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Em atendimento ao Edital Nº 017/SMADS/2019, informamos que a sessão pública ocorreu no 

dia 18/02/2019, sendo que, a OSC “Centro Comunitário Jardim Autódromo” foi a única a 

apresentar proposta para este certame.  

Após a conferência da documentação apresentada, leitura e análise do Plano de Trabalho 

entregue pela proponente, esta Comissão de Seleção compreende que a proposta apresentada 

atinge o grau satisfatório.  

Quanto à proposta temos a considerar que: Foi observada a identidade e reciprocidade de 

interesse das partes na celebração, em mútua cooperação, do Termo de Colaboração, haja 

vista a necessidade e importância deste serviço e de suas ofertas para o território, e a proposta 

atender as normativas que regulamentam o objeto do edital;  

O plano de trabalho apresenta elementos que possibilitam a execução do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para Juventude em conformidade com a 

tipologia da oferta; A proponente apresenta a PRD em conformidade com o edital, 

possibilitando o monitoramento e avaliação financeira do gestor da parceria, conforme a 

Instrução Normativa SMADS nº 03/2018;  

No decorrer do Plano de Trabalho a OSC apresenta Planilha Sintética com os conteúdos, 

estratégias, resultados esperados, produto e avaliação, detalhando as atividades e ações a 

serem desenvolvidas ao longo da vigência da parceria. Ressaltamos que a proponente cumpriu 

os critérios solicitados no Edital 017/SMADS/2019, no entanto, após a celebração do termo de 

colaboração faz-se necessárias entre o(a) Gestor(a) da parceria e da equipe de trabalho, 

contínuas reflexões de questões relacionadas aos seus processos cotidianos, às suas práticas 

profissionais, às articulações com o território, entre outros, com vistas cumprir os objetivos do 

SCFV - CJ, bem como, encontrar coletivamente maneiras de acompanhamento da aplicação 

das respostas formuladas e de avaliação e monitoramento dos resultados alcançados.  

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

Centro Comunitário Jardim Autódromo  – CNPJ 57.184.723.0001-05 observando o grau de 

adequação da mesma, é considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO.  

São Paulo, 08 de Março de 2019. 
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