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((TITULO)) nº 6024.2019/0000447-7 

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

caso((CL)) 

SAS - Sé 

EDITAL nº: 062/SMADS/2019 

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS 

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

CAPACIDADE: 600. 

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.   

Realizamos a análise do Plano de Trabalho apresentado pela OSC Instituto Pilar apresentou as 

documentações preliminares estabelecidas no edital 062/SMADS/2019.  No que tange a descrição das 

metas a serem atingidas e parâmetros para a sua aferição limitou-se a transcrever os indicadores 

qualitativos conforme apresentado na Normativa 03/SMADS/2018, Art.116, não apresentando o meio que 

será utilizado para o alcance das metas estabelecidas. Quanto à 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 

Após a análise do Plano de Trabalho apresentado pela OSC Associação Comunitária São Mateus – 

ASCOM apresentou as documentações preliminares, estabelecidas em Edital de Chamamento Público 

062/SMADS/2019. 

Descrição da realidade apresenta conhecimento dos documentos norteadores da política de assistência e 

faz a conexão com as metas e ações planejadas.  

-Quanto às metas a serem atingidas e parâmetros para sua aferição a OSC apresenta as 4 dimensões, 

conforme preconiza a portaria 03/SMADS/2018 com  indicadores, como alcançar e estabelece o 

percentual a ser atingindo durante a execução do trabalho.   

No detalhamento da proposta agregam ao plano de trabalho a metodologia composta por quatro eixos: 

busca ativa, abordagem social, gerenciamento do serviço e acolhida que vem ao encontro da tipologia 

especifica no serviço.   

A OSC descreve como fará a utilização das horas técnicas, sendo assim a proposta apresentada pela 

Associação Comunitária São Mateus – ASCOM foi considerada 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 02.620.604/0001-

66 

ASCOM - Associação Comunitária São 

Mateus 

SATISFATÓRIA 

2 05.875.060/0001-

71 

INSTITUTO PILAR INSATISFATÓRIA 
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