 

adequadamente e proposta de trabalho com o devido detalhamento quanto a execução do serviço, em 

especial destacamos: A descrição das metas a serem atingidas e parâmetros para aferição de seu 

cumprimento: baseado no Art. 116 da IN 03/SMADS/2018 com redação alterada pela IN 

01/SMADS/2019 e eventualmente na Norma Técnica de tipificação desse serviço 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: 

insuficiente, insatisfatório, suficiente e superior na execução da parceria. A forma de  monitoramento e 

avaliação dos resultados atende ao objetivo do manifestado e desenvolveu a metodologia do trabalho com 

pertinência para o alcance das metas, assim como explicitou claramente os Eixos Tecnológicos e os 

cursos a serem ofertados aos usuários, sendo estes Eixo Tecnológico: Infraestrutura - Jardinagem – 40 

vagas e Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia – Padeiro – 40 vagas, perfazendo um total de 80 vagas. 

Também descreveu os mecanismos e produções no que tange a forma de acesso do usuário, demanda, 

matrícula, desligamento, confecção e organização de prontuários e demais instrumentais propostos pela 

SMADS. Ainda apresentou as provisões materiais, institucionais, físicas, trabalho social, trabalho 

socioeducativo, aquisições, acolhida e funcionamento adequado ao serviço. Referente ao quadro de 

recursos humanos apresentou a composição em conformidade com o previsto e descreveu as funções e 

distribuição dos trabalhadores para a execução do serviço. Demonstrou ainda conhecimento sobre a 

política pública da Assistência Social e da legislação que rege os serviços socioassistenciais, com a 

disponibilidade e capacidade de articulação com as demais políticas públicas e dos demais atores do 

território. Em relação aos recursos financeiros apresentou a Previsão de Receitas e Despesas – PRD 

adequadamente, conforme estabelecido na planilha referencial no montante total do repasse mensal de R$ 

57.496,81 (Cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos). Apresentou 

contrapartida em bens, assim como solicitou verba de implantação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a qual somos favoráveis à sua concessão por se tratar de um novo serviço. Cumpre acrescentarmos 

que o espaço físico de funcionamento do serviço foi ofertado pela OSC e, por oportuno solicitaremos a 

vistoria no mesmo pela SMADS/CAF/CEM. Não obstante, informamos que a OSC apresentou a contento 

as complementações ao Plano de Trabalho solicitadas por esta comissão. Conforme currículo a OSC em 

pauta demonstra conhecimento do território e experiência na execução desta tipologia de serviço. Em face 

ao exposto, para o edital acima descrito, recebemos 01 (uma) proposta, deste modo concluímos pelo 

seguinte resultado, a saber: ASSOCIAÇÃO RECICLÁZARO – CNPJ: 03.960.066-11 - GRAU – 

SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO, sendo portanto a OSC vencedora do presente certame. 
São Paulo, 31 de agosto de 2022 

Sheila dos Santos Monjardim Rodrigues - RF: 779.369.3 

Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 

Francinete Muniz - RF: 590.291.6 

Titular da Comissão de Seleção 

Flávia Janaina Silva Costa - RF: 787.403.1 

Titular da Comissão de Seleção 

 

 

 

 


