
LAUDA PARA PUBLICAÇÃO NO DOC. (Times New Roman – 10) 

(Encaminhar para SMADS – EXPEDIENTE) 

((TITULO)) nº nº6024.2019/0000135-4 

((TEXTO)) ((NG))PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO E LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA se for o 

caso((CL)) 

SAS - Sé,  

EDITAL nº: 028/SMADS/2019,  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS 

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

CAPACIDADE: 400. 

 

Foram considerados para análise das duas propostas apresentadas os seguintes elementos: Grau de 

Adequação da proposta aos termos e valores de referência constantes do Edital e os elementos constantes 

no Artigo 116 da Portaria 03/SMADS/2018.   

 

 Quanto as análises dos documentos entregues por parte da proponente temos a considerar: 

1) Instituto PILAR: 

- Dados do Serviço – A OSC apresentou de acordo com preconizado no Edital 028/SMADS/2019. 

- Entregou as documentações preliminares conforme estabelecido em Edital de Chamamento Público.  

A OSC apresenta de forma incompleta no que tange a demonstrar o nexo  entre as atividades bem como 

as metas a serem atingidas. 

Em relação as metas a serem atingidas e parâmetros para a sua aferição a OSC se limita a transcrever os 

indicadores qualitativos da execução da parceria tais como: insuficiente, insatisfatório, suficiente e   

superior da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, artigo 116 que trata dos indicadores qualitativos da 

execução de parceria. A proposta não descreve como se dará ação desenvolvida no território. 

No tocante a metodologia de trabalho a ser desenvolvida faz vinculação com projeto Desabotoar, cultura 

de Paz e Justiça Restaurativa, entretanto não explicita como será a vinculação com a metodologia 

apresentada pela OSC.  

No item 6.3 necessidade de aprofundar a vinculação da ação com a legislação e documentos que norteiam 

política de Assistência Social, LOAS, PNAS, SUAS, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencias 

e protocolos de serviços e benefícios de Transferência de Renda.  

Na apresentação da planilha de pessoal não está descrito como será a atuação da equipe técnica e 

orientadores socioeducativos aos finais de semana – plantão, sendo assim a proposta apresentada foi 

considerada insatisfatória 

2) Associação de Auxílio Mutuo da Região Leste  - APOIO:  

- Dados do Serviço – A OSC apresentou de acordo com preconizado no Edital 028/SMADS/2019. 

- Identificação da Proponente – A OSC apresentou conforme consta no Edital. 

- Descrição da Realidade Objeto da Parceria – A OSC apresentou tabelas com dados específicos da 

população da região que compreende a área de atuação do SEAS Bela Vista e identificou os pontos 

críticos que demandam abordagem e atendimento. A pesquisa para além do território da Bela Vista não 

demonstrou a relação com a realidade local, pois apresentou dados e tabelas que demandam análise e 

conexão com o contexto apresentado.  

- Detalhamento da Proposta  

 No item 6.8  não descreveu como se dará a articulação com a rede de serviços socioassistencial local e 

políticas públicas setoriais, no âmbito territorial da Bela Vista, porém descreve serviços do território da 

Santa Cecília como foco da sua atuação.   

 6.9 - Apresentar escala de finais de semana incluindo técnicos e gerente e finalmente, apresentar proposta 

de utilização para Horas Técnicas.  

Quanto ao item de despesas referente a aluguel e IPTU não deverá ultrapassar o valor estipulado em 

Edital na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).  

A Comissão de Avaliação mediante os apontamentos acima descritos considera a proposta apresentada 

pela Associação de Auxílio Mutuo da Região Leste APOIO -  Satisfatória. 

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos duas (02) propostas, conforme listagem a 

seguir, concluímos pelo seguinte resultado:  

Listagem das propostas recebidas e grau de adequação: 

 

 



PROPOSTAS 

RECEBIDAS 

CNPJ NOME DA OSC GRAU DE 

ADEQUAÇÃO 

1 05875060/0001-71 Instituto Pilar INSATISFATÓRIO 

2 74087081/0001-45 APOIO – Associação de Auxílio Mútuo 

da Região Leste 

SATISFATÓRIO 

 

São Paulo, 25 de Fevereiro de 2019. 

 

Marcia Maria dos Santos Fernandes – RF 816.942-0 

Titular (Presidente) da Comissão de Seleção  

Sandra Fonseca Ferreira Magretti – RF 799.004-9 

Titular da Comissão da Seleção 

Fabiana Ferreira Gomes – RF 855.423-4 

Titular da Comissão da Seleção 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


